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Comunicat
Biserica Catolic� de ambele rituri din România 

nu este împotriva dezvolt�rii economice a ��rii �i nici 
împotriva investitorilor str�ini, dar nu poate r�mâne in-
diferent� atunci când viitorul societ��ii �i binele comun 
al poporului român sunt puse în pericol.

De aceea, atâta timp cât nu exist� garan�ii certe �i 
sigure privind protec�ia mediului, s�n�tatea cet��enilor 
�i o îmbun�t��ire a calit��ii vie�ii în România, Biserica 
Romano-Catolic� �i Biserica Greco-Catolic� din Ro-
mânia nu pot �  de acord cu proiectul Ro�ia Montan�. 

S-au t�iat f�r� noim� p�durile României, aurul 
verde al ��rii, dar cel pu�in poporul nostru a tr�it mai 
bine? �tim bine c� nu. Ne-au n�p�dit viiturile distru-
gând vie�i �i bunuri.

S-a dat subsolul ��rii, petrolul, aurul negru al Ro-
mâniei �i ce putem spune? Poporul tr�ie�te mai bine? �tim 
bine c� nu. Pl�tim la fel de scump sau mai scump benzina 
decât ��rile care nu au pic de petrol în subsolul lor.

Se încearc� s� se dea mai pe nimic aurul galben 
al României; �i pe lâng� faptul c� poporul român nu 
pare c� va tr�i mai bine, vom l�sa mo�tenire un lac de 

cianuri genera�iilor urm�toare �i un noian de pericole 
pentru s�n�tatea �i bun�starea lor.

Biserica Romano-Catolic� �i Biserica Greco-Ca-
tolic� nu vor s� � e p�rta�e la un asemenea p�cat grav 
împotriva binelui comun al întregii ��ri �i de aceea se 
pronun�� împotriva proiectului Ro�ia Montan�, � ind 
astfel al�turi de to�i cei care vor binele genera�iilor de 
azi �i de mâine ale poporului nostru.

Ar �  necesare comisii �i dezbateri publice care 
s� studieze cum s� nu mai plece tinerii din �ar�; cum s� 
� e trata�i bolnavii în spitale conform demnit��ii umane; 
cum s� � e ocroti�i copiii �i b�trânii. C�ci azi �i mâine �i 
mereu oamenii sunt adev�ratul aur al poporului nostru. 

Pân� nu vom avea garan�iile de mai sus, propunem 
Guvernului retragerea proiectului de lege privind Ro�ia 
Montan� �i facem apel la întreaga clas� politic� din Ro-
mânia s� guverneze în mod responsabil, c�utând binele 
comun al tuturor cet��enilor ��rii �i nu interesele proprii.

În numele episcopilor catolici din România,

†Ioan ROBU
Arhiepiscop Mitropolit de Bucure�ti

Biserica Catolic� de ambele rituri din România �i-a exprimat public punctul de vedere în leg�tur� cu proiectul 
Ro�ia Montan�, în cadrul dezbaterilor g�zduite la Palatul Parlamentului vineri, 4 octombrie a.c. Episcopii Catolici se 
pronun�� împotriva proiectului Ro�ia Montan�, dat � ind c� nu exist� garan�ii certe �i sigure privind protec�ia mediu-
lui, s�n�tatea cet��enilor �i o îmbun�t��ire a calit��ii vie�ii în România.

Punctul de vedere al episcopilor catolici, semnat de ÎnaltPreas� n�itul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de 
Bucure�ti �i Pre�edinte al Conferin�ei Episcopilor Catolici din România, a fost prezentat în Parlament de preotul 
greco-catolic Andrei M�rcu�. 

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! 
Când recit�m Crezul spunem „Cred într-una, sfânta, 

catolic� �i apostolic� Biseric�”. Nu �tiu dac� a�i re� ectat 
vreodat� asupra semni� ca�iei pe care o are expresia „Bi-
serica este apostolic�”. Poate câteodat�, venind la Roma, 
v-a�i gândit la importan�a apostolilor Petru �i Paul care aici 
�i-au dat via�a pentru a duce �i a m�rturisi evanghelia. 

Dar este mai mult. A m�rturisi c� Biserica este aposto-
lic� înseamn� a sublinia leg�tura constitutiv� pe care ea o are 
cu apostolii, cu acel mic grup de doisprezece oameni pe care 
Isus i-a chemat la el într-o zi, i-a chemat pe nume, pentru ca 
s� r�mân� cu el �i pentru a-i trimite s� predice (cf. Mc 3,13-
19). De fapt, „apostoli” este un cuvânt grec care înseamn� 
„trimis”. Un apostol este o persoan� care este trimis� s� fac� 
ceva �i apostolii au fost ale�i, chema�i �i trimi�i de Isus pentru 
a continua lucrarea sa, adic� s� se roage - este prima munc� a 
unui apostol - �i, a doua, s� vesteasc� evanghelia. Acest lucru 
este important pentru c�, atunci când ne gândim la apostoli am 
putea s� credem c� au mers numai s� vesteasc� evanghelia, s� 
fac� atâtea fapte. Îns� în primele timpuri ale Bisericii a fost o 
problem� pentru c� apostolii trebuiau s� fac� atâtea lucruri �i 
atunci i-au constituit pe diaconi, pentru ca s� � e pentru apos-
toli mai mult timp pentru a se ruga �i pentru a vesti cuvântul 
lui Dumnezeu. Atunci când ne gândim la succesorii apos-
tolilor, episcopii, inclusiv papa, pentru c� �i el este episcop, 
trebuie s� ne întreb�m dac� acest succesor al apostolilor mai 
întâi se roag� �i dac� dup� aceea veste�te evanghelia: asta 
înseamn� a �  apostol �i pentru aceasta Biserica este apostoli-
c�. Noi to�i, dac� vrem s� � m apostoli a�a cum vom explica 
acum, trebuie s� ne întreb�m: Eu m� rog pentru mântuirea 
lumii? Vestesc evanghelia? Aceasta este Biserica apostolic�! 
Este o leg�tur� constitutiv� pe care o avem cu apostolii. 

Pornind chiar de la asta a� vrea s� subliniez pe scurt 
trei semni� ca�ii ale adjectivului „apostolic�” aplicat Bisericii. 

1. Biserica este apostolic� pentru c� este întemeiat� pe 
predica �i pe rug�ciunea apostolilor, pe autoritatea care le-a 
fost dat� lor de Cristos însu�i. Sfântul Paul le scrie cre�tinilor 
din Efes: „Sunte�i concet��eni ai s� n�ilor �i oameni de cas� ai 
lui Dumnezeu, zidi�i pe temelia apostolilor �i a profe�ilor, pia-
tra unghiular� � ind Cristos Isus” (2,19-20); adic� îi aseam�n� 
pe cre�tini cu pietrele vii ce formeaz� un edi� ciu care este Bi-
serica �i acest edi� ciu este întemeiat pe apostoli, drept coloa-
ne, iar piatra care sprijin� totul este Isus însu�i. F�r� Isus nu 
poate s� existe Biserica! Isus este tocmai baza Bisericii, fun-
damentul! Apostolii au tr�it cu Isus, au ascultat cuvintele sale, 
au împ�rt��it via�a sa, mai ales au fost martori ai mor�ii �i în-
vierii sale. Credin�a noastr�, Biserica pe care Cristos a voit-o, 
nu se întemeiaz� pe o idee, nu se întemeiaz� pe o � lozo� e, se 
întemeiaz� pe Cristos însu�i. �i Biserica este ca o plant� care 
de-a lungul secolelor a crescut, s-a dezvoltat, a adus roade, 
îns� r�d�cinile sale sunt bine împlântate în el, �i experien�a 
fundamental� a lui Cristos pe care au tr�it-o apostolii, ale�i 
�i trimi�i de Isus, ajunge pân� la noi. Din acea plant� micu-
��, în zilele noastre Biserica este în toat� lumea. 

2. Dar s� ne întreb�m: Cum este posibil pentru noi s� 

Trei semni� ca�ii ale adjectivului „apostolic�” aplicat Bisericii 
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ne leg�m cu acea m�rturie, cum poate s� ajung� pân� la noi 
ceea ce au tr�it apostolii cu Isus, ceea ce au ascultat de la el? 
Iat� a doua semni� ca�ie a termenului „apostolicitate”. Cate-
hismul Bisericii Catolice a� rm� c� Biserica este apostolic� 
deoarece „p�streaz� �i transmite, cu ajutorul Spiritului Sfânt 
care locuie�te în ea, înv���tura, depozitul bun, cuvintele s�-
n�toase auzite de la apostoli” (nr. 857). Biserica p�streaz� 
de-a lungul secolelor acest tezaur pre�ios, care este Sfânta 
Scriptur�, doctrina, sacramentele, slujirea p�storilor, a�a în-
cât putem s� � m � deli lui Cristos �i s� � m p�rta�i de îns��i 
via�a sa. Este ca un � uviu care curge în istorie, se dezvolt�, 
irig�, îns� apa care curge este mereu aceea care porne�te de 
la izvor, iar izvorul este Cristos însu�i: el este Cel Înviat, el 
este Cel Viu, �i cuvintele sale nu trec, pentru c� el nu trece, 
el este viu, el ast�zi este printre noi aici, el ne aude �i noi 
vorbim cu el �i el ne ascult�, este în inima noastr�. Isus este 
cu noi, ast�zi! Aceasta este frumuse�ea Bisericii: prezen�a lui 
Isus printre noi. Ne gândim vreodat� la cât de important este 
acest dar pe care Cristos ni l-a d�ruit, darul Bisericii, în care 
putem s�-l întâlnim? Ne gândim vreodat� cum tocmai Biseri-
ca, în drumul s�u de-a lungul secolelor - în po� da di� cult��ilor, 
problemelor, sl�biciunilor, p�catelor noastre - este cea care ne 
transmite mesajul autentic al lui Cristos? Ne d�ruie�te siguran-
�a c� noi credem în ceea ce realmente Cristos ne-a comunicat? 

3. Ultimul gând: Biserica este apostolic� pentru c� 
este trimis� s� duc� evanghelia la toat� lumea. Continu� în 
drumul istoriei îns��i misiunea pe care Isus a încredin�at-o 
apostolilor: „A�adar, merge�i, �i face�i ucenici din toate na-
�iunile, botezându-i în numele Tat�lui �i al Fiului �i al Sfân-
tului Spirit, înv��ându-i s� �in� toate câte v-am poruncit. �i 
iat�, eu sunt cu voi în toate zilele, pân� la sfâr�itul lumii” 
(Mt 28,19-20). Asta e ceea ce Isus ne-a spus s� facem! In-
sist asupra acestui aspect al misionarit��ii, pentru c� Cristos 
ne invit� pe to�i „s� mergem” în întâmpinarea celorlal�i, ne 
trimite, ne cere s� ne mi�c�m pentru a duce bucuria evan-
gheliei! Îns� o dat� s� ne întreb�m: Suntem misionari prin 
cuvântul nostru, dar mai ales prin via�a noastr� cre�tin�, 
prin m�rturia noastr�? Sau suntem cre�tini închi�i în inima 
noastr� �i în bisericile noastre, cre�tini de sacristie? Cre�tini 
numai cu vorba, dar care tr�iesc ca p�gânii? Trebuie s� ne 
punem aceste întreb�ri, care nu sunt un repro�. �i eu mi-o 
spun mie însumi: Cum sunt cre�tin, cu m�rturia într-adev�r? 

Biserica are r�d�cinile sale în înv���tura apostolilor, 
martori autentici ai lui Cristos, dar prive�te la viitor, are 
con�tiin�a ferm� c� este trimis� - trimis� de Isus - s� � e 
misionar�, ducând numele lui Isus cu rug�ciunea, vestirea 
�i m�rturia. O Biseric� ce se închide în ea îns��i �i în trecut, 
o Biseric� ce prive�te numai micile reguli de obi�nuin�e, de 
atitudini, este o Biseric� ce tr�deaz� propria identitate; o 
Biseric� închis� tr�deaz� propria identitate! A�adar, s� re-
descoperim ast�zi toat� frumuse�ea �i responsabilitate de 
a �  Biseric� apostolic�! �i aminti�i-v�: Biseric� apostolic� 
pentru c� ne rug�m - prima misiune - �i pentru c� vestim 
evanghelia cu via�a noastr� �i cu cuvintele noastre.

Traducere de pr. Mihai P�TRA�CU
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RUG�CIUNEA
Odat� ni�te pe�ti�ori, care se sc�ldau f�r�  griji în 

apele m�rii, sunt striga�i de Creator: -Veni�i, iubi�ilor, 
s� v� dest�inui taina fericirii voastre. Bucuro�i �i ono-
ra�i c� Cel ce le d�duse via�� le oferi aten�ie �i grij�, se 
opriser� din înotul lor �i ascultar� cu drag. Creatorul le 
spuse multe, despre cum a creat totul cu gândul de a-i 
face p�rta�i pe to�i iubirii �i fericirii sale. Pe�ti�orii se 
sim�ir� m�guli�i de aceste dest�inuiri. Cui le mai spu-
se astfel de taine marele Creator?! Unora, încet, încet, 
zâmbetul sincer disp�ru de pe fa�a lor, schi�ând doar 
unul protocolar �i dezam�git. Creatorul le dest�inui li-
mitele fericirii lor. Cum s� nu poat� înota aproape de 
mal ori de suprafa�a luminoas� a apei. De ce ar �  feri-
ci�i înotând împreun� doar în aceste limite, de ce li-ar �  
bine doar în îmbr��i�area apei? Într-o zi un pe�ti�or se 
încumet� s� treac� limitele sale, neîncrez�tor în dest�i-
nuirile Creatorului s�u. Era fericit, uitându-se în jur c� 
sunt �i al�i colegi dornici de a br�zda nelimitat aceste 
ape. Urcau bucuro�i, d�deau din înot�toare cu mult� 
sârguin��. Sim�eau suprafa�a mai cald� a apei, înotau 
printre razele de lumin� care se oglindeau în ap�. Ce 
frumos! Deodat�, un vuiet de departe! O plesnitur� pe 
ape! Sim�ea c� nu mai prime�te aer... sim�ea o încle�-
tare puternic� în jurul pieptului s�u, ceva ce nu mai 
sim�ise... îi lipsea aerul dulce ascuns între pic�turile de 
ap�, îi lipsea îmbr��i�area cald� a bunului s�u prieten, 
Creatorul. Acum nu mai era în apele ocrotitoare, ie�ise 
într-o de�art� libertate...! 

Rugat � ind a scrie rânduri despre rug�ciune (în-
tr-o bro�ur� destinat� unui grup de peleini), m-am spe-
riat privind înspre nem�rginita-i tain� �i valoare. Întin-
s� �i bogat� este ca o mare, dar în adâncime..., îns� la 
suprafa�� este chiar obositoare �i plictisitoare ca o ne-
sfâr�it� mare. Am sim�it nevoia s� r�spund schi�ând o 
mic� poveste: cea a unei vie�i fericite, dar pierdute. Cu 
cât drag ascultau �i contemporanii Mântuitorului nos-
tru parabolele sale. Setea de a cunoa�te tainele sale îi 
scufunda în adev�rurile ascunse. Suntem prea pragma-
tici, avem ochi dar nu vedem, �i urechi dar nu auzim... 
Adev�rurile sunt cutremur�tor de evidente, dragostea 
lui Dumnezeu neimaginat de ocrotitoare. C�ut�m me-
reu a dobândi fericirea, încerc�m s� trecem limite f�r� 
a �  con�tien�i de riscurile posibile. Fericirea este în li-
mitele � in�ei noastre!

Ce i-a adus sfâr�itul dragului nostru pe�ti�or? 
Uitarea dialogului cu Creatorul s�u! Aceasta este rug�-
ciunea: dialogul cu Dumnezeu, Creatorul nostru, Tat�l 
nostru. Prin rug�ciune r�spundem dorin�ei �i chem�rii 
Tat�lui de a ne revedea. Prin rug�ciune sim�im o taini-
c� apropiere �i o lumin� ne cuprinde ..., o lumin�  prin 
care vedem lucrarea Tat�lui �i în�elegem planul s�u 
pentru via�a noastr�. Prin rug�ciune descoperim ferici-
rea noastr� care este, chiar, în su� etele noastre. 

Nu am cuvinte s� descriu starea de lini�te �i de 
bucurie izvorât� dintr-o dulce rug�ciune. Din acest mo-
tiv am vrea s� r�spundem chem�rii lui Isus: Ruga�i-v� 
neîncetat! Dar cum am putea s� ascult�m de acest sfat? 
Avem îndatoriri casnice �i profesionale, sarcini famili-
are �i alte dorin�e nelimitate... într-un timp alocat, atât 
de scurt. 

Nu suntem mereu cu un grup într-un pelerinaj, 
într-un timp rezervat �i binecuvântat. Dar suntem în 
Biseric� �i tr�im într-o comunitate. Avem timpuri alo-
cate pentru rug�ciune prin care ne punem în prezen�a 
lui Dumnezeu s� n�ind limitele zilelor noastre. Dumi-
nica este, prin excelen��, ziua în care Creatorul ne vor-
be�te, în care Isus ne mântuie�te. Liturghia, rug�ciunea 
al�turi �i împreun� de confra�i este izvor de armonie 
�i înt�rire prin m�rturie. Aceasta este rug�ciunea, iar 
neîncetat� este atunci când aceast� stare o men�inem în 
su� etele noastre �i tot ceea ce facem împlinim în spi-
ritul cuvintelor de Dumnezeu dezv�luite. Rug�ciunea 
lumineaz� �i înt�re�te credin�a, iar fapta o rode�te �i 
o prelunge�te, dincolo de timp, scufundând su� etul în 
iubirea ocrotitoare al lui Dumnezeu �i în fericirea sa, 
departe de pericole ascunse. 

Obose�ti uneori, su� ete? Încredin�eaz�-te Mari-
ei, Maicii S� nte, cere-i s� se roage cu �i pentru tine. 
Ea este ca un curent de ap� care te apropie de Creator. 
Înoat�, su� ete, r�mânând mereu în rug�ciune. De�arte 
sunt lic�ririle atr�g�toare, nefolositoare unele exem-
plele cotidiene. R�mâi cu încredere în apele destinate, 
chiar dac� uneori sunt chiar tulburate �i calea vie�ii ca 
o tain� neîn�eleas�. Încrede-te în Domnul, vorbe�te-i �i 
ascult�-l... în rug�ciune. 

Pr. Zorel ZIMA
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(continuare în pag. 6)

Episcopul Martir �i Sfânt Ioan Suciu avea o evlavie 
cu totul deosebit� pentru Sfânta Fecioar� Maria. Fiind ma-
rianist, a însu� e�it via�a Reuniunilor Mariane din Scolile 
Blajului �i din întreaga Mitropolie.

Chemarea Preas� n�iei Sale spre Reuniunea Maria-
n�, adresat� credincio�ilor Bisericii noastre, este actual� �i 
ast�zi: ,,S� ne apropiem mai mult de Maica Domnului. 
Via�a noastr� s� � e constelat� cu virtu�ile Ei. Curent de 
cur��enie, de entuziasm �i bucurie s� se reverse peste 
lume, din Ea prin noi”.

�i Preas� n�ia Sa continu�: ,,Louis Bleriot, acest în-
c�p��ânat al aerului, pioner al avia�iei, avea în inim� un 
cult deosebit c�tre Sfânta Fecioar�. Orice avânt, orice 
zbor, în nenum�ratele-i încerc�ri, i-au pornit de-acolo. 
A oferit omagiu acestei Mame, o plac� de mul�umire, pe 
o parte se vede biserica satului de unde a plecat, când 
a traversat Canalul Mânecii, pe cealalt� se vede chipul 
S� ntei Fecioare cu aceast� inscrip�ie:  - Prive�te-o, apoi 
ia-�i zborul! - Este o deviz� pentru genera�ia de ast�zi. 
Avem nevoie s� privim ceva frumos, integral frumos, 
�i-apoi s� ne lu�m zborul spre idealul cre�tin de via��. 
Prin Sfânta Fecioar�, via�a va deveni un val luminos în 
lumea neagr� de azi. C�ci lumea îmb�trâne�te �i se în-
negre�te de câte ori nu prive�te spre Ea. S� privim cu to�i 
ochii trupului �i-ai inimii acest izvor al avântului mare 
�i sfânt, �i mântuitor!” („Tinerimea nou�”).

Analizând spiritualitatea marianist� în acest articol, 
sim�im nevoia s� revedem sensul cuvântului spiritualitate. 
Dup� DEX, prin spiritualitate se în�elege ceea ce caracte-
rizeaz� o colectivitate uman� din punct de vedere al vie-
�ii sale spirituale, al speci� cului culturii sale. Formulat� 
concis, spiritualitatea este ansamblul de idei �i sentimente 
care caracterizeaz� o colectivitate.

Din cuvintele PSS Ioan Suciu, reies câteva repe-
re ale spiritualit��ii marianiste. Ceea ce trebuie re�inut ca 
tr�s�tur� esen�ial� a acestei spiritualit��i este izvorul ei �i 
acesta este SPIRITUL MARIEI. Pentru a-l în�elege îns� 
cu adev�rat, se cuvine ca � ecare marianist s� cunoasc� 
via�a Preacuratei, s� intre în aceast� via��, dar nu oricum, 
ci prin citirea �i meditarea S� ntei Scripturi, pentru c� spi-
ritualitatea marianist� se bazeaz� pe adev�rata înv���tur� a 
Bisericii. A�a cum pentru cultul marian doctrina Bisericii 
are în vedere formele de pietate recomandate de Magiste-
riu �i îndeamn� pe teologi s� se ,,�in� departe de orice fel 
de exaltare �i de orice îngustime a min�ii”, acela�i lucru 
trebuie s�-l avem în vedere �i pentru via�a S� ntei Fecioa-
re. Chiar dac� informa�iile cu referire la Maria în ,,Noul 
Testament” nu sunt bogate, ele sunt pline de semni� ca�ii 
�i acestea vor �  explicate de P�rintele spiritual, prezent la 
� ecare întrunire marian�.

Sf. Luigi Maria Grignion de Monfort în opera sa 

,,Tratat despre adev�rata evlavie c�tre Sfânta Fecioar� 
Maria” reliefeaz� datoria celor care au o evlavie particu-
lar� pentru Maria, Mam�, Model �i Ocrotitoare, ca ace�tia 
s�-i cunoasc� via�a, c�ci aprofundat� aceast� via�� de cre-
din�� �i sfânt�, va duce la s� n�irea vie�ii lor. 

Acela�i Sfânt subliniaz� zece virtu�i principale ale 
S� ntei Fecioare: umilin�a adânc�, credin�a vie, asculta-
rea necondi�ionat� , rug�ciunea continu�, morti� carea 
în toate, cur��ia str�lucit�, dragostea arz�toare pentru 
Dumnezeu �i oameni, r�bdarea eroic�, blânde�ea înge-
reasc� �i în�elepciunea dumnezeiasc�’’. La acestea, Pr. 
Bernard �tef A. A. adaug� speran�a �i încrederea.

Preas� n�ia Sa Ioan Suciu ne asigur� c� apropiin-
du-ne de Maria, via�a noastr� va �  ,,constelat� cu virtu-
�ile Ei”. Toate virtu�ile Preacuratei se cer a �  urmate de 
mariani�ti. Desigur, virtu�ile ,,Celei pline de har” nu pot 
�  atinse de noi, dar modelul înalt al virtu�ilor S� ntei Fe-
cioare ne orienteaz� în drumul des�vâr�irii spirituale cre�-
tine, înseamn�, cum spune Episcopul Ioan Suciu, ,,c� ne 
leg�m plugul de o stea”, înseamn� c� intrând pe drumul 
perfec�iunii spirituale, îi �tim culmile. Odat� început� as-
censiunea, trebuie s� dep��im ,,oboselile”, s� persever�m 
�i s� nu abandon�m. Nu este îns� deloc u�or, în � ecare 
moment vom �  pu�i în situa�ia s� lupt�m cu noi în�ine, cu 
sl�biciunile �i ispitele; nu sunt excluse c�derile, dar ,,în 
cre�tinism nu este atât de important de câte ori cazi, ci 
de câte ori te ridici” , ne face aten�i Preotul �i scriitorul 
Ion Agârbiceanu.

�tiin�a de a înainta pe drumul perfec�iunii mariani�-
tii o înva�� de la marii s� n�i ai Bisericii Catolice. Ne sunt 
în ajutor Sf. Tereza de Avila (1515-1582), numit� �i Te-
reza cea Mare, Doctor al Bisericii, care a descoperit cum 
s� se înving� pe sine îns��i �i experien�a sa personal� o 
descrie în cunoscutele ei opere: ,,Drumul perfec�iunii” �i 
,,Castelul interior”. Un alt Doctor al Bisericii este Sfânta 
Tereza a Pruncului Isus �i a S� ntei Fe�e (1873-1897), Te-
reza cea Mic�. În ,,Istoria unui su� et’’ înf��i�eaz� ,,taina 
�i frumuse�ea unei vie�i tr�ite în iubirea lui Dumnezeu” 
�i ne aduce în fa�� drumul ei personal spre s� n�enie - calea 
cea mic�: puterea de a transforma cele mai simple �i bana-
le ac�iuni în acte de iubire oferite lui Dumnezeu. 

La ace�ti mari s� n�i prin care Domnul nostru Isus 
Cristos �i-a reînnoit Biserica, Sfântul P�rinte Benedict al 
XVI-lea aminte�te în opera sa ,,Isus din Nazaret” - De 
la intrarea în Ierusalim la Înviere - �i alte mari � guri de 
s� n�i: Sf. Francisc, Sf. Dominic, Sf. Ignatiu de Loyola, Sf. 
Francisc Xaveriu, s� n�i care au puterea de a-i transforma 
pe oameni.

Informa�ia în materie de credin�� trebuie s� � e me-
reu în aten�ia Reuniunilor Mariane. La Oradea, în Reuniu-

 Centenar

Reuniunea Marian� în via�a Eparhiei noastre

Otilia B�LA�
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nea ,,Neprih�nita Z�mislire”, se obi�nuie�te s� se prezinte 
la � ecare întrunire, indiferent de tema � xat�, un medalion 
cu via�a unui sfânt, model pentru noi. Dar to�i ace�ti mari 
s� n�i �i al�ii pe care nu-i putem aminti în spa�iul articolului, 
au fost înso�i�i în drumul spre s� n�enie de Sfânta Fecioar� 
Maria. Fericita Tereza de Calcuta a avut o evlavie distinc-
t� pentru Preacurata, se sprijinea pe ajutorul ei �i, drept 
mul�umire, împodobea zilnic cu � ori statuia Preacuratei 
din Grota de la Lourdes ridicat� în gr�dina M�n�stirii. 
Iat� câteva gânduri ale acestei mari s� nte contemporane: 
,,Maica Domnului este cea mai frumoas� dintre toate 
femeile, cea mai mare, cea mai umil�, cea mai curat�, 
cea mai sfânt�. Când s-a sim�it plin� de har, plin� de 
Isus, s-a mi�cat cu toat� graba. Cred c� de aceea Dum-
nezeu a ales o femeie pentru a ar�ta iubirea �i mila fa�� 
de lume. �i noi , asemenea Mariei, trebuie s� mergem în 
c�utarea � ilor no�tri, a�a cum a f�cut ea când Isus s-a 
r�t�cit...” (Franca Zambonini, ,,Tereza de Calcuta - Cre-
ionul lui Dumnezeu”, Ed. Pauline, Bucure�ti, 2003, p.88).

Acum se deschide o alt� component� a spiritualit�-
�ii mariane: APOSTOLATUL. 

Având sub privire apostolatul, Fericita Tereza de 
Calcuta spunea: ,,Ceea ce facem este mai pu�in decât o 
pic�tur� într-un ocean. Dar f�r� acea pic�tur�, oceanu-
lui i-ar lipsi ceva”. Conciliul Vatican II subliniaz� datoria 
angaj�rii laicilor în apostolat: ,,...apostolatul Bisericii �i al 
tuturor membrilor ei este îndreptat în primul rând spre a 
dezv�lui lumii, prin cuvinte �i fapte, mesajul lui Cristos 
�i a-i împ�rt��i harul Lui” (Conciliul Vatican II, p.225). 
Chemarea la apostolat �i evanghelizare au f�cut-o to�i Pa-
pii secolului trecut, mai aproape de noi, Ioan al XXIII-lea, 
Paul al VI-lea, Ioan Paul al II-lea, Benedict al XVI-lea �i 
acum o face Papa Francisc: ,,...P�stori �i credincio�i, ne 
vom str�dui s� r�spundem cu � delitate la misiunea din 
totdeauna: a-L duce pe Cristos omului �i a-L conduce pe 
om la întâlnirea cu Isus Cristos, Cale, Adev�r �i Via��”, 
ne spune Sfântul P�rinte (Saverio Gaeta, ,,Papa Francisc - 
Via�a �i provoc�rile”, Ed. Surorile Lauretane, 2013, p.52).

Apostolatul mariani�tilor o are în aten�ie �i pe Sfân-
ta Fecioar�, pe care o face cunoscut� oamenilor, trezind 
în su� ete iubirea �i încrederea deplin� în puterea ei de 
Mam�, Ocrotitoare �i Mijlocitoare, oferind totodat�, prin 
ei, modelul vie�ii mariane: ,,...s� ne orient�m via�a spre 
Isus, s� ne tr�im via�a cre�tin� prin Maria, cu Maria �i 
în Maria”. Parafrazând cuvintele Sf. Tereza a Pruncului 
Isus, am putea spune c� marianistul este un mic penel pe 
care Maria l-a ales pentru a-�i picta imaginea în su� ete. 
Apostolatul nostru, al mariani�tilor, este lipsit de predici, 
greutatea lui st� în prezen�a noastr� în familie, Biseric� 
�i societate, în puterea pe care faptele noastre o exercit� 
asupra celor din preajm�. 

RUG�CIUNEA, cum este �i � resc, constituie 
,,su� etul Reuniunii”, atât rug�ciunea personal�, cât �i cea 
comunitar�. Mariani�tii au obliga�ia s� participe la Sf. Li-
turghie, dar �i la alte rug�ciuni �i devo�iuni. Cu deosebire, 

Reuniunea Marian� are ca rug�ciuni speci� ce Sf. Rozar 
�i Paraclisul Maicii Domnului. Rug�ciunea marian� ne 
une�te pe to�i catolicii din lumea întreag�, indiferent de 
�ar� sau de limba vorbit�, cu to�ii ne reg�sim în aceea�i 
gândire �i sim�ire, în bucuria de o avea pe Preacurata ca 
Mam� �i de a apar�ine aceleia�i Biserici. Despre rug�ciu-
nea marian� vom vorbi îns� pe larg luna viitoare. 

Tr�im ast�zi într-o lume secularizat�, lipsit� de su-
� et, st�pânit� de atotputernicia tehnicii, a consumismului �i 
a relativismului; vocea acestei lumi este puternic� �i in� u-
en�eaz� negativ, atinge îns��i r�d�cinile religiei, �i noi tre-
buie s�-i rezist�m. Cum? Desigur sunt mai multe c�i, una 
dintre ele este cunoa�terea CULTURII UMANISTE. 

Reuniunea Marian� dore�te ca membrii ei s� cu-
noasc� �i s� integreze cultura umanist� în gândirea perso-
nal�, îmbog��indu-�i astfel su� etul - este motivul pentru 
care acestei culturi îi sunt destinate un num�r însemnat 
din temele întrunirilor lunare. 

Cultura umanist� - literatura, pictura, muzica - 
posed� profunde valori cre�tine �i î�i are importan�� 
speci� c� în Biseric�. Conciliul Vatican II reaminte�-
te c� Biserica trebuie s� aib� în vedere faptul c� prin 
cultur� se perfec�ioneaz� integral persoana uman� �i 
aceasta va ajunge la ,,cele mai nobile valori ale ade-
v�rului, binelui �i frumosului �i la o judecat� cu va-
loare universal�’’ (,,Conciliul Ecumenic Vatican II”, 
Traducerea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucu-
re�ti, Nyregyhaza, 1990, p.368), Conform Conciliului, 
o persoan� cultivat� va dovedi o mai bun� cunoa�tere 
a lui Dumnezeu, Evanghelia va �  mai bine în�eleas� �i 
tr�it�, � delitatea fa�� de Biseric�, mai profund�.

BISERICA GRECO-CATOLIC�, suprimat� 
prin violen�� în 1948, a rezistat prin MARTIRIUL EPI-
SCOPILOR. Biserica noastr� a tr�it în clandestinitate �i 
nu s-a l�sat învins�, a fost puternic� datorit� jertfei aces-
tor SFIN�I �i a Episcopilor care i-au urmat, consacra�i 
�i ei în clandestinitate, �i datorit� clerului �i credincio-
�ilor care i-au r�mas � deli. În tain� �i lacrimi, bobi�ele 
Sfântului Rozar treceau prin mâinile celor care iubeau 
Biserica noastr� �i se rugau pentru ea. De acolo, de Sus, 
Preacurata primea rug�ciunea �i plânsul nostru. Paginile 
de suferin�e �i jertfe ale Bisericii noastre, FIDEL� RO-
MEI în po� da persecu�iei, sunt ast�zi pagini din ISTO-
RIA BISERICII CATOLICE pe care o îmbog��e�te. 
Reuniunea Marian� rezerv� întotdeauna un num�r de 
întruniri cunoa�terii istoriei Bisericii noastre, a valorilor 
ei, a personalit��ilor �i a Episcopilor Martiri.

Prin � ecare marianist se simte în Biseric� prezen�a 
Reuniunii, familie unit� prin acelea�i idealuri, unit� prin 
prietenie care nu dezam�ge�te, prin solidaritate, respect �i 
încredere, prin seriozitate �i responsabilitate.

Pentru a �  la în�l�imea datoriei sale, Reuniunea 
Marian� ,,prive�te în permanen�� spre ceva frumos ca 
s� se orienteze c�tre idealul vie�ii cre�tine, prive�te spre 
Sfânta Fecioar�”.  (va urma)
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Pr. Anton MOISIN �i Ioan MOISIN

PREOTUL BACO�IU AUGUSTIN,
MORT PENTRU CREDIN�A CATOLIC	 ÎN

LAG	RUL DE LA GRINDU (	 1961)

 N�scut în 1909 �i hirotonit preot în 1932, a refu-
zat categoric trecerea for�at� la Biserica Ortodox� Ro-
mân� în 1948. Fusese administrator parohial la Parohia 
Român� Unit� Satu-Lung (Protopopiatul Cluj), iar în 
1948 era preot la Sânpaul (Jud. Cluj).

Prima dat� a fost arestat în 1952. Apoi a fost ares-
tat în 1956 sau în 1957 �i condamnat la 5 ani. În 1958 era 
la Gherla, în temni�a de exterminare, unde l-a întâlnit pe 
Preotul Alexandru Ra�iu, care a scris: „P�rintele Augus-
tin Baco�iu a stat cu mine în celul� la Gherla, iar în 1959 
a fost transferat în lag�rul de la Grinzi, unde a �i murit 
în 1961”. Preotul Vasile Anderc�u scrie despre Preotul 
Augustin Baco�iu: „ Locuri de deten�ie: Gherla.1958, 
Grindu-1959 (1960) 1961, Balta Br�ilei. Locul �i data 
mor�ii - 	 Grindu - 1961”. Locul înhum�rii nu se �tie.

A�adar, P�rintele greco-catolic Augustin Baco�iu 
a murit pentru credin�a catolic� în lag�rul-colonie de 
munc� de la Grindu. Preotul Alexandru Ra�iu, ajuns în 
S.U.A., îl trece printre cei „care s-au jert� t pentru cre-
din�a catolic� �i Biserica Român� Unit�”. Jertfa lui s� 
ne � e înt�rire în credin�a dreapt� catolic�. 

PREOTUL PROF. DR. IOAN OSIAN,
CLERIC GRECO-CATOLIC, MORT ÎN LAG	RUL 

DE LA GHENCEA (	 1953 sau 1954)
PENTRU CREDIN�A CATOLIC	

În vremea prigoanei comuniste, când Prof. An-
ton Moisin strângea în secret date despre clericii uni�i 
(greco-catolici) aresta�i, Preotul Canonic Dr. Coriolan 
T�mâian i-a spus la Oradea : „ Pr.Dr. Ioan Osian a fost 
directorul Liceului de b�ie�i din �imleu. Arestat �i dus 
la închisoarea Ghencea, a murit acolo”. Preotul Ioan 
Osian refuzase trecerea for�at� la Biserica Ortodox� 
Român� în 1948. Preotul Alexandru Ra�iu (trecut �i el 
prin temni�e ca �i Canonicul Coriolan T�mâian) a in-

dicat �i anul mor�ii Preotului Ioan Osian, anume 1954, 
spunând c� a murit în lag�rul Ghencea. Preotul Vasile 
Anderc�u scrie c� P�rintele Ioan Osian a fost de�inut 
între 1950-1952, ad�ugând c� „moare în lag�rul de ex-
terminare Ghencea, în 04.01.1953”. Faptul c� a preci-
zat ziua, luna �i anul ne-a dat de gândit, de aceea nu 
ne putem pronun�a înc� dac� anul corect al mor�ii este 
1953 sau 1954. Cândva se va l�muri �i acest aspect. 
Cert e c� Preotul Ioan Osian a murit într-un lag�r de 
exterminare pentru credin�a sa catolic�. Jertfa lui s� ne 
� e înt�rire în credin�a catolic�.

PREOTUL FANEA VICTOR,
MORT PENTRU CREDIN�	 ÎN LAG	RELE 

COMUNISTE (	 1960 SAU 1961).
(ÎNGROPAT ÎNTR-O GROAP	 COMUN	)

Preotul greco-catolic Fanea Victor, n�scut în 
comuna Trip (Jud. Satu-Mare), cu studii teologice la 
Oradea �i devenit preot în comuna Sâncrai (Jud. Sa-
tu-Mare), a refuzat în 1948 trecerea for�at� la Biseri-
ca Ortodox� Român� ordonat� de regimul stalinist �i 
îndeplinit� de Securitate cu complicitatea conducerii 
Bisericii Ortodoxe Române. Ca urmare a refuzului s�u 
a fost arestat în acela�i an. S-a reîntors totu�i dar a acti-
vat clandestin în �ara Oa�ului pe linie bisericeasc�. În 
1957 a fost din nou arestat, de data aceasta de� nitiv, �i 
condamnat. A fost trimis în lag�rele de munc� �i exter-
minare de la Periprava, se pare de la Gr�dini, precum 
�i de la Salcia. A fost anchetat �i chinuit. Nu a rezistat 
regimului s�lbatic de munc� for�at� �i de exterminare 
din aceste lag�re. Dar nu a cedat nimic din credin�a sa, 
de�i se stingea iar so�ia lui era singur� acas� cu cinci 
copii mici. Exist� dou� informa�ii despre moartea lui : 
în lag�rul de la Periprava în aprilie 1960 sau în lag�rul 
de la Salcia în 1961. Locul înhum�rii nu se �tie, doar c� 
este o groap� comun�.

Este cert îns� c� Preotul Fanea Victor �i-a dat 
via�a pentru credin�a catolic�.

�APTE PREO�I GRECO–CATOLICI ROMÂNI CARE AU 
PIERIT ÎN PRIGOANA COMUNIST�

 Nu s-a mai pomenit a�a ceva din primele veacuri de cre�tinism, o asemenea persecu�ie �i o aseme-
nea mare de suferin�e �i jertfe pentru Cristos. A�a cum martirii romani de odinioar� piereau în t�cere �i rug� în 
catacombele Romei, la fel au pierit în t�cere �i rug� românii uni�i martiriza�i pentru credin�a lor cre�tin� auten-
tic� �i pentru leg�tura lor spiritual� cu Scaunul Romei.  A�a cum str�bunii no�tri romani martiri nu l–au tr�dat 
pe Cristos, nu L-am tr�dat nici noi, cei ce am suferit. Mai mult, în prigoan� a fost o apropiere su� eteasc� de 
Cristos f�r� egal în via�a neprigonit�, dup� cum m�rturisesc to�i cei ce s-au învrednicit de suferin�e, oc�ri, în-
chisoare �i moarte pentru Cristos. Rev�rsarea harurilor a fost nelimitat�. Cine nu cunoa�te aceste adev�ruri 
din prigoan�, nu va în�elege nimic din rostul adânc al dramei poporului român din ultima jum�tate de veac.

 Preot Octavian Moisin,
 Slujitor din catacombele cre�tine de rezisten�� în fa�a ateo-comunismului, 21 iunie 2002
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PREOTUL NEDA DUMITRU,
CANONIC �I PROFESOR GRECO-CATOLIC,

MORT PENTRU CREDIN�A CATOLIC	
ÎN PRIGOANA COMUNIST	 (	 1956)

Preotul greco-catolic Dumitru Neda a fost un in-
telectual român unit (greco-catolic) de marc�, ziarist �i 
profesor la Academia de Teologie din Blaj, Canonic Mi-
tropolitan. A refuzat în 1948 trecerea for�at� la Biserica 
Ortodox� Român�, � ind arestat din acest motiv. Închis 
la Neam� �i apoi la Dragoslavele, a fost trimis ulterior la 
temni�a de exterminare din Sighet. Din cauza condi�iilor 
inumane de deten�ie s-a îmboln�vit de pl�mâni, scui-
pând sânge. Tu�ea puternic, îl auzeau �i al�i de�inu�i (î�i 
amintea de tusea lui �i Episcopul Iuliu Hossu, închis în 
alt� celul�). Ca s� scape de el, autorit��ile l-au eliberat. 
S-a îngrijit o vreme dar a fost din nou arestat la Cluj �i 
condamnat la Sibiu de un tribunal militar la regim de 
deten�ie (dup� unele surse „lag�r de concentrare”, dup� 
altele domiciliu for�at), urmarea � ind c� a murit repe-
de (1956). Desigur, boala contractat� la Sighet l-a r�pus 
acum. În intervalul dintre cele dou� deten�ii Prof. Univ. 
Dr. Alexandru Ciplea f�cuse aproape imposibilul ca s�-l 
vindece, dar revenind Preotul Neda Dumitru în deten�ie 
�i f�r� ajutorul acestui medic, s-a pr�p�dit repede. Prin 
urmare, se poate spune c� Preotul Neda Dumitru �i-a dat 
via�a pentru credin�a catolic�.

PREOTUL DAVID IOAN, 
PAROH ÎN S	RATA (JUD. F	G	RA�), A FOST 

ÎMPU�CAT DE SECURITATE �I A MURIT
PENTRU CREDIN�A CATOLIC	 (	 1955)

Preotul greco-catolic David Ioan s-a n�scut în 
1908, �i a fost hirotonit preot în 1931. Când a început 
prigoana anti-unit� în 1948, a refuzat s� treac� la Bise-
rica Ortodox� Român�. A trebuit s� stea ascuns câ�iva 
ani, � ind ad�postit de ��rani din dou� sate. Slujea în 
ascuns, a scris �i o carte (unde o �  ?), le acorda asisten�� 
spiritual� �i partizanilor din Mun�ii F�g�ra�. Securita-
tea era s�-l încol�easc� o dat�, într-o �ur�, a tras cu pis-
toalele. A doua oar� n-au mai ratat, anume în 7 Ianuarie 
1955, securi�tii l-au dibuit într-o glug� de coceni unde 
avea ascunz�toare, el a încercat s� fug� dar a fost îm-
pu�cat. Ion Gavril� Ogoranu, comandant de partizani, 
care lupta în zon� contra Securit��ii, scrie c� atunci Pre-
otul David Ioan a fost doar „r�nit”, precizând data: „7 
Ianuarie 1955”, dar: „Moare curând dup� aceea”. Pro-
fesorul Gavril Popa din Scorei, i-a declarat Preotului 
Anton Moisin, c� P�rintele David Ioan „a fost prins, 
torturat”, ad�ugând: „La scurt timp a murit”.

A�adar, Preotul greco-catolic David Ioan �i-a dat 
via�a pentru credin�a catolic� în anul 1955, moartea � -
ind urmarea împu�c�rii lui de c�tre Securitate.

PREOTUL LEON MANU,
EGUMENUL M	N	STIRII GRECO-CATOLICE 

NICULA, MORT PENTRU CREDIN�A CATOLIC	 
ÎN TEMNI�A DIN GHERLA (	 23 MARTIE 1958)

Anul acesta s-au împlinit 55 de ani de la martiri-
zarea Preotului C�lug�r Leon Manu, O.S.V.M. N�scut 
în C�ianul Mic (Jud, Bistri�a N�s�ud ) a slujit biserice�-
te în Dieceza Greco-Catolic� de Cluj-Gherla, � ind Pa-
roh la Cluj-M�n��tur II �i Egumen al Mân�stirii Nicula 
(m�n�stire greco-catolic�). A refuzat trecerea for�at� la 
Biserica Ortodox� Român� în 1948. În calitate de pre-
ot �i c�lug�r s-a remarcat prin s� n�enie �i prin predicile 
deosebite. A fost arestat �i închis la Gherla, temni�� de 
exterminare. Acolo a �i murit. Preotul Alexandru Ra�iu 
era vecin de celul� cu el �i a spus: „ La Gherla, în 1958 
Martie, a murit Preotul Leon Man, în celula al�turat� 66 
”. Preotul Vasile Anderc�u d� �i ziua: 23 Martie. (Men-
�ion�m c� Preotul Leon I. Manu mai apare cu numele 
ortogra� at Man, dar în �ematismul ultim dinaintea pri-
goanei, în 1947, era trecut Manu; Man era mai degrab� o 
prescurtare). Preotul Egumen Leon Manu �i-a dat via�a 
pentru credin�a catolic�.

PREOTUL VICTOR B�CIL�,
PROTOPOP DIN B	I�A (MARAMURE�), 

MORT PENTRU CREDIN�A CATOLIC	 ÎN
ÎNCHISOAREA AIUD (	 1956)

N�scut în 1887, Victor B�cil� a fost hirotonit preot 
în 1926, func�ionând la început ca „administrator parohi-
al unit la B�i�a (Districtul Protopopesc Baia Mare, Die-
ceza Greco-Catolic� a Maramure�ului)”- cum se arat� în 
�ematismul Greco-Catolic al Diecezei Maramure�ului 
pe anul 1936 -, apoi ajungând Protopop. În 1948 a refu-
zat „trecerea” la Biserica Ortodox� Român� orchestra-
t� de regimul comunist, de Securitate �i de conducerea 
colabora�ionist� a Bisericii Ortodoxe Române. A fost de 
aceea arestat în 1948 sau 1949. A fost închis la temni�a 
de exterminare din Sighet. Trebuie spus c� regimul de 
ocupa�ie maghiaro-horthyst îl mai arestase o dat� dup� 
ocuparea Ardealului de Nord în 1940 �i l-a întemni�at tot 
la Sighet, de unde a sc�pat în 1940. Acum îl întemni�a re-
gimul de ocupa�ie ateo-bol�evic impus de sovietici, prin 
„cozile lor de topor” care erau comuni�tii români. Mai 
trebuie ad�ugat c� adev�ratul Român care a fost Preo-
tul Victor B�cil� i-a avertizat pe credincio�i „cu curaj, 
în predicile sale, asupra pericolului comunist”- cum î�i 
amintea credinciosul Vasile Ghi�a. De la temni�a din Si-
ghet, regimul comunist l-a trimis la cumplita temni�� din 
Aiud. A murit în deten�ie la Aiud în 1956. Preotul Victor 
B�cil� �i-a dat via�a pentru credin�a catolic�.

(Aceste date �i multe altele, cu trimiterile 
bibliogra� ce, se a
 � în vol. I din „Martirologiul 

Românesc” de Anton Moisin).
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Ioan Paul al II-lea �i Ioan al XXIII-lea vor �  proclama�i s� n�i
Papa Francisc a f�cut 

cunoscut c� Ferici�ii Ioan 
Paul al II-lea �i Ioan al XXI-
II-lea vor �  proclama�i s� n�i 
pe 27 aprilie 2014. 

Consistoriul a început 
cu rug�ciunea canonic� a Orei 
a Treia. A urmat prezentarea 
respectivelor biogra� i de c�tre 
card. Angelo Amato, prefectul 
Congrega�iei pentru Cauze-
le S� n�ilor, care a prezentat 
Sfântului P�rinte �i cererea de 
a proceda la stabilirea datei în 
care urmeaz� s� � e trecu�i în 
rândul S� n�ilor. Papa Francisc 
a adresat întrebarea ritual� car-
dinalilor prezen�i, care au fost 
consulta�i în preceden�� pe 
cale epistolar�. Cu toate aces-
tea, Sfântul P�rinte a l�sat în 
cadrul consistoriului un timp 
în care puteau �  prezentate eventualele considera�ii de 
ultim moment, dup� care a anun�at solemn c� pe 27 apri-
lie 2014, Duminica a II-a din Timpul Pascal �i Duminica 
Îndur�rii Divine, vor �  canoniza�i atât Ioan al XXIII-lea 
cât �i Ioan Paul al II-lea. 

La brie� ng-ul cu jurnali�tii, pr. Federico Lom-
bardi a amintit c� Papa Francisc a aprobat canonizarea 
Fericitului Ioan al XXIII-lea cu toate c� nu s-a constat 
în mod public cea de a doua minune. Evident, a conti-
nuat pr. Lombardi, decizia Papei Francisc de a proce-
da la canonizarea lui Ioan al XXIII-lea se încadreaz� 
în manifest�rile prilejuite de împlinirea a 50 de ani de 
la începerea Conciliului Vatican al II-lea �i are la baz� 
faima de s� n�enie universal� de care se bucur� prede-
cesorul s�u. Pe de alt� parte, excep�ia privind cea de a 
doua minune necesar� canoniz�rii a fost aplicat� deja 
de Ioan al XXIII-lea pentru canonizarea Sfântului Gri-
gore Barbarigo. 

În � ne, pr. Lombardi a amintit c� la întoarcerea 
de la Ziua Tineretului de la Rio de Janeiro, la interviul 
din avion cu jurnali�tii, Papa a spus c� a celebra îm-
preun� aceste dou� canoniz�ri vrea s� � e un semn prin 
care Biserica î�i exprim� pre�uirea universal� fa�� de 
s� n�enia celor doi Ponti� , martori ai timpului nostru, 
lega�i în mod diferit �i de Conciliul Vatican al II-lea: 
Ioan al XXIII-lea prin faptul c� l-a convocat �i pus în 
mi�care, iar Ioan Paul al II-lea prin punerea în practi-
c� a înv���turii conciliare în decursul ponti� catului s�u 
extraordinar. 

Ritul sacru al canoniz�rii va avea loc, a�adar, pe 
27 aprilie 2014, când se celebreaz� Duminica Îndur�rii 

Divine, s�rb�toare liturgic� în� in�at� de Ioan Paul al II-
lea �i stabilit� pentru prima duminic� dup� Pa�ti. 

Cei doi viitori s� n�i sunt ponti�  din perioada re-
cent� a Bisericii Catolice. 

Primul dintre ei, Ioan al XXIII-lea, italian, ales 
Pap� la 77 de ani, a r�mas în istorie prin gestul curajos 
de a deschide al Doilea Conciliu Ecumenic de la Vati-
can în 1963. Prima minune atribuit� pontifului italian a 
avut loc la trei ani de la moarte: vindecarea inexplica-
bil� a unei persoane în urma unei hemoragii la stomac. 
Dup� cum s-a spus, s-a f�cut excep�ie de la a doua mi-
nune, necesar� pentru canonizare, �inând cont de faima 
imediat� �i universal� de s� n�enie de care s-a bucurat 
în rândul participan�ilor la Conciliul Vatican II �i conti-
nu� s� se bucure �i ast�zi în lumea întreag�. 

Ioan Paul al II-lea, polonez, ales Episcop al Ro-
mei în 1978, a fost beati� cat printr-o procedur� de ex-
cep�ie la 1 mai 2011 de Benedict al XVI-lea, în urma 
vindec�rii unei c�lug�ri�e din Fran�a care suferea de 
morbul lui Parkinson. A doua minune atribuit� Papei 
Ioan Paul al II-lea a avut loc în chiar ziua beati� c�rii 
sale, în bene� ciul unei femei din Costa Rica, vindecat� 
inexplicabil în urma unei paralizii cerebrale. 

Sugestiv, ziua canoniz�rii cade în prima dumini-
c� dup� Pa�ti, care anul viitor va �  celebrat la aceea�i 
dat� de Roma �i Constantinopol. Un motiv de bucurie, 
s-ar putea spune, �i pentru Fericitul Ioan Paul al II-lea, 
primul Succesor al lui Petru care a s�rutat p�mântul ro-
mânesc în zilele memorabile din luna mai a anului 1999.

Sursa: http://ro.radiovaticana.va/
rv. A. DANC�
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Miercuri, 16 octombrie 2013, s-a desf�
urat la 
Blaj cea de-a VI-a Conferin�� Biserica Român� Unit� – 
Renovabis, cu tema „Noi c�i de dezvoltare a Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolice”.

Lucr�rile conferin�ei din acest an au început la 
ora 7.00 cu celebrarea S� ntei Liturghii în Catedrala 
„Sfânta Treime”. La ora 9.00, la sediul Curiei Arhie-
piscopiei Majore, a avut loc deschiderea Conferin�ei 
printr-un cuvânt al Preafericirii Sale Cardinal Lucian, 
urmat de un cuvânt de salut a PSS Claudiu, Episcopul 
Curiei. Un cuvânt de salut a avut 
i Dr. Gerhard Albert, 
din partea Renovabis.

Întâlnirea a continuat cu prezentarea primei teme 
a Conferin�ei: Educa�ia - Voca�ie a Bisericii Române 
Unite cu Roma. Educa�ia în Magisteriul Bisericii, 
sus�inut� de p�rintele Dr. Cristian Cri�an, rectorul Mi-
siunii Greco-Catolice din Paris. 

Monika Kleck, referent Renovabis pentru Ro-
mânia, a prezentat: „Experien�a Renovabis în alte 
��ri”. În continuare, p�rintele Nicolae Anu�c� a avut 
o interven�ie pe tema: „Organizarea �colilor primare 
�i secundare: identitate, organizare, � nan�are, cadru 
legal”, urmat� de discu�ii asupra chestiunilor legate de 
identitate, organizare �i � nan�are. 

P�rintele Cristian Barta, Decanul Facult��ii de 
Teologie Greco-Catolic�, a avut o interven�ie cu tema: 
„Înv���mântul teologic universitar în Biserica Român� 
Unit� cu Roma, Greco-Catolic�: realit��i �i perspective”. 
Dup� aceast� interven�ie au avut loc o alt� serie de discu�ii 
asupra diferitelor chestiuni legate de educa�ia teologic�; 
studierea �i discutarea problemelor de ordin general.

A doua parte a Conferin�ei a început la ora 15.00, 
iar lucr�rile au fost deschise de PSS Claudiu, Episco-
pul Curiei, urmat de prezentarea p�rintelui Chris Ter-
he� cu tema: Rela�ia Stat-Biseric� în contextul actual.

Domnul avocat Cristian B�l�nean a avut o 
interven�ie despre „Aspecte juridice în dialogul din-
tre Stat �i Biseric�”, urmat� de întreb�ri 
i discu�ii. O 
interven�ie cu tema „Patrimoniul, salariile preo�ilor, 
infrastructura Bisericii”, a avut 
i domnul Cristian 
Tegla�, economul Eparhiei de Cluj-Gherla, dup� care, 
doamna Doina Crânga�u, (director executiv Confede-
ra�ia Caritas România) a vorbit despre: „Doctrina so-
cial� a Bisericii �i lobbying-ul pentru legile statale”. 
Fiecare interven�ie a �  urmat� de un timp de dezbateri 

i întreb�ri, iar la ora 18.00 au avut loc discu�ii conclu-
zive �i încheierea conferin�ei.

www.e-communio.ro

„Noi c�i de dezvoltare a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�”

Duminica 6 octombrie 2013, în pa-
rohia greco-catolic� din Beiu�, a avut loc 
s� n�irea Oratoriuului �i a Capelei „Ioan 
Suciu”, moment la care au partecipat cre-
dincio�ii din parohie, în mod special copiii.

S-a ales aceast� denumire deoare-
ce Ioan Suciu �i-a dedicat mare parte din 
activitatea sa credincio�ilor tineri, � ind un 
model de credin��, un sf�tuitor �i un iubitor 
de copii, ace�tia � ind viitorul Bisericii.

Slujba de s� n�ire a fost o� ciat� de 
Pr. Protopop Ioan Mada �i Pr. Paroh Iosif 
Slobodnic. Cei doi oferind atât sprijin ma-
terial cât �i spiritual pentru a putea deschi-
de acest l�ca�.

Dup� s� n�ire s-a celebrat Sfânta Li-
turghie a copiilor, frumosul moment înche-
indu-se cu un bufet dulce �i r�coritoare.

Sr. Antonella LAZZARO

Inaugurarea �i s� n�irea Oratoriului „Ep. Ioan Suciu” la Beiu�



11Octombrie 2013

Manifest�ri dedicate comemor�rii Episcopului Atanasie Anghel
Mar�i, 15 octombrie 2013, au avut loc în Catedra-

la Arhiepiscopal� „Sfânta Treime” din Blaj, manifest�ri 
dedicate comemor�rii Episcopului Atanasie Anghel, de 
la a c�rui trecere în ve�nicie s-au împlinit pe 19 august, 
trei sute de ani.

Manifest�rile au început la orele 18.30 printr-o 
procesiune de la Castelul Mitropolitan la Catedrala Ar-
hiepiscopal� cu racla osemintelor Episcopului Atanasie 
Anghel. La aceast� procesiune au participat to�i episcopii 
greco-catolici, a� a�i la Blaj pentru sesiunea de toamn� a 
Sinodului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Ca-
tolic�.

Momentul comemorativ a continuat cu un parastas de 
pomenire a Episcopului Atanasie Anghel, f�uritor al unirii, 
celebrat de Preafericirea Sa Cardinal Lucian Mure
an.

De asemenea, doamna conf. dr. Greta Monica Mi-
ron din cadrul Facult��ii de Istorie �i Filozo� e a Universi-
t��ii Babe�-Bolyai din Cluj Napoca, a sus�inut o conferin�� 
despre via�a �i activitatea Episcopului Atanasie Anghel. Cu 
acela�i prilej a fost lansat �i volumul „Episcopul Atanasie 
Anghel – 300”, o antologie care cuprinde texte ale unor re-
puta�i istorici �i oameni de litere despre Atanasie Anghel, 
realizat� de Ion Buza�i �i Ion Moldovan, sub egida Curiei 
Arhiepiscopiei Majore. Seara comemorativ� s-a încheiat cu 
un concert de muzic� religioas�.

www.e-communio.ro

În perioada 14-15 octombrie 2013 s-au desf��u-
rat la Blaj lucr�rile sesiunii ordinare de toamn� a Si-
nodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolice, la care au participat to�i Episcopii din 
România, absentând, în mod motivat, PS John Michael 
Botean, Episcop Eparhial de Canton – Ohio  (SUA).

Lucr�rile sinodale desf�
urate sub pre
edin�ia 
Preafericitului Cardinal Lucian, Arhiepiscopul Major al 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, s-au 
derulat într-un spirit de comuniune 
i de consens deplin.

Printre temele dezb�tute de P�rin�ii sinodali, pot 
�  amintite: probleme juridice-canonice, inclusiv de� -
nirea unor Legi ecleziastice de interes general, aspecte 
ale activit��ii pastorale, propunerile formulate de Co-
misia Sinodal� pentru redactarea Dreptului Particular 
cu privire la canoanele Titlului X – Clerici, aprofun-
darea revizuirii unor texte liturgice, chestiuni legate 
de prezen�a comunit��ilor greco-catolice române în 
diaspora occidental�, delimitarea raportului dintre Bi-
serica Român� Unit� cu Roma 
i autoritatea civil� re-
feritor la problematica bunurilor con� scate de regimul 
comunist 
i nerestituite, prezentarea proiectului Regu-

Sinodul 
Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice

lamentului de organizare 
i de func�ionare a Facult��ii 
de Teologie Greco-Catolic� din Universitatea Babe
-
Bolyai din Cluj Napoca, precum 
i alte chestiuni de 
ordin intern.

În seara zilei de mar�i 15 octombrie 2013 P�rin�ii 
sinodali au participat la celebr�rile prilejuite de aduce-
rea la Blaj a osemintelor Episcopului Atanasie Anghel.

Blaj, 14-15 octombrie 2013

Pr. Cristian CRI�AN 
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Câteva sute de credincio�i de diferite confesi-
uni au participat în noaptea de vineri 27/28 septembrie 
la Biserica Greco-Catolicã cu hramul „Schimbarea la 
fa��” din �tei, la cea de-a 78-a Noapte de Veghe �i ru-
g�ciune marian�, organizat� de parohia greco-catolic� 
�tei, condus� de p�rintele Emil Ghiurc�. Pe lâng� cre-
dincio�ii localnici �i cei veni�i din jude�ul Bihor, au mai 
participat credincio�i veni�i de la Alba Iulia, Bistri�a, 
Bucure�ti, Bac�u, Baia Mare, Cluj, Dej, Reghin, Satu 
Mare, Timi�oara, Târgu Mure�, Zal�u, �.a. 

Inten�iile de rug�ciune au fost pentru unitatea 
bisericii �i a tuturor cre�tinilor, pentru pace în familii, 
în �ara noastr� �i în lume, pentru isp��irea p�catelor 
persoanelor consacrate �i ale laicilor, pentru stoparea 
avorturilor �i pentru pruncii nen�scu�i, precum �i ca 
mul�umire adresat� S� ntei Fecioare Maria pentru haru-
rile dobândite prin intermediul ei. 

Programul a con�inut o liturghie în rit bizantin, �i 
una în rit latin, diverse rug�ciuni �i devo�iuni mariane 
(mai multe rozarii, paraclisul �i o procesiune marian�), 
calea crucii, o adora�ie euharistic�, precum �i o prezen-
tare a episcopilor martiri care �i-au dat via�a pentru cre-

Noapte de veghe �i rug�ciune marian� la �tei

din��, împreun� cu acatistul noului fericit, mucenicul 
Vladimir Ghika. La � nal s-a anun�at c� urm�toarea ve-
ghe de noapte se va desf��ura la Timi�oara, în noaptea 
de 15/16 noiembrie 2013. Evenimentul s-a transmis în 
direct �i la Radio Maria.

Orest NICHITA

Joi, 26.09.2013, la Seminarul 
Teologic din Oradea a avut loc o zi de 
formare pentru preo�ii din Eparhia de 
Oradea. 

Don Renzo Bonetti a prezen-
tat urm�toarele teme: „Temelia sacra-
mentelor”, „Preo�ii �i so�ii consacra�i 
de Spiritul Sfânt în vederea misiunii” 
�i „Preg�tirea logodnicilor pentru a-�i 
îndeplini cre�tine�te misiunea lor de 
so�i”.

Un moment important a fost 
marcat de prezentarea celor trei c�r�i 
scrise de Renzo Bonetti �i traduse în 
limba român� de pr. Mihai Tegze�, au-
torul lucr�rilor subliniind importan�a 
acestor „manuale catehetice” în pasto-
ra�ia adul�ilor.

Aceast� zi de formare a primit 
binecuvântarea PSS Virgil iar Biroul 
pastoral eparhial s-a implicat direct. Preo�ii protopopi 
au fost asigura�i c� vor primi prin email �i alte mate-
riale folositoare în misiunea lor pastoral�, cum ar � : 
Catehezele pentru logodnici �i Comentariile biblice la 
primele dou� capitole ale Evangheliei dup� Luca. 

La sfâr�itul cursului de formare, la care au parti-
cipat peste cincizeci de preo�i din toate protopopiatele 
Eparhiei de Oradea, PSS Virgil Bercea i-a invitat pe 
to�i preo�ii s� continue cu ardoare pastora�ia catehetic� 

Zi de formare

a adul�ilor. 
Dup� încheierea cursului de formare, PSS Virgil 

a avut o întâlnire cu protopopii Eparhiei de Oradea, cu 
Biroul pastoral �i cu Biroul de pres�, întâlnire la care 
s-a vorbit despre iminenta Întâlnire Eparhial� a tineri-
lor ce va avea loc la �imleu Silvaniei în data de 12 oc-
tombrie a.c., dezb�tându-se �i alte problematici actuale 
ale Eparhiei de Oradea

Pr. Mihai TEGZE�
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(continuare în pag. 14)

Biserica Greco-Catolic� „Sfântul An-
drei” din municipiul Carei a fost gazda întâlni-
rii anuale a Consiliului Director AGRU, asoci-
a�ia laic� a greco-catolicilor. Organizator a fost 
AGRU Oradea, prin pre�edintele Gratian Bo-
ros, în colaborare cu parohul Bisericii „Sfântul 
Andrei”, vicar foraneu Radu Filip.

Au fost prezen�i la Carei pre�edintele 
AGRU, prof. Alin Tat, înso�it de reprezenta�i 
la nivel na�ional al asocia�iei, Cecilia Fr��il� �i 
C�lin Diaconu, precum �i din � lialele Mara-
mure�, Cluj, Bucure�ti, Lugoj �i Oradea dintre 
care îi amintim pe Msr. Pr. Angelo Pop, Vicar 
General Lugoj, Pr. Dr. Gheorghe Viorel Co-
drea, asistent spiritual AGRU Cugir, pr. Albu 
Cristian, AGRU Marmure�, Machek Mircea, 
AGRU Cluj.

Într-o atmosfer� destins�, înc�rcat� de 
bucuria unui eveniment extrem de important 
pentru spiritualitatea cre�tin� careian�, conferin�a a fost 
deschis� de pre�edintele AGRU la nivel na�ional,prof. 
Alin Tat, cel care a preluat rolul de moderator al primei 
întâlniri din cadrul manifest�rilor.

Impresionat înc� de la intrarea în curtea bisericii 
de frumuse�ea l�ca�ului de cult ca ansamblu arhitectu-
ral, acesta a mul�umit organizatorilor pentru mijlocirea 
unei întâlniri AGRU într-o localitate a� at� la grani�a de 
nord-vest a României, urbe unde cu 73 de ani în urm� 
avea loc una dintre primele întâlniri la nivel na�ional a 
proaspetei, în acele vremuri, în� in�ate asocia�ii a cre�-
tinilor greco-catolici.

Tema întâlnirii, „Sluji�i Domnului cu bucurie, 
demnitate �i curaj”, tem� ce este înso�it� de un motto 
generos, constituit din cuvintele Papei Francisc rostite 
la întâlnirea tinerilor catolici din Brazilia, „Merge�i �i 
sluji�i f�r� fric�”.

„S� sluji�i Domnului cu bucuria de a �  credin-
cio�i, cu demnitatea de a � i ai lui Dumnezeu �i s� ave�i 
curajul creativit��ii de a g�si noi modalit��i de a sluji 
Lui”, a ad�ugat prof. Alin Tat.

Asistentul spiritual al AGRU Oradea, Pr. Vicar 
Gui Florian a deslu�it semni� ca�iile spirituale ale temei 
propuse la aceast� întâlnire na�ional� a � ilor bisericii 
greco-catolice, amintind ca esen�ial faptul c� „tinerii de 
ast�zi sunt înseta�i de modele. Le caut�, iar dac� nu le 
g�sesc în biseric� le caut� în alt� parte, chiar �i în afara 
Evangheliei. Trebuie s� ne preocupe în mod constant 
activit��ile dedicate tinerilor. Dasc�lii �i preo�ii tre-
buie s� constituie modele pentru tineri. „To�i suntem 
chema�i s� slujim” dup� cum spunea �i Sfântul P�rinte 
Papa Francisc la întâlnirea cu tinerii din Brazilia iar la 
� nal a dat citire Rug�ciunii lui Iuliu Maniu, care, pe 
lâng� statutul de mare om de stat român, a dovedit c� 
a fost �i un cre�tin practicant al rug�ciunii personale.

Întâlnirea anual� a Consiliului Director AGRU la Carei

În numele credincio�ilor greco-catolici careieni 
a vorbit vicarul foraneu pr. Radu Filip: „De multe ori 
ne adres�m unul altuia cu formule rigide, stereotipe 
care nu vin din inim�. Mie îmi place s� spun lucrurilor 
pe nume. A�a am s� � u �i acum. Suntem onora�i s� � m 
ast�zi �i mâine gazdele unui eveniment de o asemenea 
importan��. Din p�cate, de multe ori, ora�ul nostru este 
uitat de c�tre autorit��i. Monumentul Osta�ului Român 
din centrul municipiului nostru cunoscut de foarte mul-
�i din manualele de istorie ca o creatie reprezentativ� 
a sculptorului Gheza Vida nu apare în h�r�ile ora�ului 
Carei, recent tip�rite. La fel se întâmpl� cu statuia lui 
Vasile Lucaciu. Trebuie s� nu uit�m c�, în felul nostru, 
� ecare suntem apostoli.

A doua parte a discu�iei din prima zi a fost dedi-
cat� semni� ca�iei rolului pe care AGRU îl are în comu-
nitate cre�tin� pe care o reprezint�, exemplelor de bune 
practici din � ecare � lial�.

Un exemplu de creativitate în a sluji pe Dom-
nul l-a dat decanul de vârst� al delega�iei maramure-
�ene, Marian Boian, � liala AGRU „Sfântul Anton de 
Padova”, Baia Mare. Acesta a conectat la mileniul trei 
biserica greco-catolic� prezentând exemplul bisericii 
din Ieud-Maramure�. Enoria�ii �i membrii AGRU din 
aceast� micu�� localitate, sprijini�i spiritual de p�rintele 
paroh Ioan Iustin, au realizat un site al bisericii prin 
care cei mul�i pleca�i în str�in�tate pot s� p�streze con-
tactul virtual cu evenimentele comunit��ii. Cu trei luni 
în urm� au început s� transmit� live liturghiile de du-
minic�, astfel c� de la 76 de utilizatori online la prima 
transmisie au ajuns ast�zi la peste 370 unici.

O � lial� AGRU bine închegat� este �i cea de la 
Oradea. Daniela P�cal�, reprezentanta acesteia a amin-
tit de activitatea extraordinar� pe care au mo�tenit-o 
de la cei care au reîn� in�at asocia�ia dup� momentul 
1989: „Dumnezeu a dat � ec�ruia câte un dar. Trebuie 
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(urmare din pag. 13)

s� p�str�m la acela�i nivel activitatea din AGRU 
Oradea. Pot s� amintesc aici ecumenismul pe 
care l-am ini�iat între biserica noastr�, biserica 
ortodox� �i cea penticostal�. Organiz�m anual 
s�pt�mâna ecumenic� în care facem rug�ciuni 
pentru unitatea credin�ei.”

Janeta Ciocan, de la AGRU Baia Mare, 
a demonstrat cum meseria pe care o practic� 
a fost folosit� în slujba Domnului. Etnolog de 
meserie, a organizat o expozi�ie cu tema „Icoa-
na ca suport al credin�ei”. Scurta radiogra� e a 
activit��ii AGRU Baia Mare a îndreptat aten�ia 
spre casele de copii. „Lipsa personalului dedi-
cat din aceste institu�ii ar putea �  suplinit� de 
implicarea membrilor asocia�iei în educa�ia 
copiilor pe care soarta i-a v�duvit de prezen�a 
p�rin�ilor. Serile de lectur� ce pot �  organizate 
aici ar îndrepta inteligen�a nativ� a acestor copii 
pe drumul bun în via��. Acestora li s-ar putea 
ad�uga ajutorul la teme pentru c� sunt foarte 
mul�i copii inteligen�i care în lipsa unui sprijin 
se pierd”, a spus Janeta Ciocan.

Prof. univ. dr. ing. Ioan Ardelean de la 
Universitatea Tehnic� din Cluj a fost vocea 
AGRU Carei, aflat� la primii pa�i de activi-
tate. Tot spre cei tineri s-au îndreptat �i cu-
vintele sale: „În urm� cu cinci ani am avut o 
experien�� în urma c�reia am c�utat s� fiu în 
rela�ii bune cu destinul �i în rela�ii �i mai bune 
cu Dumnezeu. Via�a m-a purtat la toate uni-
versit��ile mari din Europa. Primele obiective 
pe care le-am vizitat cu mare emo�ie în fieca-
re ora� au fost catedralele. În aceste catedrale 
este construit� ve�nicia. Cred c� prin AGRU 
tinerii pot fi educa�i mai eficient.”

Cuvinte de suflet a rostit �i ing. Cristian 
Der�idan, unul dintre enoria�ii prezen�i la în-
tâlnirea de vineri 4 octombrie, care a evocat pe 
scurt figura bunicului s�u, p�rintele greco-ca-
tolic Alimpiu Boro�, unul dintre martirii bise-
ricii Greco-Catolice române, dus în anii 1952-
1953 la Canal, la colonia Castelu, de unde a 
revenit cu domiciliu for�at la fiica sa, prof. 
Cornelia Der�idan din Carei.

Pr. Alimpiu Boro� a fost profesor de religie 
greco-catolic� la Liceul de b�ie�i “Gh. �incai” �i 
la Gimnaziul de fete din Baia Mare. Unul din cei 
mai bine preg�ti�i elevi ai pr. Alimpiu Boro� a 
fost Cardinalul Lucian Mure�an, actualul Mitro-
polit al Bisericii Greco-Catolice din România.

Pre�edintele AGRU Oradea, ec. Gra�ian 
Boro�, a rostit cuvântul de încheiere pentru pri-
ma zi a lucr�rilor acestei întâlniri.

Lucr�rile întâlnirii Consiliului Director 
AGRU continuat �i sâmb�t� 5 octombrie, în pro-
gram � ind inclus� �i Sfânta Liturghie precum �i 
întruniri de lucru urmate apoi de o scurt� vizita la 
obiectivele turistice �i istorice locale.

Daniela CIUT�, Nicoleta LATI�
http://www.buletindecarei.ro

În comuniune spiritual� cu al�i copii din întreaga lume, 
copiii claselor de Step by Step ale Liceul Greco-Catolic Iuliu 
Maniu din Oradea au celebrat o or� de Adora�ie a Preasfântu-
lui Sacrament. 

Evenimentul s-a desf��urat miercuri, 2 octombrie 2013 
pentru clasele de de la Step by Step situate în Strada Parcul 
Traian, nr. 20 în Biserica Seminarului Greco-Catolic din Ora-
dea, unde celebreaz� s�pt�mânal, în � ecare vineri, Sfânta 
Liturghie iar pentru celelalte clase, din Strada Iuliu Maniu, 
s-a celebrat vineri, 4 octombrie 2003 în Catedrala Sfântul Ni-
colae, unde ace�tia celebreaz� în � ecare zi de joi Sfânta Li-
turghie. Organizatorii acestor momente de rug�ciune sunt Pr. 
Paul Popa �i Pr. Anton Cioba - asisten�i spirituali ai copiilor 
precum �i de doamnele înv���toare.

Ziua de 4 octombrie a � ec�rui an este consacrat� pro-
gramului mondial de rug�ciune a copiilor pentru familii �i 
pentru pace în lume, rug�ciune cerut� de Fericitul Ioan Paul al 
II-lea în Scrisoarea de Cr�ciun din anul 1994. Programul “Co-
piii S� ntei Euharistii” (“Children of the Eucharist”) la nivel 
mondial a fost ini�iat în anul 2003 iar la Oradea se celebreaz� 
de cinci ani.

Prin cântece �i rug�ciuni adresate Cerului to�i copiii 
prezen�i �i-au exprimat cererile lor pentru o lume mai bun�, 
pentru pace în su� ete, în familii �i în lume, pream�rindu-L 
pe Dumnezeu. Clasele preg�tiroare, I �i a II-a au preg�tit un 
co�ule� cu daruri pentru Isus: rug�ciuni, desene �i alte lucruri 
manuale confec�ionate de ei, prin care I s-au încredin�at lui 
Isus �i i-au mul�umit pentru binefacerile f�cute. Clasele a III-a 

�i a IV-a au rostit, 
în numele tuturor, 
rug�ciunile pe 
care au dorit s� le 
adreseze lui Isus 
cel adorat �i prea-
m�rit.

pr.  Anton 
CIOBA

Adora�ia mondial� a copiilor 
celebrat� �i la Oradea
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SCOUT la „Centrul Don Orione”
Sâmb�ta 05 octombrie 2013, cerceta�ii de la Don 

Orione au tr�it un moment important din parcursul de 
formare cercet��easc�. Acest� zi a fost marcat� de a�a 
numita “trecere”, adic� mai mul�ii copii �i tineri care 
f�ceau parte din grupul “Lupi�ori- M�m�ru�e” au tre-
cut la Reparto, respectiv de la Reparto la Noviciat, în-
cheind astfel o etapa din formarea educative scout �i 
începând o alt� etapa adaptat� nivelului de dezvoltare 
corespunz�toare vârstei lor. Astfel c� 20 dintre Lupi-
�ori �i M�m�ru�e au fost supu�i unor probe – s�ritul în 
sac, spargerea balonului cu faina, fri�ca, degustarea etc. 
- pentru a demonstra, în mod simbolic, c� sunt vred-
nici de grupul în care trec. Asem�n�tor s-a întâmplat �i 
pentru cei mai mari, dovedind prin “trecerea” probelor 
c� sunt preg�ti�i pentru o nou� etap� din via�a lor de 
scouti�ti. 

Mi�carea Scout, fondat� de Lordul Robert Ba-
den-Powell în anul 1907, este o propunere educativ� 
care îi consider� pe tineri protagoni�tii adev�ra�i ai 
dezvolt�rii lor, nu doar simpli spectatori. Aceasta se 
realizeaz�, prin activit��i concrete propuse copiilor �i 
tinerilor, care sunt încuraja�i s� înve�e din experien��, 
prin succese �i gre�eli.

Grupul C.S.O este alc�tuit din sec�iile: „Castori” 
(4-6 ani), „Lupi�ori” (6-12 ani), „Reparto” (12-16 ani), 

„Noviciat” (16-17 ani) �i „Clan-Foc” (comunitatea ce-
lor mai mari).

Educa�ia se desf��oar� prin joc, cântec, aventu-
r� (via�a în natur�), autogospod�rire, caritate �i, nu în 
ultimul rând, construc�ii din lemn �i sfoar�, buc�t�rie, 
orientare cu ajutorul h�r�ii �i a busolei, prim-ajutor, etc. 

Activit��ile grupului sunt multiple: întâlniri or-
ganizatorice �i formative, activit��i pe sec�ii, excursii 
�i tabere, serb�ri,etc. La grupul SCOUT particip� siste-
matic un grup de peste 120 de copii de diverse vârste în 
� ecare sâmb�t� de la ora 14.00 pân� la ora 17.00

“S� facem binele întotdeauna, binele tuturor, 
r�ul niciodat�, nim�nui.” Sfântul Luigi Orione

pr. Mihai FECHET�

Sub moto-ul “Pe drum, vesti�i cu bucurie c� Îm-
p�r��ia Cerurilor s-a apropiat”, peste 600 de tineri din 
Eparhia de Oradea s-au întâlnit cu PSS Virgil Bercea la 
�imleu Silvaniei sâmb�t�, 12 octombrie 2013.

Veni�i din toate protopopiatele Eparhiei de Ora-
dea tinerii, plini de entuziasm, au dat m�rturie, � ind 
misionari în lume, precum a fost �i tema întâlnirii, în 
primul rând prin procesiunea ce s-a f�cut pe str�zile 
ora�ului �imleu Silvaniei. Sfânta Liturghie arhiereasc� 
s-a celebrat în Biserica Sfânta Treime din �imleu. 

La � nalul S� ntei Liturghii tinerii împreun� cu 
preo�ii prezen�i �i cu PSS Virgil au urm�rit un scurt vi-
deo despre Zilele mondiale ale tineretului �i întâlnirea 
tinerilor cu Papa Francisc la Rio de Janeiro în Brazilia, 
în luna iulie a acestui an. Dup� acest moment, în cadru 
festiv, a avut loc predarea Crucii pelerine a întâlnirilor 
eparhiale Protopopiatului de Carei care, anul viitor, va 
g�zdui urm�toarea întâlnire a tinerilor.

Au urmat apoi grupurile de discu�ii în curtea bi-
sericii. Dup� Sfânta Liturghie a urmat prânzul oferit de 
comunit��ile din Protopopiatul �imleului iar apoi tinerii 
s-au îndreptat spre Sala de sport Grupului �colar Iuliu 
Maniu, unde s-a desf��urat ultima parte a întâlnirii în 
care PSS Virgil a r�spuns unor întreb�ri adresate de c�-
tre tinerii prezen�i moment urmat de programul artistic.

Referindu-se la Evanghelia zilei care a prezentat 
pilda � ului risipitor, în predica �inut�, PSS Virgil a subli-

niat importan�a tr�irii unei vie�i cre�tine autentice, cu va-
lori, chiar dac� la vârsta tinere�ii multe lucruri sunt greu 
de acceptat. Preas� n�itul i-a îndemnat pe tineri s� cultive 
valori precum prietenia adev�rat� - nu neap�rat pe cea 
virtual�, s� dea importan�� persoanelor din via�a lor, mai 
ales a p�rin�ilor care, chiar dac� uneori tinerii sunt � ii ri-
sipitori într-un anume fel, ei nu înceteaz� a-�i iubi copiii 
�i a-l lua de exemplu pe tat�l milostiv care-l prime�te pe 
copilul s�u cu bra�ele deschise. În acela�i timp a prezen-
tat tinerilor dou� modele de via�� cre�tin� �i anume pe 
PS Ioan Suciu �i pe Fericitul Vladimir Ghika.

Biroul de pres�

Întâlnirea tinerilor din Eparhia de Oradea
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Mai multe asocia�ii �i grupuri de rug�ciune din Oradea au celebrat „Rozarul de 24 de ore”, rugându-se neîn-
cetat de sâmb�t�, de la ora 10.00, pân� a doua zi, la ora 12.00, dup� Sfânta Liturghie. Evenimentul are loc în � ecare 
an, în luna octombrie, � ind organizat de Parohia „Sfântul Gheorghe” din Oradea. Tema rug�ciunii din acest an a fost 
„Voca�ia proprie”.

Rug�ciunea a început cu copiii claselor I-IV ai Liceului Greco-Catolic din Oradea �i a continuat cu: copiii cla-
selor V-XII ai Liceului Greco-Catolic din Oradea; Grupul „Alegria” de la M�n�stirea „Maica Domnului”;  Asocia�ia 
„Reuniunea Marian�” �i Asocia�ia „Vârsta a Treia”; Oratoriul „Maria Imaculata” de la Parohia „Sfântul Nicolae”;  
Asocia�ia General� a Românilor Uni�i (AGRU); Studen�ii teologi de la Seminarul „S� n�ii Trei Ierarhi” �i Studen�ii 
de la Colegiul “Sfânta Familie”;  Asocia�ia Ter�iarilor Franciscani, Grupul de rug�ciune „Preasfânta Inim� a lui Isus” 
�i Grupul „Rozarul viu”; Credincio�ii parohiei „Sfântul Gheorghe”; Asocia�ia Tineretului Român Unit (ASTRU) 
i 
Asocia�ia „Cerceta�ii Români Uni�i” încheindu-se cu Asocia�ia Medicilor Catolici „Sf Nicolae” - Oradea.

Cei care dorit s� se al�ture acestei rug�ciuni continue au putut s� o fac� în orice moment, în arcul celor 24 de 
ore, la Biserica „Sfântul Gheorghe”, în parohie sau în familie.

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

19-20 OCTOMBRIE 2013
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Voca�ia proprie…
Într-o zi, un predicator sub�iaz� cea�a de 

pe acel lac din Cafarnaum �i reaprinde soarele 
în inima mul�imii. Nu promite un nou �i modern 
vas de pescuit b�trânului tat�, nici o alt� pia�� de 
desfacerea a produselor obositei mame �i nici nu-i 
p�c�le�te pe tineri cu promisiuni de construire a 
unei fabrici.

El le sugereaz� o convertire, o schimbare 
în interior, o dispozi�ie nou� a su� etului pentru a 
începe o via�� diferit� la care El a venit s� îi cheme: 
„Împ�r��ia cerului este aproape”. Este o Împ�r��ie 
care se construie
te cu inima �i nu cu lovituri de 
stat sau stratageme politice. O Împ�r��ie care este 
personal� �i nu majoritar�, care cere disponibilitate 
�i nu comoditate, implicare �i nu obi�nuin��.
 O �  fost fascina�ia propunerii sau speran�a 
unui viitor mai bun? Cert este faptul c� tinerii, 
imediat ce sunt chema�i de Isus, las� totul �i îl 
urmeaz�. R�mâne ata�at b�rcii, precum o ancor� 
la o veche barc�, numai tat�l, în timp ce mama, cu 
bra�ele adunate la piept, caut� s� opreasc� tremurul 
inimii. „Ei s� � e mul�umi�i!”, se poate c� î�i spun, 
privindu-i în timp ce tinerii se îndep�rteaz�, 
c�lcându-se în picioare de bucurie.
 În sfâr�it, cineva i-a tras afar� din acea 
umiditate care a udat toat� via�a lor �i a corodat 
orice � r de speran��, chiar dac� vor continua s� 
astupe g�uri �i s� cârpeasc� mreje pe un vas care 
nu va cunoa�te nici noapte nici zi, un vas care va 
str�bate m�ri �i secole f�r� num�r.
 Poate c� aveau în su� ete mii de proiecte, 
multe vise, dorin�e in� nite, cu toate c� erau 
„castele” ale fanteziei umane… au fost su� ciente o 
voce, o exorta�ie �i o încredere care a devenit unica 
�i cea mai mare certitudine capabil� s� �tearg� 
orice alt� aspira�ie.
 De ce? Visele umane sunt o plut� f�r� 
certitudini, pe când proiectul lui Dumnezeu este o 
certitudine f�r� deziluzii. Omul navigheaz� printre 
ape, iar Dumnezeu p��e�te pe deasupra.
 Micul Cafarnaum va r�mâne ca punct de 
plecare pentru coordonate tot mai îndep�rtate, 
pentru por�i necunoscute, pentru �inuturi noi. Ei 
vor folosi o mreaj� pe care timpul �i uzura nu o 
sl�be�te �i care chiar �i azi continu� s� adune în 
ea oameni de orice limb�, culoare, na�ionalitate, 
câ�tiga�i de propunerea cre�tin�. Ei visau la un 
orizont mai deschis al m�rii Galileiene �i au g�sit 
o vastitate a lumii. Ei visau la co�uri cu pe�ti �i, 

într-o zi, au aliniat 11, pline cu ce a r�mas, dup� ce 
au mâncat �i au s�turat o popula�ie numeroas�. Ei 
visau s� se elibereze dintr-o umiditate �i au g�sit 
c�ldura unei lumini orbitoare.
 B�trânul tat�, care a v�zut cum scade 
pescuirea, a�teapt� în van s� revad� reîntoarcerea 
� ilor �i, dac� se poate, chiar înso�i�i de un pic 
de noroc. Mama nu-�i va l�sa bra�ele sl�bite jos, 
sperând c� astfel va face ca � ii du�i departe, de un 
Predicator, s� simt� îmbr��i�area matern�.
 Toate acestea în timp ce acei tineri, înc� 
sceptici, care au v�zut adev�rata lumin� a lumii, 
vor continua s� comunice oriunde �i oricând 
bucuria Împ�r��iei.
 O singur� certitudine îi încurajeaz� pe 
to�i… fac ceea ce nu au visat niciodat�, pentru c� 
Dumnezeu i-a chemat la aceasta!
 Tu la ce visezi?
 Dumnezeu te cheam� la împlinirea 
VOCA�IEI PROPRII!
 Poate c� ai în su� et mii de proiecte, poate 
multe vise, poate dorin�e in� nite dar, ascult� 
Vocea, exorta�ia, �i ai încredere c� drumul pe care 
l-ai ales, �i pe care te cheam� Dumnezeu, este 
unicul �i cea mai mare certitudine capabil� s� 
sature setea ta de aspirare este acceptarea acestei 
voca�ii.
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În intervalul 20-22 septembrie 2013, 4 voluntari ai Asocia�iei Cari-
tas Eparhial Oradea s-au a� at în vizit� la Sinaia. Excursia le-a fost oferit� 
gratuit, ca premiu �i în semn de mul�umire pentru implicarea lor deosebit� 
în campania 2%. Sunt voluntarii care au reu�it s� strâng� peste 40 de for-
mulare de direc�ionare a 2% din impozit în cadrul campaniei Construim 
împreun� desf��urat� în perioada 1 ianuarie – 15 mai 2013.

Bianca GHE�E

Carla Schaefer �i-a desf��urat activitatea în pe-
rioada 29.07.2013-28.09.2013 la Caritas Eparhial Ora-
dea. S-a implicat în diferite activit��i, propuse de c�tre 
asocia�ie, pe care le-a îndeplinit zilnic sub îndrumarea 
�i în prezen�a permanent� a unuia din personalul anga-
jat al asocia�iei: administrator �i/sau asistent social �i/
sau pedagog social, buc�tar. Cu acest prilej, ea a avut 
oportunitatea de a se implica în executarea activit��ilor 
derulate în cadrul celor 3 servicii, manifestând o atitu-
dine cooperant� �i civilizat� fa�� de personalul asocia-
�iei �i bene� ciarii cu care a intrat în contact. 

Carla a dat dovad� de seriozitate �i perseveren��, 
a fost punctual� �i responsabil� de îndeplinirea sarcini-
lor primite. De�i este dintr-o alt� �ar�, (Germania) s-a 
integrat bine, �i-a consolidat cuno�tin�ele în ceea ce pri-
ve�te vorbirea limbii române. 

Aceast� experien�� ca voluntar în cadrul asocia-
�iei noastre, sper�m c� îi va �  util� în perspectivele de 
viitor pe care dore�te s� le urmeze.

Mi-a pl�cut c� am fost implicat� în diverse domenii 
de lucru dar �i faptul c� am avut o rela�ie apropiat� atât 
cu personalul asocia�iei cât �i cu bene� ciarii. S� îmi pe-
trec timpul cu copiii din cadrul centrului a fost ceva spe-
cial mai ales c� mi-am dezvoltat o rela�ie bun� cu ace�tia. 

La început am avut dorin�a de a avea un pro-

Ca în � ecare an, Asocia�ia Caritas Eparhial Ora-
dea �i-a adus cu drag aminte �i nu i-a uitat pe cei care 

Ziua Vârstnicului

Voluntari în Sinaia

Voluntar în Caritas

odat� au fost copii, adolescen�i, tineri, iar azi sunt vârst-
nici. Astfel, cu ocazia Zilei Interna�ionale a Vârstnicu-
lui, asistentul social împreun� cu asistentul medical 
s-au deplasat la locuin�ele a 15 bene� ciari din cadrul 
Serviciului de Îngrijire �i Asisten�� Socio-Medical� la 
Domiciliu pentru Persoane Vârstnice oferindu-le o feli-
citare, o ciocolat� �i un gând frumos.

S�rb�toarea a continuat �i în cadrul Cantinei Socia-
le unde asistentul social împreun� cu coordonatorul Cen-
trului de Îngrijire la Domiciliu au d�ruit celor 9 bene� ciari 
vârstnici o felicitare, o pr�jitur� �i o urare de bine.

Gestul �i mesajul transmis de c�tre Asocia�ia 
Caritas Eparhial Oradea bene� ciarilor a atins inimi-
le zdrobite de suferin�� �i boal�, aducându-le alinarea 
suferin�ei, o speran�� în su� etul împov�rat �i multe la-
crimi de bucurie pe fa��.

Ligia DEAC

gram mai 
mult sau 
mai pu-
�in � x dar 
am fost 
încântat� 
s� observ 
c� � ecare 
s�pt�mâ-
n� a de-
curs di-
ferit. A �  
capabi l� 
�i a-mi 
a s u m a 
responsa-
bilit��i �i a 
lua totul în serios a fost un sentiment bun. Mi-a pl�cut 
atmosfera dintre angaja�i dar �i raportul dintre anga-
ja�i �i bene� ciari, conversa�iile f�cându-se de la ace-
la�i nivel �i nu de la unul superior.

În cele din urm� a� dori s� spun c� sunt mul�u-
mit� de tot �i de felul în care, cu r�bdare, mi s-a expli-
cat, m-a f�cut s� m� simt ca �i acas�. (Carla)

Ioana GHERASIM
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Preotul Valer P�r�u a devenit doctor în istorie

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2013
NOIEMBRIE 

Inten�ia general�: Pentru ca preo�ii care experimenteaz� di� cult��i s� � e mângâia�i în suferin�e, sprijini�i în 
îndoieli �i înt�ri�i în � delitate.

Inten�ia misionar�: Pentru ca Bisericile din America Latin�, ca rod al misiunii continentale, s� trimit� misio-
nari c�tre alte Biserici. 

Joi, 19 septembrie 2013 în Aula ”Ferdinand” a Facult��ii de Istorie �i Filo-
so� e din cadrul Universit��ii „Babe� Bolyai” Cluj Napoca a avut loc sus�inerea 
public� a Tezei de de Doctorat cu titlul „Opai�ele cre�tine nord-africane (secolele 
IV – VI p. Chr.) �i r�spândirea lor în provinciile balcanice ale Imperiului �i în teri-
toriile pierdute de Imperiu din zona carpato – dun�rean�” de c�tre P�rintele Valer 
P�r�u, protopopul greco-catolic de Zal�u.

Dup� mai mul�i ani de studiu �i cercetare P�rintele a primit titlul de Doctor 
în Istorie ca o încoronare a muncii depuse.

Biroul de pres� în numele conducerii episcopiei de Oradea felicit� pe P�-
rintele Valer pentru titlul ob�inut �i îi ureaz� haruri �i binecuvânt�ri de la Domnul 
în misiunea pastoral�.

Biroul de pres�

Cateheze pentru familii la Oradea

În zilele de 24 �i 25 septembrie s-au desf��urat la 
parohia greco-catolic� ,,Adormirea Maicii Domnului’’ 
din Oradea dou� zile de formare pentru familii, la care 
au participat familii din Oradea �i Zal�u, înso�ite de 
preo�ii responsabili cu pastora�ia familiilor: pr. Mihai 
Tegze� - responsabil eparhial �i pr. Mihai V�t�m�nelu 
pentru Oradea, iar pr. Daniel Bertean pentru Zal�u.          

Catehezele au fost sus�inute de pr. Renzo Bo-
netti, cel care a ini�iat aceste forme de manifestare a 
Mi�c�rii Familiilor în Italia, autor a numeroase c�r�i 
adresate familiilor �i care a venit special în România 
pentru aceste cursuri de formare pentru familii.            

În cadrul catehezelor a ap�rut eviden�iat� ide-
ea asem�n�rii dintre unitatea, iubirea �i armonia care 
exist� în interiorul S� ntei Treimi �i cea dintre so�ii care 
tr�iesc în cuplu Sacramentul C�s�toriei, unde Cristos 

este liantul care cimenteaz� rela�ia celor doi. S-a subli-
niat faptul c� dac� privirea celor doi so�i este îndreptat� 
spre Dumnezeu, atunci iubirea este progresiv� �i nu se 
diminueaz� niciodat�, c�ci ceea ce Dumnezeu este prin 
natur�, noi devenim prin Har. Au mai fost aprofundate 
modalit��ile prin care pe de o parte familiile pot tr�i 
împreun� cu Isus, iar pe de alt� parte ele s� � e capabile 
mai apoi s�-L d�ruiasc� �i altora. 

La sfâr�itul primei zile a avut loc �i prezenta-
rea celor trei c�r�i scrise de c�tre pr. Renzo Bonetti 
�i traduse în limba român� de c�tre pr. Mihai Tegze�, 
baz� de preg�tire �i formare la întâlnirile regulate ale 
Mi�c�rii Familiilor. Acestea c�r�i au titlurile: „Taina 
C�s�toriei”, „Liturghia Familiei”, „Puterile Famili-
ei” �i î�i propun s� � e un îndreptar �i îndrum�tor 
pentru toate acele familii care doresc o apropiere de 
modelul familiei cre�tine autentice, în lumina tr�irii 
împreun� cu Dumnezeu.

La � nalul celei de a doua zi, s-au abordat �i câ-
teva aspecte practice, în care dup� o introducere a lui 
don Renzo, familia Lanza, o familie cu experien�� în 
mi�carea CFE din Italia �i care l-a înso�it pe acesta în 
c�l�toria din România, a prezentat pe scurt o metodolo-
gie aplicat� folosit� de dân�ii la întâlnirile comunit��i-
lor familiale de evanghelizare pe care le sus�in în Italia. 

Cele dou� zile ale acestei întâlniri cu don Ren-
zo Bonetti au constituit momente de har pentru to�i cei 
care au participat �i care vor avea de aprofundat �i de 
pus în practic� în continuare ideile �i sugestiile primite 
cu ocazia acestei întâlniri.

Orest NICHITA
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Colect� special�
Har �i pace din partea lui Dumnezeu, iar de la noi binecuvântare pentru to�i cei ce aduce�i daruri �i face�i bine 

întru s� ntele noastre biserici �i v� aduce�i aminte de cei s�raci.
+ Virgil Bercea

Episcop

Dragi credincio�i,
Celebrarea S� ntei Liturghii face referire la 

gesturile lui Isus. Dac� Euharistia nu ne trimite în 
serviciul celor c�rora le este foame, celor care su-
fer�, celor care sunt marginaliza�i, ce semni� ca�ie 
are pentru noi? Isus nu vrea nimic decât numai ceea 
ce este. De ceea, pentru ceea ce este în mâinile sale 
îi mul�ume�te Tat�lui, binecuvânteaz� �i distribuie 
acel pu�in. Cinci pâini îi ajung pentru toat� lumea. 
Astfel ne înva�� cum trebuie s� tr�im: ca � i fa�� de 
Dumnezeu �i ca fra�i fa�� de semenii no�tri. 

Isus deschide strada fraternit��ii! Prin înmul-
�irea pâinilor pentru 5 000 de oameni El ne face s� 
vedem c� ceea ce pare imposibil la prima vedere 
este posibil, pentru c� exist� �i puterea iubirii Ta-
t�lui care ajut� gesturile noastre fr��e�ti. Adev�rata 
minune este aici: în împ�rt��ire, în comp�timire, în 
iubire.

Minunile le putem face �i noi. C�ci doar 
acela care iube�te poate înmul�i pâinea. Pentru c� 
numai iubirea poate face miracole. Din pu�in, din 
gesturile noastre cotidiene, din inimile noastre con-
vertite Domnul poate s� scoat� multul abunden�ei, 
miracolul înmul�irii.

Ai ceva s� oferi pentru ca El s� te poat� s�-
tura, nu numai pe tine, ci �i pe mul�i al�ii? �i se 
pare c� ai pu�in, dar acel pu�in pe care îl ai este im-
portant. �i este important numai dac� îl d�ruie�ti. 
Pu�inul t�u este pre�ios. Isus îl cere acum de la tine. 
�i azi, mul�i fra�i sufer� de foame, de sete, de ne-
dreptate. Isus �i azi se adreseaz� nou� ca �i atunci ucenicilor: Da�i-le voi de mâncare”.

Nu putem s� spunem nu, nu putem s� ne gândim doar la noi în�ine, ci trebuie s� ne gândim �i la al�ii care sunt 
mai pu�in noroco�i decât noi. �i azi, prin urmare, prin mici gesturi de bun�tate �i caritate se poate repeta miracolul 
înmul�irii pâinilor.

Colecta special� care se organizeaz� în Duminica Samariteanului Milostiv are ca �i scop strângerea de fonduri 
pentru sus�inerea Cantinei Sociale unde, zilnic, iau masa 50 de adul�i �i 11 copii. Prin urmare, tasul din data de 10 
noiembrie 2013 va �  predat, de � ecare parohie, Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea.

Doamne, d�-ne nou� capacitatea de nu l�sa s� lipseasc� vreunui frate pâinea cotidian�, precum Tu nu ai l�sat 
s� ne lipseasc� nou�. Amin.

Pr. Olimpiu Todorean
Pre�edinte

ABONAMENTE
Îi inform�m pe cititorii no�tri c� pentru a intra în posesia abonamentului la revista Vestitorul este 

necesar ca acesta s� �  e achitat pe tot anul sau pe cel pu�in �ase luni. Abonamentul trebuie s� �  e 
pl�tit pân� cel târziu la data de 30 ianuarie 2014. Costul unui exemplar va �  de 1,5 LEI, cost care, 
pentru abona�i, va r�mâne acela�i pe tot timpul anului, indiferent de eventualele modi�  c�ri de pre�.

V� reamintim c� modalitatea cea mai sigur� de a intra în posesia revistei noastre este abonamentul.


