
prima spovada si
Împartasanie solemna

În parohia
„duminica tuturor sfintilor”

vestitorul
Revist� lunar� de cultur� cre�tin�

Oradea, 27 mai Seria I, Anul XX, Nr. 11 (235), 2013
 Editat� de Episcopia Român� Unit�  cu Roma, Greco-Catolic�, Oradea 

,

Din sumar:
Alocu�iunile Papei Francisc la rug�ciunea Angelus - pag. 2;

Iluminismul ca vârst� a ra�iunii - pag. 4;
În�elepicunea este arta succesului - pag.12.

,

,

�

� � �



2 VESTITORUL

vestitorul

P.S.S. Virgil Bercea: Pre�edinte

Redac�ia �i administra�ia:
Pr. Olimpiu Todorean: redactor coordonator
Ioan F. Pop: secretar de redac�ie

Colaboratori:
Otilia B�la�, Nicolae Costru�, Ioan D�r�b�neanu, 
Maria-Mirela Filimon, Silvia Panti�

Adresa:
410210 - Oradea, str. Ep. Mihai Pavel, 4;
Tel: 0259.436.492; Fax: 0259.430.509;
E-mail: olimpiu35@yahoo.it;  Tel: 0722.450.013

Abonamente: Claudiu Boda
Str. Corneliu Coposu nr. 13, Bl. X9, Ap. 8
410445 - Oradea; Tel: 0744.958.932

Difuzare: Claudiu Boda
Str. Corneliu Coposu nr. 13, Bl. X9, Ap. 8
410445 - Oradea; Tel: 0744.958.932

I.S.S.N. 1454 - 8526

COMUNICAT
Cardinalul Bisericii Greco-Catolice îi scrie lui Vasile Blaga

Nr. 456/13
Blaj, 16 mai 2013

Domniei Sale,
Domnului Vasile Blaga,
Pre�edintele Partidului Democrat Liberal 
Stimate Domnule Pre�edinte,
Biserica Greco-Catolic� a a� at despre ini�ierea 

unui nou proiect legislativ (BP253/2013), anti greco-
catolic, de c�tre vicepre�edintele PDL Ioan Oltean, care 
stârne�te deosebit� îngrijorare �i nelini�te în rândul co-
munit��ii noastre.

Proiectul respectiv caut� prin toate mijloacele s� 
opreasc� retrocedarea propriet��ilor greco-catolice con-
� scate în 1948 �i date de c�tre comuni�ti Bisericii Orto-
doxe, chiar �i când acestea sunt câ�tigate în instan�� de-
� nitiv �i irevocabil. Acest proiect de lege cons� n�e�te 
epurarea cultural� �i religioas� a comunit��ii greco-ca-
tolice din România început� de c�tre comuni�ti.

Metoda propus� de vicepre�edintele PDL Ioan 
Oltean de solu�ionare a “situa�iei juridice” a propriet�-
�ilor Bisericii Greco-Catolice con� scate de comuni�ti 
�i date Bisericii Ortodoxe prin ini�ierea unei comisii 
mixte de dialog între cele dou� Biserici, dar care s� 
�in� “seama de dorin�a credincio�ilor din comunit��ile 
care de�in aceste bunuri”, este similar� cu cea a FSN-
ului din 1990.

Men�ion�m c� un proiect similar, 368/2007, 
ini�iat tot de reprezentan�i ai PDL, între care actualul 

vicepre�edinte Ioan Oltean, a prev�zut ca propriet��ile 
greco-catolice con� scate de comuni�ti s� nu mai � e re-
trocedate, pe motiv c� greco-catolicii sunt mai pu�ini 
în România. Proiectul a fost respins recent de Camera 
Deputa�ilor aproape în unanimitate, cu excep�ia unui 
vot pentru, dat de un deputat PDL.

Solu�ia practic� propus� de Biserica Greco-Cato-
lic� pentru rezolvarea situa�iei propriet��ilor greco-ca-
tolice a� ate în posesia Bisericii Ortodoxe a fost folosi-
rea alternativ� a bisericilor greco-catolice de ortodoc�i 
�i greco-catolici. Acela�i lucru se practic� �i în Occi-
dent, unde Biserica Catolic� pune la dispozi�ia Bisericii 
Ortodoxe sute de biserici catolice pentru ca ortodoc�ii 
români s� aib� unde se ruga �i nu e nici o problem�.

Din p�cate, solu�ia practic� propus� de Biserica 
Greco-Catolic� a fost refuzat� constant de Biserica Or-
todox� în cadrul acestor comisii de dialog, iar din 2004 
Biserica Ortodox� a sistat unilateral dialogul cu Biseri-
ca Greco-Catolic�. Datorit� faptului c� greco-catolicii 
sunt opri�i s� se roage în propriile biserici, exist� comu-
nit��i greco-catolice care �i ast�zi se roag� în condi�ii 
improprii, în case particulare ori s�li de clasa, în scoli.

Acest proiect de lege a fost ini�iat f�r� consulta-
rea cu reprezentan�ii Bisericii noastre iar modul cum a 
fost conceput încalc� libertatea religioas� �i dreptul de 
proprietate, ceea ce este inacceptabil.

Mai mult, modul cum acest proiect a fost f�cut 
cunoscut opiniei publice, spunându-se ca “Biserica 
Ortodox� s� le restituie greco-catolicilor propriet��ile” 
este o manipulare grosolan� care dovede�te reaua 
inten�ie a celor din spatele acestei ac�iuni.

Ne adres�m Dumneavoastr� direct, în calitatea 
pe care o ave�i de pre�edinte al Partidului Democrat 
Liberal, �i implicit partidului pe care-l conduce�i, ca 
acest proiect ru�inos s� � e retras deîndat�. Domnul 
Deputat Ioan Oltean nu este un simplu membru sau 
parlamentar PDL, ci vicepre�edintele acestui partid, ca 
atare ac�iunile domniei sale se în�elege c� au în spate 
sus�inerea partidului pe care-l reprezint�.

Biserica Greco-Catolic� cere ca s�-i � e respecta-
te drepturile în conformitate cu prevederile Constitu�iei. 
	i noi suntem români, am contribuit deplin la f�urirea 
României moderne �i dorim s� lucr�m pentru binele ��-
rii noastre f�r� ca libertatea religioasa s� ne � e îngr�dit� 
în vreun fel.

† Cardinal LUCIAN
Arhiepiscop Major

† CLAUDIU
Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore
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 Alocu�iunile Papei Francisc la Rug�ciunea Angelus

Iubi�i fra�i �i surori, bun� ziua!
Duminica a patra din Timpul Pa�telui este carac-

terizat� de Evanghelia Bunului P�stor, care se cite�te în 
� ecare an. Textul de ast�zi prezint� aceste cuvinte ale 
lui Isus: “Oile Mele ascult� glasul Meu; Eu le cunosc, 
iar ele M� urmeaz�. Eu le dau via�a ve�nic� �i nu vor 
pieri niciodat�. 	i nimeni nu le va r�pi din mâna Mea. 
Tat�l Meu, care mi le-a dat, este mai mare decât to�i �i 
nimeni nu le poate r�pi din mâna Tat�lui Meu. Eu �i Ta-
t�l una suntem” (10,27-30). În aceste patru versete este 
tot mesajul lui Isus, este nucleul central al Evangheliei 
Sale: El ne cheam� s� particip�m la rela�ia Sa cu Tat�l, 
�i aceasta este via�a ve�nic�.

Isus dore�te s� stabileasc� o rela�ie cu prietenii 
S�i care s� � e re� exia aceleia pe care El însu�i o are 
cu Tat�l: o rela�ie de apartenen�� reciproc� în încredere 
deplin�, în comuniune intim�. Pentru a exprima aceas-
t� în�elegere profund�, acest raport de prietenie, Isus 
folose�te imaginea p�storului cu oile sale: el le cheam� 
�i ele recunosc glasul lui, r�spund la chemarea lui �i îl 
urmeaz�. Este foarte frumoas� aceast� parabol�! Mis-
terul glasului este sugestiv: s� ne gândim c� înc� din 
sânul mamei noastre înv���m s� recunoa�tem glasul ei 
�i pe cel al tat�lui; din tonul unui glas percepem iubi-
rea sau dispre�ul, afec�iunea sau r�ceala. Glasul lui Isus 
este unic! Dac� înv���m s� îl distingem, El ne conduce 
pe calea vie�ii, o cale care dep��e�te �i abisul mor�ii.

Îns� Isus la un moment dat a spus, referindu-se la 
oile Sale: “Tat�l Meu, care mi le-a dat…” (Ioan 10,29). 
Acest lucru este foarte important, este un mister profund, 
care nu este u�or de în�eles: dac� Eu m� simt atras de Isus, 
dac� glasul S�u înc�lze�te inima Mea, este gra�ie lui Dum-
nezeu Tat�l, care a pus înl�untrul Meu dorin�a iubirii, a 
adev�rului, a vie�ii, a frumuse�ii… �i Isus este toate aces-
tea în plin�tate! Acest lucru ne ajut� s� în�elegem misterul 
voca�iei, în special al chem�rilor la o consacrare special�. 
Uneori Isus ne cheam�, ne invit� s� îl urm�m, dar probabil 
c� se întâmpl� s� nu ne d�m seama c� este El, exact cum i 
s-a întâmplat tân�rului Samuel. Exist� mul�i tineri ast�zi, 
aici în Pia��. Sunte�i mul�i voi, nu-i a�a? Se vede… Iat�! 
Sunte�i mul�i tineri ast�zi aici în Pia��. A� dori s� v� întreb: 
a�i auzit vreodat� glasul Domnului, care printr-o dorin��, 
o nelini�te, v� invita s� îl urma�i mai îndeaproape? L-a�i 
auzit? Nu aud! Iat�… A�i avut voin�a de a �  apostoli ai lui 
Isus? Tinere�ea trebuie pus� în joc pentru marile idealuri. 
V� gândi�i voi la aceasta? Sunte�i de acord? 

Întreab�-l pe Isus ce anume dore�te de la tine �i � i 
curajos! Fii curajoas�! Întreab�-l! În spatele �i înaintea ori-
c�rei voca�ii la preo�ie sau la via�a consacrat� exist� mereu 
rug�ciunea puternic� �i intens� a cuiva: a unei bunici, a 
unui bunic, a unei mame, a unui tat�, a unei comunit��i… 

Maria merge înaintea noastr� a tuturor
5.05.2013

Fii curajos! Fii curajoas�! Întreab�-l!
21.04.2013

Iubi�i fra�i �i surori,
În acest moment de profund� comuniune în 

Cristos, sim�im prezen�a spiritual� a Fecioarei Maria 
vie în mijlocul nostru – o prezen�� matern�, o prezen-
�� familiar�, în special pentru voi cei care face�i par-
te din Confraternit��i. Iubirea pentru Fecioara Maria 
este una dintre caracteristicile piet��ii populare, care 
trebuie s� � e înt�rit� �i bine orientat�. De aceea, v� 
invit s� medita�i asupra ultimului capitol din Consti-
tu�ia Conciliului Vatican II despre Biseric�, Lumen 
gentium, care vorbe�te tocmai despre Fecioara Maria 
în misterul lui Cristos �i al Bisericii. Acolo se spu-
ne c� Maria “a înaintat în peregrinarea credin�ei” (nr. 
58). Iubi�i prieteni, în Anul Credin�ei v� ofer aceast� 
icoan� a Mariei în pelerinaj, care îl urmeaz� pe Fiul 
ei, Isus, �i merge înaintea noastr� a tuturor pe drumul 
credin�ei.

Ast�zi, Bisericile R�s�ritene care urmeaz� ca-
lendarul iulian celebreaz� s�rb�toarea Pa�telui. Doresc 
s� le transmit acestor fra�i �i surori un salut special, 
unindu-m� cu ei din toat� inima în proclamarea ve�tii 
pline de bucurie: Cristos a înviat! Uni�i în rug�ciune 
în jurul Mariei, îi cerem lui Dumnezeu darul Duhului 
Sfânt, Mângâietorul, pentru ca El s� îi sf�tuiasc� �i 
s� îi mângâie pe to�i cre�tinii, în special pe cei care 
celebreaz� Pa�tile în mijlocul încerc�rilor �i al sufe-
rin�elor, �i s� îi c�l�uzeasc� pe drumurile reconcilierii 
�i p�cii. Ieri, în Brazilia, a fost beati� cat� Francisca de 
Paula De Jesus, numit� “Nha Chica”. Via�a ei simpl� 
a fost total dedicat� lui Dumnezeu �i carit��ii – într-
atât de mult încât a fost numit� “maica s�racilor”. M� 
unesc cu bucuria Bisericii din Brazilia pentru aceast� 
str�lucit� discipol� al Domnului.

Salut cu afec�iune toate Confraternit��ile pre-
zente, care au venit din atât de multe ��ri. V� mul-
�umesc pentru m�rturia voastr� de credin��! Salut de 
asemenea grupurile parohiale �i familiile, precum �i 
marea parad� de fanfare �i diferite asocia�ii de Schüt-
zen [carabinieri] din Germania. Un salut special se în-
dreapt� ast�zi c�tre Asocia�ia METER, în ziua dedica-
t� copiilor care sunt victime ale violen�ei. Aceasta îmi 
d� ocazia de a-mi îndrepta gândurile spre cei care au 
suferit �i sufer� din cauza abuzului. Doresc s� îi asi-
gur c� sunt prezen�i în rug�ciunile mele, dar doresc de 
asemenea s� subliniez faptul c� trebuie s� ne angaj�m 
cu to�ii cu claritate �i curaj în slujba � ec�rei persoane 
umane, în special a copiilor, care sunt printre cei mai 
vulnerabili, pentru ca ei s� poat� �  întotdeauna ap�ra�i 
�i proteja�i. Îi încurajez de asemenea pe cei care sufer� 
de hipertensiune pulmonar� �i familiile lor.
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Ioan F. POP Iluminismul ca vîrst� a ra�iunii*
Cu o îndelung� �i constant� preocupare exercita-

t� în perimetrul � loso� ei – cu preponderen�� în istoria 
� loso� ei -, profesorul universitar Vasile Musc� ne pro-
pune, într-o carte ap�rut� anul trecut (Vîrsta ra�iunii. 
Ipostaze � loso� ce ale iluminismului, Ed. Grinta, Cluj-
Napoca, 2012), o incursiune sinoptic� în datele �i ideile 
care au constituit substan�a �i dezideratul iluminismu-
lui. Autorul este adeptul unei viziuni armonizante a va-
lorilor � loso� ce, reducînd la minimum tenta�ia oric�rei 
specula�ii care nu se sprijin� pe solul ferm al cercet�rii 
�i document�rii. Viziunea demersului � loso� c integra-
tor vine din natura sa apolinic�, natur� c�reia îi lipse�te 
patosul disputelor sterile. Autorul prefer� metoda expu-
nerii clare, folosind un limbaj accesibil, lipsit de orice 
arti� cii sau coloraturi de jargon. Dup� cum scrisul s�u 
poart� amprenta distinct� a celui care nu doar s-a lumi-
nat pe sine cu iubirea de în�elepciune, ci a încercat s� 
lumineze numeroase genera�ii de studen�i. Profesorul 
Vasile Musc� este un speculativ cu voie de la ra�iune, 
un gînditor care îmbr��i�eaz� cu entuziasm, dar �i cu 
circumspec�ie, t�rîmul atît de diafan al ideilor � loso-
� ce. Filoso� a greac� antic� �i cea german� constituie 
zona sa predilect� de interes, cu un accent pe ilumi-
nismul german. Calmul valorilor, pruden�a epistemo-
logic�, crezul în adev�rurile tari, care pot interfera cu 
istoria, r�mîn reperele sale c�l�uzitoare. Cu bonomia sa 
molipsitoare, de anahoret uitat printre c�r�i (în imensa 
sa bibliotec�), profesorul Vasile Musc� se mi�c� discret 
nu doar între � loso� a greac� �i cea german�, ci �i - mai 
nou -, între Oradea �i Cluj, în tendin�a de a locui höl-
derlinian un topos ideatic �i concret deopotriv�.

La întrebarea ce este iluminismul în datele lui 
esen�iale – �i pe care o circumscrie cartea în discu�ie -, 
se pare c� I. Kant a dat, dup� formularea autorului, cel 
mai scurt �i mai conving�tor r�spuns: „esen�a ilumi-
nismului rezid� în curajul de a gîndi cu propriul cap”. 
Sens în care iluminismul devine nu doar o problem� 
cognitiv�, ci �i una de manifestare a voin�ei. Ra�iona-
lismul de tip modern – mai ales prin R. Descartes -, a 
deschis �i înspre alte zone de prospec�iune dimensiona-
lit��ile sale gnoseologice. Iar, prin I. Kant, „cultul ra�i-
unii” va �  dus în cele mai temerare perspective ale sale, 
atît de factur� intelectiv�, cît �i moral�. Ra�iunea de tip 
iluminist devine instan�a suprem� c�reia îi sînt tributare 
toate coordonatele inteligibilit��ii lumii, inclusiv cele 
religioase. Odat� cu Revolu�ia francez�, ea va face un 
pas sigur (poate prea sigur) în meandrele politicului, 
unde î�i va pierde de� nitiv inocen�a. Toat� aceast� mi�-
care � loso� c�, tot acest tumult ideatic al cunoa�terii te-
meiurilor ultime î�i g�se�te precursorul în gîndirea lui 
G.W. Leibniz. De�i acest � losof nu face parte în sens 
stric cronologic din cercul iluminist. Concep�ia mona-
dologic� a � losofului german va da fundamentul unei 
interpret�ri integratoare a în�elegerii lumii, încercînd 

s� dep��easc� dua-
lismul cartezian. A�a 
dup� cum s-a spus, de 
la G.W. Leibniz a în-
v��at epoca luminilor 
„evanghelia progre-
sului”, entuziasmul �i 
încrederea în posibi-
lit��ile nelimitate ale 
ra�iunii umane. Pagi-
nile c�r�ii accentueaz� 
faptul c� iluminismul 
pune ra�iunea fa�� în 
fa�� cu propria sa isto-
rialitate, o a�eaz� într-
o evolu�ie ascendent� 
a spiritului uman. Ra�ionalismul secolului al XVIII-lea 
va înrîuri în toate curentele de idei care i-au urmat, 
marcîndu-le profund evolu�ia, unele concepte ale sale 
vizînd atemporalitatea. Vîrsta ra�iunii iluministe este 
vîrsta propriei priviri autoscopice, dar �i una a corel�-
rii rezultatelor ei cu dimensiunea spa�io-temporalit��ii. 
Ideea entuziast� de progres va pune totu�i în di� culta-
te nu doar perspectivele sale meta� zice, ci �i scopul �i 
sensul istoriei. Avîntul prea mare al ra�iunii progresului 
este pîndit de capcanele utopismului. Ra�iunea lumi-
nat� pîn� la orbire de propriul ei entuziasm se poate 
întoarce chiar împotriva fundamentelor sale. Parafra-
zîndu-l pe B. Pascal, am putea spune c� �i ra�iunea are 
unele umbre pe care nici ea nu le poate cunoa�te. Ea 
poate atinge paradoxul de a �  din cînd în cînd… ira�i-
onal�. Se poate împotmoli în capcanele propriei cogi-
t�ri. De aceea, în anumite momente de blocaj, ra�iunea 
trebuie s� se lase condus� �i de poezia ei. Ipostaze (în 
sens platonician) reliefante sînt surprinse în contextul 
iluminismului de tip francez - Montesquieu; în cea a 
problematiz�rii unei noi � loso� i a istoriei -, dar �i apo-
geul acestuia atins prin intermediul Enciclopediei. Nu 
este uitat nici iluminismul de factur� ardelean�, precum 
nici cel din alte provincii române�ti, fenomen ce sur-
prinde o încercare de sincronizare cu spiritul vremii.

Profesorul Vasile Musc� are - aspect rar întîlnit 
- stof� de povestitor de � loso� e, simpli� cînd lucrurile 
pîn� la totala lor comprehensiune. Tenta paideic� r�zbate 
dintre rînduri, ideile evoluînd înspre o viziune sintetic�. 
Cartea este un necesar excurs asupra „vîrstei” ra�ionali-
t��ii iluministe, care arat�, în ultim� analiz�, c� aceast� 
mi�care de idei nu a fost decît o Rena�tere proiectat� în 
viitor. Iluminismul, ca fenomen, r�mîne vîrsta matur� a 
oric�rei ra�ionalit��i. Iar concluzia c��ii nu poate �  decît 
una, �i anume: dincolo de „vîrste”, de timp �i de iposta-
ze � loso� ce, cei care gîndesc ra�ional, cu propria minte, 
r�mîn etern ni�te vajnici „ilumini�ti”…

* Text preluat din revista Familia, nr. 3, 2013
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În perioada 11-13 mai 2013 a avut loc la Baia 
Mare sesiunea de prim�var� a Conferin�ei Episcopilor 
din România, sub egida Anului Credin�ei. Sesiunea 
de lucru a fost g�zduit� de Eparhia Greco-Catolic� de 
Baia Mare. 

Episcopii romano-catolici �i greco-catolici din 
România, precum �i nun�iul apostolic în România 
ES Francisco-Javier Lozano au participat sâmb�t�, 11 
mai 2013, al�turi de pelerini din întreaga �ar�, la tradi-
�ionalul pelerinaj la „Cimitirul s�racilor” unde odihnesc, 
printre atâtea morminte anonime, �i r�m��i�ele p�mân-
te�ti ale episcopilor catolici care �i-au dat via�a pentru 
credin�� în închisoarea de la Sighet în timpul prigoanei 
comuniste: Valeriu Traian Fren�iu, episcop greco-catolic 
de Oradea; Ioan Suciu, episcop greco-catolic, adminis-
trator apostolic al Arhidiecezei de Alba Iulia �i F�g�ra�; 
Tit Liviu Chinezu, episcop greco-catolic; Anton Durco-
vici, episcop romano-catolic de Ia�i. Pelerinajul a înce-
put în cursul dimine�ii cu o procesiune de la Muzeul Me-
morial Sighet înspre „Cimitirul S�racilor”, �i a culminat 
cu celebrarea s� ntei �i dumnezeie�tii Liturghii la cimitir. 

„Exemplul martirilor no�tri s� ne înt�reasc�, 
� indc� pe urmele Mântuitorului au transformat �i ei 
mormintele lor în locuri luminoase, care lumineaz� atât 
de puternic, încât iat�, venim din toate col�urile ��rii 
s� lu�m adev�rata lumin� imaterial� a Învierii. Nu una 
care se stinge dac� viforul bate prea tare, ci una care 
arde necontenit în su� ete noastre”, a spus cardinalul 
Lucian Mure�an, arhiepiscopul major al Bisericii Ro-
mâne Unite cu Roma, Greco-Catolice, în predica rosti-
t� cu ocazia pelerinajului la Cimitirul S�racilor. 

În cadrul lucr�rilor sesiunii de prim�var� a CER 
episcopii catolici s-au exprimat în mod ferm pentru 
promovarea �i ap�rarea valorilor cre�tine în societatea 
româneasc�. Alte teme abordate au fost: implicarea mai 
activ� a Bisericii Catolice în ocrotirea crea�iei; parti-
ciparea tinerilor din România la Întâlnirea Mondial� 
a Tineretului de la Rio de Janeiro (22-29 iulie 2013); 
implicarea asocia�iilor de medici catolici în ap�rarea 
vie�ii; alte teme cu caracter pastoral, social, ecumenic 

Sesiunea de prim�var� a Conferin�ei Episcopilor din România 

�i administrativ. 
Conferin�a Episcopilor din România �i Nun�ia-

tura Apostolic� din România (Ambasada Vaticanului) 
urm�resc cu aten�ie evolu�ia procesului referitor la ca-
tedrala greco-catolic� din Baia Mare �i cer cu insisten-
�� Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie s� rezolve cazul 
în spiritul libert��ii religioase �i al egalit��ii cultelor �i 
enoria�ilor indiferent de credin�a �i num�rul lor. 

Episcopii au stabilit câteva ini�iative comune 
legate de Anul Credin�ei, lansat la 11 octombrie 2012 
�i care se va încheia la 24 noiembrie 2013: beati� ca-
rea Monseniorului Vladimir Ghika (31 august 2013, 
Bucure�ti); participarea, în mod simultan, în comuni-
une cu papa Francisc �i Biserica Catolic� Universal�, 
la Ora de adora�ie din 2 iunie a.c.; participarea, în co-
mun, a episcopilor la exerci�ii spirituale, la Luncani 
(Bac�u), în deschiderea sesiunii de toamn� a CER, 
9-13 septembrie 2013. 

Conform statutului CER, episcopii membri au 
ales un nou pre�edinte în persoana arhiepiscopului mi-
tropolit de Bucure�ti, ÎPS Ioan Robu, pentru un mandat 
de trei ani. 

Conferin�a Episcopilor din România îi reune�te 
pe to�i episcopii romano-catolici �i greco-catolici din 
România �i exprim� unitatea Bisericii locale �i uniunea 
intim� cu Urma�ul lui Petru, Sfântul P�rinte. Conferin-
�a Episcopilor din România se reune�te de dou� ori pe 
an (prim�vara �i toamna), în sesiune ordinar�. 

Pr. Eduard Mihai CO�A
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Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2013
IUNIE

Inten�ia general�: Pentru ca între popoare s� prevaleze o cultur� marcat� de dialog, ascultare �i respect reciproc.
Inten�ia misionar�: Pentru ca acolo unde este mai puternic� in� uen�a seculariz�rii, comunit��ile cre�tine s� 

promoveze cu e� cacitate o nou� evanghelizare. 

În perioada Postului Mare 2013 am organizat 
o colect� de alimente în bisericile greco-catolice din 
Oradea Catedrala „Sfântul Nicolae”, M�n�stirea „Mai-
ca Domnului”, Biserica „Sfânta Treime” din Oradea, 
Biserica „Sfântul Gheorghe”, Biserica În�l�area Dom-
nului, Biserica „Schimbarea la fa��”, Biserica Semi-
narului „Sfântul Gheorghe”) �i Biserica din Haieu. 
Credincio�ii au cump�rat sau au renun�at la diferite ali-
mente ale lor pentru a le dona celor c�rora soarta le-a 
fost mai pu�in favorabil�. 

Alimentele au fost colectate cu sprijinul volun-
tarilor. În � ecare duminic� din Postul Mare, 32 de vo-
luntari, cu vârste cuprinse între 13 �i 63 de ani, s-au 
implicat în colecta pe care am organizat-o.

Cei care au ales s� se implice în aceast� colect� 
au f�cut 224 de ore de voluntariat. Dac� ar �  s� contabi-
liz�m în bani orele de lucru ale voluntarilor am ajunge 
la suma de 994 lei.

La colect� s-au adunat alimente de baz�, �i anu-
me: ulei (140 de litri), f�in� (157 de Kg), zah�r (127 
de Kg) orez (106 de Kg), paste f�inoase (122 pache-
te) etc. cu o valoare de inventar de 2.971 lei.

Unii credincio�i au ales s� fac� dona�ii în bani. 
Acestea au fost în valoare de 9.501 lei.

Din alimentele colectate asigur�m pachetele 
alimentare pe toat� perioada anului familiilor ai c�ror 
copii frecventeaz� Centrul de zi „Gabriele”. Aceste 
familii au venituri mici, insu� ciente pentru asigurarea 
m�car a unei mese pe zi. Din banii pe care-i câ�tig� 
ace�ti oameni î�i achit� facturile sau chiria. De aseme-
nea, sprijinim cu pachetele alimentare persoane singu-
re, vârstnice - care se gospod�resc dintr-un pachet luni 
întregi. Din anul acesta, o parte semni� cativ� a bunu-
rilor colectate va �  destinat� Centrului Social „Maria 

Colecta de Pa�ti 2013

Rosa” unde se prepar� zilnic masa de prânz pentru 70 
de persoane.

Tuturor celor care au f�cut aceste dona�ii le mul-
�umim.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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Necesitatea esen�ial� de a avea 
preo�i �i episcopi s� n�i

Lumea de as-
t�zi merge cu pa�i re-
pezi, foarte vizibili, 
spre îndep�rtarea de 
credin�� �i spre ate-
ism (negat de mul�i 
cu vorba, dar tr�it în 
practic�). Exist� vreo 
�ans� de redresare? 
Ne r�spunde Mântu-
itorul. Într-adev�r, la 
5 iunie 1902, în timp ce venerabila Louise Marguerite 
Claret de la Touche se a� a în adora�ie, „i-a ap�rut Dom-
nul”, care i-a spus: „A�a cum cu 1900 de ani în urm� 
am putut s� reînnoiesc lumea cu 12 b�rba�i – adic� 12 
apostoli – la fel, �i în timpurile noastre, a� putea reînnoi 
lumea cu 12 preo�i, îns� ei ar trebui s� � e preo�i s� n�i”. 
(Congrega�ia pro Clericis, „Darul S� ntei Preo�ii. M�r-
turii de via�� pentru s� n�irea preo�ilor”, Editura Pauli-
ne, 2009, p. 20). Întreab� P. Chaignon S.I.: „Pentru ce 
Apostolii �i to�ii preo�ii zelo�i au întors atâ�ia p�c�to�i 
�i au s� n�it atâtea su� ete? De unde provenea, c� au po-
pulat cerul cu atâ�ia ale�i?”, dup acre tot el r�spunde: 
„De-acolo, c� erau plini de Isus Cristos, Gândurile lor, 
faptele lor �i toate moravurile lor re-oglindeau spiri-
tul lui Isus Cristos…” (P. Chaignon S.I. – P.S. Chi�iu, 
„Curs de medita�ii preo�e�ti”, vol. II, Editura traduc�to-
rului, Cluj, 1934, p. 48). A�adar, prin imitarea lui Cris-
tos se atinge s� n�enia. Îns�, aten�ie: nu doar cu vorba, 
ci �i, mai ales, cu fapta. Pilda personal� a preotului sau 
a episcopului este esen�ial� în îndreptarea spre s� n�enie 
a turmei credincio�ilor. Sfântul Ioan Gur� de Aur pune 
puterea pildei deasupra puterii minunilor, zicând des-
pre Apostoli, c�: „au întors lumea nu pentru minunile 
pe care le-au f�cut, ci pentru c� într-ân�ii era un adev�-
rat dispre� fa�� de m�rire �i fa�� de bog��ii”. Iar în alt 
loc: „Pildele bune mai limpezi glasuri dau decât orice 
trâmbi��”. 	i Sfântul Grigore: „Acel glas p�trunde au-
ditoriul, care este înso�it �i înt�rit de via�a celui ce-l ros-
te�te”. Iar Sfântul Bernard: „Mai puternic este glasul 
faptei, decât glasul vorbei: glasul vorbei sun�, glasul 
pildei tun�”. Sfântul Grigore din Nazianz arat� deose-
birea, în acest sens, dintre credincios �i cleric: „Preo-
tul trebuie s� �tie c� un credincios este r�u când face 
fapte rele, fapte vrednice de pedeaps�…; iar un preot, 
un întâi st�t�tor, este r�u când nu-i bun în cel mai înalt 
grad, când nu prop��e�te necontenit în bine. Aceasta 
pentru c� preotul trebui s�-i atrag� pe credincio�i prin 
covâr�irea virtu�ii sale”. Vrem a�adar salvarea turmei 
spirituale? Dac� da, atunci s� lu�m aminte la ceea ce au 
spus S� n�ii P�rin�i.

Pr. Anton MOISIN Reuniunea Comisiei Sinodale 
Pastorale

Sâmb�t�, 20 aprilie 2013, Comisia Sinodal� Pas-
toral� �i-a reluat activitatea, având prima convocare pe 
acest an. La invita�ia PSS Virgil Bercea, Episcop de 
Oradea, pre�edintele Comisiei, transmis� de pr. Paul 
Popa, secretar, au r�spuns toate cele cinci Eparhii care 
formeaz� Biserica Greco-Catolic� din România. Astfel, 
Arhieparhia de Alba Iulia �i F�g�ra� a fost reprezentat� 
la întâlnirea de la Oradea de un preot, Eparhia de Lu-
goj �i Eparhia de Maramure� � ecare de câte doi preo�i, 
Eparhia de Cluj-Gherla de un preot �i trei laici, iar din 
Eparhia gazd�, de Oradea, pe lâng� pre�edinte �i secre-
tar, au participat doi preo�i �i trei laici.

Întrunirea a fost g�zduit� de Seminarul Teologic 
or�dean „S� n�ii Trei Ierarhi”. Participan�ii au sosit în-
cepând de la 9.30, la ora 10.00 PSS Virgil deschizând 
o� cial întâlnirea cu un moment de rug�ciune. Pr. Paul 
Popa a prezentat ordinea de zi, dup� care � ecare Epar-
hie �i-a prezentat ac�iunile pastorale pe diferitele sec-
toare - copii, tineri, adul�i �i familii -, respectiv instru-
mentele folosite în aceste ac�iuni. A fost astfel o bun� 
ocazie de împ�rt��ire a diverselor experien�e locale, 
eviden�iindu-se �i reu�itele, dar �i provoc�rile. Dup� o 
scurt� pauz�, Comisia s-a reunit pentru a discuta unele 
probleme pastorale concrete, reie�ite din prima parte 
a întâlnirii. S-au analizat apoi modalit��ile în care Co-
misia poate s� î�i îmbun�t��easc� activitatea �i s� con-
tribuie la formularea unor propuneri constructive ca 
r�spuns la diversele provoc�ri pastorale, pe care s� le 
înainteze mai apoi Sinodului Episcopilor. 

Dup� masa de amiaz�, luat� împreun� cu mem-
brii AGRU Oradea, reuni�i în paralel în acela�i Seminar 
Teologic, membrii Comisiei Sinodale Pastorale s-au 
mai întâlnit înc� o dat� pentru momentul concluziilor. 

Urm�toarea întâlnire va �  � xat� la o dat� ulte-
rioar�, de c�tre PSS Virgil Bercea, în comun acord cu 
membrii Comisiei.

Radu CAPAN
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Adunarea General� AGRU la Oradea
Premerg�tor Adun�rii Generale Na�ionale a Aso-

cia�iei Generale a Românilor Uni�i (AGRU), a avut loc, 
sâmb�t� 20 aprilie 2013, în Aula Magna a Seminaru-
lui Teologic Greco-Catolic “S� n�ii Vasile, Grigore �i 
Ioan” din Oradea, Adunarea General� eparhial� a aces-
tei asocia�ii din eparhia de Oradea.

La acest eveniment au participat PSS Virgil Ber-
cea, episcop de Oradea, p�rintele protosincel Florian 
Gui, asistent spiritual AGRU eparhial, pr. Coriolan C. 
Mure�an, asistent spiritual AGRU na�ional. Au fost 
prezen�i membrii AGRU din toate protopopiatele epar-
hiei noastre, al�turi de asisten�ii lor spirituali, invita�i 
din ASTRU Oradea �i din Reuniunea Marian�.

Salutul de bun venit din partea Preas� n�itului 
Virgil a deschis lucr�rile adun�rii generale. Mottoul 
acestei sesiuni „Veni�i s� umbl�m în lumina Domnlui”, 
a fost tema medita�iei prezentate de p�rintele Coriolan 
Mure�an care, în cuvântul s�u a subliniat importan�a 
AGRU-lui de lungul istoriei.

În continuare dl. Panti� Constantin, pre�edintele 
AGRU-lui eparhial a prezentat darea de seam� a acti-
vit��ii consiliului director pe perioada ultimul mandat.

La propunerea consilui director s-a stabilit ca 
noul consiliul, s� � e format din 13 membri în urm�toa-
rea componen��; pre�edinte, 5 vicepre�edin�i,1 secre-
tar-trezorier �i 6 responsabili de departamente, pe un 
mandat de 3 ani. 

Au fost ale�i: - pre�edinte Boros Gra�ian de la 
Parohia nr. 2 Oradea; - vicepre�edinte din vicariatul 
Silvaniei dl. Sipos Balazs din 	imleu; - vicepre�edinte 
din vicariatul de Carei dl. Cobârzan Ioan, din Carei; 
- vicepre�edinte pe protopopiatul Oradea d-na P�cal� 
Daniela; vicepre�edinte pentru protopopiatele Beiu� - 

Holod, dl. 
ic Petru din 	tei; - vicepre�edinte pentru 
protopopiatele Marghita - Ier dl. Nandra C�lin din Mar-
ghita;  - secretar-terzorier P�cal� Marius;

Responsabili de departamente:
- spiritual ecumenic d-na Omilescu Florica;                                        
- înv���mânt �i cultur� dl. Ioan Moldovan;          
- social caritativ d-na Cristea Ileana;          
- pentru familie d-na Horgo� Lucia;          
- economic �i juridic dl. B�l�neanu Cristian;          
- imagine �i rela�ii publice dl.Omilescu Tiberiu.
În încheiere p�rin�ii spirituali din eparhie, prin 

cuvântul lor ne-au încurajat �i asigurat de ajutorul lor, 
în activit��ile viitoare.

Noul consiliu director s-a întrunit în prima �e-
din�� pentru desemnarea delega�ilor la Adunarea Gene-
ral� na�ional� de la Baia Mare.

Marius P	CAL	
Secretar AGRU Eparhial Oradea

Joi, 9 mai 2013 au avut loc, cu sprijinul Prim�riei, festivit��i 
culturale cu ocazia Zilei Independen�ei, Zilei Victoriei �i Zilei Eu-
ropei. La 9 mai 1878, România î�i proclamase independen�a de Stat 
în urma victoriei ob�inute prin r�zboi. Tot la 9 mai, dar în 1945, se 
încheie ostilit��ile celui de-al doilea R�zboi mondial. „Ca un omagiu 
adus înving�torilor, 9 mai a fost proclamat� �i zi a Europei, marcând 
semni� ca�ia victoriei în via�a europenilor �i a procesului de con-
struc�ie a Europei, începând cu anul 1945 pân� în zilele noastre, în 
scopul dezvolt�rii armonioase a statelor europene în pace �i progres 
economic”(discursul d-nei Carmen Zima). 

Dup� intonarea imnului de Stat �i al Europei, domnul primar Nya-
ko Jozsef, în discursul s�u, a salutat mul�imea prezent� �i a dorit pace, ar-
monie �i prosperitate tuturor cet��enilor urbei, ��rii noastre �i ai Europei. 

Ca în � ecare an, preo�ii Bisericilor Greco-Catolic� �i Ortodox� 
au în�l�at rug�ciuni pentru binecuvântarea poporului, respectiv pentru 
odihna întru fericire ve�nic� a celor care �i-au sacri� cat via�a pentru 
ap�rarea libert��ii �i armoniei civice. Momentul spiritual a fost urmat 
de depunerea de coroane la monumentul eroilor din parcul or��enesc.

Copii din partea Asocia�iei „Ave Miriam”, a 	colii Generale 

Festivit��i europene �i na�ionale la Valea lui Mihai

„Zelk Zoltan” �i a Colegiului Agricol au sus-
�inut �i un frumos moment artistic prin recital 
de poezii �i cântece.

Festivit��ile au continuat cu un Spec-
tacol de muzic� popular� sus�inut de arti�ti ai 
Ansamblului folcloric „Feciorii Bihorului”. 
Un grup de copii a savurat acest moment mu-
zical chiar prin dans.

Pr. Zorel ZIMA
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Biroul Pastoral la Curtui�eni
Luni, 22 aprilie a.c., a avut loc la Curtui�eni 

întâlnirea preo�ilor din Protopopiatul Ierului cu repre-
zentan�ii Biroului Pastoral Eparhial pentru Laici din 
Oradea. La întrunire, în afara preo�ilor din protopo-
piat, au participat: primarul comunei, domnul István 
Nagy, venit special pentru a aduce salutul din partea 
Consiliului comunal, curatorii parohiei �i credincio�i, 
ajun�i în num�r destul de mare, în ciuda intensei cam-
panii agricole.

Ziua a debutat prin celebrarea Dumnezeie�tii 
Liturghii la sfâr�itul c�reia s-a o� ciat un parastas în 
memoria preo�ilor care au slujit în parohia Curtui�eni, 
înainte ca aceasta s� � e des� in�at� în mod abuziv de 
c�tre Statul comunist în anul 1948. La „requiem” au 
fost aminti�i preo�ii: pr. Cosma, pr. Uliciac, pr. Gen�, pr. 
P�r�ian �i pr. Erdei.

Întâlnirea a continuat printr-o conferin�� în ca-
drul c�reia a fost dezb�tut Planul Pastoral pe anul în 
curs. Reprezentan�ii Biroului Pastoral din Oradea, in-
spirându-se din tema acestui An al Credin�ei, au subli-
niat rolul �i importan�a transmiterii credin�ei �i sus�ine-
rea Bisericii cre�tine în timpurile noastre.

La întrunire preo�ii din protopopiat au eviden�iat 
aportul pe care l-a avut Biroul Pastoral eparhial în or-
ganizarea Reculegerii spirituale a tineretului din Valea 

Ierului la Oradea, dar �i în organizarea Exerci�iilor spi-
rituale pentru adul�i la V��ad.

La sfâr�it, p�storii au convenit ca la încheierea 
s�rb�torilor pascale s� se întâlneasc� în vederea întoc-
mirii unui document � nal privitor la pastora�ia la nivel 
protopopesc care, apoi, va �  inclus într-un document 
unic redactat la nivel eparhial.

Mul�umim Milostivului Dumnezeu pentru toate 
binefacerile rev�rsate asupra noastr�!

Pr. Alexandru CERVID

„Era o Doamn� îmbr�cat� toat� în alb, mai 
str�lucitoare decât soarele, r�spândind o lumin� mai 
limpede �i mai intens� decât un pahar de cristal um-
plut cu ap� cristalin�, str�b�tut de razele celui mai ar-
z�tor soare”, poveste�te vizionara Lucia. 

„Fa�a sa, de o frumuse�e de nedescris…, de 
mâna dreapt� îi atârna un rozariu. Ve�mintele sale p�-
reau f�cute în întregime din lumin�. Tunica îi era alb�, 
�i la fel era �i mantia, tivit� cu aur, care acoperea ca-
pul Fecioarei �i îi venea pân� la picioare. În ce prive�-
te � zionomia, Lucia nu a putut niciodat� s� o descrie, 
pentru c� i-a fost imposibil s� priveasc� direct acest 
chip ceresc, sc�ldat într-o lumin� orbitoare.”

Sf. Fecioar� ne-a îndemnat în apari�iile sale: 
„Ruga�i-v� Rozariul în � ecare zi, pentru a ob�ine pacea 
lumii”, �i „face�i sacri� cii pentru convertirea p�c�to-
�ilor �i ca repara�ie pentru p�catele comise împotriva 
Inimii mele Neprih�nite”. 

Având la inim� îndemnurile Mamei Cere�ti, 
credincio�ii de la M�n�stirea Franciscan� “Adormirea 
Maicii Domnului” din Oradea, au aniversat luni, 13 
mai 2013, 96 de ani, de la apari�ia Mamei noastre de la 
Fatima prin cânt �i rug�ciune. 

Frumoasa statuie din biseric�, copie � del� dup� 
cea de la Fatima, reprezentat� a�a dup� cum a ap�rut ce-
lor trei ciob�nei, a fost a�ezat� aproape de altar, aproape 

de icoana Fi-
ului Sau În-
viat, aproa-
pe de Isus 
Euharisticul, 
ve�nic viu 
�i prezent în 
biseric�.

U n 
mare num�r 
de credin-
cio�i pre-
zen�i, au 
oferit Ma-
mei Mân-
tu i to ru lu i , 
Sf. Rozariu, 
condus � ind 
de p�rintele paroh Mihai V�t�m�nelu, având textul 
misterelor speci� c apari�iilor de la Fatima, iar decadele 
de rozar au fost urmate de cânt�ri mariane.

În � nal, � ecare credincios, prin p�rintele paroh, 
s-a cons� n�it Inimii Neprih�nite a Mariei, Mamei mi-
lostive, Regina Cerului, sc�parea p�c�to�ilor. A r�sunat 
apoi cântecul ”În valea Iria”. Ave, ave Maria!

Silvia PANTI�

Aniversarea primei apari�ii a Fecioarei Maria de la Fatima 
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Calea Crucii pe Dealul Calvaria din Oradea

Comunitatea greco-catolic� din 	imleu Silvaniei 
celebreaz� an de an, în Miercurea Mare, Calea S� ntei 
Cruci pe dealul din ora�.

Ca în � ecare an, �i de data aceasta, pe data de întâi 
mai, preo�ii împreun� cu un grup de credincio�i greco-
catolici printre care �i credincio�i apar�in�tori altor culte, 
au ales s� urce în rug�ciune, pe o c�rare nu prea u�oar�, 
dar într-un cadru extraordinar de natur� ce predispune la 
medita�ie �i reculegere, rugându-se „Calea S� ntei Cruci”. 

La sfâr�itul acestui moment de rug�ciune, p�-
rintele paroh, Nicolae Bodea a �inut s� mul�umeasc� 
celor prezen�i �i a amintit cuvintele Sfântului P�rinte 
Papa Francisc de la „Calea Crucii” de la Colosseum din 
Roma, care spunea: “În aceast� noapte trebuie s� r�mâ-
n� un singur cuvânt, care este Crucea îns��i. Crucea lui 
Isus este Cuvântul cu care Dumnezeu a r�spuns r�ului 
lumii. Uneori ni se pare c� Dumnezeu nu r�spunde la 
r�u, c� r�mâne în t�cere. În realitate Dumnezeu a vorbit, 
a r�spuns, iar r�spunsul s�u este Crucea lui Cristos: un 
Cuvânt care e iubire, îndurare, iertare. Este �i judecat�: – 
a spus Sântul P�rinte – Dumnezeu ne judec� iubindu-ne. 
S� ne amintim acest lucru, Dumnezeu ne judec� iubin-
du-ne. Dac� primesc iubirea Sa sunt mântuit, dac� o re-
fuz sunt condamnat, nu de El, ci de mine însumi, pentru 
c� Dumnezeu nu condamn� niciodat�, El doar iube�te �i 
mântuie�te. Iubi�i fra�i: Cuvântul Crucii este �i r�spunsul 
cre�tinilor dat r�ului care continu� s� ac�ioneze în noi 
�i în jurul nostru”, a mai spus Papa Francisc. “Cre�ti-

nii trebuie s� r�spund� r�ului cu binele, luând asupra 
lor crucea, asemenea lui Isus. S� mergem împreun� pe 
Calea Crucii, s� mergem purtând în inimi acest Cuvânt 
de iubire �i de iertare. S� mergem a�teptând Învierea lui 
Isus, care ne iube�te atât de mult.Totul e iubire”. 

P�rintele a încheiat spunând: „coborâm în t�cere, 
l�sând cuvântul crucii s� lucreze în inimile noastre �i s� 
mistuie tot ce e r�u, tot ce e p�cat”.

Biroul de pres� al Protopopiatului �imleu Silvaniei

Un drum al suferin�ei... o suferin�� imens�, ca-
pabil� s� r�scumpere p�catele noastre ale tuturor �i, 
poate mai important decât orice, o suferin�� din iubire! 

La asta au meditat împreun�, în seara zilei de 24 
aprilie, tinerii din grupul “Allegria” al M�n�stirii Fran-
ciscane „Maica Domnului” din Oradea, sub îndruma-
rea P�rintelui Ionu� Ichim �i a Sorei Leti�ia, al�turi de 
P�rintele Paroh Mihai V�t�m�nelu. Lor li s-au al�turat 
zecile de credincio�i prezen�i, într-o procesiune pe dea-
lul Calvaria (Ciuperca) din Oradea, în încercarea de a 
pune în scen� drumul durerii suferite de Isus Cristos 
pân� în vârful muntelui Golgota, martor t�cut al r�stig-
nirii Sale.

Scenele „Drumului Crucii” ilustrate de tinerii 
franciscanii, cu emo�ie, dar, în acela�i timp, cu iubi-
re �i recuno�tin��, au reu�it s� aduc� în mintea celor 
prezen�i, imaginea suferin�elor �i a batjocurilor Mân-
tuitorului nostru pe Calea Durerii. Fiecare episod a 
fost marcat prin opriri, în care s-a comemorat câte un 
moment al Calvarului, prin medita�ii �i rug�ciuni. Mo-
mentul principal a fost reprezentat de R�stignirea lui 
Isus �i Mormântul - care a închis în sine pentru pu�in 
timp trupul Domnului, deschizându-�i mai apoi por�ile 
Învierii celei de a treia zi. 

Fie ca S�pt�mâna Patimilor s� ne ajute s� în�e-
legem cu adev�rat minunea în fa�a c�reia ne a� �m cu 
to�ii �i s� transform�m în su� etele noastre acest drum 
al suferin�ei, într-o Cale a Luminii!

Carina MARIN

Calea S� ntei Crucii în �imleu Silvaniei
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Vizita PSS Virgil Bercea în Alicante, Spania

Moment emo�ionant la Catedrala „Sfântul Ni-
colae” din Oradea, unde, rememorând gestul smerit 
al lui Isus, de acum 2000 de ani, PSS Virgil Bercea, 
episcopul greco-catolic de Oradea, a sp�lat, a �ters cu 
�tergarul cu care a fost încins �i a s�rutat picioarele a 
12 b�rba�i.

Credincio�ii greco-catolici au asistat ieri, în Ca-
tedrala „Sfântul Nicolae” din Oradea, la ritualul deo-

PSS Virgil Bercea a sp�lat picioarele a 12 seminari�ti
sebit de emo�ionant care, an de an, îi aduce împreun� 
în Joia Mare din S�pt�mâna Patimilor. Este vorba de 
sfânta �i dumnezeiasca sp�lare a picioarelor, prin care 
episcopul greco-catolic a rememorat gestul smerit al lui 
Isus de a sp�la picioarele ucenicilor s�i, pentru a ar�ta 
dragostea pe care trebuie s� o avem unul fa�� de altul. 

Cei 12 apostoli ai lui Isus au fost reprezenta�i de 
studen�i din diferi�i ani de la Seminarul Teologic Gre-
co-Catolic Oradea, majoritatea � ind din anul I. La sfâr-
�itul acestui ritual, Preas� n�itul Virgil Bercea a bine-
cuvântat �i a s� n�it pâinea �i vinul pe care credincio�ii 
le vor primi în noaptea de Înviere �i le-a urat tuturor 
haruri �i binecuvânt�ri de la Dumnezeu. Apoi, s-a adre-
sat celor prezen�i cu urm�toarele cuvinte: „Cu aceast� 
slujb� au început cele trei zile premerg�toare S�rb�torii 
Învierii Domnului. Sp�larea picioarelor, iar apoi s� n�i-
rea Pa�tilor nu fac decât s� ne pun� în leg�tur�, în mod 
special, cu Patimile Domnului. Este mare lucru s� �tim 
s� r�mânem pe Drumul Crucii, al�turi de Domnul. El 
este cel care ne ajut� s� ridic�m Crucea Vie�ii!”.

Loredana IONA� www.crisana.ro

Episcopul Jesús Murgui Soriano, Episcopul di-
cezei de Orihuela-Alicante, împreun� cu vicarul gene-
ral Francisco Conesa Ferrer l-au invitat pe Episcopul 
Virgil Bercea s� celebreze o Liturghie în rit bizantin 
în Catedrala “Sfântul Nicolae” din Alicante, ar�tând 
unitatea �i universalitatea Bisericii, în virtutea faptului 
c� suntem în Anul Credin�ei.

Sâmb�t�, 13 aprilie 2013, orele 18.00, Sfânta 
Liturghie în rit bizantin, a fost celebrat� în Catedrala 
“Sfântul Nicolae”, de c�tre PS Virgil, împreun� cu ES 
Jesús �i ES Rafael (episcop emerit), înconjura�i de vi-
carul general, Pr. Francisco, Parohul Catedralei Ramon 
Egío, Pr. Enrique Abad (consilierul Secretariatului de 
Migr�ri) �i mul�i al�i preo�i spanioli de rit latin. Preo�i 
de rit bizantin, au fost: proptopopul român al Madridu-
lui, Pr. Vasile Buda, preotul comunit��ii române�ti din 
Alicante, Pr. Radu Bokor, Pr. Gheorghe Pop de la Ora-
dea, împreun� cu doi preo�i greco-catolici ucrainieni, 
Pr. Oleksandr Dorykevych �i Pr. Vasil Khalat.

Sfânta Liturghie a fost una biligv�, îns� de o so-
lemnitate pre�ioas� datorit� corului condus de Gabiela 
D�r�ban, care a avut o presta�ie cu mult peste a�tept�-
rile credincio�ilor români �i spanioli, umplând pân� la 
refuz minunata �i impun�toarea Catedral�.

În ziua urm�toare, respectiv duminic�, 14 aprilie, 
de la orele10:00 a continuat binecuvântatea Domnu-
lui pentru românii din Alicante prin celebrarea S� ntei 
Liturghii de c�tre PS Virgil, în Biserica “San Roque” 

(Biseric� oferit� comunit��ii greco-catolice române�ti 
din Alicante). Bucuria credincio�ilor a fost mai mare 
atunci când PS Virgil a conferit crucea pectoral� P�rin-
telui Radu Bokor.

Vizita pastoral� a Preas� n�iei Sale Virgil Bercea 
în perioada Postului Mare a avut o însemn�tate spiri-
tual� deosebit� pentru întreaga comunitate, datorit� 
profunzimii celebr�rilor �i a omiliilor Preas� n�iei Sale.

Sper�m c� aceast� vizit� s� � e un precedent, de-
oarece astfel vom putea avea parte de schimb�ri pro-
funde în su� etele credincio�ilor, atât celor vorbitori de 
limb� român� cât �i celor vorbitori de limb� spaniol�.

Pr. Radu BOKOR
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Ioan M	GHERU�AN

ÎN
ELEPCIUNEA ESTE ARTA SUCCESULUI
Cuvântul în�elepciune provine din latinescul 

„intellecito” �i de� ne�te capacitatea superioar� de a 
în�elege �i de a judeca lucrurile. În�elepciunea cre�ti-
n� este judecata mental� �i chibzuin�a cre�tinului de a 
selecta varianta cea mai bun� a unui anumit plan de 
ac�iune, în vederea ob�inerii scopului dorit la un mo-
ment dat, prin care s� nu supere, prin vorb� sau fapt�, 
pe bunul Dumnezeu, sau pe semenii s�i. Este totoda-
t� c�l�uza unei vie�i echilibrate, cinste �i  pricepere �i 
care se exprim� prin pruden��, experien�� �i prevedere. 
În�elepciunea este în acela�i timp darul prin care în�l-
��m mintea de la lucrurile p�mânte�ti la cele cere�ti iu-
bind pe Dumnezeu mai mult decât orice. „Participarea 
la via�a naturii divine d�ruit� oamenilor prin harul lui 
Cristos, are o anumit� asem�nare cu via�a natural� în 
ceea ce prive�te începutul, dezvoltarea �i alimentarea 
acestei vie�i” (Paul al VI - lea). 

În�elepciunea este  comoara cea mai aleas� a 
omului;  ea nici nu se împrumut�, nici nu se cump�r� 
�i dac� ar �  de vânzare, n-ar g�si cump�r�tori, care s� o 
poat� pre�ui la adev�rata ei valoare; ea str�luce�te �i nu 
se stinge niciodat�; îi caut� pe cei care sunt demni de ea 
�i îi c�l�uze�te spre bucuria nemuririi. Cei care posed� 
în�elepciunea au capacitatea intelectual� superioar� de 
în�elegere �i cunoa�tere a realit��ii, atât dintr-o instruc�ie 
�i educa�ie la cel mai înalt grad, cât �i dintr-o îndelungat� 
experien�� de via��. În�elepciunea are un caracter utilitar, 
practic, vizând garantarea unor mari �anse de reu�it� în 
via�� �i evitarea insucceselor, necazurilor �i nenorociri-
lor. În�elepciunea estre o virtute sau o calitate complex� 
a su� etului uman d�ruit� de harul divin. În�elepciunea 
f�r� har nu are via��, dar când ea prime�te harul atunci 
puterea ei începe s� � e des�vâr�it�. Un proverb spune: 
„frumuse�ea este o jum�tate de har; în�elepciunea este 
un har întreg”. Pe cre�tini îi face s� se poarte corect între 
ei �i cu to�i cei din jur pentru a-i orienta spre m�rirea �i 
teama  lui Dumnezeu. Dac� teama veacului este o sl�bi-
ciune, teama de Dumnezeu este o mare t�rie.

 În�elepciunea face parte dintre virtu�ile cardi-
nale sau molale care cuprind atitudini sau deprinderi 
dobândite de o persoan� în practica vie�ii; ea î�i are lo-
cul în inim�, centrul deciziei morale �i intelectuale �i 
controleaz� toate actele �i faptele noastre, modeleaz� 
�i structureaz� întreaga noastr� via��. Omul cu în�elep-
ciune ia aminte de sine �i cump�ne�te asupra celor ce 
i se cuvin �i asupra celor care îi sunt �i de folos lui sau 
semenului s�u.  Folosul suprem al cre�tinului este mân-
tuirea su� etului.

Cre�tinul în�elept se fere�te permanent de r�u, 
lucreaz� numai dup� adev�r �i dreptate. El socote�te 
�i pre�uie�te orice fapt� numai pe m�sura s� n�eniei cu-
prins� în ea. În�eleptul se fere�te de lucrurile nepotrivi-
te �i nefolositoare su� etului s�u care pur �i simplu vat�-

m� � rea �i personalitatea lui. Cre�tinul care ac�ioneaz� 
cu în�elepciune este con�tient de micimea sa �i de m�-
re�ia lui Dumnezeu. Toate izbânzile omului, în oricare 
domeniu de activitate, sunt numai cu voia Creatorului. 
„În�elepciunea este izvor de via��”(Pr.16,22). În�elep-
ciunea cre�tin� se adap�, permanent, din în�elepciunea 
lui Dumnezeu: „El d� omului pl�cut lui în�elepciune, 
cuno�tin�� �i bucurie”(Ec.2,26). Este preferabil ca în-
�eleptul „s� nu se laude cu în�elepciunea lui” (Ir.9,23). 

În�elepciunea noastr� limitat� trebuie conectat� 
permanent la în�elepciunea divin�, iar „credin�a voas-
tr� s� nu � e în în�elepciunea oamenilor, ci în puterea 
lui Dumnezeu” (1Co.2,5). Universul �i omul sunt pro-
duse ale în�elepciunii creatoare. Dumnezeu, în harul 
S�u, reveleaz� în�elepciunea pentru ca omul s� o poat� 
percepe. Chiar �i în�elepciunea derivat� din calit��ile 
naturale sau cea dobândit� din experien�� este un har, 
� indc� activitatea creatoare a lui Dumnezeu face posi-
bil� aceast� în�elepciune. Toat� înv���tura trebuie s�-�i 
aib� originea în ascultare �i dragoste. „În�elepciunea:… 
singurul bun pe care soarta nu �i-l poare lua” (Bias).

În�elepciunea este considerat� ca � ind prima cre-
a�ie a lui Dumnezeu �i poate un ajutor al S�u la actul de 
crea�ie a lumii. „Cât s-au m�rit lucrurile Tale, Doam-
ne, toate cu în�elepciune le-ai f�cut” (Ps.103,25). Pu-
terea creatoare a lui Dumnezeu const� în în�elepciune. 
„Nu este de ajuns s� c�p�t�m în�elepciunea trebuie s� o 
�i folosim” (Cicero).

  Spovada frecvent� este un izvor de cur��ire a 
inimii �i de lumin� pentru a în�elege ce se întâmpl� în 
su� etul nostru cu ajutorul în�elepciuni dat� de harul di-
vin. „Inim� curat� zide�te intru mine, Dumnezeule, �i 
spirit drept înnoie�te  întru  cele din�untru ale mele” 
(Ps.50,11). 

  Pomul dup� roade se cunoa�te. O inspira�ie di-
vin� dac� este pus� în practic� cu în�elepciune va aduce 
roade pozitive de pace, bucurie, caritate, comuniune, 
umilin��. Dac� inspira�ia vine de la trupul nostru, sau 
de la cel necurat va aduce roade negative de triste�e, 
am�r�ciune, orgoliu. O inspira�ie poate s� vin� de la 
Dumnezeu �i totu�i s� suscite o anumit� tulburare în 
interiorul nostru. Aceasta se datoreaz� rezisten�ei noas-
tre în fa�a acelei inspira�ii �i în puterea cu care lucreaz�  
harul în sl�biciunea noastr�. Lini�tea interioar� se va 
restabili treptat, prin pacea care ajut� sl�biciunea �i prin  
gândirea  care consolideaz� convingerea. 

Termenul de „în�elep�i” nu se refer� la o catego-
rie profesional�,ci la persoane cu o inteligen�� aparte, 
oameni a c�ror în�elepciune era c�utat� de conduc�tori 
pentru a-i ajuta la fundamentarea deciziilor, deoarece 
„în�eleptul ascult� sfaturile” (Pr.12,15). În�elepciunea 
trebuie pus� numai în slujba binelui. „M� bucur dar 
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de voi �i doresc s� � �i în�elep�i  în ce prive�te binele” 
(Ro.16,19). Se spune despre oamenii înainta�i în vârst� 
c� au aceast� calitate dobândit� dintr-o experien�� de 
via�� acumulat� de-a lungul anilor. De aceea este vala-
bil� expresia:,,cine nu are b�trâni s�-i cumpere”. 

În�elepciunea provine dintr-o gândire profun-
d� �i din chibzuin��, care doboar� lucrurile inferioa-
re pentru a în�l�a su� etul c�tre cele superioare, c�tre 
ordine �i armonie. Conduc�torii �i liderii au nevoie, 
în mod special, de mult� în�elepciune. Lor le revine  
marea  responsabilitate în luarea deciziilor corecte �i 
nep�rtinitoare, mai ales, în probleme politice �i soci-

ale. Deciziile lor  pot afecta comunitatea condus� de 
ei, în mod pozitiv sau negativ. Deciziile în�elepte î�i 
dovedesc valoarea în situa�ii di� cile. Din aceast� cauz� 
în�elepciunea pus� în slujba p�cii �i a bunului mers al 
unei comunit��i sau  al omenirii este, cu adev�rat, arta 
succesului, mai ales, când nu se face uz de autoritate �i 
se recurge la ra�iune pentru inteligen�a mi�c� materia. 
În�elepciunea este ca un izvor din care, cu cât se bea 
mai mult, cu atât spore�te debitul s�u. O gândire lim-
pede �i în�eleapt� este cheia tuturor comorilor pentru c� 
ea d� bucuriile adev�rului �i sens cre�tinesc vie�ii.  

Duminic�, 21 aprilie 2013, 18 copii de la Liceul 
“Don Orione” din clasa a II-a au primit Prima Sfânt� 
Împ�rt��anie în Parohia “Duminica Tuturor S� n�ilor”.

Copiii au fost preg�ti�i pentru acest moment al 
întâlnirii cu Isus sub forma pâinii �i a vinului, dar mai 
ales pentru primirea Lui în Ierusalimul propriului su-
� et, de c�tre P�rintele Mihai Fechet�, paroh �i respon-
sabil-coordonator al Liceului �i Fratele Francisc, îm-
preun� cu doamnele: Florentina P�scar – înv���toare, 
Ileana Balot� – profesor de religie �i Nicoleta Arenda� 
– profesor de educa�ie muzical�.

Dup� o preg�tire intens� �i frumoas� copiii au 
f�cut prima spovad� cu mult� aten�ie, drag �i emo�ie, 
apoi s-au împ�rt��it.

Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o dimi-
nea�� însorit� �i cald�, astfel copiii au mers în proce-
siune din curtea Liceului pân� la Biseric� înso�i�i de 
preo�i, ministran�i, propriile familii, profesori �i colegi 
de �coal�, invita�i �i credincio�i. 

A urmat celebrarea S� ntei Liturghii, iar r�spunsu-
rile liturgice au fost date de întreaga comunitate prezen-
t�, iar unele cântece au fost în�l�ate de animatorii Orato-
riului “Don Orione” �i de c�tre copiii care l-au primit pe 
Isus osanândul pe Cel ce a venit în su� etul lor. 

Predica a fost rostit� de P�rintele Florian Gui, 
Vicar General al Eparhiei de Oradea, c�lug�r în Con-
grega�ia “Don Orione” �i profesor de religie la Liceul 
“Don Orione”. P�rintele a subliniat leg�tura pe care tre-
buie s� o avem cu Isus prezent în mijlocul nostru prin 
Cuvântul S�u, în Sfânta Euharistie �i pe chipul celor 
s�rmani. Adresându-se copiilor a subliniat importan�a 
ascult�rii de p�rin�i �i educatori, a str�daniilor de a avea 
rezultate bune, de a se realiza în via��, de a avea o ca-
rier� str�lucit�, dar toate acestea nu pentru o mândrie 
proprie ci pentru a putea sluji mai bine lui Dumnezeu 
�i aproapelui.

Dup� Sfânta Liturghie, Pr. Mihai Fechet�, a adus 
mul�umiri tuturor celor care au contribuit la preg�tirea 
acestui moment: copiilor în primul rând, p�rin�ilor, edu-
catorilor, profesoarelor de religie �i preo�ilor colaboratori. 

De asemenea, copiii au primit diploma: Amintire 

de la Prima Spovad� �i Împ�rt��anie Solemn�, precum 
�i câteva c�r�i de rug�ciune �i catehez�. 

Toat� comunitatea prezent� a continuat acest 
moment deosebit participând la o agap� fr��easc�, în 
sala de festivit��i a Liceului, oferit� prin grija familiilor 
�i a Congrega�iei „Don Orione”. Totul a fost sub o tr�i-
re profund� �i cu multe emo�ii.

Mul�umim Bunului Dumnezeu pentru acest timp 
de har rev�rsat peste comunitatea noastr�. Ne rug�m 
pentru ace�ti îngera�i ca s� � e mereu uni�i cu Isus, iar 
cei mari, p�rin�ii �i educatorii s� � e mereu exemple �i 
modele vii de m�rturisire al lui Cristos în lume.

Florentina P	SCAR

Prima Spovad� �i Împ�rt��anie solemn�
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Exerci�ii spirituale pentru elevii claselor V-VIII 
„Fi�i des�vâr�i�i precum Tat�l vostru des�vâr�it 

este!”(Mt 5,48). Este o invita�ie – porunc� adresat� de 
Isus tuturor celor care, indiferent de vârst�, vor s� îl 
urmeze spre Împ�r��ia Cerurilor.

În acest sens, dornici de a cre�te în via�a spiri-
tual�, elevii Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din 
Oradea, au r�spuns invita�iei lui Isus participând la 
medita�iile propuse lor în timpul exerci�iilor spirituale 
desf��urate în zilele de 25-26 aprilie 2013. 

Dac� elevii claselor mari, ai claselor de liceu 
(IX-XII), au participat la programul spiritual al acestor 
zile, propus de p�rintele Anton Cioba în Aula Magna a 
Seminarului Teologic Greco-Catolic, cei mici, din cla-
sele gimnaziale (V-VIII), l-au înso�it pe Sfântul Fran-
cisc din Assisi ca model de virtute, tocmai la „el acas�”, 
adic� la biserica M�n�stirii Franciscane „Adormirea 
Maicii Domnului” din Oradea. 

Programul a început, a�a cum era normal, cu 
Sfânta Liturghie celebrat� de p�rintele paroh Mihai V�-
t�m�nelu, dup� care, a urmat medita�ia propus� copiilor. 
P�rintele Mihai a pus în eviden�� o serie de virtu�i ale 
„s�r�cu�ului” din Assisi, virtu�i propuse spre practicare 
�i celor mici, precum iubirea fa�� de Dumnezeu, fa�� de 

aproapele �i fa�� de întreaga crea�ie. Dup� medita�ie a 
avut loc un moment de rug�ciune comun� �i Calea Cru-
cii, realizat� împreun�, profesori �i elevi, moment ce 
a încheiat programul spiritual al zilei. A urmat apoi un 
timp de împ�rt��ire fratern� la prânzul comun oferit ce-
lor mici �i celor mari de comunitatea parohial�, c�reia îi 
mul�umim pentru bun�voin�� �i ospitalitate.

Sr. Prof. Ligia MAN, CIN

Într-o perioad� marcat� de nelini�te, agita�ie 
�i probleme cotidiene, studen�ii Colegiului ,,Sfânta 
Familie�� din Oradea au f�cut reculegeri spirituale, în 
zilele de 12, 13 �i 14 aprilie, uitând de stressul �i zbu-
ciumul su� etesc zilnic. 

În cadrul acestor momente de modelare su� e-
teasc�, s-au desf��urat mai multe activit��i precum 
jocuri, discu�ii �i schimburi de impresii, menite a le 
oferi tinerilor o mai bun� perspectiv� asupra aspectelor 
su� ete�ti care îi preocup� �i de a limpezi eventualele 
neclarit��i pe care ace�tia le aveau. Acest lucru a fost 
posibil �i datorit� bun�voin�ei p�rintelui Mihai Tegzes 
care printr-un sim� oratoric captivant a reusit s� cree-
ze o atmosfer� de maxim interes �i implicare, tinerii 
participan�i r�m�nâd profund impresiona�i de toate cele 
spuse de indrum�torul lor spiritual. Trebuie men�ionat 
îns� �i faptul c� toate aceste activit��i nu ar �  putut 
prinde contur f�r� maxima implicare a p�rintelui Paul 
Popa, care a fost de fapt promotorul întregii manifest�ri 
spirituale. 

A� ându-ne în peroada premerg�toare Invierii 
Domnului, p�rintele a considerat de cuviin�� s� alea-
g� drept tem� de medita�ie ,,Taina mor�ii lui Isus pe 
cruce��. Pornindu-se de la aceast� tem� s-a citat frag-
mentul evanghelic de la Mc 15, 24-32. Acest fragment 
ilustreaz� scene biblice legate de: rug�ciunea lui Isus 
din gr�dina Ghetsimani, drumul str�b�tut de Isus pân� 
la cruce, tâlharul care se converte�te în momentul mor-

�ii sale, suta�ul care îl recunoa�te pe Isus drept mântui-
torul suprem al omenirii �i rug�ciunea de iertare pe care 
Isus o adreseaz� Tat�lui pentru oameni.

În a doua parte a medita�iilor, p�rintele a �inut 
o pledoarie pentru întoarcerea c�tre Dumnezeu f�când 
trimitere la pild� ,,Fiului risipitor�� sau dup� cum însu�i 
p�rintele a numit-o, pilda ,,Tat�lui milostiv��. Aceast� 
pericop� evanghelic� ilustreaz� un fapt care este vala-
bil �i în zilele noastre: omul din evanghelie este Tat�l 
milostiv care î�i iubeste � ii dar ace�tia nu-l recunosc �i 
nu îi ofer� aceast� demnitate de a-l recunoa�te drept p�-
rinte. În � nalul medita�iei p�rintele a explicat faptul c� 
prin ace�ti doi � i reg�sim de fapt întreaga omenire care 
dore�te întoarcerea la P�rintele ceresc, dar de multe ori 
avem acea fric� de a ne apropia de Dumnezeu.

Paula MATE�, Florin-Bogd�nel TIMO�

Exercitii spirituale cu Studen�ii Colegiului ,,Sfânta Familie”
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Lansarea site-ului Curiei Arhiepiscopiei Majore

Exerci�ii spirituale pentru elevii claselor IX – XII 
Zilele de 25 �i 26 aprilie 2013 au fost dou� zile 

în care � ecare dintre noi, de la elevi pân� la profesori �i 
preo�i, am renun�at la timpul nostru liber pentru a pu-
tea s� ne preg�tim a�a cum trebuie pentru s�rb�toarea 
S� ntelor Pa�ti.

Locul de desf��urare a exerci�iilor spirituale a 
fost Aula Magna a Seminarului Teologic, iar locurile 
preg�tite pentru participan�i au fost cu des�var�ire ocu-
pate de cei peste 150 de tineri de la liceul nostru.

Joi, 25 aprilie, la orele 17.00 am dat startul prin 
Sfânta Liturghie de început animat� de cântece, poft� 
de via��, dorin�a de a �  împreun� unul lâng� altul, �i 
totodata al�turi de Isus. Dup� o scurt� pauz� de recree-
re, la orele 18.00, a urmat medita�ia introductiv� lega-
t� de a�teptarile tinerilor din ziua de azi �i de dorin�a 
acestora de a comunica prin tot felul de mijloace cu cei 
din jur. S-a scos în eviden�� lipsa unei bune comunic�ri 
cu noi în�ine, � ecare cu sine, datorit� g�l�giei conti-
nue din jurul nostru, lucru la care ne-a invitat în aceste 
exerci�ii spirituale p�rintele Anton Cioba – în acela�i 
timp �i organizatorul evenimentului. Dup� medita�ie a 
urmat un moment de re� ec�ie personal� asupra lucru-
rilor împ�rt��ite de Pr. Anton dar �i asupra gândurilor 
ce ne apas�. 

La orele 18.45 a avut loc Adora�ia Euharistic� 
acompaniat� de cântece �i anumite texte spirituale care 
ne-au ajutat s� intr�m în adora�ie �i în dialog cu Isus. La 
orele 19.30 am luat cina cu to�ii în cantina seminarului.

Vineri, 26 aprilie, la orele 8.30 am început pro-
gramul cu Rug�ciunea de diminea�� dup� care am con-
tinuat cu dou� medita�ii �i re� ec�ii �i dou� powerpo-
int-uri, mesajul � ind de data aceasta legat de prietenie, 
iubire �i credin��, între timp avand posibilitatea de a ne 
spovedi. La orele 11:00 s-a celebrat Sfânta Liturghie pe 
care am animat-o to�i tinerii prezen�i. La orele 12.00 
l-am avut în mijlocul nostru pe Preas� n�itul Virgil Ber-

cea care a fost dornic s� r�spund� curiozit��ilor �i în-
treb�rilor noastre, de la probleme actuale ale tinerilor 
pân� la metode de a ne apropia mai mult de Dumnezeu 
�i de a încerca s� ne cunoa�tem mai bine pe noi în�i-
ne. La orele 13.00 am luat cu to�ii prânzul în cantina 
seminarului, iar de la orele 14.00 am vizionat � lmul 
“For Greater Glory: The True Story of Cristiada”, un 
� lm excep�ional care ne-a impresionat pe unii dintre 
noi pân� la lacrimi.

Pentru mine aceste exerci�ii spirituale reprezint� 
un dar. Din p�cate, de acest dar unii nu au parte, � e c� 
nu doresc, � e c� nu au posibilitatea de a participa. Au 
trecut repede iar Pr. Anton a avut grij�, împreun� cu 
elevii din GPS (Grupul Pro-Sanctitate – elevii Liceului 
Greco-Catolic “Iuliu Maniu” din Oradea), ca organi-
zarea s� � e una bine pus� la punct. Îmi doresc ca, nu 
doar eu ci �i cei care au participat, s� r�mânem cu ceva 
placut atât în su� et cât �i în amintire �i cu � ecare an 
care vine s� ne perfec�ion�m în a cunoa�te calea spre 
rai, intr-un mod cât mai pl�cut.

Andreea PLUGARU

Gândit �i creat pentru a �  al�turi de to�i aceia care vor s� cu-
noasc� sau s� aprofundeze credin�a cre�tin� prin propunerea unor 
teme teologice, spirituale, culturale, ecc. �i pentru a oferi în acela�i 
timp o lectur� cre�tin� a informa�iei cotidiene, site-ul Curiei Arhi-
episcopiei Majore Blaj va putea �  accesat la adresa http://www.e-
communio.ro începând cu data de 25 martie 2013, S�rb�toarea 
Bunei Vestiri.

Mul�umind lui Dumnezeu, precum �i celor care au partici-
pat la apari�ia acestei noi realit��i, ne punem sub ocrotirea Maicii 
S� nte, sperând ca site-ul www.e-communio.ro s� � e o lic�rire de 
lumin� pentru toti cei ce caut� Cerul pe întortocheatele c�r�ri ale 
acestei lumi.

PSS Claudiu,
Episcopul Curiei
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Pe urmele Sfântului Patrick �i a Sfântului Anselm de Cantebury
La invita�ia Universit��ii din Dublin (DCU), în zi-

lele de 15-16 martie 2013, am avut onoarea s� particip 
la Conferin�a Interna�ional� „Communism and Post-com-
munism”, eveniment a� at la a 37-a edi�ie, care a avut 80 
de conferen�iari din peste 10 ��ri (Irlanda, Rusia, Româ-
nia, Lituania, Marea Britanie, Georgia, Turcia, Canada 
etc.). Lucr�rile prezentate s-au încadrat în mai multe do-
menii �tiin�i� ce (istorie, sociologie, economie, politolo-
gie, drept, psihologie) �i au c�utat s� ofere atât r�spunsuri 
cât �i s� problematizeze în perspective noi �i diferite te-
matica acestei conferin�e. Au existat mul�i conferen�iari 
din Europa de Est care au abordat într-o perspectiv� cri-
tic� neajunsurile �i lacunele l�sate în urm� de perioada 
comunist�, dar �i entuzia�ti, mai ales din vestul european, 
care au admirat sau evaluat pozitiv comunismul. Asupra 
acestora din urm� trebuie spus, pe de o parte, faptul c� unii 
fuseser� la stagii de perfec�ionare-cercetare la Moscova, 
perioad� care le-a deschis un alt orizont asupra comunis-
mului, îns� unul incomplet, pentru c� a�a-numitul „egali-
tarism” era doar propagand�, ei necunoscând �i latur� as-
cuns� a sistemului - mai ales acela al controlului exercitat 
asupra tuturor categoriilor sociale – f�cut tocmai pentru a 
nu exista vreun derapaj de la „ordinea” dat� de doctrina 
comunist�. Pe de alt� parte, aceast� înclina�ie fa�� de blo-
cul comunist, în special fa�� de U.R.S.S., �inea �i de încli-
na�iile unei politici de autonomie, oarecum anti-britanice 
- cum este cazul Irlandei - , care vedea du�manul Marii 
Britanii ca un prieten, chiar dac� sistemul politic era total 
diferit. Amintim câteva din sec�iunile mai importante ale 
conferin�ei: „
�ri post-comuniste în c�utarea democra�iei. 
Ce rol are UE?”; „Alegeri �i institu�ii post-sovietice: na�i-
onal, regional �i republici nerecunoscute”; „Economie �i 
Securitate regional� în lumea post-comunist�”; „Con� ict, 
competi�ie �i societate civil� în Caucazul de Sud”; „Con-
struirea identit��ii na�ionale. Politici externe �i Securitate 
Regional� în Eurasia Central� Post-Sovietic�”; „Educa�ie 
�i înv���mânt înainte �i dup� comunism”; „Secrete �i re-
vela�ii din trecutul comunist”; „De la Ceau�escu la U.E.: 
România în tranzi�ie”, �.a.

La sec�iunile la care am participat am observat 
dou� tendin�e majore: una autoritarist� sau categoric� le-
gat� de Rusia �i in� uen�a ei în statele Federa�iei ruse, �i 
o alta, legat� de autonomie, independen�� �i deschidere 
spre U.E. În acest context s-a vorbit despre: alegerile din 
Republica Komi (unde, la alegeri, Putin a avut un procent 
mai mare de aleg�tori decât în Rusia); alegerile din statele 
nerecunoscute Abkhazia, Nagorno-Karabach �i Transnis-
tria; politica statelor independente Lituania, Moldova �i 
Estonia; noile direc�ii ale na�ionalismului în Georgia post-
comunist�; cluburi ale elitelor din Rusia; cultur� �i politi-
c� în St. Petersburg, �.a.

Lucrarea prezentat� la conferin��, intitulat� „Epi-
scopul urm�rit. Iuliu Hir�ea în notele informative ale Se-
curit��ii (1947-1978)” a dorit s� scoat� în eviden�� carac-
terul represiv al regimului comunist asupra cre�tinismului 
românesc, în mod particular asupra Bisericii Greco-Ca-

tolice române�ti. În cele 20 de minute de prezentare s-a 
abordat cronologic �i tematic, o scurt� istorie a Bisericii 
Greco-Catolice, instaurarea comunismului în România �i 
politica anti-catolic� a guvernului Petru Groza („uni� ca-
rea” religioas� din 1948 �i suprimarea Bisericii), perioada 
de ilegalitate a Bisericii (grupul de preo�i �i de credincio�i 
care l-a ajutat pe Episcopul Iuliu Hir�ea în organizarea ac-
tivit��ilor biserice�ti, perioada de deten�ie a episcopului), 
toate acestea, a�a cum au fost men�ionate în notele infor-
mative ale Securit��ii.

Tot cu o lucrare despre istoria Bisericii Române 
Unite, intitulat� „Biserica Greco-Catolic� sub regimul 
comunist. Portrete de m�rturisitori (1948-1989)” am avut 
ocazia s� conferen�iez la Misiunea Român� Unit� din Du-
blin, unde prin bun�voin�a P�rintelui Vasile Orghici am 
avut ocazia s� cunosc atât comunitatea româneasc� de aici 
cât �i ora�ul.

Londra �i împrejurimile sale nu a fost rezervat� 
doar itinerariilor turistice. Prin bun�voin�a Pr. Eduard F�r-
tan, rectorul Misiunii Române Unite din Londra, am avut 
ocazia s� conferen�iez pentru comunitatea româneasc� 
p�storit� de dânsul. Aceast� conferin��, având titlul „Bi-
serica Greco-Catolic� sub regimul comunist. Portrete de 
m�rturisitori (1948-1989)” s-a încadrat într-un eveniment 
mai mare, S�rb�toarea hramului Bisericii „Bunavestire”, 
festivitate la care comunitatea româneasc� l-a avut invitat 
pe Episcopul greco-catolic de Oradea, PS. Dr. Virgil Ber-
cea, responsabil cu comunit��ile române�ti din diaspor�. 
Atât m�rturia dat� de dânsul la � nalul conferin�ei - despre 
so�iile de preo�i �i femeile care au încurajat �i sus�inut Bi-
serica în perioada de ilegalitate – cât �i celebrarea S� ntei 
Liturghii împreun� cu Pr. Eduard F�rtan, au fost momen-
te de consolidare spiritual� �i cultural� absolut necesare 
pentru orice comunitate româneasc� din diaspor�. Au fost 
momente când ai putut s� te sim�i cu adev�rat acas�, de-
oarece cuvintele, vorbele �i imaginile întruchipau fapte de 
dragoste pe care Mântuitorul ne îndeamn� s� le facem în 
� ecare loc �i timp, oriunde ne-am a� a, urmând exemplul 
martirilor �i m�rturisitoriilor Bisericii noastre.

Silviu-Iulian SANA
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Exerci�ii Spirituale pentru familiile din Eparhia de Oradea

În zilele de 19 - 21 aprilie a.c., la M�n�stirea 
Franciscan� ,,Maica Domnului’’, respectiv la Catedrala 
„Sfântul Nicolae” din Oradea s-au desf��urat exerci�iile 
spirituale pentru familiile din Eparhia greco-catolic� de 
Oradea, la care au participat familii din Oradea, Zal�u, 
	imleu Silvaniei. Familiile prezente au fost înso�ite de 
preo�ii responsabili cu pastora�ia familiilor: pr. Mihai 
Tegze� - responsabil eparhial, pr. Mihai V�t�m�nelu, 
pr. Daniel Bertean, pr. Florin M�rincean. În parohiile 
men�ionate a fost ini�iat� o 	coal� de Evanghelizare la 
care au putut participa membrii comunit��ii parohiale 
respective, iar temele prezentate au adus în aten�ie ne-
cesitatea evangheliz�rii prin intermediul familiei.

În lumina documentelor Bisericii, tema exer-
ci�iilor spirituale a fost ,,Evanghelizarea în propriul 
ambient de via�� - Comunit��ile Familiale de Evan-
ghelizare’’, iar ca oaspete �i relator l-am avut în mij-
locul nostru pe Don Tino Decca din Italia, dieceza de 
Brescia, înso�it de un catehet, Stefano, membru într-o 
comunitate familial� de evanghelizare. În Italia comu-
nit��ile familiale de evanghelizare s-au format �i exist� 
în peste 40 de dieceze, având întâlniri s�pt�mânale, în 
care, sub îndrumarea preo�ilor parohi, ascult� cuvântul 
lui Dumnezeu, îl mediteaz� �i se roag� împreun�.

Programul exerci�iilor spirituale a început cu 
Sfânta Liturghie de vineri seara, urmat� de o or� de 
adora�ie a Sfântului Sacrament, or� în care L-am adorat 
pe Cel ve�nic viu �i prezent între noi, încredin�ându-i 
familiile noastre �i inten�iile de rug�ciune, pentru ca EL 
s� ne � e c�l�uz� în misiunea noastr� pe acest p�mânt. 
Astfel, transpu�i în prezen�a lui Isus Euharisticul, am 
ascultat prima conferin�� sus�inut� de Don Tino Decca 
- Euharistia �i Familia. 

Ziua a doua a exerci�iilor a fost dens� din punct 
de vedere spiritual: diminea�a Sfânta Liturghie, urmat� 
de dou� conferin�e ce au prezentat rolul evangheliza-
tor al familiei în propriul ambient de via��, precum �i 
modul de formare �i tr�ire spiritual� în cadrul comu-

nit��ilor familiale de evanghelizare, o tr�ire spiritual� 
cristocentric�. Sâmb�t� seara, sub îndrumarea preo�ilor 
prezen�i, primind din experien�a lui Stefano, care al�-
turi de so�ia lui formeaz� un cuplu responsabil într-o 
comunitate familial� de evanghelizare, am încercat s� 
punem în practic� momentele principale ale unei întâl-
niri din cadrul comunit��ii familiale de evanghelizare: 
rug�ciunea de laud�; împ�rt��irea experien�ei de via�� 
prin prisma a dou� întreb�ri: ,,Ce a f�cut Isus pentru 
mine în s�pt�mâna aceasta?’’ �i ,,Ce am f�cut eu pentru 
Isus?’’; citirea cuvântului lui Dumnezeu �i a cuvântu-
lui de înv���tur� propus de paroh; ecoul cuvântului lui 
Dumnezeu în inima � ec�rui membru al comunit��ii; 
anun�urile din parohie; rug�ciunea de mijlocire; rug�-
ciunea pentru un membru al comunit��ii care se a� � în 
di� cultate. Întâlnirea se încheie de � ecare dat� cu rug�-
ciunea ,,Tat�l nostru’’. În timpul acestui exerci�iu prac-
tic, a fost subliniat scopul acestor comunit��i familiale 
de evanghelizare: acela de a-i aduce în marea Biseric�, 
prin intermediul ,,micii biserici’’ - familia cre�tin� - pe 
cei care sunt departe de Biseric�, cu aceea�i iubire, r�b-
dare �i delicate�e pe care Isus le manifest� fa�� de noi. 
Acest moment al exerci�iilor spirituale a fost unanim 
perceput ca � ind deosebit, comuniunea �i rug�ciunea 
transpunându-ne în mod real în prezen�a lui Dumnezeu, 
în�elegând mai bine darul Spiritului Sfânt pe care l-am 
primit prin Sacramentul C�s�toriei. Duminic�, la Cate-
drala „Sfântul Nicolae”, am participat la Sfânta Litur-
ghie celebrat� de PSS Virgil Bercea. Preas� n�ia Sa ne-a 
onorat cu prezen�a �i la ultima conferin��, adresându-ne 
îndemnul de a duce mai departe �i altora ceea ce am 
experimentat în aceste zile de exerci�ii spirituale. 

Mul�umim Domnului �i Preacuratei Fecioare 
Maria pentru aceste zile de har �i tr�ire spiritual�, încre-
din�ându-le familiile noastre �i rugându-i s� ne conduc� 
pa�ii în misiunea pe care o avem în cadrul Bisericii.

Simona COBE
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Reculegeri spirituale pentru tineri la �inteu
Zilele de 26, 27 si 28 aprilie au reprezentat un 

moment special din via�a spiritual� a copiilor �i tine-
rilor din parohiile“Sfânta Familie” �i “S� n�ii Petru �i 
Pavel” din Zalau. În acele zile au fost organizate, cu 
sprijinul Biroului Pastoral Eparhial pentru Laici Ora-
dea, Reculegeri spirituale pentru tineri.

Noi, cei aproximativ 50 de tineri �i copii înso�i�i 
de îndrum�torii no�tri: pr. Ciprian Robotin, pr. Daniel 
Bertean �i Surorile S� ntei Inimi a lui Isus din comu-
nitatea noastr�, am petrecut trei zile de o puternic� în-
c�rc�tur� spiritual� la 	inteu, o mic� localitate situat� 
în jude�ul Bihor, o zon� lini�tit�, departe de zgomotul 
ora�elor, potrivit� pentru o astfel de activitate.

În prima sear�, a avut loc Sfânta Liturghie, ur-
mat� de medita�ia interactiv� prezentat� de pr. Adrian 
Podar, invitat s� sus�in� medita�iile pentru tineri. Înc� 
din timpul predicii, pr. AdrianPodar ne-a captat aten�ia 
printr-un mod inedit de a ne transmite mesajul lui Cris-
tos, apelând la dialog �i la exemple concrete. Astfel, am 
înteles c� � ecare dintre noi se poate identi� ca cu cei doi 
c�l�tori, în drumul lor spre Emaus: via�a noastr�, deoa-
rece �i noi sutem tenta�i s� nu il recunoa�tem pe Isus cel 
înviat pentru noi, s� îi d�m la o parte, s� il ignor�m, ca 
mai apoi s� con�tientiz�m cât de dependen�i suntem de 
El, deschizându-ne ochii.

A doua zi a început cu Sfânta Liturghie �i o conti-
nuare a medita�iei din seara precedent�, urmat� de discu-
�ii pe grupuri �i de pauza în care am cântat, ne-am jucat 
�i am vizitat rezerva�ia de zimbrii din apropiere, urmând 
ca seara sa ne rug�m Calea Crucii, meditând la Patimile 
lui Cristos, iar mai apoi s� particip�m la Adora�ia Euha-
ristic�, care a impresionat profund pe � ecare ditre noi.

Duminic�, dup� celebrarea S� ntei Liturghii, ne-

am împ�rt��it unii altora experien�ele �i concluziile , 
a� ând astfel, c� � ecare dintre noi a înv��at ceva nou, 
care îl va îmbog��i spiritual �i îl va ajuta s� parcurg� în 
continuare “drumul spre Emaus”.

Dorim s�-i aducem mul�umirea noastr� lui Dum-
nezeu pentru reu�ita acestor zile spirituale, p�rintelui 
Augustin care ne-a primit în comunitatea din 	inteu, 
p�rintelui Adrian Podar, care a sus�inut medita�iile, pa-
rintelui Ciprian Robotin �i p�rintelui Daniel Bertean, 
Surorilor S� ntei Inimi a lui Isus �i tuturor celor care 
au contribuit într-un fel sau altul ca aceast� întâlnire 
s� � e una bene� c� �i s� aduc� roade bogate, pentu c� 
“Tinerii sunt soarele sau furtuna zilei de maine” (Sf. 
Luigi Orione).

Claudia HOLOHO�

S�pt�mâna Sfânt� 2013 - prilej de meditare la 
p�timirea dureroas� a lui Isus Cristos pe Calvar, prilej 
de preg�tire a su� etului pentru întâmpinarea cu bucurie 
�i cu inima curat� a celei mai mari s�rb�tori cre�tine�ti 
- Învierea Domnului nostru Isus Cristos. 

În Joia Mare, credincio�ii M�n�stirii Franciscane 
,,Maica Domnului’’ din Oradea au luat parte la celebra-
rea Deniei celor 12 evanghelii ale patimilor, celebrare 
o� ciat� de PS Virgil Bercea, al�turi de preo�ii francis-
cani ai parohiei. În cadrul acestei celebr�ri s-a s� n�it 
noul iconostas. Proiectul iconostasului a fost conceput 
de arh. Aurel Ioan Cobe �i a fost realizat la Arad, din 
lemn multistrati� cat, de c�tre � rma SC Mobilier Vla�. 
Icoanele, realizate în stil neo-bizantin, poart� semn�tu-
ra pictorului Marian Furtun�. 

P�rintele paroh Mihai V�t�m�nelu a mul�umit 
pe aceast� cale credincio�ilor �i binef�c�torilor care 
au f�cut posibil� realizarea acestuia în biserica noas-

S� n�irea noului iconostas la M�n�stirea ,,Maica Domnului’’
tr� �i pentru 
bucuria de 
a putea în-
t â m p i n a 
Î n v i e r e a 
D o m n u l u i 
în ,,straie’’ 
noi, de s�r-
b�toare. 

M u l -
�umim Bu-
nului Dum-
nezeu �i 
Maicii Dom-
nului pentru momentele de har �i binecuvântare, prin 
care su� etele noastre se preg�tesc spre a primi cu bucu-
rie sfânt�, Lumina lui Cristos Cel Înviat!

Simona COBE
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Reculegeri pentru tinerii din protopopiatele de T��nad, Carei �i Supur
În perioada 20-21 aprilie a.c. au avut loc la T��-

nad Reculegerile Spirituale pentru tinerii din protopo-
piatele de Carei, T��nad �i Supur organizate cu spri-
jinul Biroului Pastoral Eparhial pentru Laici Oradea. 
Tema acestor zile de har a fost: “S� mergem cu bucurie 
pe drumul credin�ei”, motto-ul � ind:” Vorbe�te, Doam-
ne, c�ci servul t�u ascult�” (1Sam 3,9). Medita�iile au 
fost propuse de Pr. Coriolan C. Mure�an, responsabilul 
Departamentului adul�i al Biroului Pastoral Eparhial 
pentru Laici Oradea iar animatorii au fost coordona�i 
de Raul Stancea, voluntar permanent al Biroului Pas-
toral Eparhial pentru Laici Oradea �i Cristi Bokor de la 
grupul Allegria din Oradea.

Grupurile de tineri din protopopiate au fost în-
so�ite de Pr. Aurel Hendea Protopop de T��nad, de Pr. 
Vasile Goje de la Ardud, de Pr. R�zvan Reme� de la 
Craidorol� �i de Pr. Florin Holho� de la S�uca.

Programul a debutat sâmb�t�, 20 aprilie cu un 
moment de rug�ciune în biserica parohial� din T��nad, 
dup� care au fost jocuri de cunoa�tere cu ajutorul unor 
imagini reprezentative pentru � ecare tân�r în parte. 

Prima medita�ie a avut ca si tem� “Domnul ne 
cheam�, via�a se schimb�” �i s-a bazat pe textul biblic 
de la 1Sam 16 si pe cel din Evanghelia de la Luca, cap. 
1, întreb�rile principale � ind: 1) Are Dumnezeu un plan 
pentru noi? 2) Cum accept�m planul lui Dumnezeu în 
via�a noastr�? Au urmat grupuri de discu�ii moderate de 
animatorii Biroului Pastoral �i de cei din cele trei pro-
topopiate. Programul a continuat cu jocuri recreative, 
seara încheindu-se cu Calea Crucii animat� de tineri.

Duminic�, 21 aprilie, ziua a debutat cu medita�ia 
„Dac� Domnul e cu noi de cine ne e team�?” Bazat� 

Cu scopul de a tr�i mai bine s�rb�toarea Învi-
erii pe care o a�tept�m, Surorile S� ntei Inimi a lui 
Isus din Zal�u au organizat joi, 25 apr. a.c., o medi-
ta�ie spiritual� pentru p�rin�ii copiilor de la gr�dini�a 
cu acela�i nume. Tema acesteia a fost „S� mergem cu 
bucurie pe drumul credin�ei”, iar cei prezenti, de di-
ferite confesiuni religioase, au bene� ciat de o tr�ire 
spiritual� intens�.

Pr. Coriolan Mure�an, într-o modaliate interac-
tiv�, le-a dezv�luit p�rin�ilor inportan�a rug�ciunii în 
familie, a preg�tirii pentru s� ntele s�rb�tori, mijloa-
cele de cre�tere spiritual� pentru o mai bun� iubire �i 
armonie în familie �i în societate. În acela�i timp Pr. 
Paul Popa, într-o atmosfer� de destindere, jocuri �i de 
anima�ie s-a între�inut cu copiii acelora�i p�rin�i. La 
sfâr�it, întreaga familie s-a reunit pentru a primi o bine-
cuvîntare special� de la Dumnezeu prin mâinile acestor 
preo�i. Le mul�umim!

Sr. Cornelia

pe 1 Sam. 17-18, Mt. 4, �i Io. 15. Întreb�rile acestei 
medita�ii au fost: 1) Este Dumnezeu pe primul loc în 
via�a noastr�? 2) Ce rol au lucrurile materiale în via�a 
noastr�? 3) Cum luptam zilnic cu p�catul? 4) Cum d�m 
m�rturie despre credin�a noastr�? A urmat Sfânta Li-
turghie cu medita�ia concluziv�: „Domnul e prietenul 
nostru, de ce nu spunem asta tuturor?”, dup� care tinerii 
au re� ectat la medita�iile zilei în grupuri de discu�ii. La 
plenara ce a urmat � ecare grup a prezentat concluziile 
�i r�spunsurile la întreb�rile medita�iilor, dup� care � -
ecare tân�r a de� nit experien�a Reculegerilor printr-un 
singur cuvânt �i a spus tot printr-un cuvânt ce ar dori s� 
schimbe acum în via�a proprie. 

La � nal tinerii prezen�i au avut �i activit��i recre-
ative la �trandul din T��nad.

Raul STANCEA

Medita�ie spiritual� pentru p�rin�ii copiilor de la gr�dini�a
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1,5 Lei

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a orga-
nizat Loteria pentru Du�uri Sociale. Loteria s-a 
desf��urat în perioada 8.03.2013 – 9.05.2013. Pen-
tru a participa, persoanele trebuiau s� achizi�ione-
ze minimum un bilet, pe care era înscris un num�r 
de la 1 la 5.000. Valoarea unui bilet a fost de 5 lei.

 În perioada 10 – 20 mai 2013 câ�tig�torii 
au putut s�-�i revendice premiul prin prezentarea 
biletului cu num�rul câ�tig�tor.

 Persoanele care au câ�tigat �i au ridicat 
premiul sunt urm�toarele: Corina Sfârle din Ora-
dea (un pachet cu vitamine pentru dou� persoane 
�i un pachet cu cosmetice pentru dou� persoane); 
Floare Pop din Oradea (un aspirator de ma�in�); 
Valeria Pogar din Oradea (un ceas de�tept�tor cu 
ecran LCD); Olimpiu Man din Oradea (o geant� 
de voiaj); Mirela Vrabie din Oradea (cinci vou-
chere la Restaurantul „Butoiul de Aur” din Ora-
dea); Teodora Boda din Oradea (un joc de mas�); 
Corina Sfârle din Oradea (un weekend pentru 2 
persoane la Hotel Aqua din B�ile 1 Mai); Silviu 
Sana din Oradea (�coal� auto, categoria B pentru o 
persoan�) �i premiul cel mai mare, o excursie de o 
s�pt�mân� pentru dou� persoane, la Rimini, Italia, 
Maria Daina (Oradea).

 Cinci premii nu au fost revendicate. Aceste 
premii vor �  folosite pentru loteria din 2014.

Pr. Olimpiu Todorean
Pre�edinte

CÂ�TIG	TORII LOTERIEI pentru DU�URI SOCIALE


