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Biserica Greco-Catolic  contest  rezultatele recens mântului
Domnului Victor Ponta,
Prim, Ministru al României,

Stimate Domnule Prim-Ministru,
Biserica Greco-Catolic  contest  datele o  ciale ale 

ultimului recens mânt pentru c  nu re  ect  nici pe departe 
realitatea comunit ii greco-catolice din România.

Conform datelor o  ciale publicate pe 4 iulie 2013, 
în România ar   150.593 de greco-catolici, ceea ce nu 
corespunde cu realitatea din teritoriu. La recens mântul 
din 2002, conform datelor o  ciale (contestate de noi i 
atunci), au fost înregistra i 191.556 de greco-catolici.

Sc derea num rului de greco-catolici, din datele 
o  ciale, cu peste 40.000 nu poate   justi  cat  deoarece 
comunit ile greco-catolice au crescut i s-au înmul it 
de la recens mântul din 2002 pân  în 2011.

În Oradea, de exemplu, conform recens mântu-
lui din 2011, num rul o  cial de greco-catolici a sc zut 
cu circa 1.000 în timp ce num rul comunit ilor i cre-
dincio ilor au crescut. Astfel, în 2002 în Oradea aveam 
o biseric  i cinci capele, iar conform recens mântului 
6.860 greco-catolici. În 2011, avem cinci biserici i pa-
tru capele, iar conform recens mântului numai 5.872 
greco-catolici, de i la doar dou  biserici i o capel  în 
2011 erau înscri i peste 6.000 de credincio i. Ca atare, 
num rul o  cial de greco-catolici în Oradea este cu mult 
inferior realit ii.

În  ecare jude  unde exist  greco-catolici se 
constat  o discrepan  major  între num rul real i cel 
o  cial de greco-catolici. Pe durata recens mântului din 

2011 presa a relatat situa ii concrete care con  rm  c  
multor persoane nu li s-a trecut corect religia.

De asemenea, am primit plângeri de la greco-
catolici care,  e nu au fost recenza i,  e li s-a spus de 
c tre recenzor c  dac  sunt români atunci sunt orto-
doc i. Ni s-a comunicat, de asemenea, de c tre multe 
familii de greco-catolici c  recenzorii au refuzat s  
treac  religia pentru cei care nu erau acas  în momen-
tul recens mântului.

Pe de alt  parte, compararea datelor preliminare 
ale recens mântului publicate la 24 august 2012 cu cele 
 nale publicate la 4 iulie 2013 arat  c  cele din urm  

au fost „prelucrate” de c tre o  cialii Statului Român:
• 2012 – 19.043.767 persoane în România, 

160.275 greco-catolici; • 2013 – 20.121.641 persoane 
în România, 150.593 greco-catolici.

Este inexplicabil cum, de la un an la altul, date-
le o  ciale ale aceluia i recens mânt arat  c  popula ia 
României a crescut cu peste 1 milion iar num rul de 
greco-catolici a sc zut cu circa 10.000 persoane.

Într-un interviu recent din Jurnalul Na ional, 
domnul Victor Opaschi, Secretarul de Stat pentru Cul-
te, a spus: „Înainte de 1948, greco-catolicii erau aproa-
pe 8% din popula ia României Mari. Acum sunt undeva 
sub 1%. Sigur, greco-catolicii au contestat rezultatele 
recens mintelor. Dar sta e instrumentul cu care lu-
cr m, un instrument o  cial, pentru c  noi ca stat nu pu-
tem lucra pe estim ri f cute de un cult sau altul”. Dac  
Statul lucreaz  cu rezultate o  ciale ale recens mântu-
lui, atunci acestea trebuie s  re  ecte corect situa ia con-
fesional  din teritoriu i nicidecum s   e roadele unor 
manipul ri i abuzuri grosolane.

Dup  c derea regimului comunist, Statul Ro-
mân continu  s  refuze restituirea propriet ile Bise-
ricii Greco-Catolice pe care le-a con  scat în 1948 i 
le-a dat Bisericii Ortodoxe Române pe motiv c  acestea 
trebuie s  r mân  în posesia comunit ii cu mai mul i 
credincio i. Acest lucru face ca i ast zi mul i greco-ca-
tolici s  nu aib  unde se ruga. Pe lâng  aceasta, în foarte 
multe localit i credincio ii greco-catolici sunt abuza i, 
discrimina i, h r ui i i agresa i cu scopul de a-i face 
s  nu î i declare apartenen a confesional . Faptul c  
Statul Român refuz  s  repare nedreptatea din perioada 
comunist  i manipuleaz  rezultatele recens mintelor 
pentru a ar ta c  num rul de greco-catolici a sc zut este 
dovada concludent  c  Statul Român duce o politic  de 
epurare cultural  i religioas  a comunit ii greco-cato-
lice din România.

Contest m rezultatele o  ciale ale recens mân-
tului din 2011, care nu re  ect  realitatea confesional  
din România, i v  solicit m explica ii o  ciale fa  de 
modul de raportare a acestor date.

+ Virgil BERCEA
Episcop
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 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus

Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
Evanghelia din aceast  duminic  (Lc. 12,32-48) 

ne vorbe te despre dorin a întâlnirii de  nitive cu Cris-
tos, o dorin  care ne face s   m mereu preg ti i, cu 
spiritul treaz, pentru c  a tept m aceast  întâlnire cu 
toat  inima, cu toat   in a noastr . Acesta este un as-
pect fundamental al vie ii. Exist  o dorin  pe care noi 
to i,  e explicit   e ascuns , o avem în inim , noi to i 
avem aceast  dorin  în inim .

i aceast  înv tur  a lui Isus este important s  
o vedem în contextul concret, existen ial în care El a 
transmis-o. În acest caz, evanghelistul Luca ni-l ara-
t  pe Isus care merge cu discipolii s i spre Ierusalim, 
spre Pa tele S u de moarte i înviere, i în acest drum 
îi educ , dest inuindu-le ceea ce El însu i poart  în ini-
m , atitudinile profunde ale su  etului S u. Între aceste 
atitudini exist  dezlipirea de bunurile p mânte ti, în-
crederea în providen a Tat lui i, întocmai, vigilen a in-
terioar , a teptarea activ  a Împ r iei lui Dumnezeu. 
Pentru Isus este a teptarea întoarcerii la casa Tat lui. 
Pentru noi este a teptarea lui Cristos însu i, care va 
veni s  ne ia pentru a ne duce la s rb toarea f r  sfâr-
it, a a cum a f cut deja cu Mama sa Maria Preasfânt : 

a dus-o în cer cu El.
Aceast  Evanghelie vrea s  ne spun  c  cre tinul 

este unul care poart  înl untrul s u o mare dorin , o 
dorin  profund : aceea de a se întâlni cu Domnul s u 
împreun  cu fra ii, cu colegii de drum. i toate acestea 
pe care ni le spune Isus se rezum  într-o vestit  vorb  
a lui Isus: “Unde este comoara voastr , acolo va   i 
inima voastr ” (Lc. 12,34). Inima care dore te. Dar noi 
to i avem o dorin . Oamenii s raci sunt cei care nu 
au dorin ; dorin a de a merge înainte, spre orizont; i 
pentru noi cre tinii acest orizont este întâlnirea cu Isus, 
întâlnirea chiar cu El, care este via a noastr , bucuria 
noastr , ceea ce ne face ferici i.

Dar eu v  voi pune dou  întreb ri. Prima: voi 
to i, ave i o inim  doritoare, o inim  care dore te? Gân-
di i-v  i r spunde i în t cere i în inima ta: tu, ai o ini-
m  care dore te, sau ai o inim  închis , o inim  adormi-
t , o inim  anesteziat  pentru lucrurile vie ii? Dorin a, 
a merge înainte spre întâlnirea cu Isus. i a doua între-
bare: unde este comoara ta, aceea pe care tu o dore ti? 
– pentru c  Isus ne-a spus: Unde este comoara voastr , 
acolo va   i inima voastr  – i eu întreb: unde este 
comoara ta? Care este pentru tine realitatea cea mai im-
portant , cea mai pre ioas , realitatea care atrage inima 
mea ca un magnet? Ce atrage inima ta? Pot s  spun c  
este iubirea lui Dumnezeu? Exist  voin a de a face bine 
altora, de a tr i pentru Domnul i pentru fra ii no tri? 
Pot s  spun aceasta? Fiecare r spunde în inima sa.

Dar îmi va spune cineva: P rinte, dar eu sunt 

Iubirea lui Dumnezeu, adev rata comoar  a omului
11.08.2013

unul care munce te, care are familie, pentru mine re-
alitatea cea mai important  este s  duc înainte familia 
mea, locul de munc … Desigur, este adev rat, este im-
portant. Dar care este for a care ine unit  familia? Este 
tocmai iubirea, i cel care seam n  iubirea în inima 
noastr  este Dumnezeu. Tocmai iubirea lui Dumnezeu 
este cea care d  sens micilor activit i zilnice i ajut  i 
la înfruntarea marilor încerc ri. Aceasta este adev rata 
comoar  a omului. A merge înainte în via  cu iubire, 
cu acea iubire pe care Domnul a sem nat-o în inim , 
cu iubirea lui Dumnezeu. i aceasta este adev rata co-
moar . Îns  iubirea lui Dumnezeu ce este? Nu este ceva 
vag, un sentiment generic. Iubirea lui Dumnezeu are un 
nume i un chip: Isus Cristos, Isus. Iubirea lui Dumne-
zeu se manifest  în Isus.

Pentru c  noi nu putem iubi aerul… Iubim aerul? 
Iubim totul? Nu, nu se poate, iubim persoane, i per-
soana pe care noi o iubim este Isus, darul Tat lui printre 
noi. Este o iubire care d  valoare i frumuse e la tot 
restul; o iubire care d  for  familiei, muncii, studiului, 
prieteniei, artei, oric rei activit i umane. i d  sens i 
experien elor negative, pentru c  ne permite, aceast  
iubire, s  mergem dincolo de aceste experien e, de a 
merge mai departe, a nu r mâne prizonieri ai r ului, ci 
ne face s  trecem peste, ne deschide mereu la speran-

. Iat , iubirea lui Dumnezeu în Isus ne deschide la 
speran , la orizontul de speran , la acel orizont  nal 
al pelerinajului nostru. Astfel, i eforturile i c derile 
g sesc un sens. Chiar i p catele noastre g sesc un sens 
în iubirea lui Dumnezeu, în Isus Cristos care ne iart  
mereu, ne iube te a a de mult încât ne iart  mereu.

Iubi i fra i, ast zi în Biseric  o comemor m pe 
Sfânta Clara de Assisi, care pe urmele lui Francisc a 
p r sit toate pentru a se consacra lui Cristos în s -
r cie. Sfânta Clara ne d  o m rturie foarte frumoas  
despre aceast  Evanghelie de ast zi: s  ne ajute ea, 
împreun  cu Fecioara Maria, s  o tr im i noi,  ecare 
dup  propria voca ie.
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(continuare în pag. 5)

Adormirea i În l area cu Trupul la Cer a Maicii Domnului, 
s rb toare comun  în Biserica de rit bizantin i de rit latin
S rb toarea Adormirii Maicii Domnului pleac , 

în exclusivitate de la episoade i elemente cunoscute 
numai din evangheliile apocrife. În secolul al VI-lea,  
Împ ratul Mauricius (580-602) a generalizat aceast  
mare s rb toare în tot Imperiul Bizantin, printr-un 
edict,  dup  ce a rezidit Biserica Maicii Domnului din 
Ghetsimani,  xându-i totodat  i data: 15 august. La 
Roma, un secol mai târziu, este generalizat  de Papa 
Teodorus I, tot pe 15 august.

Fecioara Maria, care, înc  de la z mislirea 
sa, a fost cople it  cu haruri de c tre Tat l ceresc, 
împ rt e te pe deplin Slava Fiului S u.

În ziua de 15 august întreaga Biseric  cinste te 
cu bucurie pream rirea Mariei la cap tul vie ii sale 
p mânte ti. Contempl m în acest mister, în persoana 
S  ntei Fecioare, realizarea pe care Cristos vrea s  o 
ofere Bisericii la sfâr itul veacurilor, când cei ale i vor 
  transforma i în Spirit asemeni Mariei.

În anul 1950 papa Pius XII a proclamat printr-o 
de  ni ie dogmatic  credin a Bisericii în ridicarea Mariei 
la cer.  Centrul Solemnit ii Ridic rii la cer a S  ntei 
Fecioare Maria este tot Cristos Domnul, deoarece 
în persoana i via a Mamei Sale, Isus î i tr ie te 
misterul S u pascal. În acest mister salvi  c, Maria este 
prezentat  ca noua arc  a Alian ei care ad poste te în 
sânul ei pe Cel necuprins, este arc  p zit  i umbrit  nu 
de heruvimi, ci de puterea celui Preaînalt.

Celebrarea liturgic :
a) Este Solemnitate în Biserica latin , s rb toarea 

începând din ajun cu primele vespere i cu liturghia din 
ajun (înainte sau dup  vespere).

Celebrarea începe prin lauda Fecioarei care a 
fost ridicat  deasupra îngerilor cu trupul i cu su  etul 
în gloria cereasc , luând parte la triumful lui Cristos. 
(cf. Antifona la Intrare). Lectura I din 1 Cronici 15, 3-4; 
15-16 i 16,12, vorbe te despre aducerea  chivotului 
înapoi la Ierusalim de c tre David. Chivotul, locul 
prezen ei lui Dumnezeu, este o pre  gurare a Fecioarei 
Maria în sânul c reia a locuit Fiul lui Dumnezeu.

David, alesul Domnului, dup  ce cucere te 
Ierusalimul , face din el capitala unui regat ce va aduna 
laolalt  triburile lui Israel. Aici, la Ierusalim, regele 
David va instala prestigiosul centru al vie ii religioase, 
dispunând ridicarea unui cort i aducerea Chivotului 
Leg mântului, arca sfânt  în care erau p strate Tablele 
Legii. De acum prezen a lui Dumnezeu va   sim it  
printre ei. Profetul Natan confer  casei lui David un 
prestigiu deosebit, a  rmând c  Dumnezeu a încheiat 
cu ea un leg mânt ve nic: „Casa ta i împ r ia ta vor 
d inui ve nic i tronul t u va   înt rit pe veci!” Din 
acest moment, dinastia davidic  devine o dinastie 
mesianic . David i Casa lui sunt alese pentru împlinirea 
f g duin elor..... De acum înainte se va  tr i în a teptarea 
zilei în care un urma  al lui David va veni s  redea 

poporului evreu str lucirea din timpul regelui mesianic.
Fecioara Maria, Mama lui Mesia, apar ine Casei 

lui David.
Lectura a II-a, din Scrisoarea întâi c tre Corinteni 

(15, 54-57) vorbe te despre misterul mor ii în enigma 
condi iei umane i în lumina Revela iei depline, Sfântul 
Paul abordând tema învierii.

Apostolul i Biserica ne înva  c  omul a fost 
creat de Dumnezeu „ pentru un scop fericit dincolo 
de limitele mizeriei p mânte ti” (Gaudium et spes, 
18) i c  l-a  chemat i-l cheam  mereu s  tr iasc  în 
comuniune cu El. Moartea trupeasc  de care omul se 
face vinovat prin p cat, a fost învins  atunci când Isus 
Cristos a suferit moartea pe Cruce i înviind a treia zi, 
a biruit asupra mor ii i întunericului. 

Prin aceast  biruin  omul a fost r scump rat i 
chemat s  tr iasc  într-o „comuniune ve nic  de via  
dumnezeiasc  nepieritoare” (Gaudium et spes) al turi 
de Dumnezeu i de cei ale i.

Evanghelia este luat  din Luca (11,27-28) i 
a  rm  despre Maria c  este prima discipol  a lui Cristos 
i c  fericirea proclamat  de Isus, ca i cea formulat  

de femeia din mul ime se întâlnesc în persoana 
Mamei Fecioar , care s-a numit pe sine „slujitoarea 
Domnului” (cf. Redemptoris Mater). Pe când Domnul 
înv a mul imile, o femeie  din norod a binecuvântat-o 
pe Maria, Mama  dup  trup, l udând pe Aceea care L-a 
z mislit în sânul ei, L-a hr nit, L-a crescut i vegheat cu 
mare grij  matern . Datorit  Maicii Sale, Maria, Isus, 
Fiul lui Dumnezeu, este cu adev rat Fiu al Omului. 
Este trup i sânge din Maria, este „Cuvântul f cut trup” 
(cf, Ioan 1,14). Isus r spunde semni  cativ: „Ferici i 
mai degrab  cei care ascult   Cuvântul lui Dumnezeu i 
îl p zesc” (Luca 1,28), voind s  deplaseze aten ia de la 
maternitatea în eleas  ca leg tur  trupeasc  spre acea 
leg tur  tainic , spiritual , care se na te din ascultarea i 
p zirea Cuvântului lui Dumnezeu. Este „maternitatea” 
în „perspectiva împ r iei lui Dumnezeu în lumina 
paternit ii lui Dumnezeu însu i! i are alt sens, un 
sens nou. (cf, Redemptoris Mater). Prefa a Solemnit ii 
este aceea i cu prefa a din Liturghia de pe 15 august.

Liturghia din ziua de 15 august începe cu celebra 
imagine din Apocalips:  „Un semn mare a ap rut  pe cer: 
o femeie înve mântat  în soare avea luna sub picioarele 
ei, iar pe cap purta coroan  de 12 stele” (Ap. 12,1). 
Femeia o simbolizeaz  pe Maria, prototipul Bisericii i 
Biserica în acela i timp. Soarele este simbol al luminii ce 
vine de la Dumnezeu, iar luna sub picioare este semn c  
a supus nestatornicia. Coroana cu cele 12 stele semni  c  
faptul c  a fost încununat  cu puterea universului. 

Prima lectur  red  întregul tablou din Apocalips 
(11,19; 12,1-3-6, 10).

Este imaginea Mariei i a Bisericii; copilul pe care 
îl na te Maria este Cristos, iar cel pe care-l na te Biserica 

Maria DOBRINESCU
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(urmare din pag. 4)

este cre tinul amenin at de multe pericole. Balaurul, 
arpele care a ademenit-o pe Eva pânde te s -i fac  

r u, dar Dumnezeu o ap r . Este biruit prin moartea lui 
Cristos pe cruce. 

Maria, mama Bisericii i mama noastr , ridicat  
la cer cu trupul i cu su  etul, se a   în Slava Fiului 
s u, Isus Cristos, cel care a biruit moartea i prin care 
a venit mântuirea.

Lectura a II-a, Scrisoarea întâi c tre Corinteni 
(15, 20-26) vorbe te despre înviere. Oamenii, solidari 
cu p catul  lui Adam i urm rile lui („dup  cum to i mor 
în Adam”) trebuie s  devin  solidari cu Cristos pentru 
a avea parte de înviere („to i vor învia în Cristos”).

Dac  este adev rat dup  cum spune Sfânta 
Scriptur  (cf. Ioan 2,19-22; Ap. 11.19) c  trupul i su  etul 
lui Cristos Domnul au devenit prin înviere Templul 
viu al Dumnezeirii, atunci este adev rat i faptul c  în 
acest Templu se va p stra noua arc  a Alian ei, Sfânta 
Fecioar  Maria (cf. Luca 1,39; 2 Samuel 6,2). Dac  
trupul feciorelnic al Mariei, Fiica Sionului, a fost Sfânta 
S  ntelor în care se putea adora din primul moment al 
întrup rii Cuvântului Prezen a Dumnezeirii, atunci, 
prin învierea Sa, Maria, noua Arc  a Alian ei, a intrat în 
sanctuarul lui Dumnezeu în cer (cf. Ap. 11,19).

Dar Cristos înviat din mor i este cel dintâi dintre 
cei învia i, este doar începutul tuturor acelora care vor 
învia la rândul lor. Învierii Sale îi urmeaz  to i cei care 
sunt ai Lui, Maria ocupând primul loc între ei.

Psalmul 44 se aplic  Fecioarei Maria, prototipul 
prin excelen  a Bisericii. Tradi ia cre tin  vede aici 
pre  gurarea nun ii lui Cristos cu Biserica, leg mântul cel 
nou i de  nitiv în care to i oamenii sunt mântui i.

R spunsul „Fericit  e ti tu, Fecioar  Maria în  
Slava Fiului t u” re  ect  bucuria Bisericii pentru cea 
mai fericit  dintre mame, pentru cea fericit  nu numai 
pentru c  i-a dat Fiului lui Dumnezeu carne din carnea 
sa, ci pentru c  a urmat, a meditat i a practicat Cuvântul 
S u ( cf. Luca 11, 28), pentru ca i-a fost asociat  în 
via , în slujire, în d ruire, în  moarte i pentru c  a 
fost ridicat  cu trupul i su  etul la cer, intrând în alaiul 
triumfal al lui Cristos (cf. Coloseni 2,15), în alaiul 
celor  învia i,  ind prima f ptur  ridicat  i introdus  
cu trupul i su  etul în gloria cereasc .

Slava ei, coroana m ririi sale, este însu i Fiul 
s u glori  cat.

Sfânta Evanghelie din Luca (1,39-56) reaminte te 
poporului Buna Vestire, misterul întrup rii, alegerea i 
chemarea Mariei precum i consim mântul ei. Devine 
con tient  c  în ea se împlinesc f g duin ele i c  spre 
ea, ca mam  a lui Cristos, converge toat  economia 
mântuirii, percepând prin credin  adev rul despre 
Dumnezeul Leg mântului: „Mi-a f cut lucruri mari Cel 
Atotputernic. El îi înal  pe cei smeri i” (Luca 1,49, 52).

b) i în Liturgia bizantin  comemorarea 
Adormirii Maicii Domnului i Ridic rii Ei la Cer este 
deosebit , Maria  ind pomenit  des i de  ecare dat  
numele ei este înso it de multe atribute care îi pream resc 

s  n enia: „Preasfânta, Curata, Binecuvântata Maic  a lui 
Dumnezeu, de-a pururi Fecioar ”. 

S rb toarea începe din ajun, odat  cu Slujba 
Vecerniei, când se cânt  Prohodul i Binecuvânt rile 
Maicii Domnului, iar Epitaful Maicii Domnului este 
purtat în procesiune împrejurul bisericii. 

La Utrenia din ziua de 15 august cânt re ii citesc 
hexapsalmul, preotul pe cele 12 rug ciuni ale dimine ii, 
Ecteniile, seriile de Sedelne, m rimurile i Troparul 
s rb torii: „Întru na tere fecioria ai p zit, întru adormire 
lumea nu ai p r sit, N sc toare de Dumnezeu, mutatu-
te-ai la via ,  ind Maica Vie ii i prin rug ciunile tale 
mântuie ti de moarte su  etele noastre”.

În slujbele bizantine, Sfânta Evanghelie este tot din 
Luca (1,39-49 i 56).

S rb toarea Adormirii Maicii Domnului este cea 
mai important  dintre s rb torile închinate N sc toarei 
de Dumnezeu. În ziua de 15 august, cre tinii ortodoc i i 
cre tinii catolici s rb toresc atât moartea i îngroparea, cât 
i ridicarea cu trupul i su  etul la cer a Fecioarei Maria.

Ridicarea la Cer a S  ntei Fecioare este o 
participare deosebit  la Slava Fiului ei i o anticipare 
a învierii celorlal i credincio i. Dumnezeu a ferit de 
putrezire trupul ei, trup care l-a purtat pe Fiul S u, 
aducând în lume  pe Creatorul Vie ii.

Dionisie Areopagitul descrie Adormirea Maicii 
Domnului cu adunarea apostolilor i ucenicilor la 
c p tâiul ei. Odihna Fecioarei a fost tulburat  de 
incidentele provocate de evreii impio i când, unul dintre 
ei a încercat s  r stoarne sicriul cu trupul neînsu  e it 
al Mariei. De i trupul a fost a ezat în mormânt, dup  
3 zile când a sosit un apostol întârziat, mormântul a 
fost g sit gol. În locul trupului, apostolii au g sit doar 
ve mântul i brâul Maicii Domnului.

Înc  din primele secole cre tine, în Biseric  apare 
spontan o devo iune popular  în jurul persoanelor lui Isus 
Cristos i a Fecioarei Maria, devo iune ce va   rati  cat  
i dirijat  liturgic dup   xarea dogmatic  a cristologiei i 

mariologiei în secolul al V-lea. O form  a acestei evlavii 
cre tine din primele veacuri a constituit-o i apari ia 
evangheliilor apocrife de origine popular  care au izvorât 
din dorin a poporului credincios de a cunoa te cât mai 
multe am nunte din via a lui Isus i a Mariei. S  n ii 
P rin i au selectat i au re inut episoadele semni  cative pe 
care le-au absorbit în omiletic , imnogra  e i iconogra  e, 
transformându-le în parte integrant  a Tradi iei Bisericii. 
Acest lucru este valabil în primul rând pentru venerarea 
Maicii Domnului (cf. Cristian B dili , Evanghelii 
apocrife, Ed. Polirom, Ia i, 1999)

Cultul marian este un cult aparte i- i g se te 
expresia într-o bog ie de celebr ri liturgice i devo ionale, 
în diferite forme de pietate cre tin , în care Fecioara este 
prezent  ca exemplu de credin , slujire, speran  i iubire, 
ca Mam  a lui Cristos, a Bisericii i a noastr  deopotriv . 
Duminic  de duminic  i în toate celelalte zile de s rb toare 
ca, de altfel, la toate ceasurile o  ciului divin N sc toarea 
de Dumnezeu este cinstit , l udat  i glori  cat   în toate 
col urile lumii i în toate limbile p mântului.
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P rintele Moisin Gheorghe Octavian a plecat la Domnul
Particip m ast zi la un moment care va r mâne 

consemnat în istoria Bisericii noastre: plecarea dintre 
noi a ultimului mare lupt tor din „genera ia de aur” 
a Bisericii Române Unite, cu episcopi martiriza i, cu 
zeci de preo i uci i în temni e i cu atâ ia m rturisi-
tori ai credin ei catolice în prigoan . To i au plecat 
la Domnul, în ace ti 65 de ani de mari încerc ri, în-
cepând din noaptea de 28 Octombrie 1948, când epi-
scopii uni i au fost aresta i, pân  acum, în 28 Iunie 
2013, când ultimul mare lupt tor, Preotul Profesor 
Doctor OCTAVIAN MOISIN, Canonic Mitropolitan 
i Prelat Papal, este condus de noi la mormânt. Lua i 

bine aminte: este un semn foarte important, deoarece 
„genera ia de aur” a lupt torilor martiriza i sau m r-
turisitori români uni i s-a întregit în Ceruri. Semnul e 
cu atât mai elocvent cu cât P rintele Octavian Moisin 
a fost primul preot hirotonit în secret dup  începerea 
prigoanei comuniste; Biserica Român  Unit  a fost 
scoas  în afara legii în mod o  cial la 1 Decembrie 
1948, iar el a fost hirotonit preot dup  o s pt mân , la 
8 Decembrie 1948, în ascuns.

Primul preot hirotonit în tain  este i ultimul care 
încheie ac iunea „genera iei de aur” pe P mânt, pentru 
a o continua la alt nivel i cu o alt  putere în Cer.

 De-acum o alt  pagin  începe în istoria Bise-
ricii noastre, iar Cristos a dorit s-o înceap  împreun  
cu to i cei care l-au urmat pe Calea Crucii în Biserica 
Noastr . În comunism a fost Vinerea Patimilor pentru 
Biserica Noastr  i îngroparea ei. În ultimii 24 de ani, 
dup  revolu ie, a fost pentru ea acea zi de Sâmb t  în 
care Cristos a stat cu trupul în mormânt. Acum vine 
adev rata Înviere, r sturnarea lespedei de nedreptate i 
minciun  sub care zace ea mai peste tot. Aceast  r s-
turnare va   grozav  pentru mul i i pilduitoare pentru 
to i. Cristos vrea s  ias  din acest mormânt înso it de 
ceata s  n ilor S i, pentru ca , dup  ce au fost îngropa i 
cu El, tot cu El s  învie, în învierea Bisericii noastre.

 Când a început marea prigoan , în 1948, Pre-
otul Octavian Moisin avea numai 34 de ani îns  deja 
suferise mai mult decât al ii într-o via . S-a n scut 
la 18 Mai 1914 la Hunedoara, într-o familie care era 
atestat  de multe secole, cu înainta i înrudi i cu Iancu 
de Hunedoara i al ii cu func ii în Biseric  în secolele 
XV – XVI. Tat l lui Octavian, pe nume Petru, intelec-
tual din Hunedoara, patriot român, a recurs la un gest 
curajos în 1917, când Imperiul Austro-Ungar, în care 
era înglobat  Transilvania, era în r zboi cu Româ-
nia: a a ezat de ziua împ ratului austro-ungar tabloul 
acestuia în fereastra casei lui din Hunedoara, cu capul 
în jos, între lumân ri aprinse, iar deasupra, cu capul 
în sus, portretele lui Avram Iancu i Horea, Clo ca i 
Cri an. Acest gest a schimbat soarta familiei, care st -
tea de secole în Hunedoara (str mo ii ei  ind nobili 
din Ha eg ). Autorit ile de ocupa ie au hot rât aresta-

rea lui Petru Moisin, ca instigator al românismului. Ca 
s  scape, acesta a fugit în mun i, unde s-a îmboln vit 
i dup  câteva luni a murit. În aceea i zi a murit i  ul 

s u mai mare. So ia lui Petru, pe nume Maria, a r mas 
v duv , cu 4 copii, printre care i Octavian, lipsit  de 
avere. A trebuit s  plece din Hunedoara, s-a dezr d -
cinat i a mers la Câmpina, unde au urmat mul i ani de 
priva iuni, foame i s r cie. Fra ii s-au sprijinit pe m -
sur  ce cre teau. Octavian a ajuns inginer chimist dar 
voca ia lui era s  se preo easc . Totu i, s-a gândit s  
devin  misionar c lug r în coloniile din Africa. Dum-
nezeu îns  a intervenit, ar tându-i ce voia de la el. A 
permis s   e trimis în 1942 pe frontul antisovietic de 
la Cotul Donului - Stalingrad, ca o  er chimist care-i 
veri  ca pa solda i în tran ee s   e preg ti i pentru un 
atac sovietic cu arme chimice i totodat  ca o  er de 
leg tur  al statului-major, între regimente. Când so-
vieticii au dat atacul în noaptea de 19 noiembrie 1942, 
cu tancuri de tip nou, ce n-au putut   oprite, Octavian 
a r mas singur la statul-major al Diviziei 5 Infanterie, 
de unde ceilal i se retr seser , coordonând rezisten a. 
În Noiembrie 1942, sovieticii au spart totu i frontul 
la Cotul Donului - Stalingrad, prinzând în încercuire 
80.000 de solda i români. Din divizia lui Octavian a 
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sc pat el (iar o divizie avea 10.000 de militari ), dup  
cum i din divizia la care se retr seser

(6 Infanterie) a sc pat, acolo, doar preotul, la 
care Octavian se spovedea. Amândoi s-au prins de 
mân  i au pornit prin furtuna de gloan e i obuze, 
ca s  nu cad  în încercuire. Preotul, pe nume Petre 
B c oanu, romano-catolic, se ruga la Sf. Anton iar 
Octavian la Sf. Maria. Sovieticii tr geau direct sore 
ei cu mitralierele, apoi cu tunul de pe tanc, v zând c  
sunt o  eri. Brusc, un val de cea  deas  i-a acoperit 
i ru ii s-au oprit. Retragerea lui 2000 de kilometri 

pân  în ar  a fost aproape un ir de minuni dumneze-
ie ti. Atunci a promis c , dac  e salvat, se va preo i. 
Rug ciunea lui la Maica Domnului a fost ascultat . 
Toat  via a a avut o devo iune special  pentru N sc -
toarea de Dumnezeu. Când era înc  un copil, a avut o 
viziune în vis, Maica Domnului ar tându-i-se pe vâr-
ful muntelui din apropierea casei lui, unde el mergea 
uneori s  culeag  ghiocei, stând cu bra ele întinse i 
chemându-l la Ea. Ast zi, dup  mai bine de 90 de ani 
de la acea viziune, chemarea s-a împlinit, este al turi 
de Mama Cereasc .

 Revenind de pe front în ar , Octavian s-a c -
s torit cu Maria, descendent  din familia lui Avram 
Iancu. Paralel cu serviciul de inginer, a urmat Acade-
mia de Teologie din Blaj. Era foarte apreciat. Episco-
pul Vasile Aftenie i-a scris la 6 martie 1945, încura-
jându-l s - i urmeze voca ia preo easc , de i ar ta c  
vin „vremuri apocaliptice”, subliniind: „Cu siguran , 
c  pe cine-l alege Tat l ceresc îl i ajut ”. În vremea 
r zboiului, Episcopul Vasile Aftenie a stat des la lo-
cuin a Preotului Lauren iu Moisin în Câmpina,  ind 
socotit un fel de membru al familiei. Mitropolitul Ale-
xandru Nicolescu, Episcopul Valeriu Traian Fren iu, 
Episcopul Ioan Suciu, Cardinalul Iuliu Hossu i al ii 
îl apreciau foarte mult pe Octavian. Cu o zi înainte de 
arestare, Episcopul Vasile Aftenie îi spusese: „Tavi, 
ultima mea dorin  este s  te hirotonesc preot”; n-a 
mai apucat,  ind arestat împreun  cu to i episcopii 
greco-catolici. Atunci l-a hirotonit Mitropolitul roma-
no-catolic de Bucure ti, Alexandru Cisar; s-a temut 
pu in, pentru c  era un risc mare, dar Episcopul Anton 
Durcovici, de fa  la discu ie, i-a cerut Mitropolitului 
Cisar s -l hirotoneasc  pe Octavian, spunând c  „toc-
mai acum e momentul”,  ind nevoie de preo i.

 De atunci, din 8 Decembrie 1948 pân  în 30 
Decembrie 1989, deci 41 de ani, a urmat crunta pri-
goan  ateo-comunist . Dup  hirotonirea lui a început 
s  se vad  planul lui Dumnezeu cu Preotul Octavian 
Moisin. A fost obligat s  plece din Câmpina la Victo-
ria, unde comuni tii construiau un nou ora , pe care 
l-au declarat ateu, f r  biseric . Dictatorul Gh. Gheor-
ghiu- Dej a spus textual: „Cât  vreme noi comuni tii 
vom   la putere, în Victoria nu va   biseric ”. Cu alte 
cuvinte, era prima localitate din România în care st -

pân urma s   e diavolul, iar Dumnezeu alungat. Îns  
Dumnezeu nu poate   învins de Satana. Acum s-a v -
zut clar planul s u cu Octavian Moisin, de ce l-a f cut 
inginer chimist i de ce l-a salvat de pe front pentru a 
deveni primul preot unit secret.

 La Victoria se construia de c tre ru i un gi-
gantic combinat chimic, iar Octavian a fost adus ca 
inginer r spunz tor de punerea lui în produc ie. Ast-
fel, înc  din prima zi de edere în ora , care pe atunci 
se numea Colonia Ucea Ro ie, mai exact din 21 Iunie 
1952, el a început s  slujeasc  Sfânta Liturghie în Ca-
pela-catacomb  din propria-i locuin . De atunci pân  
ast zi a slujit zilnic, vreme de peste 60 de ani, în acea 
catacomb . Prin urmare, „ora ul f r  biseric ” ridicat 
de comuni ti a avut permanent biseric  tainic  i ast-
fel nu diavolul a învins ci Dumnezeu, c ruia Preotul 
Octavian i-a ap rat onoarea.

 Dar pre ul a fost foarte mare, cu zeci de ani de 
urm rire, anchete, amenin ri cu arestarea, nedrept i, 
mari lipsuri, marginalizare total . i totu i, Dumne-
zeu l-a sus inut mereu. Comuni tii au f cut tot posi-
bilul ca s -l determine s  cedeze. L-au mutat for at 
cu serviciul departe de familie 6 ani i jum tate, întâi 
la Buz u, apoi la F g ra , so ia lui r mânând singur  
cu apte copii la Victoria. La un moment dat n-a mai 
putut rezista a a, trebuia s  revin  la Victoria. S-a dus 
la ministru pentru transfer dar nu a fost l sat s  intre. 
Era o situa ie f r  ie ire. A mers atunci la mormân-
tul lui Vasile Aftenie i a strigat: „Frate Vasile, aju-
t -m !” La întoarcere, trecând pe lâng  minister, s-a 
auzit strigat de la fereastr  pe nume, spunându-i-se 
c  îl cheam  ministrul. S-a dus la el. „Ce vrei s  fac 
pentru dumneata?, l-a întrebat acesta. „S   u transfe-
rat!” „D -mi cererea!” I-a semnat-o pe loc. Episcopul 
Vasile Aftenie ascultase strig tul.

 Prigonitorii observaser  devotamentul eroic al 
lui Octavian fa  de familie, de i fusese desp r it for-
at de ea. De aceea, la un moment dat a fost întrebat 

dac  va renun a la Biserica Român  Unit  în cazul în 
care-i vor   reprima i copiii. A r spuns: „Chiar dac -i 
omorâ i pe to i apte, nu voi ceda! A suferit pentru 
credin  zeci de ani dar nu a cedat nimic, dovedindu-
se un adev rat m rturisitor al Bisericii noastre. Mai 
mult, a trimis numeroase memorii i scrisori de pro-
test autorit ilor din fruntea Statului comunist, cerând 
dreptate i libertate pentru Biserica Român  Unit  
martirizat , de i a fost amenin at s  înceteze. A inut 
leg tura cu mai mul i Papi, de-a lungul vremii, asigu-
rându-i de devotamentul celor din rezisten a greco-ca-
tolic . Era foarte apreciat la Vatican, dovad   ind nu-
meroasele scrisori i gesturi de aten ie de la ei. Voi da 
numai dou  exemple. La Alba-Iulia era în prigoan  un 
episcop maghiar curajos, anume Marton Aron, a  at în 
domiciliu for at dup  eliberarea din temni . Am fost 
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de fa  când, la o mare s rb toare religioas , a venit 
din locuin a sa spre catedral , prin curte, cu un mare 
cortegiu. Era mult  lume, supravegheat  de Securita-
te. L-a v zut pe margine, între oameni, pe tat l meu 
Octavian. A oprit cortegiul, s-a dus la el i l-a îmbr i-
at. Dup  un timp i s-a permis s  mearg  la Roma. S-a 

dus la Papa Paul al VI-lea. Când s-a întors, i-a spus ta-
t lui meu: „ ti i care a fost primul lucru pe care mi l-a 
spus Papa? M-a întrebat: „Ce face P rintele Octavian 
Moisin?”. De altfel, ca s -i dea de în eles c  o anumit  
scrisoare a tat lui meu a ajuns la el, Papa Paul VI i-a 
r spuns scriind cu mâna lui, cu cerneal  violet , con-
tinuarea unei propozi ii din Noul Testament, pe care 
Octavian o începuse i o l sase inten ionat netermi-
nat  în scrisoarea lui. Alt exemplu : Papa Ioan Paul al 
II-lea, din partea c ruia avem numeroase scrisori, l-a 
numit Prelat Papal pe Preotul Octavian Moisin. Nu 
m  mai refer aici i la al i Papi, Cardinali sau Episcopi 
str ini care-i scriau, inclusiv Patriarhi ortodoc i, cum 
a fost i Patriarhul Constantinopolului de atunci, pe 
lâng  mul i Episcopi, i Mitropoli i ortodoc i, ca i 
to i Episcopii greco-catolici din prigoan  care au mai 
ie it vii din închisoare. P rintele Octavian Moisin le 
scria multor ierarhi i preo i uni i din prigoan , încu-
rajându-i în rezisten a religioas . A fost ca o  ac r , 
r spândind lumin  i c ldur . A slujit în multe locuri, 
inclusiv în Mun ii F g ra  într-o grot , de i Securita-
tea supraveghea masivul din cauza partizanilor.

 Dup  revolu ie, cu toate c  împlinise 75 de ani 
când a c zut comunismul, a desf urat o ampl  activi-
tate în  in ând Parohia Român  Unit  Victoria i Mun-
ii F g ra , reactivând Parohia Dr gu  unde a slujit 6 

luni, a slujit alte 6 luni în S.U.A., a servit Sfânta Li-
turghie în diferite ri, a publicat numeroase lucr ri, a 
în  in at Ac iunea Cre tin  pentru Rena tere Na iona-
l , a constituit Mi carea Bunavestire pentru ocrotirea 
copiilor nen scu i, a realizat materiale de baz  pentru 
Biserica Român  Unit  cu Roma i dovedirea dreptu-
rilor ei patrimoniale.

 Dup  întoarcerea din Israel, unde a slujit Sfân-
ta Liturghie la Sfântul Mormânt, s-a îmboln vit. Au 
urmat alte complica ii. În ultimele dou  luni practic 
eu n-am mai avut zi i noapte, am stat permanent cu 
el. Ne-a spus înc  în urm  cu cel pu in o lun : „Eu voi 
  mort în 28 iunie”. Am c utat s -i alung aceste gân-

duri, dar cu trei zile înainte de moarte a precizat: „Pes-
te trei zile voi muri”. N-am crezut îns  mi-a zis: „Vei 
vedea ce complica ii vor apare i voi muri”. Brusc s-a 
declan at o hemoragie, a doua zi trei hemoragii, a tre-
ia zi apte hemoragii i a f cut stop cardiac. În acea 
noapte eram cu el singur în salonul de spital. Tot la 
dou  ore era pur i simplu sc ldat în sânge i o ajutam 
pe in  rmier  s -l spele. Ajunsese numai piele i os 
de foame, gura îi era ars  de sete. La 2 noapte , când 
începuse deja ziua de 25 Iunie 2013, a murit. Când 

l-au coborât de pe patul însângerat s -l a eze în sacul 
de dus la morg , am avut parc  imaginea lui Cristos 
coborât de pe Cruce pentru a   învelit în giulgiu. Totul 
era exact la fel, trupul, fa a, scena, era extraordinar !

 i mi-au venit în minte cuvintele Papei Fran-
cisc I rostite în fa a Cardinalilor înm rmuri i: „Putem 
  preo i, putem   episcopi, putem   cardinali, putem 
  i papi, dar dac  nu purt m Crucea lui Cristos, nu 

suntem ucenicii lui”. La aceast  enumerare, i-a  ad u-
ga i pe patriarhii din orice Biseric .

 P rintele Octavian Moisin a purtat o cruce grea 
întreaga via  i a r spuns printr-o iubire extraordi-
nar  fa  de Cristos i o devo iune mi c toare fa  de 
Maica Domnului. Cristos ne-a spus: „Cine vrea s  
vin  dup  mine, s - i ia crucea i s  m  urmeze”. Îi 
vine  ec ruia moartea i apoi judecata. Iar acolo, dac  
vom spune c  am fost discipolii Lui, vom   întreba i 
despre cruce. i dac  vom a  rma c  am purtat crucea, 
va voi s  ne vad  semnele ei pe trup i mai ales pe 
su  et. Acelea vor gr i despre noi, vor   dovezile c  
am purtat crucea i nu c  am simulat purtarea ei. Iar 
P rintele Octavian Moisin are ce ar ta ca un „ alter 
Christus”, ca un alt Cristos într-o asem nare uimitoa-
re. N-a fost cru at pân  în ultimele zile, iar în urm  cu 
peste dou  luni i-a venit ultima lovitur , din ultimul 
loc la care s-ar   a teptat pe acest p mânt. Atunci a 
c zut sub povara crucii. M-am repezit s  i-o port eu 
dar era prea târziu: venise sfâr itul.

 Pe lâng  suferin a de o via  i sacri  ciul pen-
tru Biseric , P rintele Octavian a fost de o moralitate 
exemplar , un so   del i un tat  excep ional. Înainte 
de a trece la Domnul, a dorit s  fac  o Spovad  ge-
neral  la mine, în Catacomb , i i-am dat dezlegarea 
general . A primit Sfântul Maslu. Timp de aproape 65 
de ani a servit zilnic Sfânta Liturghie. Ultima a fost în 
ziua de Rusalii a acestui an. Era la cap tul puterilor. Îl 
ineam cu o mân  s  nu se pr bu easc  iar cu cealalt  

am f cut Consacrarea. A doua zi, când n-a mai putut 
servi,  ind f r  cuno tin , a murit. Am servit eu sin-
gur i m-am împ rt it pentru el.

 Asemenea preo i s  n i ne trebuie azi, gata s  
poarte crucea s  n it  de Cristos. Preotul Octavian 
Moisin, care a purtat-o în vremuri apocaliptice, ne do-
vede te c  se poate. i mai mult, ne este un exemplu. 
S -l urm m, pentru a ne revedea în Cer, unde nu este 
nici durere, nici prigoan , nici întristare, ci via  i 
fericire negr it  i f r  de sfâr it.

 Bunul Dumnezeu s -l odihneasc  în bucuria 
Sa. Amin.

  Pr. Anton MOISIN
______________________________
Cuvânt rostit la slujba de înmormântare a preotului prof. 

dr. Moisin Gheorghe Octavian, canonic mitropolitan i prelat Pa-
pal, din 28 iunie 2013, în Catedrala „Sfântul Nicolae” din Oradea.
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Autor a opt c r i - poezie,  lozo  e, jurnal, studii 
i eseuri -, scriitorul i eseistul Ioan F. Pop a publicat, 

recent, integrala poemelor sale, e vorba de cele patru 
c r i de poeme publicate pîn  acum. Cartea se cheam  
Poemele poemului nescriS (reluarea titlului ultimei c r i 
publicate) i a ap rut la Editura Caiete Silvane, Zal u, 
2013, în excelente condi ii gra  ce. Cele patru c r i de 
poeme, Poemele absen eI, 2011 (în prima variant  se 
numea Pedale de hîrtie, 1994), Poeme inimiC, 1996, 
Poeme de sedus realitateA, 2000, Poemele poemului 
nescriS, 2010, toate ap rute la Editura Dacia din Cluj-
Napoca, sînt reluate cu unele modi  c ri. „Reunesc în 
aceste pagini cele patru c r i de poeme publicate pîn  
acum. Ele fac parte dintr-un proiect po(i)etic încheiat în 
datele, dar mai ales în iluziile lui complete. Cele patru 
c r i nu sînt decît tot atîtea încerc ri de a capta în za-
ri tea inefabilului poemele poemului nescris, un cvartet 
t cut al disimul rilor ultime. Într-un joc al hazardului i 
al determin rii sfîr esc (prin revizuirea primei c r i) cu 
începutul sau încep anamnetic cu sfîr itul. Închid cercul 
poematic aproape în punctul în care l-am deschis, legînd 
începutul de sfîr itul care îl pre-vestea” – sus ine autorul.

Scriind o poezie de „fund tur  ontologic ”, una 
a „limitelor limbajului i non-limbajului”, dup  cum 
a  rm  în cuvîntul înainte autorul, cartea se constituie 
într-o m rturie ultimativ  a încerc rii de a capta ine-
fabilul poetic. „În încercarea de a scrie i re-scrie Poe-
mul nu am f cut decît s  aproximez prezen a sa atît de 
intim  i atît de str in , puritatea inhibant  a oric rei 
sond ri introspective. Nu am f cut decît un mic pas c -
tre indicibilul în al c rui orizont se las  uneori captat 
în cuvînt, în nespunerile himerice care scurm  sera  c 
în pagin . M-am l sat sedus de mirajul z d rnicirii la 
limita unei transgresivit i revelatorii, într-o realitate a 

idealit ii n scut  dincolo i dincoace de mine. Toate 
aceste autodevoratoare i izb vitoare încerc ri m-au f -
cut mai bogat cu o singur tate, cu o iluzie, cu un ecou. 
Prin intermediul lor am anulat totul prin miri  cul ino-
centiz rii, într-o înstr inare ce-mi palpit  înc  nostalgic 
prin vene. Dup  cum mi-au deschis noi i noi reverii 
care nu contenesc s -mi dea tîrcoale, s  m  transpun  
în scurte frisoane ale unei tainice ademeniri” – este de 
p rere autorul, într-o încercare  nal  de a l muri rela ia 
sa cu poezia.

Cartea este înso it  nu doar de o l muritoare intro-
ducere în propria art  poetic , ci i, la  nal, de unele re-
ferin e critice formulate, în toate revistele importante, de 
cei mai aviza i critici i exege i literari din ar . Nu tim 
dac  Ioan F. Pop va mai scrie sau nu poezie, dar cartea 
de acum ne recomand  un poet profund, cu un demers 
poetic intens personalizat, unic în felul s u, dup  cum 
sus ine critica literar . Cele 323 de pagini, de i se consti-
tuie într-o lectur  di  cil , nu-i poate l sa indiferen i pe 
cei care au gustat odat  din miracolul poetic. 

Loredana IONA  Cri ana, 25 iunie a. c.

IOAN F. POP – INTEGRALA POETIC

Duminic  30 iunie 2013, în Duminica ,,Tuturor S  n-
ilor” la Biserica Greco-Catolic  din comuna Halm d, ju-
de ul S laj a avut loc Prima Sfânt  Spovad  i Împ rt ania 
Solemn  a unui grup de opt copii. Dup  ce o bun  perioad  
de timp copila ii s-au preg tit pentru aceast  ,,misterioas  
întîlnire”  ecare, cu p rere de r u, i-a m rturisit p catele în 
fa a lui Dumnezeu prin intermediul preotului, cu f g duin a 
de a   mai buni i cumin i pe viitor. 

La aceast  minunat  i solemn  s rb toare a pa-
rohiei noastre au concelebrat pr. Protopop Nicolae Bo-
dea al turi de preotul paroh Chiriloaei Marius, ajuta i 
de ipodiaconul Guia  Gra ian din Oradea.

Ca i amintire al acestui minunat eveniment co-
pii au primit  ecare Mica Biblie, o diplom , dulciuri 
dar i câte o felicitare cu un cadou de la un grup de 
copii din Italia care cu pu in timp în urm  au tr it i ei 
evenimentul întâlnirii cu Cristos. 

Prima Spovad  i Împ rt anie Solemn  la Halm d

La sfâr itul S  ntei Liturghii to i invita ii au par-
ticipat la o agap  fr easc  oferit  de p rin ii implica i 
în acest eveniment.

Ana-Maria CHIRILOAEI
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LIVIU GÎRBEA – 65
Personalitate atipic  în peisajul s l jean, cu ne-

secate rezerve de tr ire spiritual  i propensiune cultu-
ral , dar i cu acide reac ii ironice, medicul Liviu Gîr-
bea tr ie te la intensitate maxim  atît împlinirile, cît i 
deziluziile lumii noastre. 

Ancorat, în registru ideatic, între rigorile etice 
ale lui Iuliu Maniu i fulguran a intelectiv  a lui Pe-
tre u ea, infatigabilul meu cons tean se mi c  tenace 
între dezn dejdea concret  a suferin ei umane i spe-
ran a poten at  de datele tiin ei medicale, de valen ele 
credin ei. El a încercat, în maniera sa vulcanic  – cu 
o voin  care, în alte condi ii, ar   putut mi ca mun ii 
- nu doar s  îns n to easc  lumea din jurul s u, ci i 
s  o schimbe, s  o reconecteze la vechile valori spiri-
tuale care au c l uzit-o în momentele de cump n  ale 
istoriei. Rigorii profesionale i-a ad ugat deschiderea 
cultural , respectul pentru tot ceea ce a produs mai în-
alt spiritul uman. R zvr tit i pios deopotriv , ferm în 
opinii, dar i dispus la dialog, el anim  totul în jurul lui, 
generînd dispute amicale înc rcate de patetism, casca-
de de umor, convivialitate. De i parcimonios, scrisul 
lui publicistic este înc rcat de un patos moral-justi iar, 
de adînci  bre etico-religioase. Voca ia sa de minoritar 
absolut – dup  cum singur recunoa te - este dat  de 
diferen a ideatic  i de nonconformismul care îi c l -
uzesc via a, de viziunea sa existen ial  ancestral , de 
crezul s u de nezdruncinat în valorile perene, de con-
stan a credin ei în Dumnezeu. Lui îi datorez, în mare 
m sur , revenirea mea, cu umbra cuvintelor, în spa iul 
în care m-am n scut. Dup  cum prietenia sa i interesul 

pentru z d rniciile scrisului meu m  onoreaz  i m  
oblig  într-un mod c ruia nu prea tiu cum s -i r s-
pund. (Pot doar s -i promit, a a dup  cum am convenit 
cîndva, c  odat  i odat  vom bate la pas Fize ul copi-
l riei noastre, uli ele sale alungate în vis, p durile care 
îl strîng la piept, dealurile care îngîn  ecouri de clopot, 
dumbrava care ne mai ine minte…).

Deocamdat  îi urez cu bucurie – i cu o neper-
mis  întîrziere - La mul i ani!, în anul în care rotunje te 
cifra 65. Dar la vigoarea i entuziasmul s u tineresc 
acest am nunt pare mai mult un moft calendaristic, o 
ironie aruncat  timpului necru tor…  

Ioan F. POP

În perioada 1 iulie - 6 iulie s-a desf urat 
la M n stirea S  ntei Inimi a lui Isus din Zal u, 
primul GREST organizat pentru copiii cu vârste 
cuprinse între 6-12 ani. Sloganul acestuia a fost 
„Zâmbe te, Isus te iube te!”. 

Timp de o s ptamân , copiii au avut oca-
zia s  petreac  împreun  momente de bucurie, s  
rela ioneze, s -L descopere i s -L iubeasc  mai 
mult pe Dumnezeu i pe aproapele prin diferitele 
activit i propuse: pictur , arte culinare, drume ii, 
bansuri, modelaje, teatru i multe multe jocuri.

Fiecare diminea a a început cu o rug ciu-
ne, apoi imnul acestui Grest compus de animatori, 
i anun area programului pentru ziua respectiv . 

Hrana spiritural  a fost asigurat  zilnic prin Sfânta Li-
turghie iar bucuria a fost i mai mare prin participarea 
copiilor la sacramentul Spovedaniei în aer liber. Ca ani-
mator principal a fost invitat p rintele Alexandru Fi  cu 
o bogat  experien  în munca cu copiii.

În ultima zi a Grestului au fost invita i p rin ii i 
prietenii la spectacolul preg tit de copii împreun  cu 

animatori ar tându-li-se acestora ceea ce au înv at i 
realizat în timpul celor 6 zile.

Mul umim lui Dumnezeu i S  ntei Fecioare 
Maria pentru buna desf urare a acestui program i de 
asemenea mul umim animatorilor, liceeni, studen i din 
parohie i tuturor binef c torilor.

Sr. Cornelia

Grest, Zal u 2013
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Duminic , 23 iunie 2013, în S rb toarea Cobo-
rârii Spiritului Sfânt, la Biserica Greco-Catolic  din 

imleu Silvaniei a avut loc Prima Sfânt  Împ rt anie 
Solemn  a zece copii.

Sâmb t  diminea a au participat cu to ii la Sfân-
ta Liturghie i s-au spovedit. Ei au bene  ciat de preg -
tire atent  timp de cinci luni, în  ecare s mb t  dup  
oratoriu, îndruma i de pr. Florin M rincean, ajutat de 
Ciprian Burda , absolvent al Seminarului Teologic din 
Oradea, implicat profund în activitatea parohiei. Ace ti 
copii i-au însu it i aprofundat principalele rug ciuni 
ale cre tinului, adev rurile de credin , poruncile, sa-
cramentele, însu indu- i totodat  cuno tin e despre r -
utatea p catului i necesitatea de a tr i în virtute.

La solemnitatea acestei S  nte Liturghii au parti-
cipat i tinerii parohiei care au cântat alternativ al turi 
de cor în anumite momente dar mai ales în timpul îm-
p rt irii copiilor.

Pr. Vicar Foraneu al Silvaniei, Gheorghe urca , 
pr. Protopop Nicolae Bodea i pr. Florin M rincean 
i-au felicitat la sfâr it pe copii, d ruindu-le câte o di-
plom  care s  le aminteasc  de aceast  zi unic  în via a 

Prima Spovad  i Împ rt anie Solemn  la imleu Silvaniei

lor, câte o c rticic  cu Istoria Bisericii Greco Catolice, 
o carte de rug ciuni i un rozar.

Evenimentul s-a încheiat la demisolul bisericii 
unde copii, p rin i, bunici i rudenii au servit câte o 
felie de tort i câte un pahar de suc, mul umind lui Isus 
i Preas  ntei Sale Mame pentru toate darurile primite.

Pr. Florin M RINCEAN

Credin a nu este un refugiu pentru oameni lipsi i 
de curaj, ci dilatarea vie ii. (Lumen  dei, nr. 53)

Început  de Papa Benedict al XVI-lea, acum 
emerit, i continuat  i completat  de Papa Francisc, 
Lumen  dei (Lumina Credin ei) este un simbol al uni-
t ii în credin  i al continuit ii mesajului transmis de 
magisteriul celor doi papi, „o catehez  la patru mâini a 
urma ilor lui Petru”, cum a descris-o Card. Marc Ouel-
let, Prefectul Congrega iei vaticane pentru episcopi, în 
cadrul prezent rii o  ciale organizat  ast zi la Vatican. 
Publicat  în timpul Anului Credin ei i datat , în mod 
simbolic, la 29 iunie, solemnitatea S  n ilor Apostoli 
Petru i Paul, prima Scrisoare Enciclic  a Papei Fran-
cisc este „despre credin ” i reîntrege te trilogia dedi-
cat  virtu ilor teologale început  de Benedict al XVI-
lea cu enciclicele sale „despre iubire”, Deus caritas est, 
i „despre speran ”, Spe salvi.

Articulat  în patru capitole, intitulate cu citate 
biblice, la care se adaug  o introducere i o concluzie, 
Scrisoarea Enciclic  a Papei Francisc este adresat  epi-
scopilor, preo ilor, diaconilor, persoanelor consacrate 
i tuturor credincio ilor laici. Textul parcurge istoria 

credin ei cre tine, de la chemarea lui Abraham i a po-
porului lui Israel pân  la învierea lui Isus i r spândirea 
Bisericii (capitolul 1, „Noi am crezut în iubire”), ra-
portul dintre credin  i ra iune (capitolul 2, „Dac  nu 
crede i, nu ve i rezista”), rolul Bisericii în transmiterea 

credin ei de-a lungul istoriei 
omenirii (capitolul 3, „V-am 
transmis ceea ce am primit i 
eu”) i în  ne aportul credin-
ei în f urirea binelui comun 

(capitolul 4, „Dumnezeu le-a 
preg tit o cetate”). Enciclica 
se încheie cu o rug ciune la 
Sfânta Fecioar  Maria, model 
de credin .

În textul enciclicei, 
care îmbin  armonios stilul 
Papei Benedict cu cel al Pa-

pei Francisc, se reg sesc nu doar referin e la Vechiul 
i Noul Testament ori la documente din magisteriul 

Bisericii Catolice, dar i la s  n i precum Iustin, Irineu 
din Lion, Leon cel Mare sau Sfântul Augustin, teologi 
ca Romano Guardini i John Henry Newman,  loso   
precum Nietzsche, Martin Buber i J. J. Rousseau ori 
poetul T. S. Eliot. Se reg sesc, de asemenea, i Dante 
Alighieri i F. M. Dostoevskij, cita i adesea de ultimii 
doi papi, Ioan Paul al II-lea i Benedict al XVI-lea.

Intitulat, conform tradi iei, dup  primele cuvinte 
ale textului în limba latin , Lumen  dei, documentul 
este prima scrisoare enciclic  a Papei Francisc i a 322-
a din istoria Bisericii Catolice (prima a fost Ubi Pri-
mum, din 3 decembrie 1740, a Papei Benedict al XIV).

Cristina GRIGORE

Lumen  dei, prima Enciclic  a Papei Francisc
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Alin CRE U

E adev rat c , prin natura sa, omul este mereu 
nemul umit cu ceea ce are i consider  adesea c  ceea 
ce este în ograda altuia e mai frumos.

De cele mai multe ori, complexele î i au originea 
în copil rie (când p rin ii îi spun copilului c  este prea 
gras sau prea slab), sau în modelele pe care copilul i 
le alege. În aceste vremurile, când adolescen ii evit  s  
citeasc , orpii nu le mai sunt din c r i, ci de la Tv sau 
de pe internet. Adesea, aceste modele nu sunt autentice, 
ori sunt prezentate într-un ambalaj str lucitor. Dincolo 
de ambalaj câ i se mai uit ?

Cei care auomplexe au inferioritate consider  c  
nu sunt la acela i nivel superior ca i semenii lor, c  
au unele caren e i de  cien e, fapt ce le poate cauza 
un disconfort psihologic considerabil indiferent dac  
aceste tr iri sunt con tientizate sau nu. Persoanele care 
se confrunt  cu un complex de inferioritate doresc în 
acela i timp s  le  e recunoscute meritele i s   e lau-
date, dar se i tem de umilire. Multe dintre umilin ele 
experimentate în trecut stau la baza temerii c  ar putea 
  batjocorite de al i oameni.

Ca rezultat, apare dorin a de supracompensa ie, 
evitarea umilirii i a contactelor sociale. Unele dintre 
persoanele care au complexe de inferioritate devin ti-
mide i se subapreciaz , în timp ce altele pot deveni 
agresive în încercarea de a dep i stresul psihologic le-
gat de senza ia dominatoare a celorlal i. Este adev rat 
c  oricând vom g si pe cineva care s   e mai ceva ca 
noi, îns   ecare are farmecul s u.

Complexele nu dor  zic, ci su  ete te. Tocmai de 
aceea este preferabil s  înv m a tr i cu ele în cazul în 
care acestea chiar exist , s  încerc m s  sc p m de ele 
dac  sunt cu adev rat evidente i sup r toare (opera ii 
estetice) sau s  c ut m ajutor pentru a înv a s  ne iu-
bim a a cum suntem în cazul în care acestea sunt doar 
în mintea noastr  (psihoterapie).

Cum identi  c m complexul de inferioritate
- Imperfec iunile c elorlal i - Din moment ce o 

persoan  nu are o p rere prea bun  despre sine, îi va 
  di  cil s  aprecieze i s  observe calit ile altor oa-

meni. Cel care are complex de inferioritate va încerca 
s  descopere imperfec iunile altor oameni i va încerca 
s  g seasc  modalit i prin care s  scad  autostima i 
încrederea în sine a acestora. Tendin a lui este de a pasa 
vina altora pentru a- i masca propriile de  cien e. 

- Criticismul distructiv - Unii dintre cei care 
manifesta complexul de inferioritate î i cunosc defec-
tele sau neajunsurile i totu i ori de câte ori primesc 
vreo critic  legat  de ac iunile lor, o ampli  c  i î i în-
r ut esc starea. Pentru c  ei au autostima extrem de 
sc zut  sunt con tien i c  nu au f cut un lucru bun dar 
nu pot dep i acest aspect. 

- Timiditate - Oamenii care au complexul de 
inferioritate tind s  se izoleze, s  evite interac iunile 
sociale i întâlnirile cu al ii; prefera s  î i creeze mai 
degrab  propriul lor univers decât s  le acorde celor-
lal i ocazia de a le descoperi defectele. 

- Aprecierea - Uneori, cei care au complexe de 
inferioritate vor s   e complimenta i mereu legat de 
modul în care ar ta, de cum î i  nalizeaz  sarcinile sau 
pentru orice altceva. Pentru c  sunt dornici de a primi 
aprecieri, dac  nimeni nu-i lauda, vor începe s  spun  
celorlal i ce au f cut doar pentru a li se acorda aten ie 
în sens pozitiv. 

- Refuzul de a primi comentarii pozitive - În 
alte situa ii, persoanele care manifesta complexe de 
inferioritate nu accept  s  primeasc  complimente sau 
comentarii pozitive. Acestea sunt privite doar ca moda-
lit i de a-i face s  se simt  mai bine pe moment i sunt 
percepute ca a  rma ii false.

Cum putem evita dezvoltarea complexelor de inferi-
oritate?

1. Fi i aten i la criticile care implic  situa ii ce nu 
pot   schimbate. Acest lucru include critica legat  de 
aspectul general sau de modul de a   al unei persoane, 
culoarea pielii, rasa, origine etnic  sau orice alt aspect 
care nu poate   controlat.

În urma acestui tip de abuz verbal multe persoa-
ne au probleme serioase cu autostima. Victima sufer  
cu atât mai mult cu cât nu exista solu ii care s  rezolve 
situa iile criticate. Atunci când o persoan  este supu-
s  la aceast  form  de agresivitate, trebuie s  se con-
centreze pe aspectele pozitive individuale, pe propriile 
convingeri i valori.

2. Crea i-v  un zid invizibil în jur pentru a v  
proteja valoarea  in ei. Consolidarea credin elor po-
zitive i valorizarea acestora ajuta orice persoan  s  
g seasc  direc ia potrivit  i s  ob in  succesul. Este 
important s  se înve e a ignora comentariile negative i 
inadecvate f cute la adresa propriei persoane. Este im-
portant s   i con tient de faptul c  oamenii au dreptul 
la propriile convingeri, dar la fel de normal  este i ati-
tudinea de respingere sau  ltrare a opiniilor negative.

3. Fi i deschi i la critici constructive. Acest as-
pect este, în general, pozitiv pentru evolu ia unei per-
soane i indirect contribuie la dezvoltarea personal . 
Analiza punctelor slabe i îmbun t irea acestora este 
cea mai bun  atitudine pentru a evita sentimentul de 
inferioritate.

Concentrarea asupra controlului sl biciunilor 
ajuta la prevenirea acuza iilor negative sau dezechili-
brului emo ional care ar putea rezulta în urma criticilor 
celorlal i. Cânt ri i obiectiv situa ia i evalua i care ar 

S  dep im complexul de inferioritate
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putea   câ tigurile posibil de ob inut în urma acestor 
tipuri de discu ii.

4. Colabora i îndeaproape cu oamenii care v  fac 
s  v  sim i i bine în pielea dumneavoastr . Cei care v  
ofer  suport i v  îmbr i eaz  sunt pre io i i rari. Cu 
cât gradul de independenta cre te, cu atât încrederea 
în sine i autostima vor   mai ridicate. De asemenea, 
acestea din urm  permit dependent  în mai mic  m su-
r  de al ii pentru construirea valorilor proprii.

5. Iubi i-v  su  cient de mult, dar nu deveni i 
arogan i. Este normal ca orice persoan  s  se apreci-
eze pân  într-un punct, s  aib  respect de sine, dar nu 
trebuie s  se exagereze cu acest aspect. De asemenea, 
autosacri  ciul poate aduce i bene  cii, dar nu în cazul 
în care în urma acestuia intervin epuizarea, frustrarea 
sau ob inerea unor avantaje nepotrivite.

6. Adopta i o pozi ie neutr , p stra i-v  calmul 
i r mâne i concentrat. Pentru orice persoan  este bine 

s - i cunoasc  limitele i s - i exploateze punctele for-
te. A a se pot dep i situa iile în care o alt  persoan  
sau o situa ie v-ar putea afecta emo ional dând na tere 
la îndoial  asupra capacit ilor proprii.

7. Se vor evita triste ea i furia. Emo iile negati-
ve solicita mult  energie pre ioas . Dac  furia este ra i-
onal  i justi  cat  de împrejur ri ostile, este important 
ca energia s  se dozeze. Fi i mai bun i mai controlat 
decât agresorul. Energia poate   concentrat  în rezulta-
tele concrete care pot dovedi c  cel lalt gre e te.

Reorienta i-v  gândurile atunci când sunte i furi-
o i i nec ji i, concentrându-v  asupra altor puncte de 
vedere, cu scopul de a avea succes i de a merge mai 
departe. O alternativ  ar   s  transforma i situa ia stre-
sant  într-una amuzant .

8. Nu pomeni i mereu despre defectele  zice pe 
care considera i c  le ave i. De foarte multe ori, aces-
te defecte nici m car nu sunt observate de ceilal i sau 
ace tia pot considera c  fac parte din farmecul vostru 
personal. Mai mult, cu aceast  atitudine tânguitoare nu 
v  face i pl cut i ar ta i cât de pu in v  aprecia i. Iar 
dac  voi nu v  iubi i, cum ar putea altcineva s  o fac ?

Chiar i a a, cu aceste complexe pe care le ave i, 
sunte i modelul cuiva. Cu siguran  al unui prieten, ve-
cin,  u! Gândi i-v  c  nici cele mai vestite fotomodele 
nu sunt perfecte i au defectele i complexele lor. Cu 
toate acestea, ele sunt modelele a mii de persoane.

Nimeni nu este perfect. Important este s  v  sim-
i i împ ca i cu felul în care ar ta i.

Cu certitudine ave i i puncte forte. Acum este 
momentul s  pune i accent pe ele i s  le scoate i în evi-
den . Mai mult, încerca i s   i reali ti i s  nu v  jude-
ca i atât de aspru. Pân  la urm , nu sunte i înconjura i 
numai de modele. Mult mai important este s  v  sim i i 
bine în propria piele.

Duminica Rusali-
ilor, 23 Iunie 2013, a în-
semnat o dubl  s rb toare 
pentru comunitatea satu-
lui Bobota, S laj. Dup  
Sfânta Liturghie, credin-
cio ii greco-catolici i 
ortodoc i au putut   mar-
torii unui eveniment isto-
ric de amploare, i anume 
lansarea unei monogra  i 
a satului tocmai la 800 de 
ani de la prima atestare 
documentar .

La elaborarea Monogra  ei, sub coordonarea 
domnului Marin Pop – doctor în istorie i demn  u al 
satului – au muncit un colectiv de cercet tori din cadrul 
Muzeului Jude ean de Istorie i Art , Zal u.

Lucrarea are peste 580 de pagini, cuprinzând 
un studiu  zico-geogra  c al localit ii, m rturii arhe-
ologice din epoca bronzului i prima epoc  a  erului, 
perioada antic , o dare de seam  a cercet rilor arheo-
logice privind vestigiile medievale timpurii i târzii din 
hotarul localit ii, evolu ia istoric  de la prima atestare 
documentar  i pân  la Revolu ia din 1848, evenimente 
marcante din istoria satului, evolu ia socio-economic  
i demogra  c  a localit ii din anul 1785 pân  în pre-

zent, evolu ia vie ii religioase, biogra  i de preo i ai co-
munit ii Bobota, coala i  guri de dasc li, activitatea 
cultural  în istoria comunit ii, tradi ii i obiceiuri, po-
litic  i administra ie public  în Bobota secolului XX i 
început de secol XXI, o biogra  e a de inu ilor politici 
ai satului, restituiri istorice – legenda lui incai, anexe 
documentare i un amplu album foto.

La evenimentul organizat cu sprijinul Consi-
liului Local Bobota, au luat cuvântul: dl. primar ing. 
Aurel Sarca; dl. Daniel S uca – directorul Centrului 
de Cultur  i Art  al jude ului S laj; d-na Corina Beji-
nariu – directoare a Muzeului de Istorie i Art  Zal u; 
d-na Livia Fer – directoare a colii Generale ”Ghe-
orghe incai” – Bobota; pr. Vasile Ardelean – preotul 
comunit ii ortodoxe din Bobota; subsemnatul – din 
partea comunit ii greco-catolice din localitate; dl. 
deputat Lucian Nicolae Bode; d-na deputat Andreea 
Paul (Vass), precum i al i  i ai satului.

Evenimentul a dat ocazia reîntâlnirii diferitelor 
genera ii plecate din satul Bobota i stabilite în ar  
sau str in tate, i reluarea unor leg turi pierdute din 
cauza distan elor sau a trecerii timpului.

Pr. Cristian LASLO

Lansare de carte

„Monogra  a localit ii Bobota, 
între istorie i memorie”
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(continuare în pag. 15)

Ioan M GHERU AN

SPERAN A, PUNTE ÎNTRE TIMP I VE NICIE
Speran a este virtutea teologic  care ne face s  do-

rim pe Dumnezeu, s  a tept m cu r bdare i cu deplin  
încredere fericirea ve nic , încredin a i  ind c  El ne va 
trimite harul prin care s  dobândim aceast  virtute. Spe-
ran a scruteaz  viitorul i ancoreaz  în portul lini tit al 
ve niciei. Omul care tr ie te cu speran  este ferm con-
vins de biruin a binelui asupra r ului, a adev rului asupra 
minciunii, a luminii asupra întunericului, a vie ii asupra 
mor ii i tie c  Isus nu Îl va lipsi de ajutorul S u în nici o 
împrejurare f g duindu-i: via a ve nic , bunurile necesa-
re vie ii p mântene, sprijin la necazuri, iertarea p catelor 
prin poc in  i ascultarea rug ciunilor.

 Unde este dragoste i credin  în Dumnezeu cel 
viu, care ac ioneaz  i intervine în via a omeneasc  i în 
care se poate avea încredere deplin , acolo devine posibi-
l  i speran a. Astfel, speran a mântuirii i promisiunea c  
oamenii vor   sco i din robia p catului adamic a început 
s  încol easc  în timpul patriarhilor i s-a împlinit prin 
patima mântuitoare i Învierea lui Isus. 

Speran a este ancorat  în viitor, dar izvor te din 
prezent prin dragoste i prin credin , cu care formeaz  
un tot unitar. Iubirea leag  inima noastr  stearp  i rece 
de inima plin  de dragoste i duio ie a lui Isus Cristos. 
Speran a trebuie men ionat  ca un fenomen înso itor al 
credin ei, care la rândul ei este începutul vie ii ve ni-
ce i al drept ii supreme: „C ci noi a tept m în Spirit 
speran a drept ii din credin ”(Gal.5,5). Prin leg tura 
ei cu dragostea i credin a, speran a ne elibereaz  de 
egoism, de falsa atotputernicie a omului i de mândria 
de art . Speran a, credin a i dragostea sunt trei virtu i 
care împreun  însumeaz  modul de via  crestin. Aceas-
t  combina ie întreit  între ele se g se te în Sfânta Scrip-
tur  care, dup  ce închin  dragostei un adev rat imn, ca 
o concluzie arat : „ i acum r mân aceste trei: credin a, 
speran a, dragostea. Iar mai mare dintre acestea este 
dragostea” (1Cor.13,13). i aceasta pentru c  „dragos-
tea nu cade niciodat ”.

Cristos este speran a unei glorii viitoare. Mântui-
rea  nal  a omului se sprijin  pe o asemenea speran . Ea 
este arma cu care credinciosul lupt  împotriva ispitei i a 
r ului  ind totodat  ancora sigur  i de neclintit a su  e-
tului, cu care p trunde adânc în lumea ve niciei. Datorit  
credin ei lui, cre tinul are o încredin are, o siguran  c  
lucrurile pe care le sper  sunt reale i speran a lui nu îl va 
dezam gi niciodat  i nu-i este team  de viitor deoarece 
este în mâinile sigure ale Tat lui iubitor.

Speran a d  credinciosului puteri spirituale reîn-
noite cu care s  înving  p catul i teama de moarte i s  
a tepte cu încredere s  se împ rt easc  de gloria etern  
a lui Isus Cristos. Prin Învierea lui Cristos se des vâr-
e te speran a. A fost actul prin care Tat l i-a revelat 

puterea i a f cut s  dispar  frica de necunoscut, panica 
i disperarea. 

Ve nicia, este durata care nu are nici început, nici 
sfâr it, care nu se supune nici unei determin ri temporale. 

În acest sens ve nicia f r  trecut i f r  viitor, are un pre-
zent continuu. Când se raporteaz  la via , ve nicia este 
durat  nelimitat  în viitor.

 Timpul este mediul omogen i nede  nit, succesiu-
nea evenimentelor  ecare având durata sa proprie. Timpul 
este o m rime  zic  i este în leg tur  cu spa iu care este 
o alt  m rime  zic . Timpul are o singur  dimensiune, 
lungimea i este ireversibil. Spa iul are trei dimensiuni: 
lungime, l ime i în l ime. Timpul i spa iu sunt forme 
de existen  ale materiei. Via a terestr  se desf oar  în 
timp i spa iu. Timpul nu ar trebui v zut ca un du man 
care s   e anihilat, ci mai degrab  ca un cadru care ne re-
veleaz  posibilitatea unor leg turi cu ve nicia. În acest fel 
înceteaz  limit rile i cerul devine marea fresc  a vietii, 
omul cap t  zelul de a înf ptui acordul complet cu Crea-
torul, cu existen a general  i cu el însu i. 

Îns , omul pragmatic al zilelor noastre subordo-
neaz  timpul intereselor sale personale. El nu mai tr -
ie te în timp, ci sub domina ia timpului. De multe ori el 
devine o victim  a propriei agende, sub presiunea unei 
vie i bulversate de agita ie i stres. Inclusiv timpul s rb -
torii i-a pierdut semni  ca ia lui sacr . Menirea noastr  
este aceea de a reg si sensul timpului dat de Dumnezeu. 
Ve nicia lui Dumnezeu presupune posibilitatea existen-
tei timpului, dar a unui timp în care s  se concretizeze un 
raspuns liber din partea omului la chemarea de iubire din 
ve nicie a lui Dumnezeu. 

În perspectiva cre tin  timpul este indisolubil le-
gat de ve nicie. Timpul vine din ve nicie i se scurge 
în ve nicie, dar suntem cu to ii încorpora i în propriul 
timp. El a aparut odat  cu lumea creat , dar el este le-
gat de ve nicia de dinainte i de dup  crea ie. Exist  o 
strans  legatur  între timp, ve nicie i crea ie. Timpul nu 
r mâne exterior crea iei, ci devine condi ia înaint rii ei 
înspre Dumnezeu. În acest fel timpul devine cadrul unei 
rela ion ri între Dumnezeu i crea ia Lui. În momentul 
unirii desavar ite dintre Dumnezeu i lume, timpul rede-
vine în ve nicie. „Fiecare moment al timpului este timp al 
lui Dumnezeu i trebuie s  se des vâr easc  în ve nicia 
lui Dumnezeu. Nimic nu este «neutru ». Pentru c  Spiri-
tul Sfânt, ca o raz  de lumin , ca un zâmbet de bucurie a 
« atins » toate lucrurile, timpul întreg – revelându-le pe 
toate ca pietre pre ioase ale unui templu pre ios”.  (1)

Dinamica convergen ei ,crea iei din timp într-o 
lume trans  gurat  pentru toat  ve nicia subliniaz  cât de 
mult creatura este f cut  pentru Dumnezeu, cât de mult 
este legat  de ve nicie. De i Dumnezeu este transcendent 
din ve nicie fa  de lumea creat , El p trunde în imanen a 
temporalit ii. Se realizeaz  astfel o leg tur  între ve nicie 
i timp, care le permite o coexisten  coerent . Constien-

tizâd dimensiunea timpului i ostenindu-ne pentru a tr i 
conform exigen lor cre inismului, vom ajunge s  sesiz m 
tot mai clar c  s  n enia este menirea ultim  i cea mai 
înalt  a omenirii. În fa a s  n eniei în elegem cel mai pro-
fund caracterul prezentului tr it. 
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Clipe în „Col  de rai”

Credin a cre tin  este în esen  o credin  în 
Dumnezeu, care poate umple pe credincios de bucurie, 
de pace i care Îl poate convinge c  el, de bun  voie, s  
se lase cu toat  via a lui în seama speran ei. Datorit  în-
vierii lui Cristos cre tinul este izb vit de a spera numai 
la aceast  lume. Isus este Speran  atât pentru prezent 
cât i pentru ve nicie. Speran a ac ioneaz , de aseme-
nea, ca un stimulent al purit ii vie ii cre tine. Cre ti-
nul, sper  în binecuvânt ri pe care s  le împ rt easc  
în solidaritate cu semenii. Iubindu- i semenii el sper  
c  i ei vor   bene  ciarii harurilor despre care tie c  
Dumnezeu dore te s  le ofere.

Cre tinul este bine s - i pun  speran a în tot ce 
face pentru c  bunul i dreptul Dumnezeu nu-L v  lipsi 
niciodat  de harul binef c tor i de inspira iile Spiri-
tului Sfânt: „Cel ce ar  trebuie s  are cu speran , i 
cel ce treier , cu speran a c  va avea parte de roade”       

(1 Cor. 9,10). Via a f r  speran  nu ar avea nici un 
sens, i nici un el. Virtu ile teologice ne ajut  s  ne 
manifest m  delitatea fa  de harul divin, care lucreaz  
în noi prin Spiritul Sfânt i ne arat  c  Isus este „Calea 
Adev rul i Via a” (Io. 14,6). Ura, necredin a i dispera-
rea sunt armele necuratului împotriva celui f r  speran . 

Speran a lucreaz  prin r bdare la strâmtor ri i 
necazuri, prin statornicie i prin iertare. Sunt îndrept i i 
s  bene  cieze de ea cei care „se vor închina Tat lui în 
Spirit i adev r” (Io. 4,23). Speran a este înso it  per-
manent de frica de p cat i de judecata ferm  i dreapt  
a lui Isus. Ea ne înso e te numai pe timpul vie ii terestre. 
Tot ce am sperat s-a realizat deja în via a p mântean  
trec toare pe m sura meritelor noastre. Îns , su  etul 
este ancorat în ve nicie: „A tept învierea mor ilor i 
via a veacului ce va s   e. Amin”.
(1) M rtinc  I., Sacramentele Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopi-
ei Romano-Catolice deBucure ti, 2003, Vol.I p.185.

(urmare din pag. 14)

Timpul curge repede i ireversibil ca un râu;  -
ecare râu î i formeaz  propria vale roditoare. Clipele 
bine alese scald  modelator i fructi  cator  ecare su-
 et, ca o frumoas  vale.

Joi, 11 iulie, copiii de la coala de var  al oratoriu-
lui „Col  de Rai” (CRI), al asocia iei „Ave Miriam” din 
Valea lui Mihai au fost într-o excursie scurt  în timp, dar 
marcant  pentru formarea lor. Diminea a a început cu o 
întoarcere în timp... vizita casei r ne ti din Galo petreu. 
Complexul muzeal, care este ctitorit în exclusivitate de 
medicul Keri Gaspar, impresioneaz  prin conservarea  -
del  a structurii gospod riei r ne ti i prin obiectele din 
patrimoniu. Copiii au remarcat schimb rile care s-au pe-
trecut în decursul anilor, îns  au fost impresiona i de orga-
nizarea i confortul casei, potrivit acelor ani îndep rta i.

Excursia a continuat cu vizita casei de copii din 
aceea i localitate, Galo petreu, a  ate sub grija funda-
iei „S  ntei Familii” coordonate de franciscanul Bojte 

Csaba. În grija asisten ilor maternali se a   momentan 
24 de copii, care provin din familii cu probleme exis-
ten iale. Grupul de la oratoriu le-a oferit diverse cado-
uri acestora i s-a în  ripat între ei rapid o frumoas  pri-
etenie. Dup  vizita camerelor i prezentarea motiva iei 
i activit ii casei, copiii s-au apropiat într-un cerc al 

prieteniei care s-a înl n uit prin rostirea bilingv  a ru-
g ciunii „Tat l nostru”. Momentul amical s-a încheiat 
printr-o d ruire reciproc  a unor cântece de oratoriu.

Excursia s-a  nalizat cu o scurt  vizit  la o ferm  
agricol  din Tarcea unde se cresc i ni te „g ini mari”, 
vorba copiilor, stru i. P rin ii au remarcat faptul c  mi-
cu ii lor, prin con tientizarea existen ei i altor situa ii 
familiare, i din p cate negative, apreciaz  mai mult 
dragostea i grija de care bene  ciaz .

O alt  secven  temporal  marcant  al vacan ei 
CRI a fost ziua de luni, 15 iulie. Oratoriul nostru a fost 
vizitat, la ini iativa Biroului Pastoral Eparhial, de un 
grup de preo i i tineri studen i teologi de la Facultatea 

de Teologie Catolic  din Pavia, Italia.
Ziua fratern  a început cu celebrarea S  ntei 

Liturghii în Biserica Greco-Catolic  din Valea lui 
Mihai. P rintele predicator, Don Andrea Migliavaca, 
rectorul Seminarului din Pavia le-a dezv luit copiilor 
cum Dumnezeu ne modeleaz  ca un olar, f când din 
noi ni te vase pre ioase în care dore te s  reverse har 
i fericire. Cheia acestei transform ri i a unor fru-

moase prietenii este de a recunoa te în noi i aproa-
pele nostru chipul lui Isus, prietenul copiilor. Dup  
celebrarea liturgic  am ie it cu to ii la p dure, unde 
tinerii italieni au organizat diverse i distractive jocuri 
comunitare cu copiii.

La întoarcere ne-am retras în micul, dar înc p -
torul oratoriu care s-a umplut de c ldura su  eteasc  
a copiilor „cuceri i” de teologi, prin m re ia iubirii i 
d ruirii lor în simplitatea jocului. Cântecele, care au iz-
vorât, nu atât din corzile vocale cât din inimile noilor 
amici, au continuat s  r sune ca un ecou i azi în orato-
riu i inimile copiilor, dar i ale p rin ilor lor.

... în  nal, nu e un articol, ci o m rturie al pre-
zen ei lui Isus care revars  clipe de har i fericire, iar 
cursul acestui timp scurt i curg tor impresioneaz  i 
modeleaz  pentru ve nicie.

Pr. Zorel ZIMA
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Hirotonire de diaconi în Biserica Seminarului din Oradea
A fost s rb toare sîmb t , 13 iulie 2013, în paro-

hia greco-catolic  „Sfîntul Gheorghe” din Oradea (Bi-
serica Seminarului). Aici au primit harul diaconatului, 
prima treapt  a Preo iei, 8 ipodiaconi care s-au învred-
nicit de a r spunde chem rii Domnului la slujirea cea 
sfînt , prin impunerea mîinilor Preas  n iei Sale dr. Vir-
gil Bercea, episcopul greco-catolic al Oradiei, care l-a 
avut invitat pe Preas  n itul P rinte Giovanni Giudici, 
episcopul romano-catolic de Pavia, Italia, sosit în urbea 
de pe malul Cri ului Repede cu un grup de preo i i 
seminari ti italieni.

S rb toarea a fost solemn  în sine. La orele 8.00, 
l ca ul de cult s-a umplut de credincio ii veni i s  asis-
te la primirea în rîndul clerului a noilor diaconi. Mo-
mentul a fost semni  cativ pentru tot poporul prezent 
de fa  care a luat parte la prima ceremonie de hiroto-
nire în Biserica Seminarului dup  recenta retrocedare a 
acesteia. Cu fe ele sc ldate de emo ie, dar cu privirea 
inundat  de credin  i speran , candida ii la hiroto-
nirea sacr  au luat parte la întreaga ceremonie  ind 
a eza i în fa a iconostasului, a teptînd vremea rînduit  
pentru hirotonire.

În cadrul Liturghiei Cuvîntului, la predic , ierar-
hul eparhiei or dene a reliefat principalele înv minte 
ale Evangheliei citite în ritul bizantin în ziua pomenirii 
Sfîntului Arhanghel Gavril. Explicînd cuvintele Mîntu-
itorului din Evanghelia de la Matei, Preas  n itul P rin-
te Virgil a spus: „Casa despre care vorbe te Mîntuitorul 
este, de fapt, credin a noastr . Ea trebuie zidit  pe stîn-
c , adic  pe Cristos. E foarte important acest lucru, mai 

ales acum, cînd sîntem în Anul Credin ei.”
Apoi, dup  Prefacere, a început ceremonia pro-

priu-zis  a hirotonirii. Candida ii au fost prezenta i 
solemn, au f cut trei metanii, dup  care au primit bi-
necuvîntarea episcopului. A urmat intrarea în altar, 
prin u ile împ r te ti, pentru a înconjura Sfînta Mas  
pe fundalul imnului „S  n ilor martiri, care bine v-ati 
nevoit...”, ceea ce a împletit în inimile tuturor celor de 
fa  o emo ie trepidant , iar lacrimile nu s-au l sat inu-
te în frîu. Este emo ionant s  îi sluje ti Domnului, dar 
cu atît mai emo ionant este momentul în care te oferi 
lui drept jertf  de iubire i slujire. Dup  acestea, cere-
monia i-a urmat cursul  resc.

Noii diaconi, provinen i în mare parte de la Se-
minarul S  n ii Trei Ierarhi din Oradea, dar i de la Se-
minarul Sf. Ioan Evanghelistul de la Cluj sunt: Claudiu 
Boda, Aurel Popa, Bogdan Torjoc, Cristian B l neanu, 
Marcel Rosta , Fr. Claudiu Ardelean, Cristian Biru i 
Gra ian Guia . Între eu este un celibatar i un c lug r, 
ceilal i servindu-l pe Domnul în cadrul c s toriei.

Prima hirotonire de diaconi în Biserica Semina-
rului dup  retrocedarea ei, cu hramul Sfîntul Gheorghe 
- purt torul de biruin , în ziua pomenirii Sfîntului Ar-
hanghel Gavril, numit în popor „arhanghelul cel prea-
sfînt”, cel ce poart  vestea cea bun : iat  de ce s rb -
toarea a fost mare, iat  de ce bucuria a fost nem surat . 
S  îi purt m în rug ciune pe noii diaconi i s  le dorim 
slujire sfînt , inr d cinat  în credin a în Cristos, „lauda 
Apostolilor i bucuria martirilor”. Amin!

Fr. Claudiu ARDELEAN, CSE
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Un om de mare credin , animat de profunda do-
rin  de unitate a Bisericii lui Cristos.

De origini nobile, n scut într-o familie de diplo-
ma i, Vladimir Ghika vine la lumina zilei de Cr ciun, 
în anul 1873, la Constantinopol i este botezat în Bi-
serica Ortodox . Din 1879 p rin ii s i se stabilesc în 
Fran a, ara adoptiv  în care se formeaz  din punct de 
vedere uman i spiritual. Urmeaz  cursuri de teologie 
la Roma unde ob ine doctoratul. Dup  un îndelungat 
discern mânt, îmbr i eaz  taina S  ntei Preo ii prin 
mâinile Cardinalului de Paris, la 7 octombrie 1923. 
Aici sluje te în primii ani de preo ie în cea mai s rac  
zon  a metropolei, Villejuif.

Cu aprobarea special  a Papei Pius al XI-lea de-
vine primul preot biritual, care sluje te atât în ritul latin 
cât i în cel bizantin.

Începând din 1939, când vine în România, slu-
je te în Bucure ti atât în biserica Sacré Coeur, construi-
t  cu largul s u concurs, cât i în biserica greco-catolic  
din strada Polon . Din acest an nu mai p r se te Româ-
nia, mi cat de dorin a de a   al turi de poporul român, 
al c rui  u era, în încerc rile r zboiului i, apoi, ale 
opresiunii comuniste.

Aici avea s  r mân  pân  la moartea ca martir în 
închisoarea de la Jilava, la 16 mai 1954

Dup  14 ani de la memorabila i istorica vi-

zit  a Fericitului Ioan Paul al II -lea în România la 
Bucure ti, între 7-9 mai 1999, Biserica Catolic  local  
din Arhidieceza de Bucure ti celebreaz  cu mult  bu-
curie i recuno tin , la 31 august 2013, ridicarea la 
cinstea altarelor a primului s u Fericit, Vladimir Ghika.

Vladimir Ghika este o  oare aleas  din „Gr -
dina Maicii Domnului”, gata s  r spândeasc  parfu-
mul s  n eniei peste to i  i poporului român i peste to i 
cei care îi vor cere mijlocirea prin rug ciune.

La 14 ani de când Fericitul Ioan Paul al II-lea 
a p it pe p mântul româ-
nesc, ecoul strig tului de 
„Unitate, Unitate” nu s-a 
stins. Beati  carea lui Vla-
dimir Ghika în Anul Cre-
din ei poate în  c ra i 
mai mult credin a i înt ri 
hot rârea  ec rui credin-
cios de a r mâne unit cu 
Cristos i totodat  poate 
reînnoi dorin a cre tinilor 
catolici, ortodoc i i de 
alte confesiuni de a împli-
ni rug ciunea lui Isus „ca 
to i s   e una”.

În Duminica a III-a dup  Rusalii, în care îi 
amintim pe S  n ii P rin i participan i la Conciliul II, 
III, IV i V Ecumenic, Catedrala „Sfântul Nicolae” 
din Oradea a fost din nou neînc p toare datorit  unui 
mare eveniment eclezial i anume, hirotonirea întru 
preo ie a trei noi slujitori în via Domnului: Ierodiaco-
nul Radu Ciortea, Diaconul Marcel Cristea i Diaco-
nul Traian T ma . 

Preas  n ia Sa Virgil Bercea a avut onoarea de 
avea ca oaspete pe Excelen a Sa Giovanni Giudici, 
Episcopul Diecezei de Pavia (Italia), a  at de altfel într-
un schimb de experien  în Eparhia noastr , înso it de 
un grup de seminari ti condu i de formatorii acestora.

Ieroschimonahul Radu Ciortea, se întoarce de 
la Roma dup  o experien  de câ iva ani la Oradea în 
anul 2012, unde face consacrarea monahal  pe via  
i este hirotonit Ierodiacon, în schimb, P rintele Mar-

cel Cristea este absolvent al Facult ii de Teologie din 
Blaj i activeaz  de mai mul i ani întro-o parohie din 
Germania iar P rintele Traian T ma  este absolvent al 
Facult ii de Teologie din Oradea i activeaz  de mai 
mul i ani în Viena.

La  nalul Dumnezeie tii Liturghii, PS Virgil i-a 
acordat PS Giovanni, în semn de recuno tin  i dem-

Hirotonire de preo i în Catedrala „Sfântul Nicolae” din Oradea

nitate, un Engolpion, iar acesta la rândul s u, i-a dat 
Episcopului nostru „Crucea Bunului P stor” (cruce de 
altfel purtat  de Papa Francisc), urmând ca noii p rin i 
s  dea binecuvântarea tuturor celor prezen i.

Mul umim Bunului Dumnezeu pentru ace ti noi 
p rin i i cerem mijlocirea Mamei Sale Maria. Amin.

Fr. Grigorie BORZO

Beati  carea Venerabilului Vladimir Ghika,
„Prin , preot i martir”
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Tab ra de var  „Oratoriul de ghea ” a Centrului Don Orione

Tab r  pentru copii în Protopopiatul Beiu  – 2-7 iulie 2013

În perioada 15-20 iulie copiii i tinerii de la Ora-
toriul „Don Orione” au avut prilejul de a participa la 
tab ra de var  care s-a intitulat „Oratoriul de ghea ”, 
având ca punct de plecare  lmul „Era glaciar ”. Zilele 
au fost însorite pe toat  durata taberei, astfel încât s-au 
putut face drume ii i totodat  vedea obiectivele turisti-
ce din R chi ele: cascada V lul miresei, vârful Lespezi 
i anumite grote. Majoritatea copiilor au experimentat 

cum este s  te dai pe tirolian  i au ajuns la concluzia 
c  este un lucru inedit.

Voia bun  i jocurile se împleteau destul de fru-
mos pe parcursul întregii zile, iar seara continua pro-
gramul recreativ cu în l torul foc de tab r . P rintele 
Mihai,  ind prezent în tab r  a inut Sfânta Liturghie, 
reliefând prin predicile sale felul în care ar trebui s  
se comporte tinerii în cercul de prieteni i în societate, 
urmându-L pe Cristos. Fr. Francisc i Fr. C t lin s-au 
îngrijit de momentele de formare spiritual  pe întrea-
ga durat  a taberei, momente în care au dezvoltat tema 
taberei, sco ând în relief lucrurile ce erau în sintonie 
cu via a Animatorului prin excelen  – Isus Cristos i, 
totodat , cu a Sfântului Luigi Orione.

Întreaga tab r  a fost un prilej de a sta împreun , 
de rug ciune, de voie bun  i de a înv a c  oricât de 
diferi i putem  , important  este iubirea care ne leag  
unul de cel lalt.

Mul umim Bunului Dumnezeu, p rin ilor, ani-
matorilor voluntari i binef c torilor ce ne-au ajutat s  
facem aceast  tab r .

Pr. Mihai FECHET

Copiii au fost invita i în  ecare zi s - i constru-
iasc  i s  se îmbrace cu armura lui Dumnezeu, pentru 
c  via a este o lupt  împotriva R ului i numai cine este 
în armata Domnului i îmbr cat a a cum ne sugera Sf. 
Pavel îl poate învinge.

Mul umesc tuturor celor care au f cut posibil  
aceast  tab r : Zoli Boldi , profesor de muzic , tot-
deauna în slujba copiilor i a bisericii, David, alt pro-
fesor de muzic , iubitor de copii, Anca Jurjiu, buc t -
reasa ef  care, împreun  cu d-na Aurica i Lenu a, sub 
privirea atent  a sorei Maria au reu it s  ne preg teasc  
o mas  mai bun  decât la restaurant. Mul umesc din 
inim  lui Marcel Jurjiu, Cristi Man, Cristi Laza, t tici 
genero i, care au preg tit locul t ind iarba, a ezând 
mese i scânduri pentru a ne a eza, aspirând moche-
ta… Mona i Cristi Laza, f r  a le spune, s-au implicat 
oriunde era nevoie: au venit numai la începutul i la 
sfâr itul taberei, din cauza serviciului, dar d ruirea lor 
a permis ca toate s  se desf oare în ordine i armonie.

Mul umesc animatorilor Maria Chivari, Lavinia, 
Isabela, care chiar dup  examenele de clasa a VIII-a, au 
pornit de la Oradea pentru a ne ajuta i în acest an. Lor 
li s-a al turat i Evelin din Beiu , care, pentru prima 
dat  s-a implicat ca animator.

Mul umesc p rintelui Mada, care ne-a sprijinit, 
p rintelui Iosif, care ne-a asigurat Liturghia în  ecare 
zi, i credincio ilor din Beiu , care au d ruit ceea ce au 
putut,  e alimente,  e bani.

Din impresiile copiilor: În aceast  tab r  mi-a 

pl cut foarte mult c  ne-am rugat seara i diminea a, 
chiar i înainte de cele 3 mese c tre Domnul nostru 
Isus Cristos. Mi-a pl cut c  mi-am f cut mul i prieteni 
noi i c  am reu it s  ne în elegem bine între noi. În  e-
care zi noi am facut multe jocuri si ne-am distrat foarte 
tare. Noi, acolo în tab r , am f cut i o armur  care 
s  ne ajute ca s  învingem r ul. Aceast  armur  este 
format  din: centura adev rului, plato a neprih nirii, 
scutul credin ei, jambierele gata  ind pentru Evanghe-
lia P cii, coiful mântuirii i sabia, care este cuvântul 
lui Dumnezeu. Orice cre tin trebuie s  poarte aceast  
armur . Acest lucru mi-a placut cel mai mult în tab ra 
la care am participat. A fost o experien  de neuitat 
pe care a  vrea s  o tr iesc în  ecare an; a  vrea s  le 
mul umesc m icu elor care au avut grij  de noi ca totul 
s   e minunat. (Marcela Merce)

Sr. Antonella LAZZARO
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S  n irea re elei de alimentare cu ap  a localit ii Vintere
Mar i, 16.07.2013, a avut loc un eveniment deo-

sebit pentru locuitorii din Vintere, comuna Holod, jud. 
Bihor, prin s  n irea instala iei de alimentare cu ap  
care deserve te aceast  localitate.

S  n irea celebrat  de c tre pr. Florin Jula, pa-
roh de Vintere, a avut loc în prezen a domnului primar 
Ioan Horga, a domnului consilier George F r ianu, a 
reprezentan ilor  rmei i a muncitorilor care execut  
lucr rile. În cuvântul s u, pr. Florin Jula a multumit, 
între altele, autorit ilor pentru implicarea în acest 
proiect de alimentare cu ap  a localit ii Vintere, care 
nu a bene  ciat pân  acum de aceast  facilitate, evi-
den iind dorin a Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolice, de a se implica activ, în m sura po-
sibilit ilor, în efortul general de dezvoltare a comu-
nit ilor locale. De asemenea, s-a men ionat dori a de 
implemtare în parteneriat i altor proiecte între Paro-
hia Vintere i Prim ria Holod.

Men ion m c  Episcopia Român  Unit  cu 
Roma, Greco-Catolic , de Oradea a pus la dispozi ia 
autorit ilor locale terenul aferent forajului de ap , tra-

seului aduc iunii i rezervorului de ap  care alimentea-
z  întreaga comun  Holod, proiectul de alimentare cu 
ap  a comunei Holod i implicit a localit ii Vintere  -
ind rodul colabor rii între episcopie i prim rie.

Consiliul parohial

Pelerini la Roma
Dup  un an de munc  i înv tur , un grup de 

51 de pelerini: copii pre colari, colari mici i mai 
mari, p rin i, bunici, rude i înv toare, c l uzi i de 
p rintele Paul Popa, ini iatorul pelerinajului i coordo-
natorul grupului, ne-am îndreptat, la  nalul lunii iunie, 
spre Italia cea spectaculoas  i bogat  din punct de ve-
dere spiritual i cultural.

Prima zi am petrecut-o la Vene ia, unde m rea a 
Bazilic  San Marco troneaz  în pia a plin  de turi ti 
din toat  lumea i unde copiilor, mai ales, le-a r mas 
întip rit  în minte imaginea ora ului de pe ape, cu o 
mare de oameni, multe vapoare, vaporetto i gondole.

Ne-am îndreptat apoi spre impresionanta Rom , 
incon tien i de cât  istorie vom cuprinde în imagini 
unice i cu pa ii pe urmele ei. Am urcat i noi cu pio e-
nie cele 28 de trepte ale Sc rii S  nte, pe care Isus le-a 
urcat când a mers la Pilat din Pont i care au fost adu-
se de la Ierusalim de Sfânta Elena, mama împ ratului 
Constantin, oproape de bazilic .

Am vizitat apoi impresionantul Colosseum, am 
v zut Columna lui Traian, Fontana Di Trevi, Pia a Spa-
niei, Pia a Navona i monumentalul Panteon, datând 
din secolul I î.Cr i reconstruit în secolul al II-lea d. Cr 
.Peste tot am fost cople i i de frumos i am avut senti-
mentul c  toate drumurile duc la Roma.

Dup  o zi întreag  cu locuri unice, pe urmele îm-
p ra ilor romani i ale primilor cre tini, ne-am bucurat 
de binef c torul soare la Marea Mediteran .

Au urmat apoi dou  zile sublime la Vatican. În 
prima zi am vizitat Basilica San Pietro, cu m re ia ei, 

cu Altarul papal, cu “La Pietà” a lui Michelangelo i cu 
emo ia urcu ului celor 500 i ceva de trepte în Cupola 
catedralei. Am vizitat i Muzeele Vaticane, cu impresi-
onantele colec ii de sculpturi, obiecte de  lde , bijute-
rii, fresce i picturi ale marilor pictori: Raphael, Tizian, 
Bernini, Caravaggio, Da Vinci.

În 29 iunie, în Basilica San Pietro, de S rb toa-
rea S  n ilor Petru i Pavel, am participat la Liturghia 
cu Sfântul P rinte Francisc, ans  unic  pentru mul i 
dintre noi, impresiona i de grandoarea evenimentului 
i-n acela i timp de c ldura transmis  tuturor de Papa. 

Plini de bucurie, l-am ascultat apoi pe Papa Francisc în 
pia a plin  de pelerini, sim indu-ne i noi o parte in  -
m  din armata Domnului, chemat  s  duc  mai departe 
mesajul de iubire fr easc , pace i respect pe care l-am 
primit de la Sfântul P rinte.

Am savurat apoi delicioasa pizza italian  i am 
f cut un ultim popas în Piazza del Popolo, admirând i 
o mic  parte din splendidele gr dini din apropiere, în 
care aveai sentimentul c  încape întreaga lume.

Ne-am încheiat bogatul pelerinaj la Basilica 
Sfântul Anton din Padova, despre care tim cu to ii 
c  este mare f c tor de minuni i c  El a propov duit 
neobosit cuvântul lui Dumnezeu într-o perioad  grea 
pentru biseric . 

O perpetu  bucurie a fost aceast  s pt mân , în 
care ne-am apropiat i ne-am cunoscut cu to ii, consi-
derându-ne fra i întru Domnul.

Lia IPO , Krisztina URSU
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1,5 Lei

Pelerinajul seminari tilor or deni la Roma

Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2013
SEPTEMBRIE 

Inten ia general : Pentru ca oamenii din timpul nostru, adesea inunda i de zgomot, s  redescopere valoarea 
t cerii i s  tie s  asculte glasul lui Dumnezeu i al fra ilor. 

Inten ia misionar : Pentru ca to i cre tinii care sunt persecuta i în numeroase regiuni ale lumii s  poat   , prin 
m rturia lor, profe i ai iubirii lui Cristos. 

Pro  tând de faptul c  Biserica Catolic  se a   
în “Anul Credin ei” (2012-2013), Consiliul Ponti  cal 
pentru Noua Evanghelizare, a considerat necesar  or-
ganizarea pelerinajului “la mormântul lui Petru”, a se-
minari tilor, novicilor i a celor ce sunt în drumul vo-
ca ional, desf urat în perioada 4-7 iulie a.c. În acest 
sens, Seminarul Teologic “S  n ii Vasile, Grigorie i 
Ioan” din Oradea, la îndrumarea PS Virgil Bercea, s-a 
al turat ini iativei, organizând între 3-10 iulie a.c. pe-
lerinajul la Roma, urb  înro it  de sângele martirilor 
cre tini în frunte cu Corifeul Apostolilor, Petru i Co-
loana Bisericii, Pavel. 

Autocarul care a plecat în diminea a zilei de 3 
iulie de la Oradea, a avut la bord seminari tii, formato-
rii acestora: Pr. Rector Antoniu Chifor, Pr. Vice-Rector 
Eduard Fischer, Pr. Spiritual Anton Rus i Pr. Adminis-
trator Eduard Roman, al turându-li-se Pr. Spiritual al 
Liceului “Iuliu Maniu”, Anton Cio-
ba i Ierodiaconul Gabriel-Grigorie 
Borzo . Traseul ales, a fost unul ex-
traordinar, s-au f cut opriri cu vizite 
la biserici i alte obiective turistice 
în ora ele: Viena, Padova, Floren a, 
Roma, iar la sfâr itul pelerinajului 
Napoli, Vezuviu i Pompei. 

Ajun i la Roma (4 iulie), pe-
lerinii or deni au fost g zdui i la 
Colegiul “Pio Romeno”, unde li s-au asigurat o edere 
impecabil , fapt datorat amabilit ii i marii ospitali-
t i de care au dat dovad  Pr. Rector Gabriel Buboi, Pr. 
Vice-Rector Vasile Man i studen ii renumitei institu ii 
române ti din Cetatea Etern . Ziua de 5 iulie, a debutat 
pentru seminari tii or deni cu participarea la Sfânta Li-
turghie în rit latin, celebrat  de episcopul i de formato-
rii seminarului unei dieceze italiene, în Biserica Santa 
Maria in Traspontina pe Via della Conciliazione. Apoi, 
seminari tii or deni au avut onoarea de a   primi i în 
audien  la Congrega ia pentru Bisericile Orientale, de 
prefectul acesteia, Cardinalul Leonard Sandri i secre-
tarul s u Mons. Maurizio Malvestiti, având loc i un 
schimb de daruri. În dup  amiaza acelea i zile,  ecare 
seminar a trebuit s  viziteze principalele Bazilici din 
Roma, iar seara dup  cina de la Colegiu, seminari tii 
or deni înso i i de formatorii lor, au f cut o plimbare 
prin ora . În diminea a zilei de 6 iulie, formatorii semi-
narului or dean au participat la întâlnirea formatorilor 

desf urat  în Aula Magna a Universit ii Ponti  cale 
Lateranum, iar seminari tii, la orele 8.00, au partici-
pat la Dumnezeiasca Liturghia o  ciat  de PS Virgil în 
Biserica Colegiului, având ca i concelebran i pe Pr. 
Vice-Rector Vasile Man, Pr. Anton Cioba i Ierodia-
conul Grigorie. 

Dup  amiaza acelea i zile, a fost dedicat  audi-
en ei cu Papa Francisc, în Aula “Paul al VI-lea” din Va-
tican, moment de o înc rc tur  profund , care a marcat 
cu siguran  vie ile tuturor participan ilor. Papa, i-a 
început discursul s u mul umindu-i monsegniorului Fi-
sichella pentru efortul depus pentru organizarea aces-
tui eveniment, a atras mai întâi aten ia asupra culturii 
provizoriului care este foarte periculoas  i ai c rei 
victime suntem cu to ii. Aceast  cultur  ne îndeamn  
s  închidem poarta camerei noastre interioare din un-
tru, când nu suntem siguri. Atât clerul cât i persoanele 

consacrate au nevoie mare s  mani-
feste bucuria întâlnirii cu Domnului, 
atât credincio ilor cât i altora. Este 
nevoie de mult  umilin , modestie 
i consacrare adev rat . Preo ii tre-

buie s   e p rin i ai comunit ilor lor 
iar surorile, mame ale comunit ilor 
lor, dând via  pastoral  în jurul lor, 
 ind coeren i cu s r cia lor, transpa-

ren i, genero i, autentici i manifes-
tând mereu dragostea fratern . Seminari tii, trebuie s  
edi  ce voca ia lor pe cele patru coloane: via a spiritua-
l , intelectual , apostolic  i comunitar . În  nal, papa 
a subliniat necesitatea fugii, în cadrul oric rei comu-
nit i, de vorb rii, bârfe, gelozii, ambi ii i importan a 
ie irii din noi în ine, spre transcendent i spre cei din 
jur, în rug ciune i în via a pastoral .

Prima parte a zilei de duminic  a fost dedicat  
Liturghiei cu Papa, formatorii seminarului or dean i 
ceilal i doi clerici, având onoarea i bucuria de nede-
scris de a concelebra al turi de urma ul lui Petru.

În drumul de întoarcere spre patrie, seminari tii 
or deni au vizitat vulcanul Vezuviu, anticul ora  Pom-
pei i Padova Sfântului Anton. Desigur, putem a  rma 
f r  nici o ezitare c , acest pelerinaj, a reprezentat pen-
tru  ecare din cei prezen i ceva extraordinar, o lumin  
de care aveau nevoie probabil i o înt rire a credin ei, 
urmând exemplul lui Petru.

Fr. Grigorie BORZO


