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Conferin�a Episcopilor din România

S-a încheiat sesiunea 
de toamn� a Conferin�ei 
Episcopilor din România 
(CER), desf��urat� la 
M�n�stirea Fra�ilor Carmelitani 
din Luncani (jud. Bac�u), în 
perioada 9-12 septembrie 2013. 
Printre problemele analizate 
a fost �i cea cu privire la 
recens�mântul popula�iei din 
2011

La lucr�ri, al�turi de 
cei 15 episcopi romano-catolici 
�i greco-catolici din România, a 
participat ÎPS Francisco Javier 
Lozano, nun�iu apostolic în 
România �i Republica Moldova, 
�i PS Anton Co�a, episcop de 
Chi�in�u (Republica Moldova).

Lucr�rile s-au 
deschis o� cial prin sfânta 
�i dumnezeiasca Liturghie 
concelebrat�, mar�i seara, 10 septembrie, în biserica 
„S� n�ii Petru �i Paul” din Bac�u, cu participarea unui 
num�r mare de preo�i �i a unei mul�imi importante de 
credincio�i.

În plenul lucr�rilor, Episcopii au analizat 
rela�ia de colaborare dintre Caritas Europa �i 

Confedera�ia Caritas România, pastora�ia sanitar� 
în  cadrul episcopiilor catolice din �ar�, întâlnirea 
mondial� a tinerilor din Brazilia; s-a � xat calendarul 
întâlnirilor la evenimentele organizate de Consiliul 
Conferin�elor Episcopale Europene (CCEE), au 
stabilit ca Fer. Vladimir Ghika, ridicat la cinstea 
altarelor la 31 august, s� � e notat în calendarele 
Bisericilor particulare din România în ziua de 16 mai.

Conferin�a Episcopilor a analizat cu 
preocupare rezultatele publicate ale recens�mântului 
popula�iei. Experien�a direct� con� rm� o realizare 
defectuoas� a recenz�rii, mul�i dintre credincio�ii 
greco-catolici �i romano-catolici ne� ind recenza�i sau 
� ind înregistra�i ca apar�in�tori ai altor culte. Aceasta 
face ca rezultatele publicate s� nu corespund� cu 
datele de�inute de institu�iile Bisericii.

 De asemenea, Conferin�a Episcopilor din 
România î�i exprim� îngrijorarea fa�� de libertatea 
justi�iei care în ultimul an s-a folosit de principiul 
majorit��ii pentru a înc�lca � agrant dreptul la 
proprietate �i a refuza retroced�rile c�tre comunit��ile 
greco-catolice.

În cadrul întrunirii, episcopii s-au rugat pentru 
Biseric� �i pentru �ar� �i �i-au exprimat preocuparea 
pentru pacea în Siria, în Orientul Mijlociu �i în lume. 

Urm�toarea întrunire a Conferin�ei Episcopilor 
s-a � xat pentru perioada 5-7 mai 2014, la Oradea, în 
organizarea Eparhiei Greco-Catolice de Oradea. 

Pr. Eduard Mihai CO�A
Secretar general   
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 Alocu�iunea Papei Francisc la Rug�ciunea Angelus

Iubi�i fra�i �i surori, bun� ziua!
În liturghia de ast�zi se cite�te capitolul 15 din 

Evanghelia lui Luca �i con�ine cele trei parabole ale 
milostivirii: aceea a oii r�t�cite, aceea a monedei pier-
dute �i apoi, cea mai lung� dintre toate parabolele, tipi-
c� Sfântului Luca, aceea a tat�lui �i a celor doi � i, � ul 
“risipitor” �i � ul care se crede “drept”, care se crede 
sfânt. Toate aceste trei parabole vorbesc despre bucuria 
lui Dumnezeu. Dumnezeu este bucuros. Este interesant 
acest lucru: Dumnezeu este bucuros! �i care este bucu-
ria lui Dumnezeu? Bucuria lui Dumnezeu este a ierta, 
bucuria lui Dumnezeu este a ierta! Este bucuria unui 
p�stor care reg�se�te oi�a sa; bucuria unei femei care 
reg�se�te moneda sa; este bucuria unui tat� care repri-
me�te în casa sa pe � ul care se pierduse, era ca mort �i 
s-a întors la via��, s-a întors acas�. 

Aici este toat� evanghelia! Aici! Aici este toat� 
evanghelia, aici este tot cre�tinismul! Dar vede�i c� nu 
este sentiment, nu înseamn� a �  cumsecade! Dimpo-
triv�, milostivirea este adev�rata for�� care poate s� îl 
mântuiasc� omul �i lumea de “cancerul” care este p�-
catul, r�ul moral, r�ul spiritual. Numai iubirea umple 
golurile, vârtejurile negative, pe care r�ul le deschide 
în inim� �i în istorie. Numai iubirea poate face aceasta, 
�i aceasta este bucuria lui Dumnezeu!

Isus este în întregime milostivire, Isus este în în-
tregime iubire: este Dumnezeu f�cut om. Fiecare din-
tre noi, � ecare dintre noi, este acea oaie r�t�cit�, acea 
moned� pierdut�; � ecare dintre noi este acel � u care 
a irosit propria libertate urmând idoli fal�i, miraje de 
fericire, �i a pierdut totul. Îns� Dumnezeu nu ne uit�, 
Tat�l nu ne p�r�se�te niciodat�. Este un tat� r�bd�tor, 
ne a�teapt� mereu! Respect� libertatea noastr�, dar r�-
mâne mereu � del. �i atunci când ne întoarcem la El, 
ne prime�te ca � i, în casa Sa, pentru c� nu înceteaz� 
niciodat�, nici m�car pentru un moment, s� ne a�tepte 
cu iubire. �i inima Sa este în s�rb�toare pentru orice � u 
care se întoarce. Este în s�rb�toare pentru c� este bu-
curie. Dumnezeu are aceast� bucurie, când unul dintre 
noi, p�c�tos, merge la El �i cere iertarea Sa.

Care este pericolul? Este ca noi s� presupunem 
c� suntem drep�i �i s� îi judec�m pe ceilal�i. Îl judec�m 
�i pe Dumnezeu, pentru c� noi credem c� ar trebui s� îi 
pedepseasc� pe p�c�to�i, s� îi condamne la moarte, în 
loc s� îi ierte. Atunci, este adev�rat, risc�m s� r�mânem 
în afara casei Tat�lui! Ca fratele mai mare din para-
bol�, care în loc s� � e mul�umit pentru c� fratele s�u 
s-a întors, se sup�r� pe tat�l s�u care l-a primit �i face 
s�rb�toare. Dac� în inima noastr� nu este milostivirea, 
bucuria iert�rii, nu suntem în comuniune cu Dumne-
zeu, chiar dac� respect�m toate preceptele, pentru c� 
iubirea este cea care mântuie�te, nu numai practicarea 

Bucuria lui Dumnezeu este de a ierta
15.09.2013

preceptelor. Iubirea fa�� de Dumnezeu �i fa�� de aproa-
pele este cea care d� împlinire tuturor poruncilor. �i 
aceasta este iubirea lui Dumnezeu, bucuria Sa: a ierta. 
Ne a�teapt� mereu! Probabil cineva în inima sa are ceva 
ap�s�tor: “Dar am f�cut aceasta, am f�cut aceea…” El 
te a�teapt�! El este tat�: mereu ne a�teapt�.

Dac� noi tr�im dup� legea “ochi pentru ochi, 
dinte pentru dinte”, niciodat� nu ie�im din vârtejul r�u-
lui. Cel R�u este viclean �i ne în�al� c� noi, cu drepta-
tea noastr� uman�, putem s� ne mântuim �i s� mântuim 
lumea. În realitate, numai dreptatea lui Dumnezeu ne 
poate mântui! �i dreptatea lui Dumnezeu s-a revelat în 
cruce: Crucea este judecata lui Dumnezeu cu privire la 
noi to�i �i cu privire la aceast� lume. Dar cum ne judec� 
Dumnezeu? Dându-�i via�a pentru noi! Iat� actul su-
prem de dreptate care a înfrânt o dat� pentru totdeauna 
pe principele acestei lumi; �i acest act suprem de drep-
tate este tocmai �i actul suprem de milostivire. Isus ne 
cheam� pe to�i s� urm�m acest drum: “Fi�i milostivi 
dup� cum Tat�l vostru este milostiv” (Lc 6,36). Eu v� 
cer un lucru, acum. În t�cere, to�i, s� ne gândim… � e-
care s� se gândeasc� la o persoan� cu care nu ne avem 
bine, pe care ne-am sup�rat, pe care nu o iubim. S� ne 
gândim la acea persoan� �i în t�cere, în acest moment, 
s� ne rug�m pentru acea persoan� �i s� devenim milos-
tivi fa�� de aceast� persoan�.

Acum s� invoc�m mijlocirea Mariei, Mama mi-
lostivirii.
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Na�terea Preas� ntei Fecioare Maria, s�rb�toare comun� în 
ambele rituri

Scurt istoric
S�rb�toarea Na�terii Preas� ntei Fecioare î�i are 

originea în evangheliile apocrife �i a fost s�rb�torit� 
înc� din primele veacuri.

Data s�rb�torii (8 septembrie) vine de la s� n�irea 
unei bazilici construite pe locul unde, potrivit tradi�iei, 
ar �  fost casa S� ntei Ana. Comemorarea Na�terii Ma-
riei a trezit în toat� Biserica o bucurie �i o recuno�tin�� 
deosebit�, � ind s�rb�torit� în chip deosebit �i de occi-
dentali ca �i de orientali.

Na�terea Mariei ne este bucurie, deoarece ea a 
prevestit împlinirea timpului hot�rât de Dumnezeu pen-
tru a ni-L trimite pe unicul s�u Fiu spre r�scump�rarea �i 
pentru mântuirea noastr�. Ne este bucurie �i o celebrea-
z� Biserica întreag�, deoarece Maria este Mama Aceluia 
c�ruia Dumnezeu i-a încredin�at opera Mântuirii.

Fundamentul Biblic
Ea este fecioara care va z�misli �i va na�te un � u 

ce va �  numit Emanuel. (cf. Isaia 7,14). Ea este „feme-
ia” ce a fost profe�it� în f�g�duin�a f�cut� protop�rin�ilor 
no�tri (Genez� 3,15) �i este cea din care Fiul lui Dumne-
zeu �i-a luat natura omeneasc� pentru ca „prin misterele 
Trupului s�u, s�-l elibereze pe om din p�cat” (L.G. 55).

Aleas� �i chemat� de Dumnezeu, Maria a fost 
d�ruit� p�rin�ilor s�i Ioachim �i Ana ca rod al rug�ciu-
nii �i, prin ei, lumii întregi.

Celebrarea liturgic�
În Biserica latin�, Sfânta Liturghie începe cu o anti-

fon� care ilustreaz� bucuria celebr�rii Na�terii Preas� ntei 
Fecioare, prin care a venit la noi „Soarele Drept��ii”.

Rug�ciunea zilei exprim� dorin�a credincio�ilor 
ca, cinstind Na�terea Mariei, prin mijlocirea ei s� se 
învredniceasc� a se împ�rt��i din plin�tatea harului lui 
Dumnezeu. Prima lectur� este luat� din Scrisoarea c�-
tre Romani (8,28-30) unde se arat� cum se desf��oar� 
succesiunea mi�c�rilor în planul lui Dumnezeu. Mai 
întâi Dumnezeu cunoa�te pe cineva �i, printr-o decizie 
suveran�, alege, dup� care urmeaz� realizarea proiectu-
lui divin prin chemarea la îndrept��ire �i sl�vire.

�i Maria, ca Mam� a lui Cristos, a fost aleas� 
înc� din vechime �i mai apoi chemat� s� participe la 
planul ve�nic al lui Dumnezeu �i prin „ascultarea cre-
din�ei” se insereaz� de� nitiv în misterul lui Cristos �i al 
Bisericii, devenind Mama noastr�.

Psalmul 12,6: „Cânt Domnului, c�ci mi-a f�cut 
bine” exprim� bucuria �i recuno�tin�a omului care L-a 
descoperit pe Dumnezeu. Pe de o parte, na�terea Mari-
ei, ca rod al rug�ciunii p�rin�ilor ei r�stoarn� neprev�-
zut situa�ia, Ioachim �i Ana c�p�tând o încredere f�r� 
margini în Dumnezeu, care le-a ascultat �i împlinit ruga 

lor, iar pe de alt� parte, Maria, prin Vestea cea Bun� 
devine, prin „ascultarea credin�ei” slujitoarea Domnu-
lui, bucuria �i recuno�tin�a ei manifestându-se prin cân-
tarea Magni� cat. Sfânta Evanghelie, Matei (1,1-16 �i 
1,18- 23) prezint� cartea neamului lui Isus Cristos, � ul 
lui David, � ul lui Abraham �i se prezint� ca o relatare a 
unui nou început al omenirii în care Maria ca Mam� a 
lui Isus va avea un rol aparte.

Prin Iosif, logodnicul ei, Cristos se va înscrie în 
mod public în neamul lui David, inserându-se conform 
dreptului în istoria lui Israel. Profe�ia lui Isaia se împli-
ne�te (Isaia 7,14). În sânul Fecioarei se întrupeaz� Fiul 
lui Dumnezeu prin prezen�a �i lucrarea Spiritului Sfânt.

Spiritul Sfânt a dat rodnicie apelor la începutul 
crea�iei (Genez�1,1); Spiritul Sfânt a redat via�a po-
porului nimicit �i exilat (Isaia 44,3-4); acum, Spiritul 
Sfânt creeaz� în sânul Fecioarei pe Isus Cristos �i prin 
El, pe omul nou, pe noul Israel.

�i în Biserica bizantin� na�terea Fecioarei este 
s�rb�torit� în chip minunat. Credincio�ii o pream�resc 
în imnuri �i laud� na�terea ei.

Recitarea troparului „Bucur�-te ceea ce e�ti pli-
n� de dar...” precum �i „Te fericim pe tine toate neamu-
rile” exprim� dragostea �i pre�uirea de care se bucur� 
N�sc�toarea de Dumnezeu în inimile credincio�ilor, 
c�ci „Nu se pricepe limba a te l�uda dup� vrednicie” 
(Din Irmosul cânt�rii a IX-a din Canonul Botezului 
Domnului, formula Sf. Ioan Gur� de Aur).

Citirea S� ntei Evanghelii se face tot dup� Matei 
iar Predica o are în centru pe Maica Domnului, na�-
terea ei din s� n�ii s�i p�rin�i, Ioachim �i Ana precum 
�i s� n�enia N�sc�toarei de Dumnezeu. Dup� mam�, 
N�sc�toarea de Dumnezeu descinde din Matham, pre-
ot din Betleem, care avea trei � ice: Maria, Sobe �i Ana. 
Sobe a n�scut pe mama lui Ioan Botez�torul, iar Ana l-a 
luat de b�rbat pe Ioachim, fratele tat�lui lui Iosif. Dup� 
c�s�torie, Ana �i Ioachim au coborât în Nazaret �i timp 
de 50 de ani n-au avut copii. Când au urcat la Ierusa-
lim de praznicul Înnoirii (Hannuka, pr�znuit la sfâr�itul 
lui decembrie), în timp ce se ruga în Templu, Ioachim 
aude vocea lui Dumnezeu zicându-i: „Vei avea un copil 
�i prin el vei �  sl�vit!” �i Ana a z�mislit la b�trâne�e un 
copil c�ruia i-au pus numele Mariam, dup� sora ei �i s-au 
bucurat împreun� cu toate rudele �i cu to�i prietenii lor.
Ioachim moare la vârsta de 80 de ani, iar Ana la vârsta de 
72 de ani. Pe feti�� au d�ruit-o Domnului când Maria avea 
7 ani, exact cu pu�in timp înainte ca tat�l ei s� moar�. Iar 
Ana, l�sând Nazaretul, a venit la Ierusalim �i a r�mas îm-
preun� cu � ica ei, Maria, pân� la sfâr�itul vie�ii, înc� doi 
ani.  Maria r�mâne orfan� de ambii p�rin�i de mic�. S� n�ii 
P�rin�i ai Fecioarei Maria, Ioachim �i Ana sunt s�rb�tori�i pe 9 
septembrie în Biserica bizantin� �i pe 26 iulie în Biserica latin�.

Maria DOBRINESCU
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(continuare în pag. 6)

Privim cu bucurie în� in�area de tot mai multe 
,,Reuniuni Mariane” în parohiile Eparhiei noastre; 
este dovada sentimentelor de iubire �i venera�ie pentru 
Sfânta Fecioara Maria.

Desigur, evlavia fa�� de Sfânta Fecioar� este in-
terioar�, este în inima � ec�rui credincios �i este plin� 
de încredere, Maria � ind refugiul oric�rui su� et care 
alearg� la ea s�-i cear� ajutor în orice fel de greut��i 
�i am�r�ciuni. Cum drumul vie�ii �i al perfec�iunii spi-
rituale este adesea un drum prin noapte, Sf. Toma de 
Aquino (1225-1274) ne asigur� c� ,,putem g�si ajutor 
în orice clip� de grea încercare la Maica Domnului’.

 Mereu purt�m întip�rit în su� et chipul Mariei de 
la apari�iile din Rue du Bac, 1830, de la Paris, apari�ii 
prin care Sfânta Fecioar� a dorit s� anticipeze de� nirea 
Neprih�nitei Sale Z�misliri. Din mâinile Preacuratei, 
care se deschid spre p�mânt, pornesc raze de lumin�, 
simbol al harurilor pe care Fecioara le revars� peste 
cei care i se încredin�eaz�. Cel mai mare dar al Mariei, 
Mama lui Dumnezeu, Mama Bisericii �i Mama noastr�, 
dat celor ce se roag� ei, este credin�a �i contactul viu cu 
Cerul, cu Domnul nostru Isus Cristos. Sf. Ludovic Ma-
ria Grignon de Monfort (1673-1716), în ,,Tratat despre 
adev�rata evlavie c�tre Preasfânta Fecioar� Maria’’, 
ne m�rturise�te c� ,,Maria e mijlocul cel mai u�or, cel 
mai scurt �i cel mai des�vâr�it pentru a merge la Isus 
Cristos’’, ,,Adev�rul” nostru în care trebuie s� credem, 
,,singura noastr� Via�� care trebuie s� ne însu� e�easc� 
�i singurul nostru tot care trebuie s� ne � e de ajuns în 
toate lucrurile. Nu ni s-a dat sub cer nici un alt nume 
prin care s� ne mântuim...’’ (Sf. Ludovic Maria Grignon 
de Monfort, ,,Tratat despre adev�rata evlavie c�tre Preasfânta 
Fecioar� Maria’’, Ed. Sera� ca - edi�ie nou�, 1999, p.30). 

În Biserica noastr� credincio�ii care doresc s� 
se des�vâr�easc� în tr�irea credin�ei sub ocrotirea S� n-
tei Fecioare, având-o ca model în virtu�i - credin�a vie, 
iubirea �i speran�a, smerenia, ascultarea, încrederea în 
puterea rug�ciunii - , intr� în Reuniunea Marian�, asoci-
a�ie religioas� în sânul Bisericii Catolice, asocia�ie foarte 
veche - a luat � in�� la Roma în 1563 într-un colegiu al 
p�rin�ilor iezui�i, cu inten�ia ca prin cinstirea Preacuratei 
�i rug�ciune, tinerii s�-�i perfec�ioneze via�a cre�tin�. La 
început în Reuniunea Marian� erau primi�i numai b�rba-
�ii, abia cu timpul au fost admise �i femeile. 

Aprobarea o� cial� a dat-o Papa Grigore al XIII-
lea prin Bula ,,Omnipotenti Dei” din 1584. Cea dintâi 
Reuniune se nume�te ,,Prima Primaria”cu care toate 
Reuniunile în� in�ate sunt unite în rug�ciune �i în aceea�i 
spiritualitate, bucurându-se de indulgen�ele celei dintâi.

 În cei peste cinci sute de ani de existen��, Reu-
niunea Marian� a convins de roadele sale în via�a par-

ticular� a credincio�ilor �i în comunitate. Aceasta se 
datoreaz� sistemului s�u interior dinamic: capacit��ii 
de a r�mâne � del� statutelor �i spiritualit��ii sale, dar 
cu o permanent� deschidere spre nou, cu modalit��i 
de modelare a formelor de lucru pentru a face posibi-
l� transmiterea valorilor cre�tine în societatea mereu 
în schimbare, prin capacitatea de a forma caracte-
re, prin str�duin�a de a îmbog��i cultura umanist� a 
membrilor ei, cu deosebire cea cre�tin�, �i prin exem-
plele de via�� cre�tin� ale mariani�tilor.

Toate acestea, în decursul anilor, au determinat 
pe credincio�i s� devin� mariani�ti, de la Papi, epi-
scopi, regi , preo�i, la savan�i �i oameni de cultur�, pân� 
la credincio�ii celor mai mici �i îndep�rtate parohii.

În Biseica Greco-Catolic� de la noi Reuniunea 
Marian� a luat � in�� la începutul secolului trecut cu-
noscând o în� orire excep�ional� pân� în 1948. Deveni-
t� prin Decretul 358/1948 ,,Biserica T�cerii”, Biseric� 
în afara legii, cu via�� spiritual� în clandestinitate, Re-
uniunea Marian� i-a r�mas � del�, sprijin în noua form� 
de existen��, înso�ind-o în rug�ciune, cu deosebire Sf. 
Rozar, p�strând �i transmi�ând devo�iunile �i spirituali-
tatea ei speci� c�. De la ob�inerea libert��ii Bisericii, o 
sus�ine în efortul greu de rezidire. 

Noile genera�ii au perceput îns� gre�it Reuniu-
nea Marian�: ,,un grup de femei b�trâne care se roag� 
Rozarul”. Rozarul este rug�ciunea aleas� a Reunuiunii, 
via�a Congrega�iei are ca obiectiv central rug�ciunea, 
dar are �i alte obiective: cunoa�terea vie�ii Preacuratei, 
a adev�rurilor de credin��, a istoriei Bisericii noastre, a 
martiriului �i a martirilor ei sunt doar câteva.

Majoritatea obiectivelor se adreseaz� tuturor 
vârstelor, dar sunt �i obiective speci� ce tinerilor, ele 
au un accentuat rol formativ. Factorul hot�râtor pen-
tru în� in�area �i activit��ile Reuniunilor tinerilor este 
profesorul de religie �i , al�turi de el, p�rintelui spiri-
tual - potrivit Statutului,în Reuniunea Marian� se poate 
intra de la 12 ani, atât fete, cât �i b�ie�i. Acum se ridic� 
întrebarea: ce s-a f�cut în acest sens în Eparhia noastr�?

Primul obiectiv men�ionat mai sus este cunoa�te-
rea vie�ii S� ntei Fecioare. Întrunirile mariane au teme 
destinate acestui subiect - nu po�i �  marianist dac� nu 
cuno�ti via�a Preacuratei. Este adev�rat c� în ,,Noul 
Testament” informa�iile cu privire la Maria sunt pu-
�ine, dar sunt foarte bogate în semni� ca�ii, �i din acest 
pu�in �i mult se constituie chipul adev�ratei femei. Ur-
mate, virtu�ile Mariei înnobileaz� via�a oric�rei persoa-
ne, b�rbat sau femeie, c�ci aceste virtu�i fac parte din 
valorile cre�tine �i umane niciodat� condi�ionate de un 
anumit cadru social �i istoric. 

 Centenar
Reuniunea Marian� în via�a Eparhiei de Oradea 

 ,,Cel mai bun mijloc pentru înaintarea în s� n�enie sunt Reuniunile Mariane”.  Sf. Francisc de Sales

Otilia B�LA	
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(urmare din pag. 5)

Chipul �i exemplul des�vâr�it al credin�ei Prea-
curatei, unirea cu Fiul s�u, � delitatea pân� la picioa-
rele Crucii sunt aprofundate în întrunirile mariane. În 
special, dezbaterile despre credin�� au fost în aten�ia 
Reuniunii în acest ,,An al Credin�ei” .

Este limpede, în climatul postmodern �i postco-
munist, la noi, mentalit��ile sunt schimbate, credin�a a 
devenit fragil� �i formal�, vulgaritatea, violen�a �i ura 
sunt tot mai r�spândit, demnitatea omului pierdut�. Bi-
serica î�i îndepline�te azi misiunea între ,,prigoana lu-
mii �i mângâierile lui Dumnezeu”.

Având în vedere secolul trecut, secularizarea tot 
mai accentuat� �i trecerea în noul mileniu, Conciliul 
Ecumenic Vatican II a subliniat imperativul st�pânirii 
temeinice a adev�rurilor de credin�� �i ,,cre�terea ne-
contenit� a vie�ii cre�tine în rândul credincio�ilor’’. 
Documentele Conciliului sunt clare: ,,Cum în vremea 
noastr� apar noi probleme �i se r�spândesc erori foar-
te grave care caut� s� distrug� din r�d�cini religia, 
ordinea moral� �i îns��i societatea uman�, Conciliul 
îi îndeamn� pe laici ca � ecare, pe m�sura înzestr�-
rii �i a competen�ei doctrinale, s� ia mai activ parte, 
dup� gândul Bisericii, la aprofundarea �i la ap�rarea 
principiilor cre�tine precum �i la aplicarea lor corect� 
la problemele actuale’’ (Conciliul Ecumenic Vatican II, 
Nyregyhaza, 1990, p.225).

Pentru des�vâr�irea credin�ei �i s� n�ire a vie�ii, 
evanghelizare �i apostolat, Conciliul recomand�, în 
Biseric�, asocia�iile, mai ales care favorizeaz� o uni-
re mai accentuat� între via�a membrilor �i credin�a lor, 
asocia�iile ne� ind ,,scopuri în sine, ci trebuie s� slu-
jeasc� la împlinirea misiunii Bisericii fa�� de lume” 
(Op.cit.,p.233). 

 Având în vedere ,,Decretul despre apostolatul 
laicilor”, document al Conciliului, ,,Reuniunea Mari-
an�’’ corespunde cerin�elor imperative ale timpurilor 
noastre care solicit� laicii s� ajute Biserica în misiunea 
de a aduce oamenilor mesajul lui Cristos. Chiar �i m�r-
turiile personale ale unei adev�rate vie�i cre�tine ale 
mariani�tilor �i a faptelor bune pot atrage pe oameni la 
credin�� �i spre Biseric�. Pentru ca mariani�tii s� poat� 
îndeplini acest apostolat, întrunirile mariane au teme 
care, în afara forma�iei spirituale, au în aten�ie o solid� 
preg�tire doctrinal� �i o cunoa�tere a culturii generale. 
Numai maturizându-ne credin�a vom putea face fa�� re-
lativismului omniprezent care a sem�nat atâtea îndoieli 
�i nelini�ti, vom putea r�spunde amenin��rii �i puterii 
necredin�ei. Aceast� maturizare a credin�ei este unul 
din scopurile Reuniunii Mariane.

Fa�� de aceast� situa�ie general�, la noi în �ar� 
se mai adaug� o problem� foarte dureroas�: atitudinea 
nedreapt�, la toate nivelele, cu nimic justi� cat�, fa�� de 
Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, Bi-
serica noastr� Martir�.

Dac� ne oprim privirea asupra vie�ii imediate, 
atunci când este vorba de Biserica Greco-Catolic�, se 

r�spunde cu un cli�eu verbal: ,,Tot un Dumnezeu e!” 
Ce ascunde acest cli�eu? Ignoran��? Reavoin��? La�i-
tate? Lips� de responsabilitate? O vinov��ie ascuns� în 
cel mai adânc strat al con�tiin�ei?

 ,,Reuniunea Marian�” rezerv� multe teme ale 
întrunirilor sale cunoa�terii Istoriei Bisericii Greco-Ca-
tolice, �tears� din con�tiin�e în anii mul�i ai interdic�iei. 
Cunoscând-o, ne vom reg�si identitatea, pre�uind-o �i 
iubind-o, vom mai aprope cu inima de cei care �i-au 
dat via�a pentru ea �i vom putea spune �i noi despre Bi-
serica noastr� ceea ce a spus Papa Benedict al XVI-lea 
despre Biseric�: ,,este pentru mine ceva mult prea im-
portant, reprezentând, în cel mai adânc sens, patria 
mea. De la na�tere sunt a�a de contopit cu ea, încât 
f�r� Biseric� a� �  t�iat în buc��i, m-a� autodistru-
ge” (Joseph Cardinal Ratzinger, Papa Benedict al XVI-lea 
,,Dumnezeu si lumea”- A crede �i a tr�i în lumea noastr� -, O 
convorbire cu Peter Sewald, Ed. Sapientia, Ia�i, 2009, p.80).

Suntem în pragul Centenarului Reuniunii Ma-
riane din Eparhia noastr� - a fost în� in�at� la 28 de-
cembrie 1913 de c�tre protopopul Ioan Gen�, parohul 
Bisericii ,,Oradea-Olosig” (Biserica Seminarului), �i 
preo�ii-profesori ai Seminarului; Reuniunii i s-a dat 
numele ,,Sfânta Maria”. La 11 ianuarie 1914, seara, 
în ,,Biserica Seminarului”, Episcopul Demetriu Radu, 
membru fondator al Reuniunii, �i credincio�ii au �inut 
pentru prima dat� ,,Paraclisul Maicii Domnului” ca o 
devo�iune special� a ,,Reuniunii Mariane’’. La 13 ia-
nuarie 1914 Episcopul Demetriu Radu semneaz� apro-
barea în� in��rii Reuniunii Mariane ,,Sfânta Maria” �i îi 
d� binecuvântarea. De atunci, to�i Episcopii Diecezei 
au fost mariani�ti, IPSS. Valeriu Traian Fren�iu, PSS. 
Ioan Suciu, PSS. Iuliu Hir�ea �i PSS. Vasile Hossu, to�i 
au dorit s� aib� în Diecez� Reuniuni Mariane; în timpul 
IPSS. Valeriu Traian Fren�iu � ecare parohie din Diece-
z� avea Reuniune Marian�. 

PSS. Virgil Bercea a readus tinere�ea Reuniunii 
Mariane, echilibrul între ieri �i azi, încrederea în binele 
pe care Reuniunea îl reprezint� în Biseric�, sprijinul 
necondi�ionat, un orizont mai larg �i mult� speran��. 
Toate acestea explic� dorin�a �i efortul de a avea Reu-
niuni Mariane în � ecare parohie a Eparhiei.

Ultimele luni au deschis noi pagini în istoria Bi-
sericii: ponti� catul Sfântului P�rinte Francisc. Prima 
ie�ire public� a Papei a fost la Bazilica ,,Santa Maria 
Maggiore”. Acolo, în Capela Paulin� a Bazilicii, Sfân-
tul P�rinte a fost v�zut cu un buchet de � ori în mâini, 
în rug�ciune înaintea imaginii Preacuratei.

La începutul ponti� catului s�u, Sfântul P�rinte 
Francisc ne-a chemat s�-l urm�m în drumul luminat de 
Domnul, ,,edi� când Biserica, m�rturisindu-L pe Isus 
Cristos”. Reuniunea Marian� din Eparhia noastr� in-
tr� în acest drum având în mâini ,,un buchet de � ori”, 
simbol al recuno�tin�ei purtate Preacuratei pentru cei 
100 de ani de via��, de ocrotire �i de rug�ciune �i cu 
toat� speran�a pentru viitor.
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Întâmpinarea celei mai mari s�rb�tori mariane 
“Adormirea Maicii Domnului”, implic� o perioad� 
de 14 zile pentru preg�tirea credincio�ilor prin post 
�i rug�ciune. 

 “În eparhia noastr�, la Oradea, avem un loc 
privilegiat, unde Maria Mama noastr�, ne invit�, ne 
a�teapt� �i dore�te s� reverse în su� etele noastre, fru-
muse�ea iubirii sale, c�ldura ei de Mam� �i visteria ei 
de favoruri cere�ti. Este M�n�stirea Maica Domnului, 
consacrat� ca loc de pelerinaj înc� din 1994 de c�tre 
Preas� n�itul Vasile Hosu �i încredin�at� p�storirii c�-
lug�rilor franciscani”, ne spune preas� n�itul episcop 
Virgil Bercea, în circulara din 3 august 2013.

Aici, în perioada 1- 14 august, sear� de sear� a 
r�sunat “Paraclisul Maicii Domnului” cântat de c�tre 
preo�i �i credincio�i. Cu încredere deplin� s-a invocat 
îndurare de la “M�rita Doamn� �i st�pân�”, cea prea-
curat� �i preabinecuvântat�. Pentru c� este “turn de 
t�rie, izvor de nestric�ciune, visterie de mântuire, u�� 
de poc�in��”, str�lucirea luminii Sale risipe�te “negura 
gre�elilor noastre”. Ea a n�scut lumina cea adev�rat� �i 
ve�nic�, o m�rim în cânt�ri, dar I se aduce laud�, prea-
m�rire �i cântare de mul�umire �i lui Dumnezeu, care 
i-a dat putere de mijlocire. Am fost invita�i s� ascult�m 
tot în aceast� perioad�, medita�iile p�rintelui Damian 
Anton, profesor la Institutul teologic franciscan din 
Roman, ajutându-ne mult spiritual, prin  tematica abor-
dat�,  în leg�tur� cu Anul credin�ei �i sfânta Liturghie. 

“Anul acesta, a�adar vom celebra cu o bucurie de-
osebit� pelerinajul de la M�n�stirea „Maica Domnu-
lui” Oradea, unde cu to�ii împreun� vom aduce Maicii 
Domnului prinosul nostru de recuno�tin�� �i iubire pentru 
faptul c� ea a r�mas mereu cu noi mai ales în momentele 
grele ale istoriei noaste recente”, ne spune în continuare 
preas� n�itul Virgil, în aceea�i circular� men�ionat� mai 
sus. Biserica a fost împodobit� s�rb�tore�te cu frumoase 
� ori �i cu atât mai mult postamentul pe care era a�eza-
t� statuia Fecioarei Maria de la Fatima, îns��i la gâtul 
Ei  erau ghirlande. Între aceste “umile” � ori, Fecioara 
Maria îns� str�lucea, excela prin frumuse�e, desigur Ea 
este cea mai frumoas� � oare care a existat vreodat� pe 
p�mânt. Prin umilin�a Ei, a fost în�l�at� de Spiritul Sfânt 
pân� la întâlnirea cu Creatorul universului, la demnitatea 
de Mam� a lui Dumnezeu �i la cooperarea Ei cu Isus la 
opera de mântuire a oamenilor.

Pelerinajul propriu zis a început în seara de 14 
august, debutând cu rug�ciunea paraclisului �i medita-
�ia p�rintelui Anton. R�spunzând invita�iei preas� n�itu-
lui, biserica a fost neînc�p�toare pentru num�rul mare 
de credincio�i, dar �i de preo�i, care au celebrat Sfânta 
Liturghie împreun� cu p�rintele paroh Mihai V�t�m�-
nelu. A urmat procesiunea prin ora� cu statuia Maicii 
Domnului, a�a cum se obi�nuie�te de trei ani încoace, 

pân� la Bazilica romano-catolic�, care are acela�i hram 
cu biserica M�n�stirii „Adormirea Maicii Domnului”.

Tot convoiul, înaintam cu Crucea Lui Isus Cristos, 
Mântuitorul nostru în fa��. El care �i-a dat via�a pentru 
noi din iubire, ne deschide calea �i ne conduce la împ�-
r��ia cereasc�. Au urmat praporii purta�i de credincio�i, 
apoi un grup de copila�i nevinova�i, ca ni�te îngera�i, 
îmbr�ca�i în alb, aruncând petale de tranda� ri în fa�a sta-
tuii Reginei universului, purtat� de patru seminari�ti. Un 
sobor de 20 de preo�i �i episcopul nostru o urmeaz� pe 
iubita Mam�, apoi sute de credincio�i într-o disciplin� 
�i ordine perfect�, f�cându-se rozarul de m�rire iar între 
decade s-au intonat cântece mariane de c�tre cori�tii M�-
n�stirii �i to�i ceilal�i credincio�i prezen�i. 

În Bazilic�, preg�tit� �i ea s�rb�tore�te ne a�tep-
tau Fecioara Maria, reprezentat� tot printr-o statuie de 
la Fatima, mul�i credincio�i �i preo�i. Vicarul Josef Fo-
dor, ne-a adresat un cuvânt de bun sosit �i de pream�ri-
re a Fecioarei Maria, care ne-a reunit cu ocazia s�rb�to-
rii Ei �i a noastr�. Preas� n�itul Virgil a adresat cuvinte 
de mul�umire „M�icu�ii” s� nte �i tuturor credincio�i-
lor prezen�i. Dup� ce ne-am rugat to�i cu preas� n�itul, 
ne-am întors la M�n�stire împreun� cu Mama noastr�, 
continuând devo�iunile propuse. A fost un moment spe-
cial plin de bucurie �i în�l�are spiritual�.

Calea Crucii a fost f�cut� ca �i în anii preceden�i 
de c�tre credincio�ii din Sântandrei împreun� cu p�rin-
tele paroh Dragomir, � ind pelerini � deli ai M�n�stirii, 
mai ales la aceast� s�rb�toare deosebit�. La ora 22.00, 
s-a o� ciat o nou� Sfânt� Liturghie �i a avut loc proce-
siunea în jurul bisericii, cu lumân�ri aprinse. De la ora 
24.00 a zilei de 15 august a avut loc o or� de adora�ie, 
cu tinerii din parohie �i p�rintele Ionu�, având darul de 
a ne apropia de Isus, care este Iubire. Isus ne d�ruie�-
te iubire, se d�ruie�te pe Sine. S-ar bucura dac� �i noi 
i-am oferi inima cu tot ce e bun în ea. Mai vrea de la noi 
ceva, la care nu ne-am �  a�teptat: p�catele noastre, nu 
pentru c� e încântat de ele, ci ca s� ne ierte, s� ne redea 
pacea �i s� ne conduc� la mântuire. Preasfântul Sacra-
ment a r�mas expus nu numai pe perioada adora�ie ci 
pân� diminea�a la prima Sfânt� Liturghie. Prin Acatis-
tul Maicii Domnului, condus de p�rintele V�t�m�nelu, 
ne-am bucurat �i noi împreun� cu Mama noastr�. Dup� 
acel „bucur�-te Marie”, rostit de înger, au urmat atâtea 
alte motive de „bucur�-Te”, pentru Fecioara Maria.

Deoarece Fecioara Maria aproape în toate apari-
�iile Ei, poart� cu sine un rozar �i ne îndeamn� la aceas-
t� frumoas� rug�ciune, ce cuprinde momentele cele mai 
importante din via�a Fiului S�u, programul de noapte a 
continuat, de la ora 2.00 la ora 6.00, cu priveghere ma-
rian�: cele patru rozare cu medita�ii �i cântece mariane.

Fecioara Maria este cel mai mare cadou f�cut 

Pelerinaj la M�n�stirea „Maica Domnului”
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Rolurile pe care femeia �i b�rbatul �i le asum� 
(sau ar trebui s� �i le asume) la momentul constituirii 
unui cuplu se concentreaz� asupra construirii rela�iei 
dintre cei doi parteneri, chiar dac� – ideal - ar �  ca 
� ecare dintre ei s�-�i p�streze individualitatea. Este 
adev�rat, pân� s� vorbim de o rela�ie echilibrat� în-
tre femeie �i b�rbat, în statusul lor de iubita / so�ie �i 
de iubit / so�, vorbim despre un proces îndelungat de 
încerc�ri în vederea ajust�rii atitudinilor, a	tept�rilor, 
manifest�rilor personalit��ii lor. De multe ori, în perioa-
da acestui proces apare �i dorin�a de a deveni p�rinte. 
Femeia �i b�rbatul se v�d pu�i în situa�ia de a descoperi 
alte roluri: acela de mam� �i tat�. Împreun�, au un alt 
rol important: cel parental.

Spirala rela�ionar� dintre cei doi este greu de 
împ�r�it în roluri �i atribu�ii, în „cine este partenerul 
cui acum?”. Revela�iile din cadrul cuplului c�p�ta 
alte valen�e, decât pân� în momentul apari�iei copi-
lului. Calitatea acestor rela�ii in� uen�eaz� de� nitoriu 
dezvoltarea copilului, cu atât mai mult cu cât, el este 
subiect activ �i egal al rela�iei de cuplu �i al rela�iei 
parentale.

Sunt p�rin�i care consider� adesea ca „el este 
mic, nu în�elege” atunci când î�i arunc� repro�uri în 
prezen�a copilul. Sau când, cel mic aude din camera 
al�turat� �u�otelile printre din�i ale p�rin�ilor s�i.

Mediul rela�ionar în care cre�te �i se dezvolta co-
pilul, va �  cel care îl va determina în alegerea modele-
lor ulterioare: cu cei care îi vor �  colegi de gr�dini��, la 
�coal�, cu prietenii în adolescen��; partenerul de via�� 
va �  asem�n�tor p�rin�ilor, alteori, în opozi�ie total� cu 
ace�tia, ca o negare permanent� a lor.

Modelul p�rin�ilor, prin deciziile �i atitudinile 
pe care le au unii fa�� de ceilal�i, îl poate determina 
pe copil s� creasc� având încredere în sine, în valoare 
sa, în modurile în care are nevoie s� � e iubit �i în care 
�tie s� iubeasc�. Este normal ca între cei doi parteneri 
s� existe controverse, divergente de opinie. Dar pentru 
copil este important modul în care acestea se manifest�. 
Din p�cate, România este una dintre acele ��ri în care 
violen�a domestic� este o form� de manifestare des 
întâlnit�, asumat� de la o genera�ie la alta. M� refer 
atât la violen�� � zic� cât 	i la cea emo�ional� respec-
tiv verbal�, pe care le sesizam mult mai greu. Agresori 
sunt atât b�rba�ii cât 	i femeile.

Am început cu ceea ce este mai vizibil: mama 
�i tata î�i manifest� dezacordul în mod violent � zic, 
discu�iile dintre ei sfâr�esc mereu atunci când unul 
dintre p�rin�i este lovit repetat de cel�lalt, dup� mult� 
suferin�a. Copilul vede �i integreaz� un model pe care 
îl va reproduce ulterior, nu înainte de a suferi traume 
profunde, deoarece - adesea - este �i el subiectul vio-
lentelor � zice din familia sa.

RELA
IA DE CUPLU �I DEZVOLTAREA COPILULUI
Alin CRE�U

Atunci când rela�ia de cuplu sufer� o ruptur�, 
când femeia �i b�rbatul decid c� este momentul s� pun� 
cap�t rela�iei lor, adesea copilul devine obiect de �antaj. 
În situa�iile nefericite (�i cel mai des întâlnite), în care 
copilului nu i se explic� ce se întâmpl�, care sunt cau-
zele �i urm�rile, acesta este spectator la certurile �i 
repro�urile interminabile dintre p�rin�i, intrând în con-
tact cu multe persoane necunoscute (asisten�i sociali 
care fac anchete pentru a determina condi�iile de via�� 
ale p�rin�ilor sau judec�tori) care le pun întreb�ri (chiar 
dac� cei ce le pun sunt buni profesioni�ti) cu acela�i 
mesaj pentru copil: „Pe cine alegi?”. El i-ar alege atât 
pe mama cât �i pe tata, pe amândoi, deoarece îi iube�te 
în egal� m�sur�. Numai c� procesul se va încheia cu o 
decizie �i el va �  dat în grij� unuia dintre p�rin�i. Mint-
ea (�i su� etul) copilului nu poate în�elege altceva decât 
c� el este vinovat pentru decizia luat�, c� el le-a pro-
dus suferin�e mamei �i / sau tat�lui. P�rin�ii, în dorin�a 
nerostit� sau necon�tientizat� uneori de a „se r�zbuna”, 
interzic sau restric�ioneaz� celuilalt partener de cuplu 
dreptul (�i obliga�ia!) de a-	i petrece timp privilegiat 
al�turi de copil. În tot acest vârtej sunt atra	i bunicul, 
bunica, m�tu�a �i unchiul. Copilul simte c� pierde tot 
iar, în planul dezvolt�rii sale, va regresa sau stagna (în 
cel mai bun caz) încercând s� î�i dezvolte compor-
tamente de ap�rare, astfel încât s� fac� fa�� situa�iei: 
va min�i, va ascunde, va scurtcircuita comunicarea cu 
p�rin�ii, va avea tendin�e de abandon �colar. L�sând la 
o parte tulbur�rile de somn, alimenta�ie 	i de cre�tere, 
pot ap�rea adic�iile de tutun, medicamente sau droguri.

Chiar �i în situa�iile fericite, în care mama �i tat�l 
�i-au în�eles rolurile �i în care consider� c� în planul 
acestei rela�ii parentale nu se va modi� ca nimic, copi-
lul trece printr-o perioad� mai mult decât di� cil�: une-
ori se consider� vinovat pentru ruptura dintre mam� �i 
tat�l; el nu poate în�elege ce anume se întâmpl� cu fa-
milia lui. Un divor� marcheaz� copilul, îns� diploma�ia 
p�rin�ilor, atitudinea acestora de asigurare a existen�ei 
iubirii neschimbate pentru copil îl ajuta s� dep��easc� 
– în timp - momentul.

Mai sunt situa�iile în care, femeia �i b�rbatul nu 
mai au nimic în comun, îns� tr�iesc împreun� pentru 
a-�i asuma parentalitatea. Dar ei nu mai comunic�, 
sunt în rivalitate în rolurile lor de p�rin�i, se contra-
zic �i sunt confuzan�i pentru copil. Amândoi sufer� în 
aceast� rela�ie profund frustrant� afectiv, dar nu vor-
besc despre asta, nu au curajul s� se separe. În mod 
cert, copilul simte �i în�elege c� totul este doar o 
aparen�� �i va începe destul de curând s� se adapteze, 
paleta comportamental� � ind foarte vast�: va resim�i în 
egal� m�sur� frustrare, nu va avea parteneri de discu�ie 
în care s� aib� încredere, pân� la a începe s� fructi-
� ce inconsecventa p�rin�ilor pentru satisfacerea tuturor 
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(urmare din pag. 8)

Prima liturghie greco-catolic� în biserica din Fizi� dup� 65 de ani

dorin�elor (fundamentate sau nu). P�rin�ii cedeaz� ad-
esea, deoarece î�i doresc  „m�car ca p�rin�i s� nu � m în 
situa�ie de e�ec”, producându-i copilului un mare deza-
vantaj în dezvoltarea sa. 

În via�a de zi cu zi, în care „gestionarea” ca-
sei �i cre�terea copiilor implic� controverse, uneori 
uit�m s� implic�m �i copiii. De la cea mai mic� vârst� 
el poate participa al�turi de p�rin�i la discu�ii despre 
„ce mânc�m”, „ce salariu avem”, „cum împ�r�im banii 
pentru...”. Chiar dac� discu�ia dintre mam� �i tata este 

în contradictoriu, îns� echilibrat� �i cu respect reciproc, 
copilul va în�elege c� exist� un spa�iu de negociere, c� 
cineva trebuie s� argumenteze pentru a-i �  împ�rt��it� 
opinia, c� nu este criticat� persoan�, ci opinia sa – deci 
va avea curajul s�-�i exprime opinia �i în afara casei. C� 
trebuie s� înve�i s� tolerezi opinia celuilalt �i c� trebuie 
s� î�i adaptezi comportamentele �i în func�ie de ceilal�i 
nu doar de propria-�i dorin��. C� po�i amâna, temporiza 
o discu�ie atunci când cineva este prea obosit sau ab�tut 
�i are nevoie de o îmbr��i�are �i c� po�i oricând s� spui: 
„Scuz�-m�! Am gre�it!”.

nou� de c�tre Dumnezeu. Cadoul Ei inestimabil este 
Isus, care de�i este atât de pre�ios nu-L re�ine pentru Ea 
ci ni-L d�ruie�te nou� oamenilor.

La ora 6.00 a fost celebrat� o Sfânt� Liturghie. 
Sfânta Liturghie de la ora 8.00 a fost precedat� de Utre-
nia s�rb�torii Adormirii Maicii Domnului.

Pelerinajul s-a încheiat cu Liturghia arhiereasc� 
de la ora 10.00, � ind cel mai important moment al pele-
rinajului, cu tr�irea su� eteasc� la cotele cele mai înalte. 

Aveam inimile îndreptate spre Cer, unde Fecioa-
ra Maria s-a în�l�at �i a fost încoronat� ca Regin�. În 
atmosfer� de s�rb�toare �i bucurie, Regina Cerului ne 
este întotdeauna aproape �i ne încununeaz� su� etul, 
pentru rug�ciunile �i devo�iunile pe care i le adres�m.

La sfâr�itul S� ntei Liturghii, preas� n�itul Virgil 
a înmânat 7 cruci eparhiale �i 22 de diplome unor cre-
dincio�i, ca semn de recuno�tin�� pentru implicarea lor 
în via�a bisericii.

Pelerinii au primit iconi�e cu Regina îngerilor, 
� ind o copie dup� mozaicul de pe peretele Altarului.

Credincio�ii s-au implicat în preg�tirea agapelor 
fr��e�ti de seara �i cea de la sfâr�itul pelerinajului.

Mul�umim S� ntei Fecioare, c� ne-a adunat ca 
o adev�rat� Mam� în jurul Ei, ca s�-i spunem neca-
zul, s�-i spunem bucuria, s�-i primim mângâierea �i 
zâmbetul, pacea �i lini�tea, s� ne dea harul necesar 
înt�ririi sl�biciunii noastre, harul de a ne apropia mai 
mult de universul iubirii divine,  �i apoi  darul ca s�-L 
primim pe însu�i Isus.

(urmare din pag. 7)
Pelerinaj la M�n�stirea...

Dup� 65 de ani, duminic�, 8 septembrie, 
2013, s-a celebrat prima Sfânta Liturghie greco-
catolic� în biserica parohial� din Fizi�, protopo-
piatul de Beiu�. 

Biserica greco-catolic� din localitate a 
fost con� scat� de regimul comunist în 1948 �i 
dat� Bisericii Ortodoxe, odat� cu scoaterea în 
afara legii a Bisericii Greco-Catolice. Dup� c�-
derea regimului comunist greco-catolicii din lo-
calitate au cerut constant reprezentan�ilor Bise-
ricii Ortodoxe s� � e l�sa�i s� celebreze alterntiv 
în biseric�, cerere respins� de partea ortodox�.

În urma refuzului sistematic al Bisericii 
Ortodoxe de a permite greco-catolicilor accesul 
în biserica din Fizis, în 2007 parohia greco-ca-
tolic� din localitate a deschis proces pentru re-
cuperarea bisericii. Procesul a fost câ�tigat de-
� nitiv �i irevocabil pe data de 5 martie 2013 de 
c�tre parohia greco-catolic�, la Înalta Curte de 
Casa�ie �i Justi�ie.

Pe data 3 septembrie, 2013, reprezentan�ii paro-
hiei ortodoxe din Fizi� au predat pe cale amiabil� bise-
rica greco-catolic� din localitate parohiei greco-catoli-
ce al c�rei paroh este Pr. Adrian Man. Reprezentan�ii 
parohiei ortodoxe au refuzat celebrarea alternativ�, so-
lu�ie practic� propus� înc� de la început de c�tre partea 

greco-catolic�, eliberând l�ca�ul de cult.
Pân� la intararea în biseric�, greco-catolicii din 

Fizi� �i-au desf��urat serviciile religioase într-o sal� de 
clas� din �coala din localitate.

Biroul de pres�
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Prima Spovad� �i Împ�rt��anie solemn� la Marin
“L�sa�i copiii s� vin� la Mine, c� a unora 
ca ace�tia este Împ�r��ia Cerurilor!”

S�rb�toarea „Adormirii Maicii 
Domnului” din anul acesta a fost cele-
brat� cu mult� emo�ie în parohia noas-
tr�, deoarece �ase copii, dup� o preg�tire 
prealabil�, au s�vâr�it pentru prima dat� 
Taina M�rturisirii, puri� cându-�i haina 
su� etului, apoi în cadrul S� ntei Liturghii 
au primit pentru prima dat� în mod festiv 
pe Isus Cristos sub chipul pâinii �i al vi-
nului în Sfânta Euharistie.

La sfâr�itul S� ntei Liturghii co-
piii au primit ca amintire câte o diplom� 
pentru a-�i aminti mereu de acest moment 
atât de important din via�a lor �i o Biblie 
pentru copii. A fost o mare bucurie pentru 
copii, familiile acestora, dar �i pentru în-
treaga comunitate.

Fie ca aceast� bucurie a primirii 
primei s� nte împ�rt��anii festive s� se 
transforme în fericire, în dorin�a de a �  
mai buni cu cei din jurul lor �i ca ace�ti 
copii s� se înt�reasc� în credin�� �i s� ur-

meze prin faptele lor de zi cu zi Evanghelia lui Isus. 

Pr. Mihai 	OFINE�I

Sâmb�t�, 07 septembrie a.c., în Biserica 
Sfântul Nicolae din Holod s-a celebrat parastasul în 
memoria lui Iosif Vulcan, în prezen�a a numeroase 
o� cialit��i centrale �i locale (D-na Rovana Plumb 
- Ministrul Mediului, Dl. Lucia Varga - Ministru 
delegat pentru Ape, Paduri �i Piscicultur�, Dl. Ioan 
Mang - senator de Bihor, Dl. Gavril� Ghilea - se-
nator , Dl. Claudiu Pop - Prefectul jude�ului Bihor, 
Dl. Cornel Popa - Pre�edintele Consiliului Jude�ean 
Bihor) dar �i a unei delega�ii de români greco-ca-
tolici din Letavertes (Ungaria), - comun� înfr��it� 
cu Holodul.

Iosif Vulcan s-a n�scut în 1841, într-o fami-
lie de preot greco-catolic, reputatul om de cultur� 
aducând o contribu�ie extraordinar� literaturii prin 
faptul de a �  fost întemeietorul revistei Familia, 
cea care a avut menirea de a r�spândi cultura româ-
neasc� în Transilvania. 

În cuvântul de înv���tur�, pr. Eduard Roman 
a evocat personalitatea academicianului - „Fiu al 
Satului”-, ca demn urma� al �colii Ardelene, subli-
niind totodat� apartenen�a acestuia � in�ei neamului 
românesc. Dup� celebrarea parastasului, întreaga 
delega�ie a depus coroane la statuia lui Iosif Vulcan 
a� at� în centrul localit��ii. 

În discu�iile private ce au urmat momentului 

religios, cei trei preo�i concelebran�i (Pr. Protopop de 
Holod, Gheorghe Seica, Pr. Ioan Florin T�tar - Parohul 
comunit��ii locale �i pr. Eduard Roman - Administrato-
rul Seminarului “S� n�ii Trei Ierarhi” din Oradea) s-au 
între�inut minute bune cu o� cialit��ile centrale, cei din 
urm� recunoscând importan�a �i contribu�ia Bisericii 
Greco-Catolice la uni� carea Statului Român prin per-
sonalit��ile de seam�, ce de-a lungul veacurilor a dat 
numero�i martiri �i oameni de cultur� poporului nostru.

Pr. Ioan Florin T�TAR

Iosif Vulcan a fost comemorat la Holod
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Ziua În�l��rii S� ntei Cruci a reprezentat un mo-
ment de îndoit� s�rb�toare pentru comunitatea gre-
co-catolic� din localitatea Racova, jud. Satu Mare. În 
dup�-amiaza zilei de 14 septembrie a.c., a avut loc s� n-
�irea crucii ridicate în memoria preotului � losof Ioan 
Miclea �i a fratelui acestuia, Teodor Miclea.

Momentul solemn a început cu participarea ac-
tiv� a credincio�ilor din localitate �i a invita�ilor, la 
Acatistul S� ntei Cruci. Dup� Acatist, întreaga aduna-
re a ie�it în fa�a capelei din Racova, acolo unde, din 
anul 2003, st� ridicat� crucea în amintirea celor dou� 
mari personalit��i ale micii localit��i s�tm�rene. Din 
pricina intemperiilor crucea s-a degradat treptat, îns� 
prin bun�voin�a unui credincios din Racova �i a grijii 

Renovare �i s� n�ire de cruce la Racova
p�rintelui paroh Adrian Botea, a 
fost renovat�.

Dup� s� n�ire, p�rintele pa-
roh a adresat mul�umiri Bunului 
Dumnezeu �i su� etelor care îm-
p�rt��esc chiar �i în ziua de ast�zi 
iubirea divin� în lume. A amintit 
de asemenea, rolul crucilor ridi-
cate în diferite loca�ii sau la in-
tersec�iile de drumuri, ce stau ca 
�i amintire a iubirii lui Dumne-
zeu fa�� de om, �i înaintea c�rora 
omul trebuie s� arate respectul cuvenit.

Pr. Cristian LASLO

Hramul bisericii greco-catolice din Iaz

Martirii, comemora�i la Ip

În � ecare an la s�rb�toarea Na�terii Maicii Dom-
nului, biserica greco-catolic� din localitatea Iaz, jude�ul 
S�laj, î�i s�rb�tore�te hramul. Ca de � ecare dat�, �i în 
acest an, pe data de 8 Septembrie, credincio�ii din Iaz 
�i-au preg�tit haina de s�rb�toare, întâmpinând preo�i �i 
credincio�i din parohiile învecinate sau mai îndep�rtate.

Sfânta Liturghie ce a început la orele 11.00, a fost 
condus� de p�rintele �anta Ioan (paroh în Plopi�, jud. 
S�laj), al�turi de preo�ii: Vasile Pop (Iaz), Vasile Aciu 
(Zal�u), Gavril �andor (Cosniciu de Jos), Cristian Borz 
(B�d�cin), George Chi� (Valc�u de Jos), Cristian Laslo 
(Bobota) �i ipodiaconul Ciprian Burda�. Al�turi de cre-
dincio�ii din Iaz �i de � ii satului prezen�i pentru aceast� 
s�rb�toare, a participat �i un num�r mare de credincio�i 
veni�i din parohiile Vicariatului Silvaniei.

Cuvântul de înv���tur� a fost �inut de c�tre pr. 

Cristian Laslo, care a subliniat im-
portan�a s�rb�torii na�terii Maicii 
Domnului în istoria mântuirii �i ro-
lul rug�ciunii c�tre Fecioara Maria 
în via�a de zi cu zi a credincio�ilor. 
De asemenea, a salutat ini�iativa 
credincio�ilor veni�i din alte pa-
rohii pentru a se uni în rug�ciune 
al�turi de comunitatea din Iaz.

Dup� împ�rt��irea cu S� n-
tele Taine, credincio�ii au avut 
ocazia s� schimbe impresii �i rea-
lit��i tr�ite ast�zi în micile comunit��i greco-catolice, 
continuând prin prezen�a lor la Iaz o tradi�ie �inut� din 
genera�ie în genera�ie.

Pr. Vasile POP

Parohia Greco-Catolic� „În�l�area Domnului” 
Ip, a organizat sâmb�t�, 14 septembrie, de s�rb�toarea 
În�l��rii S� ntei Cruci, la Monumentului Eroilor, come-
morarea martirilor de la Ip �i din împrejurimi, uci�i în 
noaptea de 13-14 septembrie 1940. 

Astfel, cu începere de la ora 10.00, s-a celebrat 
Sfânta Liturghie o� ciat� de pr. Gheorghe 
urca� - vica-
rul foraneu al Silvaniei �i pr. Nicolae Bodea - protopop 
al �imleului împreun� cu un sobor de preo�i. Al�turi de 
un num�r considerabil de credincio	i a asistat la Sfânta 
Liturghie �i preotul reformat. „Doar rug�ciunea comu-
n� �i unitatea de sim�iri ne vor ajuta s� ar�t�m c� noi 
comemor�m nu pentru a condamna, ci pentru a ierta. 
Trebuie s�-i ajut�m �i pe al�ii s� în�eleag� c� nu exist�, 
pentru cei care cred în Cristos �i în Evanghelie, decât 
o cale în a vindeca cu adev�rat tot ceea ce to�ii consi-
der�m o atrocitate �i o ran� care a devenit comun�, �i 
aceast� cale este jertfa încoronat� de iertare..” a a� rmat 
p�rintele Nicolae Bodea în cuvântul s�u de înv���tur�.

A urmat ceremonia depunerilor de coroane �i 

jerbe de � ori în 
cadrul programu-
lui organizat de 
o� cialit��ile jude-
�ene �i locale la 
Mormântul Mar-
tirilor. Programul 
a continuat cu o 
ceremonie reli-
gioas� la Monu-
mentul Eroilor, în cadrul c�ruia parastasul a fost o� ciat 
c�tre reprezentan�ii Bisericii Greco-Catolice, încheiat 
cu depunere de coroane �i jerbe de � ori �i cu un mo-
ment oferit de copiii de la �coala Gimnazial� din Ip. 

Prezen�a la eveniment a o� cialit��ilor s�l�jene, 
împreun� reprezentan�ii institu�iilor a fost un semn pu-
ternic al dorin�ei comune ca evenimente precum cele 
comemorate s� nu se mai întâmple niciodat� pe aceste 
meleaguri.

Pr. Cristian BORZ
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(continuare în pag. 13)

Trei preo�i greco-catolici, cet��eni de onoare ai localit��ii B�d�cin
Localitatea s�l�jean� în 

care a tr�it renumitul om politic 
Iuliu Maniu, a s�rb�torit 800 de 
ani de existen�� documentar�. 
Cu acest prilej, B�d�cinul a fost 
gazda unor manifest�ri la care 
au luat parte o� cialit��i s�l�jene, 
� i ai satului �i sute de persoane. 
Evenimentul s-a desf��urat pe 
parcursul zilelor de 24-25 au-
gust (a.c). Acest moment oma-
gial a fost organizat de c�tre 
Prim�ria �i Consiliul Local al 
Comunei Pericei, în colaborare 
cu Parohia Greco-Catolic� �i 
Centrul de Cultur� �i Art� al Ju-
de�ului S�laj.

Cu acest prilej, sâmb�t� 
24 august, în cadrul �edin�ei ex-
traordinare a Consiliului Local 
au devenit cet��eni de onoare ai 
localit��ii B�d�cin p�rintele Si-
mion Man, post-mortem, p�rintele Gheorghe 
urca� �i 
p�rintele Cristian Borz.

P�rintele Simion Man s-a n�scut la B�d�cin-
S�laj la 8 mai 1910, dintr-o familie de ��rani, cu foarte 
mul�i copii. Tat�l s�u Gheorghe Man a fost v�r cu Iuliu 
Maniu. P�rintele Simion �i-a f�cut studiile liceale la �i-
mleu-Silvaniei la Liceul „Simion B�rnu�iu”, iar cele te-
ologice: doi ani la Gherla, doi la Oradea, absolvindu-le 
în 1933. În 1936 este numit paroh la B�d�cin, p�rintele 
Simion Man, � ind hirotonit de c�tre I.P.S. Valeriu Tra-
ian Fren�iu, episcop de Oradea.

La B�d�cin l-au a� at evenimentele din septem-
brie 1940, dup� Dictatul de la Viena, când mai mul�i 
solda�i unguri au murit în urma otr�virii apei din fân-
tâni, la cucerirea comunei. În 14 septembrie 1940, de 
ziua S� ntei Cruci, a fost condamnat la spânzur�toare 
de ocupan�ii horti�ti, a fost, îns�, eliberat în schimbul 
unui maghiar condamnat la Aiud. La 1 decembrie 1948 
este arestat pentru nesemnarea trecerii la ortodoxie.

În 1956, de Pa�ti, va face o vizit� episcopilor: 
Dr. Iuliu Hossu, Dr. Alexandru Rusu �i Dr. Ioan B�lan, 
care se a� au în domiciliu for�at la Curtea de Arge�. A �i-
nut o permanent� leg�tur� cu preo�ii a� a�i în rezisten�a 
catolic�. În casa sa a poposit de dou� ori I.P.S. Dr. Ale-
xandru Todea, viitorul cardinal, chiar în timpul opresi-
unilor comuniste. În plin� clandestinitate o� cia Sfân-
ta Liturghie în casa proprie la care asistau credincio�i 
chiar �i din p�r�ile l�pu�ene. Dup� eliberarea Bisericii, 
în decembrie 1989, particip� activ la reorganizarea 
eparhiei de Maramure� al�turi de preo�ii Lucian Mu-
re�an, actualul arhiepiscop major de la Blaj, Alexandru 
Mesian, episcop de Lugoj �i Simion Mesaro�, canonic 

de Baia Mare. Moare în anul 1999 la Baia Mare.
P�rintele Gheorghe �urca� s-a n�scut la 3 mar-

tie 1940, în localitatea Horoatul Crasnei, jude�ul S�laj, 
din p�rin�ii Teodor �i Irina, de religie greco-catolic�. 
În anul 1971 este student la Institutul Teologic de grad 
Universitar din Sibiu, curs de zi.

În toamna anului 1974, era înscris în anul IV de 
studii, a fost hirotonit preot �i trimis în Parohia Supurul 
de Sus, jude�ul Satu-Mare. În anul 1975 a absolvit Fa-
cultatea de Teologie, iar în vara anului 1976 a sus�inut 
examenul de Licen�� în Teologie, catedra de Omiletic� 
�i Catehetic�. În perioada februarie 1977 pân� în 31 
ianuarie 1986 a func�ionat ca preot la Parohia B�d�cin, 
comuna Pericei, jude�ul S�laj. În aceast� perioad� de 
9 ani, pe lâng� activitatea pastoral� a desf��urat �i o 
bogat� activitate administrativ�: a reînnoit acoperi�ul 
cu �indril� nou� din Maramure�, de la biserica veche, 
monument istoric; a renovat interiorul de dou� ori, a 
f�cut garduri, por�i la biseric� �i a pietruit drumul de 
la Biseric� la C�minul Cultural din sat; a construit o 
cas� parohial� cu trei nivele, garduri, por�i, anexe gos-
pod�re�ti.

În toat� activitatea preo�easc� a avut tot timpul 
în vedere ac�iunea de culturalizare a locuitorilor ora�u-
lui, astfel a participat la multe ac�iuni de natur� cultu-
ral�, diferite comemor�ri ale unor personalit��i transil-
v�nene: dezvelirea bustului omului de cultur� Ardelean 
Ioan Senior de la Supurul de Sus, autor al c�r�ii „Oa-
meni de seam� din S�laj”; aniversarea Bibliotecii Or�-
�ene�ti din �imleu, la 50 de ani, cu denumirea „Ale-
xandru �terca �ulu�iu” – fost vicar foraneu al Silvaniei 
�i din 1850 primul mitropolit al Blajului; aniversarea 
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O adunare de peste �apte sute de credincio�i, doi 
episcopi �i peste 25 de preo�i au participat duminic�, 8 
septembrie, la s� n�irea bisericii române unite cu Roma, 
greco-catolice. Este vorba de capela dedicat� Sf. Anto-
nie a fostului spital Belfanti care a fost adaptat� conform 
tradi�iei orientale dup� ritul bizantin, mul�umit� muncii 
p�rintelui Andrei Mese�an, paroh al Comunit��ii parohi-
ale române �i cu sprijinul a multor voluntari. 

Slujba a început cu o procesiune care, începând 
de la Biserica parohial� din Ostiglia, a adus pe PSS Vir-
gil Bercea, Episcop de Oradea Mare �i pe S.E. Mons. 
Roberto Busti, Episcop de Mantova, la biserica româ-
neasc�, continuând cu Sf. Liturghie greco-catolic�.  PSS 
Virgil a d�ruit Episcopului Busti un engolpion, icoan� 
sfânt� a Maicii Domnului care este purtat� de episcopii 
orientali, conferindu-i deasemenea parohului, don Bru-
no Ghiroldi, demnitatea de stavrofor, crucea pectoral� 
bizantin�. Semne de apropiere bisericeasc� fa�� de care 
parohul, p�rintele Andrei �i-a manifestat recuno�tin�a: 
„Mul�umesc tuturor celor din Ostiglia nu numai c� m-au 
primit ca pe un frate �i m-au sus�inut - a spus - �i auto-
rit��ilor care m-au ajutat s� ajung la realizarea acestui 
obiectiv”.  La Ostiglia este prima biseric� bizantin� ro-
mâneasc� din zona de Mantova, la care se adun� românii 
greco-catolici din Mantova, dar �i din Basso Modenese, 
din Rodigino �i din Basso Veronese. A doua capel� se 
în� in�eaz� la Mantova, în ora�. Slujbele în limba român� 
se vor �ine duminica la ora 10.30.

Sursa: http://www.bru-italia.eu

Biseric� dedicat� ritului 
bizantin, consacrat�lui �tefan Bathory - principe al Transilvaniei �i rege 

al Poloniei; dezvelirea pl�cii comemorative a primului 
director al Liceului românesc din �imleu, Dr. Ioan Os-
sian; dezvelirea bustului vicarului foraneu al Silvaniei 
Petru Cupcea, cu denumirea �colii din Supurul de Jos 
unde a fost preot �i director; simpozion la Zal�u des-
pre marele c�rturar �i patriot Simion B�rnu�iu; diferite 
manifest�ri la �imleu �i B�d�cin cu privire la perso-
nalitatea marelui om politic Iuliu Maniu; simpozion la 
�imleu despre personalit��i de seam� ale S�lajului; a 
participat împreun� cu consilierii Prim�riei �imleu la 
ac�iunile de înfr��ire a ora�ului �imleu cu ora�ul Nyir-
bator din Ungaria.

P�rintele Cristian Borz a fost hirotonit preot în 
28 februarie 1999 de c�tre PSS. Virgil Bercea, iar din 
19 decembrie 1999 a fost numit administrator parohial 
în nou în� in�ata parohie greco-catolic� din localitatea 
B�d�cin. În anul 2004 începe construc�ia noii biserici 
parohiale, care va �  s� n�it� pe 25 iulie 2010, ocazie cu 
care va primii din partea episcopului greco-catolic de 
Oradea, Dr. Virgil Bercea, distinc�ia „Crucea pectora-
l�”. În acela�i an începe demersurile pentru construc�ia 
unei noi case parohiale la B�d�cin. Este cofondator al 
revistei de spiritualitate cre�tin� „Flori de Crin” la care 
din anul 2008 este redactor �ef.

În toat� aceast� perioad� s-a implicat activ în 
promovarea valorilor culturale �i istorice a localit��ii 
B�d�cin prin organizarea de simpozioane, articole în 
pres�, parteneriate locale, jude�ene �i interna�ionale. 
A dat numeroase interviuri în presa local�: „Magazin 
S�l�jean”, „S�l�jeanul”, „Graiul S�lajului” �i în cea na-
�ional� „TVR1”, „Na�ional TV”, „Digi 24 Na�ional”, 
„Radio România Actualit��i”.

A scris numeroase articole în reviste de cultur� 
precum „Caiete Silvane”, „Magazin Istoric”, „Tribu-
na”, articole religioase în revista „Vestitorul” din Ora-
dea �i „Flori de Crin” din �imleu-Silvaniei.

Este redactor al c�r�ii „Florilegiu Omiletic” ap�-
rut� în anul 2010 la editura „Scriptorium” din Baia-Ma-
re. În anul 2012 scrie „Monogra� a satului B�d�cin �i a 
familiei Maniu” ap�rut� la editura „Caiete Silvane” din 
Zal�u. Este vice-pre�edinte al Funda�iei „Iuliu Maniu 
– Ion Mihalache” din Bucure�ti �i membru fondator al 
Funda�iei „Corneliu Coposu”, Filiala S�laj. S-a impli-
cat activ în reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu” 
din B�d�cin �i în recuperarea obiectelor care au apar-
�inut familiei Maniu. În anul 2011 a în� in�at un muzeu 
dedicat marelui om politic Iuliu Maniu la demisolul 
bisericii greco-catolice din B�d�cin, acordându-i-se în 
anul 2012 o „Diplom� de Onoare” din partea Direc�iei 
Jude�ene pentru Cultur� �i Patrimoniu Na�ional S�laj.

În anul 2006 a în� in�at un site, http://www.iuli-
umaniu.ro prin care a promovat valorile culturale ale 
satului B�d�cin.

Ioana GALE
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O VIZIT� SACR�

Revista – Via�a cre�tin� nr. 17 (207) - septembrie 1998
Coresponden�� din �ar�
La Arad se cânt� Liturghia P�rintelui Francisc Hubic

Destinul majorit��ii genera�iei noastre, a celor n�s-
cu�i dup� Marea Unire, în nordul Ardealului, a fost s� ne 
p�r�sim locurile natale în toamna anului 1940, ca urmare a 
Diktatului de la Viena. Ne desp�r�eam de familii, de rude, de 
prieteni, de colegi, de profesori. Fiecare în parte �i toate la 
un loc erau pierderi neînlocuibile.

Noi, cei pleca�i din Oradea, apar�inând Bisericii gre-
co-catolice, stabili�i în alte localit��i, ne-am dat seama, c� 
am mai pierdut ceva, care f�cea parte din universul nostru 
spiritual, �i anume: corul P�rintelui Francisc Hubic, fa�� de 
care p�rin�ii �i chiar noi, ca adolescen�i ce eram, aveam un 
adev�rat cult.

Neuitate au r�mas liturghiile o� ciate în Catedral� la 
marile s�rb�tori, concertele de colinzi, Te Deum-urile, când 
corul �i orchestra rev�rsau peste noi imnurile lauda�iei într-
o atmosfer� solemn� de rug�ciune �i adora�ie.

A�a se explic� �i ini�iativa inginerului Artemiu �i-
monca, plecat din Oradea ca elev de liceu în 1940, de a cân-
ta acum, dup� atâ�ia ani, Liturghia Sfântului Ioan Gur�-de-
Aur, a P�rintelui Francisc Hubic, în capela greco-catolic� 
din  Arad. Ini�iativa a devenit o realitate concret� în ziua 
de 20 octombrie 1996. Trebuie s� preciz�m c� la Arad nu 
s-au restituit înc� nici una din cele dou� biserici existente 
în 1948, situa�ie care a întârziat � nalizarea multor ini�iative 
sau demersuri generoase.

Talentul nativ pentru muzic� a lui Artemiu �imonca, 
sus�inut de o cultur� muzical� dobândit� din copil�rie �i 
perfec�ionat� la Conservatorul Municipal din Lugoj în pe-
rioada 1940-1943 ca elev al lui Filaret Barbu (pian) �i P. 
Stan, dirijorul corului „Ion Vidu” (armonie, contrapunct), 
i-au dat posibilitatea s� formeze �i s� instruiasc� un cor mixt 
de 25 persoane care cânt� pe patru voci. Pe parcursul li-
turghiei, inginerul �imonca cumuleaz� trei atribu�ii: dirijor, 
organist �i corist.

Se �tie, liturghia P�rintelui Francisc Hubic are la 
baz� muzica religioas� a lui G. Muzicescu, fragmente prelu-
ate �i armonizate. Majoritate sunt îns� crea�iile personale: 
cele trei cânt�ri de la început, apoi „Pe tine te l�ud�m(...)”, 
„Cuvine-se cu adev�rat(...)”, „Unul Sfânt(...) , „V�zut-am 
lumina (...)” �.a.. A introdus în liturghie �i „Tat�l nostru” al 
lui Ciprian Porumbescu.

Am urm�rit cu interes str�dania prietenului Artemiu 
�imonca, începând cu primele drumuri la Oradea pentru 
procurarea partiturilor, continuând cu munca de transcriere 
�i adaptare a unor pagini, zecile de repeti�ii cu corul �i, în 
� nal, participarea la Sfânta Liturghie.

Când a fost felicitat de clericii no�tri, de cuno�tin�e 
�i prieteni, a r�spuns cu modestie: „Opera P�rintelui Hu-
bic trebuie continuat�. Eu am privit lucrurile din orizontul 
continuit��ii. În etapa urm�toare avem obliga�ia s� form�m 
tineretul care s� preia �tafeta.”

C. Maior

La solicitarea parohiei „Schimbarea 
la fa��” din cartierul Velen�a - Oradea, re-
prezentat� prin P�rintele Paroh �i Protopop 
Buboi Gavril, Corul “Buna Vestire” din Arad 
a r�spuns prezent în prima duminic� a lunii 
august 2013.

 Câteva date din istoria corului:
Data na�terii - 20 octombrie 1996 - 

cînd la ini�iativa Prof. �imonca Artemiu, cu 
sprijinul Comitetului Protopopial, s-au pro-
curat partiturile liturgice ale P�rintelui, Com-
pozitorului �i Dirijorului Francisc Hubic.

Se men�ioneaz� de un real folos, spri-
jinul acordat de c�tre Prof. Oros Iuliu, care 
a urm�rit cu mult interes sârguin�a cu care 
membrii corului �i-au însu�it Liturghia Sf. 
Ioan Gur� de Aur, într-un timp relativ scurt.

Consider�m potrivit, a men�iona, aportul Prof. �imonca Artemiu, care este unul din elevii Pr. Franscisc Hubic, 
ajungând la 14 ani s� � e primit în Colectivul Pr. Francisc Hubic.

În cei 17 ani corul de la Arad a r�spuns, prin cânt, în parohiile greco catolice din jude�ul Arad �i la Timi�oara 
sau parohia greco catolic� din localitatea Plopi� - jude�ul S�laj.

În acest mod corul a fost solicitat la diverse festivit��i - s� n�ire de biserici, cruci, cununii, concerte, colinzi. 
Mai apoi un articol ap�rut în revista - Via�a cre�tin� nr. 17 (207) septembrie 1998, purtând titlul “ La Arad se 

cânt� Liturghia P�rintelui Francisc Hubic”
�i în � nal, a�a cum revista amintit� încheia astfel: “Opera p�rintelui Hubic trebuie continuat�, iar cei care mai 

suntem, privim, din orizontul continuit��ii, s� form�m tineretul în predarea �tafetei”
Artemiu 	IMONCA
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Vacan�a într-un „Col� de Rai”
Asocia�ia „Ave Miriam” - de pe lâng� Parohia 

Greco-Catolic� Valea lui Mihai - �i-a încheiat pro-
gramul zilnic de var�, odat� cu apropierea sfâr�itului 
vacan�ei. Copiii din Valea lui Mihai au avut ocazia s� 
petreac� zilnic timpul într-un mod pl�cut în oratoriul 
„Col� de rai”. 

În aceast� var�, Oratoriul a fost un loc îndr�git 
de un num�r de 40 de copii din care 30 prezen�i aproa-
pe zilnic. To�i s-au bucurat de o constant� bun� dispo-
zi�ie datorat�, mai ales, pedagogului Carmen Zima care 
le-a organizat timpul, condimentându-l cu joc, lecturi 
biblice, discu�ii, îndeletniciri artistice, excursii, sport 
�i dans. Împreun� am dobândind cuno�tin�e culturale 
�i practice, descoperind atrac�ii locale, precum Muze-
ul or��enesc, dar �i regionale, precum Casa ��r�neasc� 
din Galo�petreu, ferma de stru�i din Tarcea, Biserica 
„rutean�” (greco-catolic�) �i splendidul castel Karoly 
din Carei. Tot împreun� am devenit mai mari �i mai 
apropia�i unul de altul, descoperind frumuse�ea priete-
niei între noi, cu tinerii studen�i teologi din Pavia (Ita-
lia) �i cu copiii din Carei, de la centrul de joac� „C�su�a 
Teodorei” de pe lâng� Parohia Greco-Catolic� de lim-
b� maghiar� din Carei, dar �i al carit��ii cu copiii din 
centrul de plasament de tip familial din Galo�petreu, 
parte a impresionantului lan� creat din iubire de c�tre 
fratele Bojte Csaba. 

Din program, nu au lipsit nici incursiunile în tai-
na limbii engleze al�turi de profesorul Baricz Nanasi 
Ferenc. Totul a fost posibil datorit� p�rin�ilor care ne-
au acordat încredere �i au contribuit la costurile deru-
l�rii programului, al�turi de Prim�ria ora�ului Valea lui 
Mihai - prin bun�voin�a domnului primar Nyako Jozsef 
�i a consilierilor locali �i al�turi de Savsor Trascom �i 

Savmer Brut�ria Casei - prin bun�voin�a familiei Savu 
�i a domnului dr. Fur�u Gheorghe. Mul�umim tuturor 
acestor sponsori, colaboratorilor pedagogi, printre care 
Margareta Zacota, �i domnului profesor Suhany San-
dor, care a asigurat desf��urarea colabor�rii cu Asocia-
�ia Kinder Missionswerk din Aachen, care a contribuit 
la amenajarea centrului. 

Sfâr�itul acestei �coli de var�, care va continua 
�i la anul, a fost marcat cu un mult a�teptat bal mascat, 
în 30 august. Bucuria copiiilor a fost întrerupt� doar 
o singur� dat� cu anun�ul încet�rii „gr�dini�ei” (vorba 
lor), anun�ate cu un inevitabil amestec între regret, nos-
talgie �i iubire pedagogic� din partea Asocia�iei. 

S-a lansat, îns�, invita�ia de a ne urm�ri �i c�-
uta �i pe mai departe, c�ci acest program de var� este 
doar o parte a proiectului „Col� de rai” care continu�, 
de dou� ori pe s�pt�mân�, �i în timpul anului �colar cu 
diverse activit��i. Vom desf��ura activit��i recreative �i 
îndeletniciri artistice �i artizanale �i oferim spa�iul pen-
tru organizarea de anivers�ri pentru copii.

Asocia�ia Ave Miriam

Moment de emo�ie �i mare bucurie pentru cei 
aproximativ 800 de elevi care au participat luni, 16 sep-
tembrie a.c., la deschiderea anului �colar la Liceul Gre-
co-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea. Festivitatea s-a 
desf��urat în curtea �colii �i a debutat cu un Te Deum, 
o� ciat pentru începutul anului �colar, celebrat de PSS 
Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea.

„M� bucur s� v� salut la începutul anului �colar. Ne-
am rugat pentru voi, ca Dumnezeu s� v� dea în�elepciune, 
s� înv��a�i bine �i s� aduce�i bucurie p�rin�ilor �i profesori-
lor vo�tri. De asemenea, ne-am rugat ca bunul Dumnezeu 
s� v� �in� aproape de neam �i de biseric�”, le-a spus episco-
pul Virgil Bercea elevilor prezen�i la festivitate.

La rândul s�u, Andrei Cristea, directorul �colii, 
le-a m�rturisit c� i-a lipsit acel fream�t speci� c începu-
tului de an �colar �i c� oricât de bogat� arhitectural ar �  
cl�direa, f�r� prezen�a elevilor este goal�. „Dragi elevi, 
sunte�i plini de energie. V� rog s� v� folosi�i de aceast� 
energie pentru a deveni mai buni, mai boga�i spiritual, 

spre împlinirea p�rin�ilor vo�tri. Ave�i drepturi, dar �i 
obliga�ii, pentru c� nicio societate nu poate progresa 
f�r� reguli. Numai voi pute�i schimba ceva în aceast� 
�ar� �i în aceast� lume. Ave�i o mare responsabilitate, 
dragii mei”, a mai spus directorul �colii. El �i-a mani-
festat speran�a c� „acea s�mân�� pe care sem�n�torul o 
seam�n� va încol�i în su� etele lor �i c� rezultatele nu 
vor întârzia s� apar�”. Înainte de a da citire grupelor 
pe clase, Andrei Cristea i-a felicitat pe cei care au p��it 
pentru prima oar� în aceast� �coal�, �i le-a urat un an 
roditor cu rezultate deosebite. 

„Aproximativ 800 de elevi au început ast�zi anul 
�colar, de la gr�dini��, pân� la clasa a XII-a. Avem �i 
sistemul Step by Step, care a debutat aici, la Oradea, în 
anul 1998. Ne bucur�m c�, de la an la an, este un liceu 
tot mai c�utat”, ne-a declarat Anton Cioba, purt�torul 
de cuvânt al Episcopiei greco-catolice de Oradea.

Loredana IONA	 www.crisana.ro

Optimism la început de an �colar
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Aniversarea Casei celor f�r� cas�
Centrul Social Maria Rosa 

a împlinit frumoasa vârst� de 2 ani, 
momentul � ind s�rb�torit cu toate 
persoanele care vin �i bene� ciaz� de 
serviciile din cadrul Centrului Social 
Maria Rosa (casa). De data aceasta li 
s-a oferit un prânz festiv �i, dac� în � -
ecare zi ei trebuie s� î�i ia mâncarea 
de la buc�t�rie, în aceast� zi festiv� au 
fost servi�i la mas� de c�tre voluntari 
�i angaja�i.

La 2 ani de la deschiderea Cen-
trului, uitându-ne în urm�, ne d�m 
seama de lucrurile extraordinare rea-
lizate. Centrul, a devenit „casa” mul-
tor persoane care nu mai au un c�min. 
Când vorbim de „cas�” ne referim la faptul c� aceste 
persoane aici, la noi, fac lucrurile pe care noi le facem 
acas�: m�nânc�, se îmbrac�, se spal�.

Serviciul Cantina Social�, a permis servirea 
mesei calde zilnice în condi�ii decente a unui num�r de 
120 persoane a� ate în situa�ii de di� cultate. 

La 2 ani de la deschiderea Du�urilor Sociale, 
am oferit sprijin în efectuarea igienei corporale unui 

num�r de 205 persoane, iar num�rul du�urilor efectuate 
a fost de 1.572. Astfel, prin asigurarea condi�iilor op-
time necesare men�inerii �i realiz�rii igienei corporale 
am facilitat reintegrarea socio-profesional� a persoane-
lor f�r� ad�post.

De asemenea s-au diversi� cat activit��ile �i în 
cadrul Serviciului Centrul de zi pentru copii „Ga-
briele”. În cursul ultimului an, 8 copii au participat la 
activit��ile desf��urate în cadrul serviciului, activit��i 
educative �i non - formale, activit��i recreative - tab�ra 
de var�, bilunar au participat la o or� de educa�ie pentru 
s�n�tate sus�inute de un asistent medical, �i la alte ac-
tivit��i bazate pe nevoile individuale speci� ce � ec�rui 
copil. Atât copiilor cât �i membrilor familiei le-au fost 
asigurate îmbr�c�mintea adecvat� � ec�rui sezon �i ac-
cesul la du�urile sociale. Copiii care frecventeaz� zilnic 
Centrul de Zi, au de asemenea asigurat� o mas� cald� 
zilnic�.

La � nalul celor 2 ani de activit��i derulate în ca-
drul Centrului Social Maria Rosa suntem în continuare 
preocupa�i de cre�terea calit��ii serviciilor oferite se-
menilor no�tri a� a�i în nevoie.

Ioana GHERASIM
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A�a cum bine a spus Cardinalul Iuliu Hossu 
„Credin�a noastr� este via�a noastr�!” �i pentru c�, cre-
din�a f�r� caritate nu aduce rod �i, caritatea f�r� credin-
�� ar �  un sentiment lipsit de consisten��, noi, volunta-
rii, datorit� credin�ei vedem chipul lui Cristos re� ectat 
în cei care ne cer ajutorul �i contamina�i de iubirea Lui 
nu putem sta impasibili. Schimbare este cuvântul nos-
tru de ordine �i odat� cu schimb�rile pe care le facem 
cu noi în�ine încerc�m s� schimb�m �i lumea în care 
tr�im. 

La sfâr�itul lunii iunie 2013 Asocia�ia Caritas 
Eparhial Oradea ne-a d�ruit un sfâr�it de s�pt�mân� 
minunat la Stana de Vale. Pe scurt am ajuns în 28 seara, 
ne-am instalat, peste a�tept�ri, de confortabil. Prin grija 
pr. Vasile am avut parte de c�ldur� pl�cut� în camere �i 
între noi. Sâmb�t� diminea�a am fost prezen�i cu to�ii la 
celebrarea S� ntei Liturghii, � ind s�rb�toarea S� n�ilor 
Apostoli Petru �i Pavel. 
inut� afar�, în natur�, cânt�-
rile noastre se contopeau cu ciripitul vesel al pas�rilor, 
cu razele mângâietoare ale soarelui �i adierea vântului. 
Seara, ne-am adunat cu pl�cere în jurul focului, unde pr. 
Vasile a ini�iat discu�ii pe tema samariteanului milostiv, 
a renun��rii dar �i pentru a ne cunoa�te mai bine. Tot la 
lumina �i c�ldura focului, Delia �i noi to�i ca printr-o 
magie am transformat carto� i, ciupercile, m�m�liga, 
pâinea, micii �i carnea de pui în bun�t��i delicioase. 
Ne-am distrat cu diverse jocuri uitând de vârst� �i timp.

Duminic� la orele 10.00, iar��i Sfânta Liturghie 
în aerul pur al dimine�ii. Aer pe care l-am inspirat cu 

mare pofta f�când �i drume�ii la Izvorul Minunilor �i 
mai departe. Dar pentru c� muntele e ca via�a îns��i, 
plin de sui�uri �i coborâ�uri, capricios �i imprevizibil, 
singura modalitate de-a te sim�i bine, e s�-l iei a�a cum 
e, �tiind c� dup� ploaie apare negre�it soarele, c� pr�-
pastia e periculoas�, doar, dac� te apropii prea mult de 
marginea ei �i, c�-n abunden�a de verde, î�i vor face 
loc o multitudine de alte culori. Într-un cuvânt a fost 
o ie�ire în natur� deosebit de reu�it�, care cu siguran�a 
ne-a îmbog��it �i su� ete�te. 

Mul�umim Caritas!
Dana P.

Weekend în natur�

Caritas Eparhial Oradea a deschis un centru 
educativ de circa un an �i jum�tate �i a ini�iat un nou 
parcurs educativ �i sper� s�-l continue �i în viitor. În 
acest an, tab�ra de var� având ca tem� mottoul „Cre�-
tem împreun�” a fost o experien�� nou� pentru to�i par-
ticipan�ii. Tab�ra s-a �inut din 26 la 30 august la Ionai� 
cu participarea coordonatorului centrului educativ, doi 
preo�i �i un grup de voluntari din Faenza, Sicilia, Ger-
mania �i România.

În cele cinci zile copiii �i adolescen�ii centrului 
s-au cunoscut mai bine �i au înv��at s� se accepte �i s� 
îi accepte pe ceilal�i cu defectele �i calit��ile lor, de a 
avea o persoan� care organizeaz� ziua întreag�, de a-i 
respecta pe ceilal�i �i locul unde se a� au, au în�eles ce 
înseamn� a �  responsabil, au înv��at s� nu le � e fric� c� 
vor gre�i, au înv��at s� execute tot ceea ce trebuie f�cut 
cu zâmbetul pe buze.

Voluntarii le-au voit binele, au stat al�turi de ei în 
orice moment al zilei ca �i cum ar �  stat cu familia lor.

Au mai fost �i zile „colorate” când ne-am jucat, 
am dansat, am recitat, am p�l�vr�git, ne-am îmbr��i-
�at, am cântat, ne-am rugat Domnului mul�umindu-i 
de mâncarea d�ruit�, am râs, ne-am iubit unii pe al�ii 

dar ne-am �i ciond�nit, am f�cut cur��enie, am împ�r-
t��it drume�iile �i camerele, am vizitat Pe�tera Ur�ilor, 
muzeul obiectelor tradi�ionale române�ti �i am vizitat 
locul de unde izvor��te Izvorul minunilor. Nu vom uita 
niciodat� zâmbetele persoanelor întâlnite în aceast� ta-
b�r� precum nici vitalitatea acestora.

Tr�iasc� dragostea, tr�iasc� fraternitatea, tr�ias-
c� misiunea!

Alecsandra CROVASCE

Cre�tem împreun�!
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Pelerinaj în cinstea Martirilor Bisericii Catolice:
	imleu Silvaniei – Sighetu Marma�iei

Pelerinajul are „buletin”!
Unii cu mult� emo�ie, al�ii pur �i simplu curi-

o�i, unii entuziasma�i, al�ii îngrijora�i pentru necunos-
cut… cam a�a s-a deschis, pe 22 august anul acesta, 
al 14-a capitol al Pelerinajului spre Sighet în cinstea 
Martirilor Bisericii Catolice. Peste 120 su� ete tinere 
au str�b�tut 165 km pe jos de la �imleu Silvaniei spre 
Sighetu Marma�iei prin c�ldur�, frig, ploi, vânt, cu b�-
t�turi sau dureri de picioare. Toate acestea pentru a-i 
cunoa�te mai bine pe Episcopii, preo�ii sau oamenii 
politici care au murit în închisorile comuniste, tortu-
ra�i � ind pentru credin�a lor vie în Isus Cristos �i în 
unitatea bisericii catolice.

Acest pelerinaj este unul care întotdeauna se las� 
cu prietenii frumoase, cu altfel de rela�ii între tineri. 
Este un pelerinaj care une�te min�ile �i su� etele spre 
lucruri bune: spre cunoa�tere, spre rug�ciune, spre co-
muniune, spre Dumnezeu. Timpul petrecut împreun� 
antreneaz� altruismul, dorin�a de a oferi celui de lâng� 
tine cel pu�in un gând bun, o vorb� cald�; dorin�a de a 
iubi. Este un timp în care înve�i cum s� te rogi…

Anul acesta, când deja Pelerinajul nostru co-
lorat �i parfumat a împlinit vârsta la care ”prime�te 
buletinul”, pe lâng� faptul c� am reu�it s� ne rug�m 
zi de zi, mai ales prin celebrarea S� ntei Liturghii, am 
reu�it s� încuraj�m comunit��ile parohiale prin care 
am trecut prin cântecul nostru �i voio�ia noastr�. Am 
citit, am meditat �i am discutat împreun� despre vie-
�ile a doi dintre Episcopi: PS Alexandru Rusu �i PS 
Ioan Suciu, dar �i despre marele om politic �i marele 
om cre�tin Iuliu Maniu, anul acesta împlinindu-se 50 
respectiv 60 de ani de la moartea acestor valori eterne. 
Ne-am rugat zilnic pentru beati� carea episcopilor, dar 
am înv��at s� cerem des prin rug�ciunea lui Iuliu Ma-
niu ceea ce el ne-a propus:”s�n�tate, putere de mun-
c�, rezisten�� moral� �i � zic�, cur��area gândurilor, 
îndreptarea judec��ilor; alungarea lenei, a ne�tiin�ei, 
a uit�rii, a micimii de su� et, a nesim�irii împietrite, 
luminarea min�ii, înt�rirea voin�ei, c�utarea �intelor 
nobile �i a mijloacelor potrivite”.

Odat� ajun�i la Cimitirul S�racilor din Sighet în 
seara de 28 august, acolo unde sunt aruncate trupurile 
atâtor s� n�i – f�r� vreo cruce la c�p�tâi, f�r� slujbe de 
înmormântare, primind binecuvântarea PF Lucian Mu-
re�an �i a PS Virgil Bercea, am r�su� at u�ura�i �i am 
mul�umit lui Dumnezeu pentru darul de a mai parcur-
ge înc� odat� acest drum. Suntem siguri c� rug�ciunea 
ne-a fost ascultat� întrucât Domnul ne-a binecuvântat 
cu blânzi stropi de ploaie. A doua zi, pe 29 august, 
Sfânta Liturghie �i Parastasul l-am celebrat în Închi-
soarea din Sighet pentru acele su� ete care au plecat 
spre cer din închisorile comuniste. Tinerii de alt�dat�, 

supravie�uitorii terorii închisorii din Sighet ne-au redat 
din nou încrederea, ne-au oferit zâmbetele lor �i mul�u-
mirea pentru drumul parcurs �i pentru dumnealor, dar 
mai ales ne-au l�sat s�-i lu�m ca model în vie�ile noas-
tre: f�r� dorin�� de r�zbunare, mereu r�bd�tori, deschi�i 
la minte �i cu o credin�� puternic�.

Suntem convin�i c� acest pelerinaj a fost c�l�-
uzit �i de c�tre Monseniorul Vladimir Ghika – pentru 
care timp de opt zile ne-am rugat �i c�ruia i-am cerut 
mijlocirea. Anul acesta �ederea noastr� în Sighet a 
fost mai scurt� tocmai pentru c� mul�i dintre pelerini 
au dorit s� ajung� la Bucure�ti în data de 31 august la 
Liturghia în care a fost beati� cat Venerabilul Vladimir 
Ghika, fapt care de altfel s-a �i realizat. O Liturghie 
la care darurile cere�ti s-au rev�rsat asupra inimilor 
noastre. Prin�ul Vladimir Ghika – un exemplu viu de 
modestie, de simplitate, de d�ruire, un om neobi�nuit 
de inteligent, un preot sfânt �i un martir care din 31 
august este un Fericit.

Mul�umim lui Vladimir Ghika, mul�umim lui 
Dumnezeu, S� ntei Fecioare Maria �i tuturor celor care 
ne-au c�l�uzit din cer în acest pelerinaj al nostru, de 
data aceasta de-a lungul ��rii, de la �imleu, Sighet, Bu-
cure�ti! Mul�umim, de asemenea, tuturor binef�c�tori-
lor no�tri, tuturor parohiilor care ne-au primit cu mult� 
dragoste oferindu-ne o mas� cald� sau un spa�iu bun 
pentru somn, indiferent c� a fost vorba despre �uri sau 
alte locuri improvizate!

Mul�umim � ec�rui pelerin în parte pentru c� a 
reu�it s� însenineze acest drum cu tinere�ea �i ging��ia 
sa! Tinerii acestui pelerinaj au vârste cuprinse între 9 �i 
75 de ani – cu to�ii � ind plini de via��, uni�i �i priete-
no�i, chiar dac� venim de la Oradea, Beiu�, �tei, �im-
leu Silvaniei, B�d�cin, Sici, Iaz, Por�i, Plopi�, Ceri�a, 
Zal�u, Cehu Silvaniei, Bulgari, L�pu�el, Carei, Baia 
Mare, Sighetu Marma�iei, Cluj Napoca, Reghin, Cugir, 
Timi�oara, Bra�ov, Bucure�ti, Ia�i, Roman precum �i 
din Italia.

În mod deosebit dorim s� mul�umim Preas� n�i-
tului Virgil pentru încuraj�ri, sus�inere �i binecuvânt�ri, 
precum �i preo�ilor, c�lug�rilor �i seminari�tilor din 
Congrega�ia „Don Orione” care sunt mereu su� etul �i 
organizatorii acestui pelerinaj.

Ne rug�m unii pentru al�ii �i ne dorim s� ne re-
întâlnim în 22 august 2014 la �imleu mai buni �i mai 
încrez�tori!

Pentru fotogra� i accesa�i: http://ldo.ro/galerie-
foto/2012-2013/pelerinaj-in-cinstea-martirilor-bise-
ricii-catolice.html

Ana-Maria OROS
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Lansare de carte în Parohia din San Donà di Piave
Sâmb�ta seara, 7 septembrie 2013, în sala de 

conferin�e a bisericii „San Giuseppe Lavoratore” din 
San Donà di Piave a avut loc lansarea c�r�ii “Catene 
e Terrore” (“Lan�uri �i teroare”) a PS Ioan Ploscaru, 
episcop greco-catolic de Lugoj. Prezentarea a fost f�-
cut� de c�tre PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic 
de Oradea.

Volumul a ap�rut sub îngrijirea profesorilor 
Marco Dalla Tore �i Giuseppe Munarini �i a doamnei 
Mariana Ghergu, la editura Dehoniane din Bologna.

În mijlocul comunit��ii greco-catolice �i a unui 
public italian destul de numeros am avut onoarea s�-i 
avem prezen�i pe Mons. Gianfranco Agostino Gardin - 
episcop de Treviso, pe Consulul general al României la 
Trieste - domnul Cosmin Dumitrescu, prof. Giuseppe 
Munarini, pr. Protopop Vasile Barbolovici, don Lucia-
no - parohul bisericii gazd�, directorul Migrantes - don 
Gabriele Bitante, don Saverio - paroh de Musile di Pia-
ve, don Primo Zanatta - paroh de Croce, pr. Aetius Pop 
de la Padova, pr Marian Liviu de la Oderzo.

Deschiderea prezent�rii a fost f�cut� de pr. pro-
topop Vasile Barbolovici împreuna cu prof. Giuseppe 
Munarini, care au f�cut referiri la geneza acestui vo-
lum, la care cel din urm� �i-a adus aportul prin îmbog�-
�irea c�r�ii cu explica�ii referitoare la personaje, toponi-
me, în special pentru cititorul italian.

PSS Virgil a f�cut o scurt� prezentare istoric� 
despre formarea poporului român �i despre istoria bise-
ricii greco-catolice, subliniind, mai ales, etapele impor-
tante: unirea cu Roma (1697-1701), sco�ând în eviden-
ta valorile spirituale, culturale �i lingvistice pentru care 
au luptat înainta�ii, dar �i sprijinul adus la unirea celor 
trei regiuni: 
ara Româmeasc� (Valahia), Transilvania 
�i Moldova �i la formarea României Mari în anul 1918.

PSS Virgil a subliniat rolul important pe care l-a 
avut limba român�. Totodat� a amintit despre perioada 
de tensiune �i teroare comunist� dup� cel de-al doilea 
r�zboi mondial (din 1948 pân� în 1964), perioad� care 
coincide cu arestarea episcopilor �i a multor preo�i gre-
co-catolici. 
ara a fost transformat� într-o închisoare 
general� iar intelectualii au fost considera�i inamicii 
poporului român.

În acest context la sfâr�itul celui de-al doilea 
r�zboi mondial, episcopul greco-catolic Ioan Ploscaru 
a fost purtat prin închisorile comuniste aproape cinci-
sprezece ani, acuzat de „tr�dare de patrie” �i „spionaj”, 

pentru c� refuza s� treac� la biserica ortodox�.
PS Ploscaru vorbe�te în aceast� carte despre li-

bertatea interioar�, despre deten�ia �i modul de via�� 
din „camera neagr�”.

Mons. Gianfranco Agostino, a �inut �i el s� inter-
vin� cu o precizare, spunând ca dup� ce a citit aceast� 
carte, este profund mi�cat su� ete�te �i impresionat de 
modul în care episcopul Ploscaru a tr�it cu demnita-
te, iubire �i devotament, perioada de deten�ie, dar mai 
ales rela�ia personal� cu Dumnezeu �i cu cei din ce-
lul�; toate cruzimile �i ororile din interior erau tr�ite 
cu credin�� �i dragoste prin prisma leg�turii strânse cu 
Creatorul. Mons. Agostino, încercând s� se transpun� 
în pielea episcopului Ploscaru, î�i pune întrebarea dac� 
în situa�ii asem�n�toare, ar �  tr�it credin�a, cu aceea�i 
intensitate �i curaj. Preas� n�ia Sa a mai ad�ugat ca el 
crede ca „bisericile noastre lini�tite au nevoie de acest 
tip de m�rturie. Î�i exprim� admira�ia Sa fa�� de acest 
episcop martir, mul�umind pentru aceasta m�rturie.

Domnul consul Cosmin Dumitrescu î�i exprim� 
mul�umirea de a �  invitat la astfel de evenimente, amin-
tind �i dânsul despre istoria românilor �i despre faptul c� 
italianul de rând cunoa�te prea pu�in despre istoria noas-
tr�. A mai men�ionat c� Romania �i-a ap�rat cre�tinismul 
�i credin�a ei mereu. El a concluzionat spunând c� „spi-
ritul liber al cre�tinului a rezistat �i va rezista mereu”.

La încheierea prezent�rii, pr. Protopop Vasile Bar-
bolovici a mul�umit Preas� n�iilor lor pentru participare 
�i efortul depus, precum �i celor care au f�cut posibila 
ob�inerea acestei prezent�ri �i tuturor participan�ilor.

Pr. C�t�lin Dumitru POP

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. 
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1,5 Lei

ROZAR PENTRU VOCA�IA PROPRIE
ÎN RUG�CIUNE DOU�ZECI 	I PATRU DE ORE

19-20 OCTOMBRIE 2012

 În � ecare an, în luna octombrie, Parohia “Sfântul Gheorghe” 
din Oradea, str. Louis Pasteur, 26 se a� � în rug�ciune continu� 
celebrând “Rozarul de 24 de ore”. Tema rug�ciunii din acest an 
este: Voca�ia proprie.
 V� adres�m invita�ia de a participa �i a �  al�turi de noi, în 
aceste dou� zile, începând cu ora 10.00, 19 octombrie, la Biserica 
“Sfântul Gheorghe”.
 În speran�a c� �i Dumneavoastr� ve�i �  al�turi de noi �i v� 
a�tept�m ca împreun� s� ne rug�m pentru Voca�ia proprie.
 Cei care doresc s� se al�ture acestei rug�ciuni continue pot s� 
o fac� în orice moment, în arcul celor 24 de ore, la Biserica „Sfântul 
Gheorghe”, în parohie sau în familie.

Pr. Olimpiu Todorean

09.00-10.00 – Primirea participan�ilor
10.00-10.30 – Procesiune 
10.30-12.00 – Sfânta Liturghie 	i Medita�ie
12.00-13.00 – Discu�ii pe grupuri
13.00- 13.45 – Prânz
13.45-14.00 – Deplasarea spre locul întâlnirii
14.00-15.00 – Dialogul Episcopului cu tinerii 	i predarea Crucii Eparhiale
15.00-16.30 – Program artistic
          17.00 – Plecare 

LOCUL ÎNTÂLNIRII:  ZONA PENNY MARKET (Piata 1 Mai)

ÎNTÂLNIREA EPARHIAL� A TINERILOR
12 OCTOMBRIE 2013, �IMLEU-SILVANIEI

Tineri misionari în lume 
„Pe drum vesti�i cu bucurie c� Împ�r��ia Cerurilor s-a apropiat” (Mt. 10,7)

Preacucernici P�rin�i, dragi tineri,
În data de 12 octombrie 2013 va avea loc, la �imleu Silvaniei, Întâlnirea Eparhial� a Tinerilor având ca tem�: 

„Tineri misionari în lume”, iar moto-ul: „Pe drum vesti�i c� Împ�r��ia Cerurilor s-a apropiat” (Mt. 10,7). Este foarte 
urgent� aceast� chemare a tinerilor de a con�tientiza cât de important este s� devin� misionari ai lui Cristos în lume, 
s� se formeze �i s� creasc� cu siguran�a c� Împ�r��ia Cerurilor este aproape de � ecare dintre noi.

Dragi tineri,
V� invit s� participa�i într-un num�r cât mai mare la acest eveniment dedicat vou� �i s� tr�im împreun� mo-

mente de har �i bucurie. Pe drumul vie�ii voastre trebuie s�-L întâlni�i pe Mântuitorul �i s� v� l�sa�i c�l�uzi�i de El.

+ Virgil BERCEA
Episcop


