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COMUNICAT
Sesiunea de prim�var� a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�

Secretariatul
Nr. 14/30.05.2013

În perioada 29-30 mai 2013 s-au desf��u-
rat la Blaj lucr�rile sesiunii de prim�var� a Si-
nodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic�.

Lucr�rile Sinodului, la care au participat 
to�i Episcopii greco-catolici din �ar� �i str�in�ta-
te, a debutat cu o prim� sesiune de lucru la Sediul 
Arhiepiscopiei Majore, dup� care, al�turi de mul-
�imea reunit� în catedrala Arhiepiscopal� Major�, 
membrii Sinodului Episcopilor au participat la 
un moment cultural-artistic închinat Episcopului 
Martir Ioan Suciu la comemorarea a 60 de ani de 
la trecerea la Domnul.

Episcopul Ioan Suciu (n. 4 decembrie 
1907, Blaj – d. 27 iunie 1953, Închisoarea Sighet) 
a fost primul episcop greco-catolic din România 
arestat de autorit��ile comuniste în anul 1948, des-
chizând astfel seria Episcopilor aresta�i de regimul co-
munist �i mor�i în închisori pentru � delitatea lor fa�� de 
Biserica lui Cristos.

Lucr�rile Sinodului, conduse de Preafericirea 
Sa Cardinalul Lucian, au abordat probleme cu caracter 
pastoral, liturgic, educativ, administrativ-canonic.

Sinodul Episcopilor a mai tratat de-a lungul se-
siunilor sinodale �i teme de interes atât pentru întreaga 

Biseric� cât �i pentru diferitele Eparhii. Printre temele 
tratate amintim: aspecte ale organiz�rii activit��ii pasto-
rale în Biseric� plecând de la realitatea existen�ei diferi-
telor grupuri de laici; aspecte ale reorganiz�rii pastorale 
în diaspora occidental�; formarea teologic� – necesitate 
a promov�rii valorilor cre�tine. Comisia Sinodal� Litur-
gic� a propus lucr�ri de revizuire a unor c�r�i liturgice, 
precum �i textul unui Acatist pentru cinstirea servului 
lui Dumnezeu Mons. Vladimir Ghika, a c�rui beati� ca-
re va �  proclamat� la Bucure�ti în data 31 august a.c.

În ceea ce prive�te procesul de beati� care a Epi-
scopilor Greco-Catolici mor�i în faim� de martir în re-
gimul comunist, Sinodul a analizat raportul comunicat 
de c�tre Postulatorul Cauzei, �i �i-a exprimat satisfac-
�ia �i speran�a pentru ca în cît mai scurt timp Episcopii 
no�tri s� poat� �  cinsti�i a�a cum se cuvine.

Sinodul Episcopilor a luat act cu profund� în-
grijorare de recenta propunere legislativ� a vicepre�e-
dintelui PDL, domnul deputat Ioan Oltean, care ”caut� 
prin toate mijloacele s� opreasc� retrocedarea proprie-
t��ilor greco-catolice con� scate în 1948 �i date de c�tre 
comuni�ti Bisericii Ortodoxe  �i cons� n�e�te epurarea 
cultural� �i religioas� a comunit��ii greco-catolice din 
România început� de c�tre comuni�ti”.

Desf��urate sub ocrotirea Preas� ntei Fecioare 
Maria, lucr�rile Sinodului Episcopilor s-au derulat într-
un spirit de real� comuniune �i consens general. Sino-
dul Episcopilor care se reune�te în sesiune ordinar� de 
dou� ori pe an a stabilit ca urm�toarea sesiune ordinar� 
s� aib� loc în perioada 14-17 octombrie 2013, la Blaj.

Notar
Pr. William A. Bleiziffer
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 Alocu�iunile Papei Francisc la Rug�ciunea Angelus

Iubi�i fra�i �i surori!
Joi am celebrat s�rb�toarea „Corpus Domini”, care 

în Italia �i în alte ��ri este mutat� pe aceast� duminic�. 
Este s�rb�toarea Euharistiei, Sacramentul Trupului �i 
Sângelui lui Cristos. Evanghelia ne propune miracolul în-
mul�irii pâinilor (Luca 9,11-17). A� dori s� re� ectez asu-
pra acestui miracol care m� impresioneaz� mereu �i m� 
pune pe gânduri.

Suntem pe malul M�rii Galileei, iar seara este aproa-
pe. Isus este preocupat de oamenii care i-au fost al�turi 
timp de multe ore: sunt mii de persoane �i le este foame. 
Ce este de f�cut? Discipolii îi ridic� problema �i îi spun lui 
Isus: „Trimite mul�imile s� plece”, ca s� ajung� în satele în-
vecinate �i s� g�seasc� ceva de mâncare. Dar Isus le spune: 
„Da�i-le voi s� m�nânce” (9,13). Discipolii sunt nedumeri�i 
�i r�spund: „Nu avem decât cinci pâini �i doi pe�ti”, ca �i 
cum ar vrea s� spun�: „doar îndeajuns pentru noi”.

Isus �tie bine ce este de f�cut, dar dore�te s� îi im-
plice pe discipoli, vrea s� îi educe. Discipolii au o ati-
tudine uman�, care caut� solu�ia cea mai realist�, ce nu 
creeaz� prea multe probleme: „Trimite mul�imile”, spun 
ei, „�i � ecare s� se descurce. La urma urmelor, ai f�cut 
deja multe pentru ei: le-ai predicat, ai vindecat bolnavii… 
Spune mul�imii s� plece!” Atitudinea lui Isus este diferit� 
�i este determinat� de unirea Sa cu Tat�l �i de compasiu-
nea pentru ace�ti oameni, de acel sentiment de îndurare pe 
care îl are pentru noi to�i: Isus ne cunoa�te problemele, ne 
cunoa�te sl�biciunile, ne cunoa�te nevoile.

Cu cele cinci pâini Isus se gânde�te: Iat� providen�a! 
Din acest pu�in, Dumnezeu poate s� scoat� ce este necesar 
pentru to�i. Isus se pune în întregime în mâinile Tat�lui ce-
resc. El �tie c� cu Tat�l toate lucrurile sunt posibile. A�a c� 
le spune discipolilor s� îi aranjeze pe oameni în grupuri de 
câte cincizeci – nu este întâmpl�tor, ci pentru a sublinia c� 
nu mai sunt o mul�ime ci au devenit o comunitate hr�nit� 
de pâinea lui Dumnezeu. Apoi Isus i-a pâinile �i pe�tii, î�i 
ridic� privirea spre cer, recit� binecuvântarea – o referire 
clar� la Euharistie – �i apoi le frânge �i le d� discipolilor, 
iar discipolii le distribuie mai departe �i nu duc lips� de 
pâine �i de pe�ti, nu duc lips� deloc! Acesta este miracolul: 
mai mult decât înmul�ire aici este împ�rt��irea animat� de 
credin�� �i de rug�ciune. Fiecare m�nânc� pe s�turate �i tot 
mai r�mâne mâncare: este semnul lui Isus, pâinea lui Dum-
nezeu dat� omenirii. Discipolii au v�zut ce s-a întâmplat, 
dar nu au în�eles prea bine mesajul. Asemenea mul�imii, 
�i ei erau profund impresiona�i de înmul�ire. Înc� o dat� 
urmau mai degrab� logica uman� decât logica lui Dumne-
zeu, care este cea a slujirii, a iubirii, a credin�ei. S�rb�toa-
rea „Corpus Christi” ne cere s� ne convertim la a crede în 
Providen��, s� �tim cum s� împ�rt��im pu�inul pe care îl 
reprezent�m �i îl avem, �i s� nu � m niciodat� închi�i în noi 
în�ine. Îi cerem Mamei noastre Maria s� ne ajute în aceast� 
convertire, s� îl urm�m mai îndeaproape pe Isus, pe care îl 
ador�m în Euharistie. Amin!

Este milostivirea pur�. S� mergem deci la Isus!
9.06.2013

S� urm�m logica lui Dumnezeu!
2.06.2013

Iubi�i fra�i �i surori!
Luna iunie este în mod tradi�ional dedicat� Prea-

s� ntei Inimi a lui Isus, cea mai înalt� expresie a iubirii 
divine. Vinerea aceasta am celebrat de fapt Solemnitatea 
Preas� ntei Inimi a lui Isus, s�rb�toarea care d� tonul în-
tregii luni. Pietatea popular� pre�uie�te în mod deosebit 
simbolurile, iar Inima lui Isus este cel mai înalt simbol al 
milostivirii lui Dumnezeu – dar nu este un simbol imagi-
nar, ci un simbol real, care reprezint� centrul, izvorul din 
care �â�ne�te mântuirea întregii omeniri.

În Evanghelii g�sim mai multe referin�e la Inima lui 
Isus. De exemplu în pasajul unde Cristos spune: „Veni�i la 
mine to�i cei osteni�i �i împov�ra�i �i eu v� voi da odihn�. 
Lua�i asupra voastr� jugul meu �i înv��a�i de la mine c� sunt 
blând �i smerit cu inima” (Mt. 11,28). Apoi este povestea 
cheie a mor�ii lui Cristos, dup� evanghelistul Ioan. Acest 
evanghelist de fapt d� m�rturie despre ce a v�zut pe Calvar: 
cum un soldat, când Isus era deja mort, a str�puns coasta Sa 
cu o suli��, iar de acolo a curs sânge �i ap� (cf. Io 19,33-34). 
Ioan recuno�tea în acel semn, aparent întâmpl�tor, plin�ta-
tea profe�iilor: din inima lui Isus, Mielul jert� t pe Cruce, 
curge iertarea �i via�a pentru to�i oamenii.

Milostivirea lui Isus nu este îns� doar un sentiment: 
într-adev�r, este o for�� care d� via��, care înal�� oamenii! 
Evanghelia acestei duminici ne spune aceasta prin episo-
dul cu v�duva din Nain (Lc 7,11-17). Isus, cu discipolii 
S�i, tocmai a ajuns în Nain, un sat din Galileea, în chiar 
momentul în care aveau loc funeraliile unui tân�r, singu-
rul � u al unei v�duve. Privirea lui Isus se � xeaz� imedi-
at asupra mamei înl�crimate. Evanghelistul Luca spune: 
„Când a v�zut-o, Domnului i s-a f�cut mil� de ea” (v. 13). 
Aceast� “mil�” – compasiune – este iubirea pe care Dum-
nezeu o are pentru om, este milostivirea, adic� atitudinea 
lui Dumnezeu în contact cu mizeria uman�, cu s�r�cia 
noastr�, cu suferin�ele noastre, cu nelini�tile noastre. Ter-
menul biblic „compasiune” aminte�te de experien�a ma-
tern�: o mam�, de fapt, simte în ea îns��i o reac�ie atunci 
când copiii ei sufer�. În acest fel ne iube�te Dumnezeu, ne 
spune Scriptura.

�i care este rodul acestei iubiri? Este via�a! Isus îi 
spune v�duvei din Nain: „Nu plânge!”, iar apoi îl cheam� 
pe tân�rul mort, care se treze�te ca �i cum ar �  fost ador-
mit (cf. vv. 13-15). Milostivirea lui Dumnezeu d�ruie�-
te via�� omului, îl ridic� din moarte. Domnul ne prive�te 
mereu cu mil�, ne a�teapt� mereu cu mil�. S� nu ne � e 
team� s� ne apropiem de El, c�ci are o Inim� milostiv�! 
Dac� îi ar�t�m r�nile noastre interioare, p�catele noastre, 
El ne iart�. Este milostivirea pur�! S� nu uit�m niciodat� 
aceasta: El este milostivirea pur�! S� mergem deci la Isus! 
Acum s� ne îndrept�m spre Fecioara Maria: Inima ei ima-
culat� – o inim� de mam� – a împ�rt��it pe deplin mila 
lui Dumnezeu, în special în momentul patimii �i mor�ii 
lui Isus. Fie ca Maria s� ne ajute s� � m blânzi, umili �i 
milostivi cu semenii no�tri.
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Ce este stresul �i cum îi facem fa��? 
�tim cu to�ii ce este stresul pentru l-am sim�it 

pe pielea noastr�. Fiziologul Hans Selye – considerat 
p�rintele teoriei moderne a stresului – l-a de� nit ca un 
r�spuns la oricare cerere de schimbare. Tot ceea ce 
ne abate de la mersul normal al lucrurilor este stresant: 
schimbarea mediului de via�� / de munc�, necesitatea 
de a devia traseul spre / dinspre serviciu, a�teptarea 
la o coad� lent�, când suntem în grab�. Adaptarea la 
schimbare este stresant�, iar cele rapide, negative sau 
necontrolabile (de exemplu, un deces în familie) sunt 
cele cu impact maxim.

Chiar dac� ne bucur�m atunci când ob�inem 
ceva ce ne-am dorit, modi� c�rile necesit� unele 
adapt�ri. O nou� �coal�, ma�ina, casa, c�s�toria, dieta 
sau c�l�toriile – toate aceste lucruri pot �  minunate, dar 
pot aduce cu ele, de asemenea, modi� c�ri în comporta-
mentul nostru, care ne solicit� � exibilitatea. 

Ce cauzeaz� stresul?
Stresul poate �  cauzat de mul�i factori, de la cei 

� zici (cum ar �  teama de ceva periculos sau fobiile) 
la cei emo�ionali (ca de exemplu îngrijorarea pentru 
bun�starea familiei).

Tipuri de stres:
Stresul de supravie�uire: se manifest� atunci 

când î�i este fric� de cineva sau ceva care ar putea s� 
te r�neasc�. În acel moment corpul r�spunde, în mod 
natural, printr-un � ux de energie (adrenalin�) care s� te 
ajute s� faci fa�� situa�iei.

Stresul interior: se manifest� atunci când î�i 
faci griji pentru aspecte asupra c�rora nu po�i inter-
veni, pentru lucruri pe care nu le po�i controla sau 
pentru lucruri minore, asupra c�rora nici nu ar trebui 
s�-�i faci griji. Unii oameni devin dependen�i de acest 
stil de via�� tensionat care rezult� din confruntarea cu 
situa�iile stresante ajungând s� le caute singuri sau în-
cepând s� aib� preocup�ri asupra detalii.

Stresul de mediu: apare ca r�spuns la factorii 
externi care cauzeaz� disconfort (de orice tip): zgo-
mote, aglomera�ie, presiune din partea familiei sau din 
partea locului de munc� etc. Cea mai bun� metod� de a 
îi face fa�� este identi� carea factorilor care îl cauzeaz� 
�i evitarea lor.

Oboseala �i suprasolicitarea: este un tip de 
stres care se aprofundeaz� în timp putând avea efecte 
nefaste asupra organismului. El poate ap�rea ca ur-
mare a unui program mult prea înc�rcat la locul de 
munc�, la �coal� sau acas�, sau din cauza unei de� -
citare organiz�ri a timpului. Acest tip de stres este cel 
mai greu de evitat deoarece oamenii îl asociaz� adesea 
cu o stare dezam�gitoare, cu lipsa încrederii în faptul 
c� lucrurile din propria via�� au sc�pat de sub control.

Efecte ale stresului asupra organismului (la 
nivel � zic): dureri de spate; dureri în piept; crampe 
�i spasme musculare; disfunc�ii erectile; st�ri de le�in; 

Alin CRE�U

dureri de cap; boli de inim�; hipertensiune; sc�derea 
libidoului; sc�derea imunit��ii; dureri musculare; lip-
sa somnului; probleme de digestie;

Efecte ale stresului la nivel psihic: furie; anxie-
tate; depresie; nesiguran�a; irascibilitate; probleme de 
memorie; probleme de concentrare; oboseala; triste�e; 
nelini�te;

Efecte ale stresului asupra comportamentului: 
cre�terea poftei de mâncare; pierderea poftei de mân-
care; pofte (în special de dulciuri); ie�iri necontrolate 
de furie; abuz de alcool; abuz de tutun; izolare social�; 
probleme de socializare, rela�ionare; plâns.

„Rezisten�a” este termenul medical utilizat ad-
esea pentru a descrie caracteristica oamenilor care sunt 
sau nu capabili s� fac� fa�� unor evenimente / situa�ii 
stresante.

Strategii ale min�ii �i corpului pentru a face 
fa�� stresului

Identi� carea factorilor genereatori ai stresului, 
este primul pas spre tratare. Corpul, mintea, emo�iile 
�i spiritul sunt componente diferite ale unei persoane. 
Dac� unul dintre ele este afectat, toate celelalte au de 
suferit. Stresul este una dintre cauzele comune ale bo-
lilor � zice �i ale problemelor emo�ionale. Adesea, s-a 
dovedit cauza principal� a di� cult��ilor de rela�ionare, 
afectând gândirea, exprimarea 	i modul de manifestare. 
Oamenii stresa�i sunt adesea obosi�i, bolnavi sau nu se 
pot concentra. Uneori, ei se confrunt� �i cu depresii sau 
c�deri nervoase acute.

Una dintre cele mai e	 ciente c�i de com-
batere a stresului este prin practici �i strategii de 
autocunoa�tere �i dezvoltare personal�.

Cum faci fa�� stresului?
Exerci�ii 	 zice – s-au dovedit extrem de e� ci-

ente asupra st�rii de spirit �i a celei � zice.
Divizarea muncii – o mai bun� organizare a tim-

pului �i o divizare a responsabilit��ilor poate �  modali-
tatea perfect� pentru a face fa�a problemelor solicitante.

Eliminarea sau reducerea consumului de 
cafein�;

O  alimenta�ie s�n�toas� �i echilibrat� – bogat� 
în fructe �i legume.

Timp personal – este necesar� rezervarea 
zilnic� a timpului pentru propria persoan�: hobby, o 
baie, vizionarea unui � lm, citirea unei c�r�i etc.

Socializarea – con�tientizarea problemelor �i 
exprimarea îngrijor�rilor doar persoannelor de încre-
dere aceasta � ind 	i o modalitate de schimbare a per-
spectivei, putând  duce la g�sirea unor solu�ii care vor 
elimina starea de stres.

Tehnici de relaxare – medita�ie, yoga, masaj.
Ajutor profesionist – dac� stresul afecteaz� mai 

multe func�ii pe o perioad� îndelungat�, este recoman-
dat solicitarea ajutorului unui psihoterapeut.
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Vino, Spirite Sfânt!

Coboar� din Ceruri Spirite Sfânt �i vino asupra 
noastr�. Soarele p�le�te în fa�a str�lucirii Tale. Înv�lue-
ne cu lumina Ta lin� �i revars-o în su� et �i minte ca s� 
în�elegem tainele cere�ti �i ale mântuirii noastre.

Tu e�ti d�t�tor de via�� �i mângâerea trimis� în 
lume. E�ti �oapta gândurilor bune ce ne aduce pacea 
adânc�. E�ti dar în�eptit ce vine de sus înso�it de o 
ploaie de haruri. E�ti Spirit înnoitor ce 
ne descoper� mereu noi frumuse�i 
divine, e�ti focul aprins ce ne 
d� avântul spre cer. Tu e�ti 
puritatea �i perfec�iu-
nea drept��ii. E�ti t�-
rie �i ajutor al sl�-
biciunii noastre. 
E�ti izvorul de 
ap� vie promis 
de Isus.

Spiri-
te Sfânt, d�-
ne în�elep-
ciunea ca s� 
în �e legem  
c� Dum-
nezeu ne-a 
creat, ne iu-
be�te �i ne 
pre�uie�te. El 
ne-a d�ruit via-
�a. El este sursa 
tuturor  harurilor 
�i darurilor, tot ceea 
ce avem la El sunt. 
Toate câte ne înconjoar�, 
cele v�zute �i nev�zute, sunt 
create de El. 

Cum ne comport�m în fa�a Lui, 
cum îi ar�t�m recuno�tin�a, cum îi mul�umim? 

Arde Spirite Sfânt cu focul T�u tot ce-i r�u în 
noi, astfel ca inimile s� r�mân� curate. 

Tu ne inspiri s� ne a�ez�m  deseori în ghenunchi, 
s� ne aplec�m capul cu umilin�� �i s� ne închin�m cu 
evlavie Preas� ntei Treimi. D�-ne �tiin�a ca s�-L cu-
noa�tem pe Dumnezeu. S� ne deta��m de tot ce ne 
înconjoar�, s� ne deta��m de noi în�ine, dar s� nu ne 
deta��m de Tine Doamne. 

Rug�ciunea este puntea de leg�tur�,  întâlnirea 
cu Domnul.

Înva��-ne Dumnezeule s� ne rug�m, s� avem o 
venera�ie plin� de iubire, privindu-Te în t�cere, privin-
du-te cu duio�ie.  

F� ca  su� etul s� ne � e  mistuit de dorul divin. 

Iubirea î�i a� � locul în inim�, atunci rug�ciunea, 
obligatoriu trebuie s� treac� prin inim�. Dac� rug�ciu-
nea nu ajunge pân� la inima noastr�, cum o s� ajung� 
pân� la Dumnezeu?  

D�-ne t�ria Spirite Sfânt, ca rug�ciunea s� � e  f�-
cut� cu mintea atent�, s� nu � e spus� mecanic, nici în 

grab� ca o îndatorire.
Gândul trebuie s� � e �i el prezent, 
s� nu r�t�ceasc�, s� nu alerge, pen-

tru c� acest gând poate �  prie-
ten apropiat, dar �i du�man 

înver�unat.
R u g � c i u n e a 

trebuie spus� cu 
convingere, con-

�tien�i de faptul 
c� Dumnezeu 
e în fa�a noas-
tr�, ne vede 
�i ne aude. 
Dac� nu 
suntem con-
centra�i în 
rug�ciune, 
dac� o spu-
nem distra�i 

�i în � nal nu 
suntem mul�u-

mi�i de ea, cum 
o s� � e Domnul?   

Fiul Lui 
Dumnezeu �i-a dat 

via�a pentru oameni, 
iar noi a�tept�m mântui-

rea printr-o rug�ciune spus� de 
mântuial�? 
Dumnezeu este atât de m�re�! Cine 

sau ce poate distruge aceast� comuniune cu El, atât de 
bene� c�?  S� nu r�mânem înseta�i, negustând din râu-
rile de ap� vie, s� nu r�mânem � �mânzi atâta timp cât 
hran� spiritual� este din abunden��. 

Spirite Sfânt, lumineaz�-ne �i condu-ne la o cre-
din�� vie, nestr�mutat�, neîndoielnic�.

Prin Tine respir�m o nou� via��, pa�ii ne sunt 
mai siguri, gândirea mai limpede, exprimarea e mai 
bun�, ac�iunile mai concrete, ata�amentul �i altruismul 
fa�� de semeni se m�re�te, devenim ucenici mai vred-
nici a Lui Isus.

Izvor de iubire curat�, � ac�r� a iubirii ve�nice, 
doar prin Tine ne g�sim împlinirea.

Spirite Sfânt, Te rug�m, r�mâi cu noi !
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În lumina documentelor magisteriale ale Biseri-
cii, familia cre�tin� – pe m�sur� ce prime�te Evanghe-
lia �i se maturizeaz� în credin�� – devine evangheliza-
toare, � ind chemat� s� � e semn luminos al prezen�ei lui 
Cristos �i al iubirii sale pentru cei care “stau departe”, 
pentru familiile care înc� nu cred �i pentru cele care nu 
mai tr�iesc în coeren�� cu credin�a primit�. 

Pornind de la aceast� calitate conferit� familiei 
cre�tine prin sacramentul c�s�toriei, dup� o preg�tire 
prealabil� prin �coala de Evanghelizare desf��urat� la 
propunerea Departamentului pentru pastora�ia fami-
liilor din Eparhia de Oradea, în parohia „ Adormirea 
Maicii Domnului” sub atenta preg�tire a pr. paroh Mi-
hai V�t�m�nelu, s-au format primele dou� comunit��i 
familiale de evanghelizare din parohie, în s�rb�toarea 
S� n�ilor Împ�ra�i Constantin �i Elena, dup� participa-
rea la Sfânta Liturghie de sear�. Sub îndrumarea pr. pa-
roh credincio�ii doritori au luat parte la prima întâlnire 
a acestor comunit��i. 

Au fost stabilite mai întâi cuplurile (familiile) res-
ponsabile �i vice-responsabile pentru � ecare comunitate, 
care au primit binecuvântarea din partea pr. paroh. Cu-
plurile responsabile pentru cele dou� comunit��i formate 
sunt: Aurel �i Simona Cobe, al�turi de fam. Crecan, în 
prima comunitate, iar în cea de-a doua Dinu �i Danie-
la Ferche, al�turi de fam. Marin. S-a desf��urat apoi o 
prim� întâlnire a nou-formatelor comunit��i, o prim� în-
tâlnire comun�, sub îndrumarea pr. Mihai V�t�m�nelu. 

Comunit��ile familiale de evanghelizare se întâl-
nesc s�pt�mânal în aulele din oratoriul bisericii, � ecare 
comunitate separat, punând accent pe o tr�ire spiritual� 
cristocentric�. Fiecare întâlnire din cadrul comunit��ii 
familiale de evanghelizare are �apte momente: 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?”; 
ascultarea cuvântului lui Dumnezeu �i a cuvântului de 

înv���tur� propus de paroh înregistrat pe un CD; apro-
fundarea �i 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 cadrul primei întâlniri am în�eles c� Domnul 
„ne cheam�” spre a duce vestea cea bun� celor „s�-
raci”; dac� noi am primit vestea �i ne-am bucurat de ea, 
am interiorizat-o în noi, atunci suntem capabili s� o �i 
d�ruim, pentru ca to�i s� reu�easc� s� ia, s� „guste” acel 
cuvânt. Ne bucur�m c� Domnul ne-a adunat împreun� 
pentru a face aceste Comunit��i Familiale de Evanghe-
lizare. S� ne bucur�m pentru c� în acest schimb reci-
proc de credin�� � ecare dintre noi cre�te, devenind în 
acela�i timp �i vestitori. 

Mul�umim Bunului Dumnezeu �i Preacuratei Fe-
cioare Maria pentru momentele de rug�ciune �i har, ru-
gându-ne s� ne c�l�uzeasc� prin harul Spiritului Sfânt 
pe drumul de misiune pe care l-am început în aceste 
comunit��i familiale de evanghelizare, s� reînsu� e�im 
chemarea pe care ne-o adreseaz� Domnul, de a �  uni�i 
în numele Lui.

Simona COBE

Primele comunit��i familiale de evanghelizare

Asocia�ia “Hope Music România” în colaborare 
cu Biroul Pastoral al Episcopiei Greco Catolice de Ora-
dea, au primit vizita pre�edintelui Marco Brussati �i a 
preotului spiritual don Giuseppe ai Asocia�iei “Hope 
Music Italia”, ocazie cu care, ieri 19 iunie 2013, a fost 
organizat un concert musical cu tinerele talente din ca-
drul Eparhiei de Oradea, protopopiatul de Oradea, în in-
cinta Liceului Greco Catolic “Iuliu Maniu” din Oradea.

Ne-au încântat: Oratoriul “Maria Imaculata”, 
Grupul “Alegria”, Grupul “Don Orione”, Carla Marin, 
Alex Cristea, Aita �i Ovidiu Laz�r.

Mul�umim organizatorilor pentru efortul depus 
în realizarea acestui concert �i Episcopiei pentru sus�i-
nerea talentelor tinerilor no�tri.

Pr. Doru POPOVICI

Concert de muzic� cre�tin� la Oradea
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Miercuri, 19 iunie 2013, Biserica Catolic� din 
România a înaintat autorit��ilor competente cinci 
amendamente pentru Constitu�ia României a� at� în 
revizuire: Biserica Greco-Catolic� din România a 
înaintat dou� amendamente, printr-o scrisoare sem-
nat� de Eminen�a Sa Cardinalul Lucian Mure	an, Ar-
hiepiscop Major; Conferin�a episcopilor catolici din 
România (CER) – care reune	te to�i episcopii roma-
no-catolici 	i greco-catolici din România – a înaintat 
trei amendamente, printr-o scrisoare semnat� de ÎPS 
Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucure	ti 	i 
pre	edinte CER.

Rati� când Tratatul de la Lisabona (în 2008), 
România s-a angajat „s� respecte 	i s� nu aduc� atin-
gere statutului de care bene� ciaz�, în temeiul dreptu-
lui na�ional, bisericile 	i asocia�iile sau comunit��ile 
religioase din statele membre” ale Uniunii Euro-
pene. De asemenea, „recunoscându-le identitatea 
	i contribu�ia speci� c�”, s-a obligat s� men�in� „un 
dialog deschis, transparent 	i constant cu aceste bi-
serici 	i organiza�ii” (v. art. 17 al Tratatului privind 
func�ionarea Uniunii Europene).

Astfel, Biserica Greco-Catolic� din România 
a cerut autorit��ilor competente s� recunoasc� în vi-
itorul text al Constitu�iei rolul s�u „în constituirea �i 
modernizarea statului român” 	i de� nirea libert��ii 
religioase, dup� exemplul Conven�iei Europene a 
Drepturilor Omului; Conferin�a episcopilor catolici 
din România a solicitat de� nirea c�s�toriei ca uniu-
ne între un b�rbat 	i o femeie, ap�rarea 	i sus�inerea 
vie�ii de la concepere 	i pân� la moartea natural�, 	i 
garantarea libert��ii religioase 	i recunoa	terea funda-
ment�rii acesteia pe demnitatea persoanei.

Card. Lucian Mure	an a amintit în scrisoarea 
sa aportul Bisericii Greco-Catolice în constituirea 
identit��ii na�ionale 	i a Statului român: de la episco-
pul greco-catolic Inochentie Micu Clain, care a intro-
dus „pentru prima dat� termenul de «na�iune român�» 
la 1737”, la „
coala Ardelean�” care a „format con-
�tiin�a na�ional� româneasc�”, 	i continuând cu înlo-
cuirea de c�tre Biserica Greco-Catolic� a scrierii chi-
rilice cu alfabetul latin, cu aportul adus în unirea de la 
1918 	i lupta împotriva „comunismului �i sovietiz�rii 
��rii”. De asemenea, Eminen�a Sa a denun�at faptul 
c� „Biserica Greco-Catolic� înc� nu a fost repus� în 
drepturi, în mare parte credincio�ii ei � ind în continu-
are în imposibilitatea de a-�i putea practica credin�a 
liber �i nestânjenit în România”.

ÎPS Ioan Robu, aducând argumente din magis-
teriul Bisericii Catolice (Codul de Drept Canonic – 
recunoscut 	i respectat de Statul român –, Catehismul 
Bisericii Catolice 	i decretul Dignitatis Humanae al 

Conciliului Ecumenic Vatican II) a subliniat c� „le-
g�mântul matrimonial (c�s�toria) se încheie între un 
b�rbat 	i o femeie” 	i a amintit c� „scopurile naturale 
ale c�s�toriei privesc în egal� m�sur� binele so�ilor 
precum 	i na	terea 	i educarea copiilor”. De aseme-
nea, Arhiepiscopul Mitropolit de Bucure	ti a solici-
tat garantarea prin Constitu�ie a libert��ii religioase 	i 
stipularea c� „aceast� libertate î	i are fundamentul în 
îns�	i demnitatea persoanei umane”.

Episcopii Catolici din România au cerut, toto-
dat�, ca în Constitu�ia revizuit� „s� se stabileasc� foar-
te clar c� via�a oric�rui român este ap�rat� 	i sus�inut� 
din primul moment al conceperii 	i pân� la moartea 
natural�”. Aceast� solicitare este conform� cu Decla-
ra�ia universal� a drepturilor omului �i nu este nou� 
în ambientul legislativ european. De fapt, în aceast� 
perioad� este în curs, la nivelul Uniunii Europene, o 
campanie de adunare de semn�turi pentru ini�iativa 
cet��eneasc� intitulat� „One of us” (Unul dintre noi), 
bazat� pe dreptul cet��enilor membri ai UE de a în-
ainta propuneri legislative Parlamentului European. 
Proiectul „One of us” urm�re�te „protec�ia juridic� a 
demnit��ii, a dreptului la via�� �i a integrit��ii � ec�rei 
� in�e umane din momentul concep�iei”.

Cristina GRIGORE
www.arcb.ro

Biserica Catolic� din România înainteaz� câteva amendamente 
pentru Constitu�ie
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Vineri, 14 iunie,  
a.c., Parohia Greco-Ca-
tolic� Valea lui Mihai 
�i-a s�rb�torit hramul 
mic al bisericii, „Sfân-
tul Anton de Padova”. 
Mutarea festivit��ii de 
pe data de 13 iunie, data 
comemor�rii sfântului, 
a avut ca  motiva�ie ce-
lebrarea s�rb�torii În�l-
��rii la Cer al Domnului 
nostru Isus Cristos.

Sfânta Liturghie a 
fost celebrat� de p�rin-
tele vicar foraneu Radu 
Filip al�turi de p�rin-
tele protopop al Ieru-
lui, Alexandru Duma �i 
preo�ii: Silvestru Pogar, 
Cristinel B�lan OFM, 
Erdodi Endre, Bogdan 
Istvan (paroh romano-
catolic) �i Zorel Zima, preotul paroh. În cuvintele 
de înv���tur�, p�rintele Filip l-a prezentat pe Sfân-
tul Anton ca fiind un sfânt actual, care prin via�a �i 
scrierile sale, inspir� �i azi spre tr�irea unei vie�i 
sfinte în mijlocul Bisericii; a îndemnat credincio-
�ii s� î�i pun� speran�a în mijlocirea Sfântului An-
ton, care s� ne înt�reasc� în încerc�ri �i suferin�e 
�i s� ne lumineze pentru 
a observa darurile 
�i frumuse�ile 

Hramul Bisericii din Valea lui Mihai

primite de la Dumnezeu.
La sfâr�itul Sfintei Liturghii a avut loc tradi-

�ionala binecuvântare a copiilor �i sfin�irea crinilor. 
La final, credincio�ii prezen�i au venerat relicva 
a�ezat� într-o icoan� miniatural� a Sfântului Anton, 
care se  expune în cadrul liturgic în fiecare mar�i.

Dup� Sfânta Liturghie, preo�ii s-au retras la 
oratoriul “Col� de rai” pentru a-l binecuvânta. Oda-
t� sfâr�ite lucr�rile de amenajare �i dotarea tehni-

c� �i didactic� al oratoriului, aici se întâlnesc 
copiii parohiei �i to�i cei dornici din ora� 

pentru a petrece cu bucurie împreun� 
în spirit cre�tin, prin joc, cântec, 

catehez� �i rug�ciune. Impor-
tan�a oratoriului se v�de�te, în 

mod deosebit, în vacan�� prin 
lansarea “�colii de var�”, cu 
program zilnic cu asisten-
�a pedagogic� �i catehetic� 
al doamnei Carmen Zima. 
Amenajarea acestuia s-a de-
s�vâr�it de c�tre Asocia�ia 
„Ave Miriam” cu sprijinul 
deosebit al asocia�iei Kinder 

Missionswerk  din Aachen. 

Pr. Zorel ZIMA
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Lansarea de carte
Sâmb�t�, 1 iunie 2013, a avut loc la M�n�sti-

rea Franciscan� „Maica Domnului” din Oradea lan-
sarea c�r�ii „PREASFÂNTA FECIOAR� MARIA 
ÎMPOTRIVA DIAVOLULUI ÎN RITUALUL DE 
EXORCIZARE” scris� de Don Francesco Bamon-
te, exorcist al Romei, Pre�edinte al Asocia�iei Inter-
na�ionale a Exorci�tilor, discipol al celebrului Don 
Gabriele Amorth, traducerea lui Vasile R�zvan Iacob 
� ind publicat� la Editura IHTYS.

Evenimentul a fost organizat de Episcopia 
Greco-Catolic� de Oradea împreun� cu Universitatea 
Babe�-Bolyai, Facultatea de Teologie Greco-Catoli-
c� – Departamentul Oradea, în colaborare cu Editura 
Ihtys, cu binecuvântarea �i în prezen�a Preas� n�iei 
Sale Virgil Bercea, Episcop greco-catolic de Oradea.

Dup� scurta introducere a parohului m�n�sti-
rii, Pr. Mihai V�t�m�nelu, OFMConv, cartea a fost 
prezentat� de Don Renzo Lavatori, academician, 
prof. dr. docent la Univ. Urbaniana din Roma dar �i 
la Departamentul din Oradea al Facult��ii de Teolo-
gie Greco-Catolic� din cadrul Universit��ii „Babe� 
Bolyai” Cluj Napoca, teolog �i demonolog, �i de P�-
rintele Anton Cioba, licen�iat al Univ. Salesiana din 
Roma, consilierul teologic al editurii, cu preg�tire în 
domeniul demonologiei.

Don Renzo Lavatori a reluat anumite teme din 
Prefa�a pe care a scris-o la cartea prezentat�, invitând 
numerosul public s�-l înso�easc�, în mod spiritual, 
înspre în�l�imile teologiei �i mariologiei, concreti-
zând – din când în când – cu exemple din exorcis-
mele lui don Bamonte. „Din relat�rile tulbur�toare 
ale exorcismelor prezentate în aceast� carte se poate 
observa, în toat� m�re�ia �i str�lucirea, imaginea ne-
prih�nit� �i des�vâr�it� a Maicii lui Dumnezeu. Citi-
torul este îndemnat s� lupte �i s� în� ereze diavolul �i 
toate cursele sale, �i s� nu se l�se am�git sau în�elat 
în vreun fel. Reg�sim o chemare st�ruitoare �i seni-
n� de a o iubi cu toat� inima pe Preasfânta Fecioar� 
Maria �i prin ea pe preaiubitul s�u Fiu, Isus Cristos.”

P�rintele Anton Cioba, dup� ce a citat din elo-
giile Cuvântului înainte scris de PS Claudiu, Epi-
scopul Curiei Arhiepiscopiei Majore de la Blaj la 
adresa acestei noi apari�ii editoriale, a aprofundat 
dimensiunea practic� a exorcismelor, relatând cu o 
sensibilitate aparte, o exorcizare efectuat� la Roma 
de însu�i autorul c�r�ii prezentate – don Francesco 
Bamonte, în Vinerea Mare a anului 2009. În cadrul 
acestei m�rturii au fost oferite multe informa�ii pe 
care � ecare cre�tin mai mult sau mai pu�in matur ar 
trebui s� le con�tientizeze. 

Chiar în timpul acestei relat�ri participan�ii au 
avut onoarea de a-l primi în mijlocul lor pe PS Virgil 
Bercea, Episcopul Greco-Catolic de Oradea-Mare, 
sosit direct de la Milano pentru a participa la aceas-

t� prezentare de carte. Preas� n�ia Sa, adresându-se 
celor prezen�i, a eviden�iat: „Este foarte important 
s� credem c� Maica Sfânt� este ocrotitoarea noastr�, 
a � ec�ruia dintre noi. Ocrotitoarea! Atunci când o 
lu�m pe Maria ca �i Ocrotitoare, reu�im s� mergem 
pe urmele Mântuitorului, pentru c� Ea este cea care 
ne poart�. În plus, este Ea cea care ne ocrote�te de 
toate atacurile celui r�u, ale diavolului. Vede�i c� în 
lumea de ast�zi se vorbe�te destul de pu�in de pre-
zen�a celui r�u, dar el este foarte prezent. De multe 
ori, noi, preo�ii gre�im pentru c� vorbim prea pu�in 
de acest lucru �i atunci când nu se vorbe�te, el poate 
s� lucreze în voie. În plus vedem ce se întâmpl� în 
jurul nostru, într-o societate care are tot mai pu�ine 
repere. Cel r�u, diavolul poate s� lucreze nestinghe-
rit. Maria, dac� ne încredem cu adev�rat în Ea, este 
cea care poate s� ne ocroteasc� de atacuri, dar �i în 
momentele di� cile ale vie�ii noastre. În momentele 
în care nu �tim încotro s� mergem, Ea este cea care 
ne coordoneaz� pa�ii vie�ii noastre. Eu m� bucur de 
aceast� nou� traducere.” 

Întâlnirea s-a încheiat cu o rug�ciune din Pa-
raclisul Maicii Domnului �i cu binecuvântarea Prea-
s� n�itului Virgil.

Biroul de pres�
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Prima Spovad� �i Împ�rt��anie Solemn�

Sfânta Împ�rt��anie este un moment de refe-
rin�� în via�a oric�rui cre�tin, mai ales atunci când 
acest eveniment se petrece pentru prima dat�. 

Copiii din clasa a III-a B, de la Liceul Greco-
Catolic „Iuliu Maniu”, au primit acest har sub c�l�-
uzirea PS Virgil Bercea, duminic�, 9 iunie 2013, la 
Biserica cu hramul „Schimbarea la fa��”, din Oradea.

Vremea însorit� �i frumoasa gr�din� a bise-
ricii au oferit un cadru minunat pentru în�l�area 
sufleteasc� ce se prefigura. Evenimentul a debutat 
cu o procesiune la care au luat parte copiii înso�i�i 
de Preasfin�ia Sa Episcopul Virgil Bercea, preo�i 
�i înv���toare. Sfânta Liturghie ce a urmat a reunit 
familiile, profesori �i colegi de �coal�, invita�i �i 
credincio�i, care au �inut s� le fie al�turi. 

V�dit emo�iona�i �i anima�i de dorin�a de a se 
ridica la în�l�imea evenimentului, copiii au animat 
Liturghia, rostind cu convingere rug�ciuni �i în�l-
�ând imnuri înv��ate special pentru aceast� ocazie, 
impresionând comunitatea cu glasurile lor cristaline.

Predica rostit� de Preas� n�ia Sa a fost un în-
demn adresat p�rin�ilor de a-�i accepta �i iubi copiii, 
de a le �  al�turi atât la bine, cât �i la greu, a�a cum 
Fecioara Maria a fost al�turi de Fiul ei preaiubit. 

La finalul Sfintei Liturghii, P�rintele paroh 
Gavril Buboi a adresat un cuvânt de mul�umire tu-

turor celor care au contribuit la reu�ita acestui eve-
niment: copiilor, p�rin�ilor, înv���toarelor �i preo-
�ilor colaboratori. Drept amintire, copiilor li s-au 
înmânat diplome �i medalioane cu Maica Sfânt� �i 
Domnul Isus Cristos.

Acest eveniment a fost precedat de o inten-
s� preg�tire catehetic� sub îndrumarea p�rintelui 
spiritual Paul Popa, împreun� cu d-nele înv���toare 
Anamaria �irban �i Andreana Brânda�. În înv��area 
cântecelor, un rol important i-a revenit prof. Horia 
Marchi�.

În final, dorim s�-I mul�umim Bunului Dum-
nezeu pentru harul rev�rsat asupra copiilor no�tri 
�i s�-L rug�m s� ne fie mereu al�turi, amintindu-ne 
versurile: 

“Vino Doamne-ntre noi
Când sunt vânturi �i ploi,
Ca �i-atunci când suntem ferici�i.
D�-ne pace �i har,
C�ci muncim în zadar,
De nu suntem de Tine ocroti�i.”

Anamaria �IRBAN
Andreana BRÂNDA


“Cu fric� de Dumnezeu, cu credin�� �i cu dragoste, apropia�i-v�!”
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Prima Spovad� �i Împ�rt��anie Solemn�

Duminic�, 2 iunie 2013, la Catedrala Sfântul Ni-
colae din Oradea a avut loc un eveniment important 
pentru 27 de copii din clasa a III-a A de la Liceul Gre-
co-Catolic Iuliu Maniu �i din Parohia Sfântul Nicolae 
din Oradea, care au f�cut prima lor Împ�rt��anie so-
lemn� în cadrul S� ntei Liturghii arhiere�ti, celebrat� de 
PS Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea. 
Cu o zi înainte, sâmb�t� – de ziua copilului, cei 27 de 
copii au f�cut prima spovad� din via�a lor. 

Ajun�i la vârsta la care pot deosebi binele de r�u, 
faptele bune de cele rele, preg�ti�i de înv���toarele lor 
�i de pr. Anton Cioba – director spiritual al liceului �i 
pr. Ovidiu Duma, paroh al Catedralei Sf. Nicolae, cei 
27 de copii au celebrat acest eveniment cu emo�ie �i 
mare bucurie. 

La începutul S� ntei Liturghii copiii, cu lumân�ri 

aprinse în mân� �i cântând, au intrat în procesiune în 
catedral� împreun� cu preo�ii prezen�i �i cu PS Virgil. 
Ei au fost cei care au animat Sfânta Liturghie, dând un 
ton vioi �i îngeresc întregii celebr�ri.

În cuvântul de înv���tur� PS Virgil a subliniat 
importan�a valorilor în via�a omului �i importan�a ca 
acestea valori s� � e transmise copiilor înc� de la vârsta 
fraged� pentru ca ace�tia s� �i le poat� asuma �i tr�i 
la rândul lor. Copiii au r�spuns întreb�rilor pe care PS 
Virgil le-a adresat lor despre lucrurile pe care le-au în-
v��at la cateheza preg�titoare pentru eveniment. 

P�rin�ii, rudele �i prietenii care le-au fost al�turi, 
împreun� cu copiii au celebrat evenimentul printr-o 
agap� fratern� în sala festiv� a liceului �i câteva jocuri.

Biroul de pres�
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Biserica Seminarului greco-catolic din Oradea a fost redobândit�
În diminea�a zilei de 14 iunie, orele 10.00, Paro-

hia Ortodox� “Sfântul Gheorghe” din Oradea a preda 
biserica Seminarului Greco-Catolic din Oradea în urma 
unei hot�râri judec�tore�ti de� nitive �i irevocabile.

“În urma r�mânerii de� nitive �i irevocabile a 
Sentin�ei civile nr. 5942/01.07.2011 a Judec�toriei Târ-
gu-Mure�, […] am procedat pe cale amiabil� la pre-
darea-primirea imobilului […] constând în biserica �i 
terenul aferent în suprafa�� de 332mp, prin predarea 
cheilor bisericii”, se men�ioneaz� în Procesul verbal 
de predare-primire semnat de partea ortodox� �i de cea 
greco-catolic�. 

“Prin încheierea prezentului proces-verbal, re-
spectiv prin predarea cheilor, s-a realizat executarea 
obliga�iilor stabilite prin dispozitivul sentin�ei civile nr. 
5942/01.07.2011 în sarcina Parohiei Ortodoxe «Sfântul 
Gheorghe», referitoare la predarea, în deplin� posesie �i 
proprietate, a imobilului sus men�ionat. Ca urmare, din 
momentul semn�rii prezentului proces-verbal, Episco-
pia Român� Unit� cu Roma Greco-Catolic� de Oradea 
dispune de toate prerogativele dreptului de proprietate, 
inclusiv posesia �i folosin�a asupra imobilului sus men�i-
onat”, se men�ioneaz� în acela�i proces verbal.

Dup� semnarea procesului verbal de predare-pri-
mire s-a trecut la inventarierea bunurilor din biseric�, în 
urma c�reia s-a semnat un proces verbal separat. 

Biserica Român� Unit� cu Roma Greco-Catolic� 
sus�ine în continuare solu�ia practic� de folosire alterna-
tiv� a l�ca�ului de cult greco-catolic recent retrocedat de 
c�tre cele dou� comunit��i. În acest sens, pân� pe data de 
21 iunie reprezentan�ii parohiei ortodoxe se vor întâlni 
cu reprezentan�ii greco-catolici pentru a semna un Pro-
tocol de celebrare alternativ� care va men�iona termenii 
�i programul de folosire al bisericii.

Biserica Seminarului Greco-Catolic din Oradea 
a fost construit� în anul 1858 �i face parte din comple-
xul arhitectonic al Seminarului. În anul 1948, odat� cu 
des� in�area abuziv� a Bisericii Greco-Catolice, biseri-
ca Seminarului a fost con� scat� de c�tre comuni�ti �i 
dat� Bisericii Ortodoxe Române. Parohul greco-cato-
lic al bisericii în anul 1948 a fost p�rintele Alexandru 
Ra�iu care a fost arestat de c�tre comuni�ti de la masa 
altarului �i aruncat în pu�c�rie. 

Dup� c�derea regimului comunist, reprezentan�ii 
greco-catolici au încercat s� poarte un dialog coerent cu 
reprezentan�ii Bisericii Ortodoxe Române îns� ace�tia 
din urm� au refuzat orice solu�ie practic� pentru ca se-
minari�tii, elevii, studen�ii �i credincio�ii greco-catolici 
s� poat� folosi biserica din incinta propriului Seminar.

Într-un comunicat f�cut public în noiembrie 
2006, Episcopia Ortodox� a Oradiei a� rma c� „î�i re-
zerv� dreptul de a p�stra loca�ul de cult în lipsa unei 
hot�râri judec�tore	ti de� nitive �i irevocabile” favora-
bile greco-catolicilor.

În urma refuzului reprezentan�ilor Bisericii Orto-
doxe de a permite accesul greco-catolicilor în biseric�, 
Episcopia Greco-Catolic� de Oradea a deschis un proces 
în anul 2006 pentru recuperarea bisericii Seminarului 
din localitate. Partea greco-catolic� a continuat s� sus-
�in�, chiar �i dup� începerea procesului, solu�ia practic� 
de celebrare alternativ� în aceea	i biseric� a celor dou� 
comunit��i religioase. 

Vorbind despre începerea acestui proces, pr. 
Cristian Sab�u, fostul rector al Seminarului Greco-Ca-
tolic din Oradea, a spus într-un interviu din anul 2010: 
„Procesul de care aminteam î�i are o istorie ceva mai 
lung�: nu s-a ajuns imediat în instan��, decât dup� ce 
am constatat c� partea ortodox� prefer� s� r�mân� sur-
d� la cererile noastre”. 

Pe data de 31 ianuarie 2008 a avut loc o nou� în-
tâlnire de dialog între reprezentan�ii ortodoc�i �i cei gre-
co-catolici, în prezen�a PS Sofronie Drincec – noul epi-
scop ortodox de Oradea �i a PS Virgil Bercea – episcopul 
greco-catolic. În cadrul acestei întâlniri, PS Sofronie a 
luat act de o propunere de slujire alternativ� pe care 
partea greco-catolic� o adusese, g�sindu-o chiar foarte 
generoas� pentru credincio�ii ortodoc�i. Totu	i, pân� la 
urm�, propunerea greco-catolic� a fost respins� de c�tre 
reprezentan�ii Bisericii Ortodoxe. 

Argumentul reprezentan�ilor Bisericii Ortodoxe 
pentru a refuza retrocedarea a fost faptul c� num�rul de 
credincio�i ortodoc�i ar �  mai mare decât cel al greco-
catolicilor. 

În luna mai a anului 2010, când procesul s-a jude-
cat de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, reprezentan�ii 
Bisericii Ortodoxe au amenin�at c� în cazul în care jus-
ti�ia va da dreptate Bisericii Greco-Catolice vor scoate 
oamenii în strad�. Înalta Curte a decis atunci trimiterea 
cazului spre rejudecare la instan�a inferioar�, astfel c� 
procesul s-a mai extins pe înc� 3 ani, � nalizându-se în 
ianuarie 2013 cu hot�rârea de� nitiv� �i irevocabil� în 
favoarea greco-catolicilor.

În seara zilei de 14 iunie 2013 l�ca�ul de cult s-a 
umplut de credincio�i care au participat la prima slujba 
greco-catolic� în biserica Seminarului din Oradea dup� 
65 de ani.

Cu aceast� ocazie pr. Antoniu Chifor, actualul rec-
tor al Seminarului, a spus: “Ast�zi, 14 iunie 2013, este 
o zi istoric�. O zi care va r�mâne întip�rit� în cugetul �i 
inima � ec�rui credincios. Ast�zi, dup� 65 de ani de r�b-
dare �i rug�ciune prin locuri improvizate, cu ajutorul lui 
Dumnezeu iat�-ne c� celebr�m �i cânt�m la picioarele 
altarului unde s-au închinat p�rin�ii, bunicii �i str�bunicii 
no�tri. Prin aceasta se adeveresc cuvintele Mântuitorului 
«Cel care rabd� pân� la sfâr�it acela se va mântui».

Ast�zi, aceast� biseric� v-a fost redat� vou�, dragi 
seminari�ti, în primul rând vou�, pentru a v� putea pre-
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g�ti liturgic pentru slujbele frumoase pe care le ve�i ce-
lebra ca viitori p�stori. De asemenea, aceast� biseric� 
este redat� vou�, dragi credincio�i greco-catolici, care, 
în tot acest timp îndelungat a�i dovedit � delitate, r�bdare 
�i în�elegere. Biserica este Casa Domnului, iar în Casa 
Domnului putem sluji ca fra�ii în respect �i în iubire.”

Comentând predarea bisericii Seminarului, pr. 
Antoniu Chifor a spus: „Aceast� zi va r�mâne o zi isto-

ric�, în care nedreptatea f�cut� de comuni�ti în urm� cu 
65 de ani a fost reparat�. Apreciem faptul c� reprezen-
tan�ii parohiei ortodoxe au predat pe cale pa�nic� bise-
rica �i sper�m ca acest exemplu s� � e urmat �i de restul 
parohiilor ortodoxe care au de retrocedat biserici greco-
catolice pe care le-au primit de la comuni�ti în 1948.”

Biroul de pres�

Sâmb�t�, 15 iunie 2013, s-a celebrat prima Sfân-
t� Liturghie greco-catolic� arhiereasc� în Biserica Se-
minarului greco-catolic din Oradea. Celebrarea vine 
la o zi dup� ce, pe 14 iunie, l�ca�ul de cult con� scat 
de comuni�ti în 1948 �i dat Bisericii Ortodoxe Româ-
ne a fost retrocedat Bisericii Greco-Catolice în urma 
unei hot�râri de� nitive �i irevocabile. Momentul a fost 
deosebit de emo�ionant atât pentru num�rul mare de 
credincio�i prezen�i la eveniment cât �i pentru studen-
�ii Seminarului „S� n�ii Trei Ierarhi Vasile, Grigore �i 
Ioan” din Oradea, care de la Revolu�ie pân� în acest 
moment au fost nevoi�i s� î�i desf��oare activitatea �i 
practica liturgic� în capele improvizate din incinta Se-
minarului. S�rb�toarea de ast�zi a avut o dubl� semni-
� ca�ie deoarece a concis �i cu întâlnirea seminari�tilor 
�i studen�ilor absolven�i din promo�ia 2003 a Depar-
tamentului din Oradea al Facult��ii de Teologie Gre-
co-Catolic� din cadrul Universit��ii Babe�-Bolyai din 
Cluj-Napoca. Înaintea începerii S� ntei Liturghii, preo-
�ii prezen�i au pornit în procesiune de la Capela „S� n�ii 

Trei Ierarhi”, a� at� în incinta Seminarului, spre Bise-
rica Seminarului cu hramul „Sfântul Gheorghe”. La 
intrarea în biseric� l-au primit pe PS Virgil Bercea �i 
au intrat în biseric� pentru celebrarea S� ntei Litugrhii. 
În cuvântul de înv���tur� pe care l-a rostit, PS Virgil 
s-a focalizat pe trei caracteristici ale Spiritului Sfânt: 
noutatea, armonia �i misiunea, lucruri despre care a 
vorbit �i Sfântul P�rinte Papa Francisc la S�rb�toarea 
Rusaliilor în ritul roman. “Spiritul Sfânt, atunci când 
lucreaz�, creaz� întotdeauna noutate. Evenimentul de 
azi este o lucrare a Spiritului Sfânt, dincolo de orice 
gândire a noastr� �i dincolo de orice ne-am �  propus 
noi. Noutatea ne �ocheaz� �i ne emo�ioneaz� de foar-
te multe ori pentru c� ne scoate din rutin�. Ast�zi nu 
suntem într-o normalitate a ceea ce am f�cut pân� ieri. 
Aceast� noutate este speci� c� Spiritului Sfânt. Spiritul 
Sfânt a creat o situa�ie care ast�zi s-a realizat. Eu do-
resc s� mul�umesc tuturor celor care au f�cut posibil 
acest eveniment, în mod cu totul special Preas� n�itului 
Sofronie. Aceast� realizare i se datoreaz� în foarte mare 
m�sur�, dincolo de toate legile umane �i de tot ce s-a 
realizat din punct de vedere juridic–administrativ. (...) 
Cred c� vom reu�i în spiritul acestei nout��i s� cre�m 
armonie. Spiritul Sfânt niciodat� nu creeaz� dezordine. 
Spiritul Sfânt este cel care ne adun� împreun�, ne face 
s� tr�im bine unii cu al�ii, ne face �i ne ajut� s� trecem 
peste divergen�e, s� în�elegem ceea ce ne une�te �i s� 
încerc�m s� mergem pe acest drum al unit��ii. Spiritul 
adev�rului nu face altceva decât s� creeze armonia iar 
noi dorim ca în aceast� biseric� s� celebr�m noi �i fra�ii 
nostri ortodoc�i. Este extraordinar de important dac� 
reu�im aici, în biserica seminarului, s� celebr�m împre-
un� �i s� încerc�m s� mergem în lumina spiritului spre 
a construi armonia pentru c� aici îi form�m pe viitorii 
no�tri preo�i, aici îi înv���m s� cread� c� într-adev�r 
Spiritul Adev�rului va �  întotdeauna cu noi dac� �tim 
s� ne l�s�m condu�i de El” a spus PS Virgil. În zilele 
urm�toare va avea loc o întâlnire între reprezentan�ii 
ortodoc�i �i greco-catolici pentru stabilirea termenilor 
�i programului de slujire alternativ� în biserica greco-
catolic� recent retrocedat�.

Biroul de pres�

Prima Liturghie dup� 65 de ani
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Ioan M�GHERU
AN

PUTEREA ÎN SL�BICIUNE SE DES�VÂR
E
TE
Cuvântul putere provine din latinescul „potere” 

�i are ca sinonim cuvântul t�rie. Puterea este capacita-
tea de a� rmare, for�a moral�, autoritatea, st�pânirea, vi-
goarea, necesare cre�tinului  pentru stimularea binelui, 
lupta împotriva r�ului �i pentru ob�inerea luminii lui 
Cristos care s� lumineze calea spre mântuire. Puterea 
cre�tin� este virtutea moral� supranatural� care înt�-
re�te su� etul �i cugetul în urm�rirea binelui �i evitarea 
r�ului; îl face pe credincios capabil s� dep��easc�, f�r� 
�ov�ire, toate greut��ile vie�ii; s� înfrunte orice primej-
die din dragoste de Dumnezeu �i din dorin�a � erbinte 
de mântuire a su� etului s�u.

Puterea cre�tin� este un dar al Spiritului Sfânt �i 
o lucrare care ne impulsioneaz� voin�a �i ne d� energia 
necesar� pentru a ne  angaja, de bun� voie �i cu su-
� cient curaj, în rezolvarea problemelor �i  înfruntarea 
greut��ilor legate de marile lucr�ri pe care Dumnezeu 
le a�teapt� de la noi. Puterea cre�tinului este necesar� 
atât pentru înfruntarea suferin�elor trupe�ti cât �i a celor 
su� ete�ti. Lupta cu ispitele de tot felul se duce cu pute-
re cre�tin�, cu tenacitate �i  o cu îndr�znire cump�tat�.

T�ria cre�tin� se realizeaz� printr-un echilibru 
� zic �i mental care îl face pe cre�tin capabil s� sesizeze 
�i s� înl�ture uneltirile celui necurat. Echilibrul este ne-
cesar pentru a nu c�dea în îndr�zneal� necugetat� sau 
nes�buin��, pe de o parte �i în s� al� sau la�itate, pe alt� 
parte. „Fra�ilor, înt�ri�i-v� în Domnul �i întru puterea 
t�riei Lui. Îmbr�ca�i-v� cu toate armele lui Dumnezeu, 
ca s� pute�i sta împotriva uneltirilor diavolului” (Ef. 
6,10-11).

 Rezult� c� în sfera umanului este necesar s� se 
realizeze un echilibru între putere �i sl�biciune pentru 
c� puterea se înso�e�te u�or cu ispita de a abuza de ea. 
„Orice putere excesiv� piere prin excesul ei” (C. Dela-
vigne). La rândul s�u sl�biciunea atrage lipsa de curaj �i 
încredere. „Dintre toate sl�biciunile, cea mai mare este 
lipsa de încredere în sine” (Napoleon Hill). Omul este 
puternic nu prin for�a de care dispune, ci prin cunoa�-
terea sl�biciunilor sale. O sl�biciune cunoscut� poate �  
învins� dac� nu o hr�nim a�a cum cere ea. Cunoa�terea 
�i învingerea propriilor sl�biciuni sunt necesare pentru 
c� suntem amenin�a�i, mai mult de sl�biciunile noastre, 
decât de du�mani. 

Sfântul apostol Pavel,  pentru a nu �  prea mân-
dru de sine, ne spune: „datu-mi-s-a mie un ghimpe în 
trup, un înger al Satanei, s� m� bat� peste obraz, ca 
s� nu m� trufesc” (2 Cor. 12,7). Apostolul, în numele 
lui Isus, a vindecat multe boli �i neputin�e �i la rândul 
s�u a rugat de trei ori pe Domnul ca s� îndep�rteze de 
la el acel ghimpe. Îns� Domnul a zis: „Î�i este de ajuns 
harul Meu, c�ci puterea Mea se des�vâr�e�te în sl�-
biciune (2 Cor. 12,9). Isus a suferit ca om patimile �i 
moartea pe cruce, dar a fost încununat cu m�rirea �i 

puterea lui Dumnezeu. Isus „de�i a fost r�stignit din 
sl�biciune, din puterea lui Dumnezeu este îns� viu (2 
Cor.13,4). „C�ci suntem tari atunci când Tu e�ti t�ria 
noastr�, dar când t�ria noastr� se sprijin� pe noi în�ine, 
atunci ea nu-i decât sl�biciune” (Sf. Augustin).

Tot ce ne dorim s� cerem prin rug�ciune �i tot prin 
rug�ciune s� ne înt�rim în decizia de a nu neglija dorin-
�ele exprimate de Isus. Lauda adus� lui Isus cur��� inima 
�i o deschide pentru a primii harurile divine �i inspira�iile 
Spiritului Sfânt. S� ne l�s�m condu�i de puterea  iubirii 
�i nu de fric�. „S� iube�ti pe Domnul Dumnezeul t�u din 
toat� inima ta, din tot su� etul t�u, din tot cugetul t�u 
�i din toat� puterea ta” (Mc.12,30). Iubirea cre�tin� d� 
putere credin�ei �i  stimuleaz� speran�a.

Puterea dat� de iubirea fa�� de Dumnezeu �i fa�� 
de aproapele este o putere, care nu caut� bunurile ma-
teriale, ci slujirea dumnezeirii; ea nu caut� averea sau 
pl�cerea, ci voia Tat�lui; ea ne ajut� s� ne p�str�m ini-
ma într-o atitudine de deta�are, un fel de eliberare fa�� 
de toate, o rezerv� interioar�. Prin Isus atotputernicia 
noastr� s-a f�cut sl�biciune, pentru ca sl�biciunea s� 
devin� putere.

Credin�a cre�tin� are acea putere care nu poate 
�  m�surat� �i exprimat� printr-o unitate de m�sur� cu-
noscut�, dar cu cât este mai mare, cu atât este mai bine, 
pentru to�i aceia care o accept� �i o poart� cu mândrie 
smerit� în su� et. Ea izvor��te  din dragostea lui Dum-
nezeu care este nelimitat� în timp �i spa�iu. O dragoste 
divin� nelimitat� poate �  compensat� doar par�ial de 
o credin�� uman�, care oricât de puternic� ar � , totu�i, 
poart� în ea limitele umanului. Îns�, sfera de cuprin-
dere a puterilor  umane a fost mult l�rgit� �i înt�rit� de 
Jertfa mântuitoare a lui Isus Cristos prin care omenirea 
a ob�inut dezrobirea de p�catul adamic, dreptul de în� -
ere �i de mo�tenire al lui Dumnezeu. Acuma omul are 
posibilitatea îndumnezeirii sale.

T�ria lui Isus nu este în contradic�ie cu voin�a Sa 
�i este conform� cu înv���turile biblice �i cu orient�rile 
date de  Biseric�. Dac� cel interesat este sub ascultare 
divin�, vocea lui Isus este în armonie cu exigen�ele pro-
priei voca�ii �i u�ureaz� realizarea datoriilor pe care le 
are omul fa�� de societate �i familie. Glasul harului di-
vin �i puterea lui le putem recunoa�te prin experien�� �i 
prin inspira�ia Spiritului Sfânt.  Ele ne fac s� recunoa�-
tem vocea unic� �i inconfundabil� a lui Isus. Prin ru-
g�ciune sincer� �i credin�� puternic� �i statornic�  vom 
putea  recunoa�te vocea Lui f�r� nici un fel de confuzie 
pentru c� Isus lucreaz� cu putere deplin�:  „Datu-Mi-
s-a toat� puterea în cer �i pe p�mânt” (Mt.28,18).

Spiritul Sfânt este statornic �i umil pe când  cel 
r�u este schimb�tor �i trufa�. Spiritul Sfânt ne luminea-
z� �i ne îndeamn� s� ac�ion�m  în direc�ia  bun�, c�l�u-
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Prima Spovad� �i Împ�rt��anie Solemn� la Poiana

În Sfânta zi de Duminic�, 16 iunie 2013, a avut 
loc un eveniment unic 	i deosebit în capela  „Sfântul 
Mucenic Gheorghe” din localitatea Poiana, jud. Bihor.

Dup� cum se 	tie, � in�a uman� este slab� 	i pre-
dispus� spre p�cat. În nem�rginita Sa bun�tate, Priete-
nul nostru, al tuturor, ne-a oferit Taina Spovezii, mijloc 
prin care p�catele comise dup� Taina Botezului s� � e 
iertate. Asfel c�, în ziua Învierii sale, copiii din parohia 
Poiana ascultând îndemnul Mântuitorului: L�sa�i copiii 
s� vin� la Mine, c� a unora ca ace�tia este Împ�r��ia 
cerurilor (Mt. 19,14), au primit Sfânta Tain� a Spovezii 
	i a Împ�rt�	aniei. 

Fiecare mic cre	tin, cu emo�ie 	i bucurie în su-
� et, 	i-a m�rturi	it p�catele s�vâr	ite care le-a adus cu 
sine iertarea, unindu-se cu pacea, iubirea 	i bun�tatea 
necontenit� a lui Dumnezeu.

La acest moment deosebit, copiii au primit me-
dicamentul nemuririi, al�turi de copii cu aceea	i tr�ire 
su� eteasc� au participat cei dragi ai lor, p�rin�i, fra�i, 
rude apropiate 	i prieteni. 

P�rintele prof. Iuliu Munteanu a fost cel care a 
administrat Taina Spovedaniei, dup� care a celebrat 
Sfânta Liturghie, iar în cuvântul s�u de înv���tur� a 
transmis c�lduros tuturor celor prezen�i felul prin care 

cre	tinul de azi trebuie s� r�spund� la chemarea Mân-
tuitorului. Al�turi de p�rintele Munteanu au mai fost 
	i p�rintele paroh Gheorghe Dat precum 	i doi ipodia-
coni, Gra�ian Guia	 	i Simion Ion Chi	. R�spunsurile la 
Sfânta Liturghie au fost date de un grup de seminari	ti 
de la seminarul Teologic Greco-Catolic Oradea, de un 
grup de studente din Colegiul „Sfânta Familie”, 	i de 
un grup de elevi din cadrul Liceului Greco-Catolic “Iu-
liu Maniu” din Oradea care au încântat acest moment 
deosebit prin prezen�a lor 	i prin cântecele aduse spre 
pream�rirea Tat�lui Ceresc. 

La � nalul S� ntei Liturghii p�rintele paroh a adus 
mul�umiri oaspe�ilor 	i a transmis un mesaj de înt�rire 
	i men�inere în credin�� celor ce au realizat acest pas la 
întâlnirea cu Isus. Apoi, preo�ii au binecuvântat icoanele 
care mai apoi au fost d�ruite copiilor împreun� cu o di-
plom� care le va aminti de acest eveniment din via�a lor. 

Copiii au f�cut preg�tirea catehetic� în prealabil 
cu ipodiaconul Timo	 Florin Bogd�nel în decurs de 2 
luni de zile. Dup� prânzul oferit de comunitate, copiii 
au r�mas în ton de cântec 	i joc, al�turi de câ�iva mem-
brii ai asocia�iei ASTRU Oradea.

Ioana GHERASIM

zind su� etul spre un �el nobil. „Spiritul vine în  ajutorul 
sl�biciunii  noastre” (Rom. 8,26). Una dintre dovezile 
cele mai sigure ale noble�ei smerite este spiritul de as-
cultare cre�tin�. Dumnezeu nu dore�te s� ne complice 
via�a, ci dore�te ca ea s� � e cât mai simpl� �i cât mai 
curat�, astfel ca noi s� � m feri�i de o povar� pe care s� 
nu o putem suporta, ci s� ne dea una prin care  s� ne 
înt�reasc� pentru a ne putea ruga �i a ne purta crucea 
cu încredere �i demnitate. „Mult poate rug�ciunea st�-
ruitoare a dreptului” (Io. 5,16).

Sunt cel pu�in dou� elemente de baz� ale unei 
vie�i spirituale: cur��ia inimii �i c�l�uzirea Spiritului 
Sfânt. Fructi� când cum se cuvine aceste c�i putem 
ajunge la des�vâr�ire. S� le urm�m cu mândrie smerit� 
�i cu umilin�� în�l��toare de cre�tin pentru îndreptarea 
noastr� prin credin�� �i s� ajungem la acel nivel care 
s� ne dea dreptul s� spunem �i noi ca �i apostolul: „nu 
m� ru�inez de Evanghelia lui Cristos, pentru c� este 
putere a lui Dumnezeu spre mântuirea a tot celui care 
crede” (Rom. 1,16). Doamne, d� putere cre�tin� sl�bi-
ciunilor noastre!

(urmare din pag. 15)
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Pelerinaj eparhial la Dr�ge�ti
Un pelerinaj este prilej pentru � ecare cre	tin de a 

se în�l�a spre Domnul prin rug�ciune, de a tr�i în comu-
niune cu ceilal�i, dar 	i de a coborî în inima sa pentru a 
se converti.

Dumninic� ,16 iunie 2013, credincio	i ai Epar-
hiei de Oradea l-au s�rb�torit pe Sfântul Anton de Pa-
dova la Dr�ge	ti, paricipând la pelerinajul organizat de 
M�n�stirea Franciscan� ”Maica Domnului” 	i Biroul 
Pastoral cu prilejul hramului acestei biserici.

Ajun	i la Dr�ge	ti pelerinii au pornit în proce-
siune cu icoana Sf. Anton spre biserica din localitate, 
fost� greco-catolic� al�turi de preo�ii de la m�n�stire, 
p�rintele Mihai Bl�ju� 	i p�rintele Ionu� Ichim. Pe drum 
au cântat cântece închinate „Sfântului minunilor”.

În biseric� au fost întâmpina�i de p�rintele paroh, 
care a adresat un cuvânt de bun venit, a mul�umit celor 
prezen�i pentru sacri� ciul f�cut 	i a subliniat c� este im-
portant s� lu�m seama la cuvintele lui Isus care spune 
„Porunc� nou� v� dau vou�: S� v� iubi�i unii pe al�ii. 
Precum Eu v-am iubit pe voi, a	a 	i voi s� v� iubi�i unul 
pe altul.” (Ioan 13,34).

Dup� ce credincio	ii greco-catolici s-au închi-
nat în fa�a icoanei Sf Anton din biseric�, au revenit la 
c�minul cultural, unde s-a amenajat o capel�, pentru a 
participa la Sfânta Liturghie prezidat� de p�rintele pa-
roh Mihai Bl�ju�.

Cuvântul de înv���tur� a fost rostit de pr. Ionu� 
Ichim. P�rintele a vorbit despre Sf. Anton, iar în � nal 
a transmis un mesaj de o emo�ionant� sensibilitate. 

„Sfântul Anton a fost un cer	etor de inimi pentru Isus.  
V� îndemn 	i pe dumneavoastr� dragi pelerini ca prin 
exemplul unei vie�i tr�ite dup� îndemnul Evangheliei 
s� deveni�i cer	etori de inimi.”

La sfâr	itul S� ntei Liturghii a urmat binecu-
vântarea copiilor 	i s� n�irea crinilor. Acest ritual este 
foarte vechi în biseric�. Crinii, � orile predilecte ale Sf. 
Anton, sunt semnul vie�ii curate, oferite în totalitate lui 
Dumnezeu. Crinii devin astfel simbolul virtu�ilor aces-
tui sfânt 	i o invita�ie pentru cre	tini la o via�� curat�. 
Sf. Anton a avut de asemenea o grij� deosebit� pentru 
cei mici 	i o iubire special� fa�� de pruncul Isus.

Sanda ULICI

În aceast� diminea�� (joi, 23 mai 2013 n.tr.), 
Sanctitatea Sa Papa Francisc a primit în audien�� pri-
vat� Comitetul permanent al Comisiei Conferin�elor 
Episcopale ale Uniunii Europene (COMECE). Delega-
�ia COMECE a fost condus� de c�tre pre�edintele s�u, 
Cardinalul Reinhard Marx, Arhiepiscop de Munchen �i 
Freising. Timp de o jum�tate de or� cât a durat întâlni-
rea cu Papa, episcopii �i secretarul general au discutat 
despre actuala criz� economic� din Europa, impactul 
ei social �i de provocarea pe care o reprezint� aceasta 
pentru Biseric�, respectiv necesitatea de a transmite ce-
t��enilor Europei un mesaj de speran��.

Sfântul P�rinte a f�cut referin�� la r�d�cinilor 
cre�tine ale Europei �i a cerut episcopilor s� transmi-
t� un mesaj de încurajare tuturor celor care lucreaz� 
pentru promovarea proiectul european. El a insistat pe 
importan�a m�rturisirii lui Dumnezeu în trecut �i ast�zi 
în Europa contemporan�. Papa Francisc a asigurat epi-
scopii COMECE de toat� aten�ia �i sprijinul s�u pentru 
misiunea pe care o au.

Secretariatul COMECE

Papa Francisc a primit COMECE în audien�� privat�



17Iunie 2013

Întâlnirea Eparhial� a copiilor
Sâmb�t�, 1 iunie 2013, la Liceul „Don Orione” 

din Oradea, a avut loc Întâlnirea Eparhial� a Copiilor. 
Tema întâlnirii din acest an, a fost: „Veni�i s� 

cânt�m cu veselie Domnului!”
Cei peste 900 de copii, împreun� cu preo�ii, das-

c�lii, coordonatorii �i animatorii care i-au înso�it au 
cântat cu bucurie Domnului prin cântece, dansuri, jo-
curi, dar mai ales prin celebrarea S� ntei Liturghii. 

Programul zilei a început cu primirea participan-
�ilor, apoi a continuat cu Sfânta Liturghie, celebrat� de 
P�rintele Florian Gui, Vicarul General al Episcopiei 
Greco Catolice din Oradea, împreun� cu peste 30 de 
preo�i care au înso�it grupurile prezente. 

În cuvântul de înv���tur� Pr. Florian a mul�u-
mit copiilor pentru c� de ziua lor au ales s�-L laude pe 
Domnul prin rug�ciune, cântece �i jocuri, �i în scela� 
timp a explicat ce este Întâlnirea Eparhial� a Copii-
lor – o întâlnire cu Isus, transmi�ând totodat� salutul 
�i binecuvântarea Preas� n�itului Virgil pentru � eca-
re dintre cei prezen�i �i familiile lor. „În aceast� zi in 
care este s�rb�torit� ziua copiilor sub diferite forme: 
ie�iri cu clasa, excursii, vizite turistice, concursuri. Cu 
siguran�� to�i se simt bine acolo unde sunt, dar voi, voi 
sunte�i extraordinari pentru c� a�i ales ca înaintea p�r�ii 
recreative, care va �  dup� terminarea S� ntei Liturghii 
�i prânz, s� � �i uni�i în rug�ciune aducând astfel laud� 
�i mul�umire lui Dumnezeu pentru toate harurile rev�r-
sate peste voi în acest an �colar. Azi este o bucurie mare 
pentru noi – preo�i, educatori �i p�rin�i – s� � m al�turi 
de voi la aceast� Întâlnire Eparhial� a Copiilor.” 

Dup� Sfânta Liturghie, copiii au servit masa �i au 
continuat cu programul recreativ (cântece, dansuri, jo-
curi…). Acesta a fost preg�tit de c�tre animatorii �i volun-
tarii de la Oratoriu-Scout-Liceul „Don Orione”, Oratoriul 
„Maria Imaculata”, Colegiul „Sfânta Familie”, Grupul 
„Alegria” de la M�n�stira Franciscan� �i ASTRU.

O parte a programului s-a desf��urat sub form� 
de concurs între participan�ii din protopopiate, iar la 
sfâr�itul întâlnirii au fost premia�i cei mai buni. 

La � nal pr. Paul responsabil cu Birolul Pastoral 
a mul�umit copiilor prezen�i precum �i gazdelor întâl-
nirii, Comunit��ii „Don Orione”- Pr. Mihai Fechet� �i 
Pr. Vicar Florian Gui, Fratele Francisc, colaboratorilor 
Biroului Pastoral Oradea, voluntarilor prezen�i, preo�i-
lor, dasc�lilor, �i tuturor celor care au acceptat invita�ia 
la o zi de joc, veselie �i cântec. 

Mul�umiri speciale mai ales prin rug�ciune tu-
turor binef�c�torilor care au sus�inut acest eveniment 
deosebit, în mod particular Consiliului Jude�ean Bihor

Mul�umim înc� odat� Domnului pentru aceast� 
zi minunat� �i însorit� în care împreun� am putut s�-L 
pream�rim cu bucurie �i veselie prin vocile îngere�ti 
ale copiilor.

Impresii ale copiilor participan�i la eveniment:
Copil�ria este o comoar� incapabil� s� dispar�. 

Suntem copii atâta timp cât p�rin�ii no�tii sunt în via-
��. Aceast� zi a reu�it s� p�streze vie aceast� perioad� 
�i totodat� s� aduc� în su� etul celor mari nostalgia �i 
gândurile ging��iei. Împreun� am reu�it s� ne rug�m, 
s� ne distr�m �i s� � m mândri c� putem spune: „Sun-
tem copii!” (Nicoleta, Ionu� �i M�d�lina, OMI Oradea).

Aceast� zi a fost foarte frumoas� pentru c� am 
fost to�i împreun�, ne-am rugat �i i-am cântat lui Isus, 
iar prin aceast� bucurie a noastr� am ar�tat tuturor c� 
Isus este viu. (Adelina din Zal�u).

M� bucur c� am avut ocazia s� particip la 
aceast� întâlnire eparhial� a copiilor. A fost o zi plin� 
de zâmbete fericite de la sute de copiii. (Bogdan din 
Zal�u).

A fost o zi relaxant� �i distractiv�. Sunt încânta-
t� c� am participat. (Moro Robcata din Beiu�).

M� bucur mult c� azi am fost aici prezent�, �i c� 
ne-am putut ruga împreun�. Este o zi frumoasa! (Simo-
na din �ilindru).

Aceast� zi reprezent� pentru noi o ocazie de a 
socializa, de a ne distra �i de a-l descoperi pe Domnul! 
(Diana �i Carina din Marghita).

Ziua de ast�zi este pentru noi cea mai frumoas�, 
� ind ziua copilului. Suntem bucuro�i c� am luat locul 
întâi la aceast� întâlnire pe care am tr�it-o cu bucurie. 
A�tept�m cu ner�bdare întâlnirea de anul viitor! (Copii 
din Plopi�).

Mie mi-au pl�cut jocurile, iar aceast� zi a în-
semnat foarte mult pentru mine deoarece to�ii copii au 
fost uni�i �i am stat împreun�. (Liana �i Teodora, Gru-
pul Dominic Savio).

Aceast� zi m-a f�cut fericit� �i am avut ocazia s� 
cunosc mul�i copii. (C�talina �i Ester, Grupul Dominic 
Savio).

Iubire! Credin��! Bucurie! Speran��! (Carla Ma-
rin, Grupul Dominic Savio).

Pr. Mihai FECHET�



18 VESTITORUL

Împliniri la 10 ani de la absolvirea facult��ii

Ultimul sunet de clopo�el

Sâmb�t�, 15 iunie 2013, absolven�ii sec�iilor 
Teologie Pastoral�, Teologie Didactic�-Istorie, Institu-
tori-Limba Francez� din cadrul Facult��ii de Teologie 
Greco-Catolic� Oradea, promo�ia 1999-2003, s-au în-
tâlnit pentru aniversarea a 10 ani de la terminarea studi-
ilor. Evenimentul a început cu Sfânta Liturghie o� ciat� 
de PS  Virgil Bercea, împreun� cu preo�ii �i formatorii 
Seminarului Teologic în Biserica Seminarului de cu-
rând retrocedat�. 

A urmat apoi „ora de dirigen�ie” �inut� de dl. 
Prof. univ.dr. Blaga Mihoc, Pr. Lect. univ. dr. Horea 
Ovidiu Pop �i Pr. Iuliu Muntean. Într-o atmosfer� de 
bucurie �i vivacitate, „ora de dirigen�ie” a fost o oca-
zie special� de a dep�na amintiri �i a evoca realiz�ri-
le absolven�ilor prezen�i. Un moment de reculegere 
a fost �inut în memoria colegului Liviu Gogonea��, 
trecut la cele ve�nice prea curând, �i a profesorului 
Corneliu Cr�ciun.

Între realiz�rile importante ale celor prezen�i la 
aceast� aniversare amintesc faptul c� � ecare a subliniat 
c� este împlinit din punct de vedere familial sau profe-
sional, atât prin „meseria” de preot sau profesor cât mai 
ales prin d�ruirea �i caritatea cre�tin�, a c�ror baze au 

fost puse în anii în care audiam cursurile profesorilor 
de la Cluj, Blaj �i Oradea, �i în care tr�iam �i aprofun-
dam temeinic cuno�tiin�ele de cânt �i tipic bisericesc 
din cadrul programului liturgic al Seminarului.

Silviu SANA

Înc� un an a trecut, înc� o genera�ie a plecat 
s� oas� de sub ochii profesorilor care, de atâta timp 
i-au format �i îndrumat. Un moment plin de emo�ie 
ne-a cuprins inimile, când sala inundat� de nelipsitul 
„Gaudeamus igitur” i-a primit pe absolven�ii �colii în 
c�ldura ei, sal� care a v�zut atât de multe desp�r�iri �i 
care a auzit atât de multe vorbe spuse din su� et. 

Evenimentul a început dup� ora 10, înainte 
având loc Sfânta Liturghie pentru absolven�i �i ul-
tima or� de dirigen�ie. Absolven�ii, plini de emo�ie, 
au fost pentru ultima oar� pu�i în postura de elevi,  
Au luat cuvântul dirigintele claselor a XII-a, care 
prin profesionalism �i emo�ie au mi�cat întreaga 
sal�, atât invita�ii, dar în mod special, absolven�ii. Ace-
le persoane care, de patru, respectiv opt ani încoace, au 
fost mereu al�turi de clas� �i apoi, în parte, de � ecare 
elev al ei, au f�cut, cu siguran��, ca momentul s� � e în-
c�rcat de emo�iile tinerilor, p�rin�ilor, ale colegilor mai 
mici �i ale profesorilor.

Festivitatea a continuat cu interpretarea unor 
cântece cunoscute. Absolven�ii au format o singur� 
voce � ind acompania�i de un minunat „band”: pian, 
sintetizator,chitar� �i tobe. Cele dou� doamne diriginte, 
Ha� Emilia �i Blaga Monica, au premiat elevii cei mai 
buni. Discursul �efului de promo�ie din acest an, Bla-
ga Patricia, de la pro� lul matematic�-informatic�, a fost 
înc�rcat de emo�ie, aducând mul�umiri profesorilor care 
i-au format, dirigintei Ha� Emilia care le-a fost al�turi, 

dar �i colegilor f�r� de care via�a de liceu ar �  fost in-
complet�. Cuvintele sale au fost înt�rite de cele ale re-
prezentantului clasei a XII-a A, Cord Daniel. 

Ca în � ecare an, doi reprezentan�i ai asocia�iei 
„Arcobaleno” din Italia, au oferit trei burse celor mai 
buni elevi. Cuvintele de mul�umire sunt insu� ciente pen-
tru a ar�ta recuno�tin�a fa�� de ace�ti oameni cu un astfel 
de su� et. Preas� n�itul episcop Virgil Bercea a fost �i de 
aceast� dat� al�turi de absolven�i adresându-le cuvinte 
încurajatoare �i binecuvântându-i. 

Evenimentul a luat sfâr�it într-un ropot de aplauze 
�i urarea „La Mul�i Ani!”, tinerii p�r�sind sala pentru ul-
tima dat�, la bra�, în ecoul „Gaudeamus-ului”. 

Andreea COM
A 
Andreea BLAGA
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Hramul M�n�stirii Preasfânta Inim� a lui Isus
În anul de gra�ie 1675, descoperindu-�i Inima 

Divin�, Isus a spus Mariei Margareta Alacoque: „Î�i 
cer ca Prima vineri de dup� s�rb�toarea Trupului �i 
Sângelui Domnului, s� � e instituit� o s�rb�toare dedi-
cat� cinstirii Inimii mele.”

Îndemnul lui Isus a r�mas viu de-a lungul vre-
murilor astfel c�, în data de 7 iunie 2013 Surorile S� n-
tei Inimi a lui Isus din Zal�u au organizat o ceremonie 
care s� apropie su� etele credincio�ilor c�tre Preasfânta 
Inim� a lui Isus.

Evenimentul s-a desf�	urat în trei etape:
Sfânta Liturghie, o� ciat� de un num�r de 15 

preo�i dintre care amintim pe pr. Coriolan Mure�an de 
la Biroul Pastoral din Oradea, pr. Gheorghe �urcas, Vi-
carul foraneu al �imleului, p�rin�ii protopopi din Zal�u 
�i din �imleu Silvaniei �i al�i preo�i greco-catolici. În-
trunirea a fost onorat� �i de prezen�a preotului romano-
catolic din localitate. La Liturghie a participat minuna-
tul cor al Bisericii Greco-Catolice, iar tinerii au animat 
atmosfera de � nal cu câteva cântece religioase. 

Al doilea moment a constat în Cons	 n�irea la 
Preasfânta Inim� a lui Isus a unui num�r de 17 fami-
lii �i 12 tineri care, cu emo�ie, au rostit rug�ciunea de 
cons� n�ire.

Al treilea moment al evenimentului a fost Pro-
cesiunea Euharistic�, prima de acest fel organizat� în 
ora�ul nostru, la care au participat peste 300 de per-

Icoana f�c�toare de minuni din Sanctuarul de la 
Mariapocs – Ungaria, reprezentând-o pe Fecioara Ma-
ria L�crimând� este punctul de atrac�ie a numero�i pe-
lerini. Icoana S� ntei Fecioare Maria a l�crimat în anul 
1715, de atunci s-au perindat acolo foarte mul�i pelerini 
români, în special cei din localit��ile apropiate grani�ei 
de vest a României. 

De-a lungul timpului au fost hirotoni�i preo�i 
greco-catolici români printre care amintim pe Inocen-
�iu Micu Klain în septembrie 1729. 

În anul 1991 Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat 
acest Sanctuar �i a celebrat acolo Sfânta Liturghie. 
Icoana S� ntei Fecioare l�crimande ne-a atras în mod 
special �i pe noi, pelerinii români greco-catolici din 
Eparhia de Oradea, � ind prezen�i în jur de 200 persoa-
ne, în data de 26 mai 2013, din localit��ile Oradea, Za-
l�u, �imleul Silvaniei,Carei �i Beiu�.

Pelerinajul a fost organizat de Biroul Pastoral al 
Eparhiei de Oradea �i Reuniunea Marian� Eparhial�. 
Am avut bucuria de a asculta Sfânta Liturghie în limba 
român�, � ind o� ciat� de preo�ii no�tri: Pr. Valer P�r�u 
�i Pr. Florin Mure�an din Zal�u, Pr. Florin M�rincean 
din �imleul Silvaniei, Pr. Radu Filip �i Pr. Cristian Va-
das din Carei. 

soane, deschiz�tori de drum � ind copiii de la gr�dini-
�a Sfânta Inim� a lui Isus, urma�i de copila�ii care î�i 
a	teapt� cu inimile pline de bucurie momentul Primei 
Spovezi �i Împ�rt�	aniei, precum �i de mul�i al�i tineri.

Evenimentul a constituit un prilej de mare 
în�l�are spiritual� pentru to�i participan�ii.

Personal, mi-am sim�it familia foarte aproape, 
foarte puternic� �i am fost cu adev�rat fericit�. Acum, 
mai mult ca niciodat�, sunt convins� c� aceste sublime 
sentimente se vor conserva �i vor d�inui sub lumina �i 
c�ldura ve�nic� a Preas� ntei Inimi a lui Isus.

Romana BIN�IN�AN

Pelerini români la Mariapocs - Ungaria

PSS Péter Fülöp Kocsis ne-a adresat un c�ldu-
ros bun venit, cuvinte de apreciere la adresa Eparhiei 
de Oradea �i a credincio�ilor greco-catolici români, 
precum �i invita�ia de a mai veni �i în anul urm�tor. 
Fiecare pelerin a în�l�at rug�ciuni c�tre T�m�duitoa-
rea bolnavilor, preo�ii prezen�i �i Episcopul lor au f�cut 
rug�ciuni �i binecuvânt�ri speciale pentru bolnavi, iar 
la � nal ungerea cu Sfântul Mir. Mul�umim S� ntei Fe-
cioare �i Fiului S�u Isus pentru acest frumos pelerinaj.

Silvia PANTI
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1,5 Lei

Întâlnirea responsabililor cu pastora�ia din Eparhia de Oradea

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2013
IULIE

Inten�ia general�: Pentru ca Ziua Mondial� a Tineretului care se desf��oar� în Brazilia s�-i încurajeze pe to�i 
tinerii cre�tini s� devin� discipoli �i misionari ai evangheliei. 

Inten�ia misionar�: Pentru ca în întreg continentul asiatic s� � e deschise por�ile în fa�a mesagerilor evangheliei.
 

AUGUST 
Inten�ia general�: Pentru ca p�rin�ii �i educatorii s� ajute noile gene?ra�ii s� creasc� având o con�tiin�� dreapt� 

�i o via�� coerent�. 
Inten�ia misionar�: Pentru ca Bisericile de pe continentul african, � dele vestirii evangheliei, s� promoveze 

construirea p�cii �i a drept��ii. 

Sâmb�t�, 8 iunie 
2013, a avut loc la Se-
minarul Teologic Gre-
co-Catolic din Oradea 
Întâlnirea Preas� n�itului  
Virgil Bercea cu proto-
popii, responsabilii cu 
pastora�ia din protopo-
piate, responsabililor 
Asocia�iilor, Mi	c�rilor 
ecleziale 	i grupurilor 
laicale din Eparhie. 

Întâlnirea a debu-
tat cu un scurt moment 
de rug�ciune pentru 
servul lui Dumnezeu 
PS Vasile Hossu de la a 
c�rui trecere la Domnul 
s-au împlinit 16 ani.

Dup� momentul 
de rug�ciune PS Virgil 
a prezentat o medita�ie 
despre valoarea 	i misi-
unea parohiilor pentru o tr�ire evanghelic� autentic�. 
Medita�ia a dezvoltat urm�toarele teme: Necesitatea 
Misiunii; Misiune în continuitatea tradi�iei dar cu me-
tode noi si creative; Evanghelia – izvor 	i � nalitate a 
Misiunii; Comunitatea parohial� în Misiune; Familia 
– celula de baza a Misiunii; Copiii – bucuria Bisericii 
Misionare; Adolescen�ii 	i tinerii – misionari entuzia	ti 
ai Vestii celei Bune; Adul�ii din parohie – formare per-
manent� pentru maturitatea în credin��; Misionari în 
societate. 

Pr. Paul Popa, responsabilul Biroului Pas-
toral Eparhial pentru Laici, a prezentat concluziile 
activit��ilor comune desf�	urate în ultimele luni de 
Biroul Pastoral 	i de protopopiate pentru dezvoltarea 
pastora�iei copiilor, adolescen�ilor 	i tinerilor precum 	i 
a adul�ilor din Eparhie.

Au fost prezentate propunerilor concrete de 

activit��i pentru anul pastoral 2013-2014 pentru copii, 
adolescen�i 	i tineri, adul�i 	i familii precum 	i Calen-
darul de activit��i pastorale ale Eparhiei pe viitorul an 
pastoral.

În urma acestei reuniuni s-a de� nitivat Planul 
Pastoral Eparhial pentru anul 2013-2014, an care va 
avea ca 	i tem� in Eparhia de Oradea “Misionari în fa-
milii, parohii 	i societate” 	i ca motto “Pe drum, vesti�i 
c� Împ�r��ia Cerurilor s-a apropiat”(Mt 10,7).

PS Virgil a subliniat importan�a comuniunii 	i a 
colabor�rii dintre responsabilii cu pastora�ia din Epar-
hie, a încurajat ini�iativele pastorale care deja sunt în 
desf�	urare 	i le-a mul�umit celor prezen�i pentru dis-
ponibilitatea 	i d�ruirea de care dau dovad� în dezvol-
tarea unei pastora�ii dinamice care, desigur , �ine seam� 
de realit��ile locale.

Biroul de pres�


