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Domniei Sale, 
Domnului Victor Ponta, 
Prim-Ministru al României, 
Blaj, 13 noiembrie 2013 
  
Stimate Domnule Prim-Ministru, 
Retrocedarea M�n�stirii Greco-Catolice din Bi-

xad trebuia s� aib� loc pe data de 7 noiembrie îns�, din 
cauza ac�iunii coordonate a mai multor institu�ii a� ate în 
subordinea Dumneavoastr�, punerea în executare a hot�-
rârii judec�tore�ti nu a putut �  dus� la bun sfâr�it. 

Astfel, pe data de 1 noiembrie, la Prefectura Satu 
Mare s-a organizat o întâlnire între reprezentan�ii mai 
multor institu�ii unde s-a discutat cazul M�n�stirii Bi-
xad, iar ace�ti o� ciali au hot�rât, peste decizia de� nitiv� 
�i irevocabil� a justi�iei, c� hot�rârea judec�toreasc� de 
retrocedare efectiv� a M�n�stirii c�tre partea greco-cato-
lic� se va pune în aplicare numai “par�ial”. 

Domnul Mircea Govor, pre�edintele PSD Satu 
Mare �i vicepre�edinte al Consiliului Jude�ean Satu 
Mare, a fost citat în pres� spunând cu aceast� ocazie 
despre retrocedarea M�n�stirii Greco-Catolice din Bi-
xad urm�toarele: “Este un abuz! Patrimoniul revendi-
cat de greco-catolici �i retrocedat în baza unei sentin�e 
judec�tore�ti, este al Consiliului Jude�ean. Am cerut în 
aceast� diminea�� suspendarea execut�rii silite �i vom 
cere s� � m parte în proces. Noi nu am fost chema�i nici-
odat� în instan��, de�i suntem proprietarii de drept”. 

Ulterior, în urma celor discutate �i hot�râte la Pre-
fectur�, Consiliul Jude�ean Satu Mare a dat în judecat� 

Episcopia Greco-Catolic� de Maramure�, solicitând sis-
tarea execut�rii, cu toate c� în cauz� nu era vorba despre 
nici o proprietate care ar �  a Consiliului Jude�ean �i tre-
buia retrocedat�. 

M�n�stirea din Bixad a fost greco-catolic� de la 
început, iar în 1948 a fost con� scat� de comuni�ti �i tre-
cut� în posesia Statului. Imobilele care trebuiau executa-
te nu sunt în proprietatea Statului, ci a Episcopiei Greco-
Catolice de Maramure�, care de ani de zile nu poate intra 
în posesia lor. Aceste imobile sunt ajutate s� se degra-
deze pe zi ce trece cu scopul clar de a �terge urmele c� 
M�n�stirea de la Bixad a fost greco-catolic�. 

Pe 7 noiembrie, ziua când trebuia sa se pun� în 
executare hot�rârea judec�toreasc� de retrocedare a M�-
n�stirii Greco-Catolice din Bixad, reprezentan�ii Bise-
ricii Ortodoxe s-au organizat pentru a se opune �i opri 
punerea ei în aplicare. 

Pe toat� durata încerc�rii de punere în executare 
a acestei hot�râri, c�lug�rii greco-catolici prezen�i aco-
lo pentru a intra în m�n�stire au fost scuipa�i, huidui�i, 
agresa�i, insulta�i �i amenin�a�i cu moartea doar pen-
tru vina c� au mers s� î�i ia înapoi bunul con� scat de 
comuni�ti. 

Grupul organizat de reprezentan�i ai Bisericii Or-
todoxe care s-au opus execut�rii au strigat în repetate 
rânduri: “Afar�, catolicii din �ar�”. 

Modul în care institu�iile din subordinea Dumnea-
voastr� au facilitat �i gestionat situa�ia de la Bixad arat� 
c� în România nu se respect� dreptul de proprietate, li-
bertatea religioas� �i hot�rârile judec�tore�ti atunci când 
vine vorba despre greco-catolici. 

Aceast� atitudine discriminatorie a Guvernu-
lui este îngrijor�toare pentru statul de drept �i buna 
convie�uire dintre credincio�ii diferitelor confesiuni, cu 
atât mai mult cu cât inclusiv Domnul Victor Opaschi, 
Secretar de Stat pentru Culte – institu�ie a� at� în subor-
dinea Dumneavoastr� direct� – a a� rmat într-un interviu 
c� retrocedarea propriet��ilor greco-catolice nu se poate 
face ”prevalându-te doar de dreptul de proprietate”. 

Rolul principal al Guvernului este s� aplice legea 
în mod egal pentru toat� lumea, lucru care la Bixad nu 
s-a întâmplat. 

Atitudinea p�rtinitoare a persoanelor din subordi-
nea Dumneavoastr� a creat la Bixad o situa�ie care putea 
degenera într-un con� ict interconfesional în care oameni 
nevinova�i s� cad� victime. 

Respectuos V� solicit s� exprima�i public pozi�ia 
Guvernului fa�� de implicarea institu�iilor din subordi-
nea Dumneavoastr� în oprirea execut�rii unei hot�râri 
judec�tore�ti �i s� condamna�i public, în numele Guver-
nului, actele de agresiune �i incitare la ur� interconfesio-
nal� împotriva reprezentan�ilor Bisericii Greco-Catolice 
prezen�i joi la Bixad. 

† Lucian Cardinal MURE�AN 
Arhiepiscop Major 

Scrisoare deschis�
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 Alocu�iunea Papei Francisc la Rug�ciunea Angelus

Iubi�i fra�i �i surori, bun� ziua!
S�rb�toarea Tuturor S� n�ilor, pe care o 

celebr�m ast�zi, ne aminte�te c� �inta existen�ei 
noastre nu este moartea, este paradisul! Scrie 
aceasta Apostolul Ioan: “Nu s-a ar�tat înc� ce 
vom � . 	tim c� atunci când se va ar�ta, vom �  
asemenea Lui pentru c� îl vom vedea a�a cum 
este” (1In 3,2). S� n�ii, prietenii lui Dumnezeu, 
ne asigur� c� aceast� promisiune nu dezam�-
ge�te. De fapt, în existen�a lor p�mânteasc�, au 
tr�it în comuniune profund� cu Dumnezeu. Pe 
fa�a fra�ilor mai mici �i dispre�ui�i au v�zut fa�a 
lui Dumnezeu �i acum îi contempl� fa�� în fa�� 
în frumuse�ea Sa glorioas�.

S� n�ii nu sunt supraoameni, nici nu s-au 
n�scut perfec�i. Sunt ca noi, ca � ecare dintre 
noi, sunt persoane care înainte de a ajunge la 
gloria cerului au tr�it o via�� normal�, cu bu-
curii �i dureri, trude �i speran�e. Dar ce anume 
a schimbat via�a lor? Când au cunoscut iubi-
rea lui Dumnezeu, au urmat-o cu toat� inima, 
f�r� condi�ii �i ipocrizii; �i-au dedicat via�a în 
slujba altora, au suportat suferin�e �i adversi-
t��i f�r� a urî �i r�spunzând la r�u cu binele, 
r�spândind bucurie �i pace. Aceasta este via-
�a s� n�ilor: persoane care, din iubire fa�� de 
Dumnezeu, în via�a lor nu i-au pus condi�ii; 
nu au fost ipocri�i; �i-au dedicat via�a în slujba 
celorlal�i pentru a-l sluji pe aproapele; au suferit atâtea 
adversit��i, dar f�r� a urî. S� n�ii n-au urât niciodat�. În-
�elege�i bine aceasta: iubirea este a lui Dumnezeu, dar 
ura de la cine vine? Ura nu vine de la Dumnezeu, ci de 
la diavol! 	i s� n�ii s-au îndep�rtat de diavol; s� n�ii sunt 
b�rba�i �i femei care au bucuria în inim� �i o transmit 
celorlal�i. A nu urî niciodat�, ci a-i sluji pe ceilal�i, pe 
cei mai nevoia�i; a ne ruga �i a tr�i în bucurie; acesta 
este drumul s� n�eniei!

A �  s� n�i nu este un privilegiu al câtorva, ca �i 
cum cineva ar �  avut o mare mo�tenire; noi to�i, la Bo-
tez am primit mo�tenirea de a putea deveni s� n�i. S� n-
�enia este o voca�ie pentru to�i. De aceea to�i suntem 
chema�i s� mergem pe calea s� n�eniei �i aceast� cale 
are un nume, o fa��: fa�a lui Isus Cristos. El ne înva�� s� 
devenim s� n�i. El, în evanghelie, ne arat� drumul: cel 
al fericirilor (cf. Mt 5,1-12). De fapt, împ�r��ia ceruri-
lor este pentru cei care nu î�i pun siguran�a în lucruri, 
ci în iubirea lui Dumnezeu; pentru cei care au o inim� 
simpl�, umil�, nu consider� c� sunt drep�i �i nu îi jude-
c� pe ceilal�i, cei care �tiu s� sufere cu cel care sufer� 
�i s� se bucure cu cel care se bucur�, nu sunt violen�i, 
ci milostivi �i caut� s� � e artizani ai reconcilierii �i ai 

A �  s� n�i nu este un privilegiu al câtorva 
1.11.2013

p�cii. Sfântul, sfânta sunt artizani ai reconcilierii �i ai 
p�cii; ajut� mereu oamenii s� se reconcilieze �i ajut� 
mereu pentru ca s� � e pace. 	i astfel este frumoas� 
s� n�enia; este un drum frumos!

Ast�zi, în aceast� s�rb�toare, s� n�ii ne dau un 
mesaj. Ne spun: Încrede�i-v� în Domnul, pentru c� 
Domnul nu dezam�ge�te! Nu dezam�ge�te niciodat�, 
este un bun prieten mereu al�turi de noi. Cu m�rturia 
lor, s� n�ii ne încurajeaz� s� nu ne � e fric� s� mergem 
împotriva curentului sau s� � m neîn�ele�i �i batjocori�i 
când vorbim despre El �i despre Evanghelie; ne demon-
streaz� cu via�a lor c� acela care r�mâne � del fa�� Dum-
nezeu �i fa�� de cuvântul S�u experimenteaz� deja pe 
acest p�mânt mângâierea iubirii Sale �i apoi “de o sut� 
de ori mai mult” în ve�nicie. Aceasta e ceea ce sper�m 
�i îi cerem Domnului pentru fra�ii �i surorile noastre 
r�posa�i. Cu în�elepciune, Biserica a pus în strâns� sec-
ven�� s�rb�toarea To�i S� n�ii �i Comemorarea tuturor 
credincio�ilor r�posa�i. La rug�ciunea noastr� de laud� 
adus� lui Dumnezeu �i de venerarea a duhurilor fericite 
se une�te rug�ciunea pentru cei care ne-au precedat în 
trecerea din aceast� lume la via�a ve�nic�.

S� încredin��m rug�ciunea noastr� mijlocirii 
Mariei, Regina tuturor s� n�ilor.
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M-ai creat pentru Cer, Doamne 

Chiar dac� 
i-am spus Isuse c� nu sunt vrednic 
de Tine, Tu mi-ai fost de atâtea ori Oaspete, primin-
du-Te în inima mea sub forma Euharistiei Tale. În�eleg 
bine ce spuneai : „Nu pentru drep�i am venit, ci pentru 
p�c�to�i”. În cer Doamne, Tu e�ti înconjurat de îngeri 
nevinova�i �i de s� n�i care Te-au slujit cu râvn� sau 
chiar �i-au dat via�a pentru Tine. Ai creat pentru cer pe 
to�i oamenii de pe p�mânt. 	i pe mine m-ai creat pentru 
cer, dar trebuie s� lupt 
pentru el. 

Ai creat pen-
tru cer �i pe cei des-
pre care obi�nuim s� 
spunem: „ s-au stins 
din via��”, de�i mul�i 
ar putea �  mici lumi-
ni�e în cer, care nu au 
nevoie s� le plângem 
de mil� c�ci se a� � în 
pace, armonie �i iubire 
divin� al�turi de Crea-
tor.

Ai creat pentru 
cer �i pe cei care „din 
vina lor se a� � în ve�-
nic� pierzanie”, pentru 
care nu mai exist� o 
cale de salvare. 

Ai creat pentru 
cer �i pe semenii no�tri 
ce sufer� în locul de 
cur��ire, purgatorul. Suferin�a le e cu atât mai mare cu 
cât ei tânjesc dup� Dumnezeu. 

Domnul ne-a dat privilegiul s� ajut�m pe fra�ii �i 
surorile noastre din purgator prin oferirea rug�ciunilor 
�i a faptelor noastre bune. De asemenea, prin oferirea 
P�rintelui ve�nic a meritelor p�timirii �i durerii suferi-
te de Isus pentru mântuirea noastr�, oferirea Sângelui 
S�u nevinovat v�rsat pentru noi, prin oferirea s� ntei 
împ�rt��anii �i mai ales a comorilor s� ntelor liturghii. 
Putem apela �i la rug�ciunea îngerilor, dar s� nu o ui-
t�m pe Mama noastr� cea plin� de compasiune pentru 
� ii Ei, Regina cerului �i a p�mântului, Regina îngerilor, 
Regina purgatorului, care poate trimite în închisoarea 
purgatorului îngeri ca s� mângâie su� etele �i s� mijlo-
ceasc� la Dumnezeu cu lacrimile �i rug�ciunile Ei � er-
bin�i, eliberarea lor. De�i aceste su� ete, nu v�d Fa�a Lui 
Dumnezeu, au puterea de a se ruga pentru noi �i a ne 
ajuta în situa�ii di� cile, nu îns� �i pentru ele. Suferin�a 
de pe p�mânt nu se poate compara cu cea din purgator. 
Nu putem r�mâne indiferen�i la o durere atât de sfâ�i-
etoare. S� nu uit�m a�adar su� etele celor dragi nou�, 

care ne-au fost aproape, pe care i-am înconjurat �i ne-
au înconjurat cu iubire pe când erau pe p�mânt, fa�� de 
care avem o mare îndatorire. S� avem mil� �i de su� e-
tele cele mai p�r�site, de care nimeni nu-�i mai aduce 
aminte �i care de ani buni a�teapt� cu resemnare elibe-
rarea, s� nu uit�m de su� etele cele mai aproape de rai, 
care poate mai au nevoie doar de o sfânt� liturghie, sau 
de câteva rug�ciuni pentru a trece pragul spre fericirea 

ve�nic�. Cu siguran-
�� � ecare din ele, vor 
r�spl�ti înzecit efortul 
nostru, dar s� nu a�tep-
t�m recompens�, ci to-
tul s� facem din iubire, 
c�ci cu adev�rat „dac� 
avem iubire, avem to-
tul”.

Isuse, tu ne-ai 
dat pe p�mânt câte un 
mic cer în � ecare bise-
ric�, ca s� ne preg�tim 
pentru ve�nicia noas-
tr�. Dup� ce 
i-ai dat 
via�a pentru mântuirea 
noastr�, îndeplinind 
astfel voin�a Tat�lui, 
ai plecat la El, dar ai 
r�mas �i cu noi. În ta-
bernacolul din altar, Tu 
e�ti prezent cu dumne-
zeirea �i umanitatea Ta 

glori� cat�. E�ti Doamne frumosul �i sublimul, lumin� 
curat�, lumin� necreat�, lumin� din lumin� �i r�spân-
de�ti lumin�. Cum s� nu venim aproape de cerul T�u 
? Cum s� nu Te contempl�m? Cum s� nu-
i aducem 
slav�, cinste �i cânt�ri de pream�rire? Cum s� nu Te 
ador�m Isuse, pe Tine care vrei s� cuprindem razele 
Tale �i s� ne îmbraci în ve�mânt de bucurie �i lumin� 
? Cum s� nu c�ut�m ad�post la Tine, care e�ti speran�a 
celui f�r� de speran��, care alungi umbrele serii �i e�ti 
f�clie în noapte? Cum s� nu ne rug�m 
ie, care e�ti 
Soare al drept��ii, dar �i izvor de milostivire? Desigur, 
Tu nu ai nevoie de adora�ia noastr�, nici de rug�ciuni, 
c�ci e�ti Dumnezeu atotputernic. Noi avem nevoie de 
ele, avem nevoie de Tine. Cu fruntea plecat�, implor�m 
îndurare �i în ceasul plec�rii din lume î�i cerem s� ne 
conduci prin norul de lumin� la portul mântuirii.

Doar pe p�mânt se d� lupta pentru ve�nicia 
noastr�, o lupt� care merit� toate eforturile. Eu sunt 
unul dintre solda�ii T�i Isuse, �i-mi doresc s� � u plin de 
zel. Sper s� nu te dezam�gesc �i s� nu m� dezam�gesc 
nici pe mine, pentru c� m-ai creat pentru cer, Doamne.

Silvia PANTI�
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(continuare în pag. 6)

Via�a Reuniunilor Mariane din tot cuprinsul Bi-
sericii Catolice e aceea�i, obliga�ia de a asista la Sf. Li-
turghie, la rug�ciunile o� ciale ale Bisericii, rug�ciunea 
îns��i, de asemenea. In rug�ciuni prezent�m lui Dumne-
zeu nevoile noastre, ale celor din jur, ale Bisericii �i ale 
omenirii, ne rug�m pentru Sfântul P�rinte Papa, pentru 
Episcopi �i preo�i. 	i totu�i, � ecare Reuniune Marian� î�i 
are istoria ei, putem vorbi chiar de o istorie a rug�ciunii 
mariane. Este motivul care ne îndeamn� s� încerc�m s� 
cuprindem în câteva imagini chipul rug�ciunii adresate 
Fecioarei de c�tre Reuniunea Marian� din Eparhia noas-
tr� în cei 100 de ani de existen��. 

Rug�ciunea membrilor Reuniunii Mariane începe 
odat� cu primirea în Reuniune, când Episcopul sau pre-
otul care celebreaz� ,,Rânduiala recep�iei solemne de 
primire în Reuniunea Marian�” spune: ,,...v� primesc 
�i v� declar membrii Reuniunii Mariane . Urându-v� 
mult spor �i succes spiritual ca � i(� ice) ale�i ai Prea-
curatei, v� dau binecuvântarea marian�: ,,Cu blân-
dul Isus, s� ne binecuvânteze Fecioara de Sus!”

Dar ce este rug�ciunea?
,,Rug�ciunea este strig�tul speran�ei”, ne spune 

Pr. Bernard 	tef A.A., ,,este un mod de a ne adresa lui 
Dumnezeu, o cale de a lua leg�tura cu El, ne explic� Pr. 
Tertulian Langa extinzând explica�ia �i trecând de la reci-
tarea textului unei rug�ciuni la ,,starea de rug�ciune’’, 
de leg�tur� cu Dumnezeu, stare la care se poate ajunge 
,,prin medita�ie, adora�ie, suferin�� oferit� sau tr�irea în 
comuniune cu Isus a tuturor faptelor de via��’’. În felul 
acesta ,,orice procedeu care ne mijloce�te starea de leg�-
tur� cu Dumnezeu este o rug�ciune”. 

Urmând-o pe Preacurata, având-o ca model, ma-
rianistele �i mariani�tii se str�duiesc s� fac� din via�a lor 
o via�� de rug�ciune. Desigur, nimeni nu va putea atinge 
în�l�imea rug�ciunii S� ntei Fecioare, dar în drumul per-
fec�iunii spirituale, în via�a noastr�, rug�ciunea perso-
nal� �i cea comunitar�, de laud�, de mul�umire sau de 
cerere, î�i are valoarea ei. 

În Reuniunea Marian� rug�ciunea comun� ne 
une�te între noi �i cu întreaga Biseric�. In acest sens, cel 
mai bun exemplu îl reprezint� Sf. Rozar, rug�ciune aleas� 
a Reuniunii �i cunoscut� de catolicii din toat� lume; chiar 
�iragul de bobi�e este un simbol al identit��ii noastre ca-
tolice. Un fapt în acest sens: la scurt timp dup� ob�inerea 
libert��ii Bisericii noastre, în 1989, eram cu so�ul meu în 
drum spre capela noastr� abia deschis�. O doamn� mai 
tân�r� ne-a întrebat dac� �tim unde este capela greco-cato-
lic�, nu era nevoie de multe explica�ii, am mers împreun�. 
Pe drum, necunoscuta ne-a spus: ,,Am g�sit în cas� un 
Rozar �i so�ul meu mi-a explicat c� eu sunt greco-catolic� 
�i trebuie s� merg la Biserica mea”.Cel mai bun exemplu 
îl reprezint� Lourdes-ul, unde pelerinii din toate continen-
tele, � ecare în limba lui, se roag� împreun� Sf. Rozar �i 

cânt� acelea�i cântece mariane. 
În Eparhia noastr�, la Oradea, în ,,Biserica Parohi-

al� Olosig” (Biserica Seminarului), la 11 ianuarie 1914, 
seara la ora 6, ,,s-a �inut pentru prima dat� Paraclisul 
Preas� ntei N�sc�toare de Dumnezeu, ca o devo�iune 
special� a Reuniunii Mariane. Biserica era arhiplin�, 
neînc�p�toare �i str�lucea în splendida lumin� electri-
c�. Mai ales iconostasul cu icoanele lui Isus �i ale Prea-
curatei Sale Mame Maria, înconjurate cu mai multe zeci 
de becuri str�lucitoare, a f�cut adânc� impresie �i cea 
mai prielnic� atmosfer� evlaviei credincio�ilor. A fost de 
fa�� la aceast� sfânt� slujb� �i însu�i Episcopul Dr. De-
metriu Radu, to�i canonicii �i to�i preo�ii din centru. Pre-
zen�a Episcopului a produs o nespus� bucurie �i însu� e-
�ire în inimile credincio�ilor. Episcopul a fost surprins �i 
adânc emo�ionat” (Petru T�maian, ,,Reuniunea Marian� 
a greco-catolicilor români din Oradea - 1914-1939 - Tipo-
gra� a Patria, Oradea, 1939, p. 17).

Primul pas al Reuniunii Mariane ,,Sfânta Maria” 
în acel timp în� in�at� (28 decembrie 1913, aprobat� la 
13 ianuarie 1914), a fost deci rug�ciunea. S�pt�mânal, 
vinerea seara, tot în ,,Biserica Seminarului”, mariani�tii 
se rugau Sf. Rozar, Paraclisul sau participau la Binecu-
vântarea Euharistic�; predica era nelipsit�. Era obligato-
rie prezen�a întregii Reuniuni, duminica �i în s�rb�tori, la 
Sf. Liturghie. Pre�edintele Reuniunii Mariane, Dr. Dem. 
Kiss, a a� liat Reuniunea Marian� din Oradea la ,,Prima 
Primaria” din Roma (prima Reuniune Marian�), pen-
tru ca mariani�tii s� bene� cieze de toate rug�ciunile �i 
indulgen�ele Reuniunilor Mariane din Biserica Catolic�.

În cursul istoriei sale, Reuniunea Marian� din 
Eparhia noastr� a fost adesea în rug�ciune sau s�rb�toa-
re împreun� cu Reuniunile din întreaga Biseric� Catolic�. 
A�a a fost în 1934, când a avut loc ,,Jubileul de 350 de ani 
al Reuniunilor Mariane”. Pentru acest eveniment, la 26 
mai, Oradea a preg�tit o mare festivitate la care au partici-
pat delega�ii din toate parohiile Diecezei. 

IPSS. Valeriu Traian Fren�iu a avut o evlavie dis-
tinct� pentru Preacurata, primirile solemne în Reuniune 
le celebra Preas� n�ia Sa. Tot Preas� n�ia Sa a introdus 
în Diecez� cultul ,,Lunii mai, luna Preacuratei” �i a dis-
pus s� se celebreze de la 1-15 august ,,Paraclisul Maicii 
Domnului” în � ecare parohie, urmat de predic� �i bine-
cuvântarea cu Sfântul Sacrament. 

L-am v�zut de multe ori pe Preas� n�ia Sa rugându-
se S� ntei Fecioare. La Beiu�, în luna mai, an de an, se f�-
ceau procesiuni cu Sfântul Sacrament la care, � resc, erau 
prezente Reuniunile Mariane. Se pleca de la Catedral� spre 
,,Grota Fecioarei de la Lourdes” din gr�dina ,,Internatului 
Pavelian de Fete’’. Noi, elevele de la ,,Liceul Român Unit 
de Fete’’, eram în fa�a procesiunii, cele mai mici pres�rau 
cu petale de tranda� ri drumul lui Isus Euharisticul, purtat 

 Rug�ciunea �i devo�iunile mariane în Eparhia de Oradea
Otilia B�LA�
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în mâinile Preas� n�iei Sale. Episcopul nostru era urmat de 
canonici, de preo�ii - profesori, de preo�i, de c�lug�ri�ele 
�i c�lug�rii Ordinului Asump�ionist care conduceau cele 
dou� internate, cel de fete �i cel de b�ie�i, continuau elevii 
Liceului ,,Samuil Vulcan” �i întregul ora�. La Grot�, Prea-
s� n�ia Sa se ruga, se ruga cu mult� umilin��. 

P.S.S. Ioan Suciu a sus�inut cu toat� puterea Re-
uniunile Mariane. Pentru elevele �i elevii mariani�ti din 
Blaj a tip�rit revista ,,Marianistul”. În pragul persecu�iei 
Bisericii noastre, în predici, ne îndemna s� nu ne p�r�sim 
credin�a, s� ne facem altare acas� �i s� ne rug�m Preacura-
tei: ,,...ne vom face � ecare Biseric� acas� [...]. Feri�i-v� 
de preo�ii care nu pomenesc pe Papa �i care nu se roag� 
Sfântul Rozar al Preacuratei [...] Lupta�i în unire cu Ini-
ma Neprih�nit� a MAICII DOMNULUI, cu speran�a 
neclintit� în biruin�a Bisericii, chiar dac� Isus ar trebui 
s-o scoat� din mormânt”, ne spunea Preas� n�ia Sa (Au-
rel Hancu, ,,Episcopul Martir Ioan Suciu - Via�a �i opera, 
Logos ’94, p. 144).

Odat� dezl�n�uit� prigoana împotriva Bisericii 
noastre, în aceast� nou� ,,Cale a Crucii”, Episcopii �i pre-
o�ii no�tri au rezistat prin rug�ciune: ,,Rug�ciunea ne era 
puterea’’, m�rturise�te Cardinalul Iuliu Hossu în opera 
memorialistic� ,,Credin�a noastr� este via�a noastr�’’. 
În aceea�i oper�, evocându-l pe P.S.S. Ioan Suciu, scoa-
te în eviden�� evlavia Preas� n�iei Sale pentru Preacurata, 
pe care a pream�rit-o în via��. În deten�ie Ea îl mângâia 
�i era ,,aproape de su� etul lui, ocrotitoare în purtarea 
crucii care se îngreunase”. În închisoare, la rug�ciunile 
comune, Episcopul Ioan Suciu, în picioare sau pe patul de 
suferin�� , era cel care rostea cald �i înduio��tor troparul: 
,,Fecioar� Preacurat�, mântuie�te-ne pe noi, cu rug�-
ciunile tale, mi�când inima ta cea de Mam� c�tre Fiul 
t�u �i Dumnezeul nostru”. 

P.S.S. Ioan Ploscaru, în anii mul�i de închisoare, a 
scris în gând versuri pe care le-a publicat dup� 1989 în 
volumul ,,Cruci de gratii”. Multe din poeziile-rug�ciuni 
sunt închinate Preacuratei �i Sfântului Rozar, poezia 
,,Luna Sf. Rozar’’ este una din ele: ,,Azi, Maic�, � ori de 
roz carmin/�i-nconjur� altarul,/s� tac� îngerii pu�in/iar 
Tu cu Pruncul T�u divin/ascult�-ne Rozarul./Prin Tine 
vine orice har,/prin Tine-n Cer se duce,/Cum boabele de 
la Rozar �i merg �i vin la cruce”.

Rug�ciunea Bisericii din închisori ajungea în Cer 
unit� cu rug�ciunea credincio�ilor din afar�.

Reuniunea Mariana a fost în timpul îndelungat al 
persecu�iei singura asocia�ie a Bisericii noastre care, neor-
ganizat�, a continuat s� existe prin rug�ciune. La Oradea, 
so�iile marianiste ale preo�ilor închi�i au strâns în jurul 
lor mai multe persoane �i au ini�iat Rozarul viu. Un grup 
puternic era al credincioaselor care frecventau ,,Biserica 
Romano-Catolic� Baratok” - ,,Unde este Petru, acolo este 
Biserica”. Din grupul acesta f�ceau parte doamnele: Iri-
na D�r�ban, Margareta Buza�, Irina Pop, Maria Robotin, 
Zam� ra Hurezean, Eugenia Ruba, Eleonora Cucu, Hor-

tenzia Blaga, Hortenzia Matca�, Lucia Pam� l, Ioan Pam-
� l, Dorin Ghidai, Florica Achim, Melania Milian, Maria 
Boro�, Maria Musc�, Livia Dejeu, Maria T�utu, Monica 
T�utu, Valeria Rogojan �i Virginia Soran, mama mea; la 
sfâr�itul vie�ii mamei mele, locul l-am luat eu. Un alt grup 
era acas� la Pr. D. Mure�an, dup� ce P�rintele a ie�it din 
închisoare; grupul era format din familia numeroas� a 
P�rintelui, apropia�ii familiei �i doamna Maria Hetco. Sf. 
Rozar nu a încetat niciodat� în ace�ti ani în Biserica noas-
tr�, Biserica T�cerii, noi nu am c�utat informa�iile, dar �i 
în comune Sf. Rozar a continuat s� � e recitat, Pr. Vasile 
Goje �i Pr. G. Buboi spun acest adev�r.

Pe lâng� Sf. Rozar, în Reuniune au fost �i sunt de-
vo�iuni foarte iubite: Devo�iunea c�tre Preasfânta Inima 
lui Isus, Devo�iunea c�tre Inima Neprih�nit� a Mariei, 
Calea Crucii, Devo�iunea c�tre Sf. Anton de Padova, de-
vo�iuni �i novene adresate �i altor s� n�i, cum sunt Sf. Te-
reza a Pruncului Isus, Sf. Rita de Cascia sau Padre Pio, �i 
„Buchetele spirituale”.

Din anii persecu�iei am una dintre cele mai emo-
�ionante amintiri despre rug�ciunea marian�. Dorul de 
M�n�stirea de la Bixad, de ,,Icoana f�c�toare de minuni” 
a Preacuratei, de M�n�stire, important centru de spiritua-
litate �i cultur�, m-a îndemnat s�-mi duc acolo, la un 15 
august, familia: so�ul, pe unul din b�ie�i, nora �i nepo�ele-
le gemene. Aveam în minte, aveam în inim� splendoarea 
pelerinajelor de la Bixad, imensa mul�ime în rug�ciune, 
prezen�a P.S.S. Alexandru Rusu, a c�lug�rilor, a Pr. Ghe-
orghe Marina, autorul cântecului ,,O,M�icu�� sfânt�!”. 
Mai aveam în amintire �oselele �i dumbr�vile pline de 
pelerinii în drum spre m�n�stire, în rug�ciune �i cântec 
marian. Acum erau doar grupuri mici, dar erau. Am g�sit 
totul în ruin�, doar urmele confesionalelor �i ale altarului 
de pe platou. Biserica m�n�stirii era ferecat� cu o bar� 
masiv� de � er. Credin�a pelerinilor a împodobit toat� bara 
cu � ori. Am intrat �i noi în grupul mic al pelerinilor, ne-
am rugat împreun� rug�ciunile de alt�dat� �i am cântat 
neuitatele cântece mariane. Cineva din fa�a grupului con-
ducea rug�ciunile era chiar Pr. Gheorghe. La sfâr�it ne-am 
oprit �i ne-am rugat în fa�a u�ii ferecate. Pr. Gheorghe a 
îngenuncheat la o distan�� de câ�iva metri �i a�a, în ge-
nunchi, s-a dus pân� la u�a bisericii, a s�rutat bara care 
ne interzicea intrarea �i a îmbr��i�at �i a s�rutat cele dou� 
coloane de piatr� care m�rgineau u�a.

Familia noastr� a continuat rug�ciunea. Pe un drum 
p�r�sit �i pustiu am mers la cimitirul uitat al c�lug�rilor. 
Ne-am înc�rcat bra�ele cu � ori de câmp, pe care, în plâns, 
le-am pres�rat peste morminte.

În libertate acum, la cei 100 de ani de via��, Reu-
niunea Marian� dore�te s� � e în continuare în serviciul 
Bisericii, s� � e ,,o poart� spre Cristos”, s� r�spândeasc� 
Împ�r��ia lui Cristos în lume - pentru aceasta ne rug�m 
neîncetat Preacuratei �i-i cerem ajutor.

Preacuratei, Reuniunea Marian� se roag� pentru 
Preas� n�ia Sa Virgil Bercea care ne sus�ine �i de atâtea ori 
î�i une�te rug�ciunea cu a noastr�.
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Pr. Anton MOISIN �i Ioan MOISIN

PREOTUL PROF. CANONIC
AUGUSTIN MAGHIAR,

VICAR GENERAL AL EPISCOPIEI ROMÂNE 
UNITE DE ORADEA, MORT PENTRU CREDIN
A 

CATOLIC� ÎN TEMNI
� DE EXTERMINARE.
( � 16 AUGUST 1951)

Preotul Prepozit Capitular Augustin Maghiar a 
fost o personalitate de seam� a Episcopiei Române Uni-
te de Oradea. A fost Canonic cantor al Bisericii catedrale 
,,Sf. Nicolae” din Oradea, Decan al Canonicilor, Rector 
al Institutului Pavelian, Rector al Seminarului Greco-Ca-
tolic Oradea, Vicar General, a condus Dieceza de Oradea 
dup� arestarea Episcopului Dr. Valeriu Traian Fren�iu.

În Mai 1950 a fost arestat �i el, închis în temni-
�a de exterminare Sighet. De�i era un om voinic, nu a 
rezistat decât un an �i trei luni. Izolat In celula nr.36, 
l-a v�zut dup� câteva luni pe Preotul Alexandru Ra�iu, 
închis tot la Sighet, �i a exclamat: ,,O, Doamne, î�i mul-
�umesc c� mi-a fost dat s� v�d un chip omenesc!” Atât 
de stra�nic� i-a fost izolarea. Apoi a ad�ugat: ,,Doam-
ne, î�i mul�umesc c� m-ai adus aici, lâng� episcopi, s� 
suf�r în numele T�u”. La 16 august a murit. Canoni-
cul Coriolan T�mâian i-a spus Preotului Anton Moisin 
c� Preotul Augustin Maghiar a fost ultimul care a avut 
,,privilegiul” de a �  dus la groap� într-un sicriu (con-
fec�ionat din podelele unei înc�peri), ceilal�i de dup� 
el au fost azvârli�i direct în groapa comun�. P�rintele 
Anton Moisin 1-a întrebat pe Canonicul Coriolan T�-
mâian unde a fost îngropat Preotul Augustin Maghiar, 
r�spunsul � ind: ,,Tot acolo!”, adic� unde erau �i ceilal�i 
care muriser� în temni�a Sighet. Preotul Prof. Augustin 
Maghiar, Decanul Canonicilor Episcopiei de Oradea �i 
Vicar General �i-a dat via�a pentru credin�a catolic�.

PREOTUL IOSIF CLINTOC,
CLERIC GRECO-CATOLIC DIN DIECEZA ORA-

DEA, MORT PENTRU CREDIN
A CATOLIC� LA 
CANALUL DUN�RE-MAREA NEAGR�

( � 31 OCTOMBRIE 1952 )

 N�scut în 1900 în Comuna Dijir �i hirotonit Preot 
în 1926, Preotul Iosif Clintoc slujea la Satu Mic (Jude-
�ul Satu Mare) când a intervenit lovitura din 1948 con-
tra Bisericii Române Unite (Greco-Catolice) din care 
f�cea parte. Era încadrat în Dieceza Greco-Catolic� de 
Oradea. A refuzat trecerea for�at� la Biserica Ortodox� 
Român�. În 1950 a fost arestat �i trimis la munc� for-
�at� la Canalul Dun�re-Marea Neagr�, ale c�rui lag�-
re comuniste sunt cunoscute ca lag�re de exterminare. 
N-a rezistat acolo decât circa doi ani �i a murit. Preotul 
Anton Moisin a primit documente o� ciale referitoare la 
moartea lui dar în nici-unul nu se speci� c� deloc cauza 
mor�ii. E u�or de b�nuit c� a pierit din cauza condi�iilor 
inumane de acolo. Într-o adres� a „D.I.C.M. Colonia 
de Munc� Nr.2, Poarta Alb�, Regiunea Constan�a” se 
arat� c� Preotul Clintoc I. Iosif „în ziua de 31 oct. 1952 
a decedat în aceast� Colonie”, � ind „înhumat în cimiti-
rul com. Poarta Alb�, Rai. Medgidia, Reg. Constan�a” 
(semneaz� Comandantul). Preotul Clintoc Iosif �i-a dat 
via�a pentru credin�a catolic�.

PREOTUL ATANASIE ONIGA,
MORT PENTRU CREDIN
A SA CATOLIC�
(� 6.I.1953, ÎMPU	CAT DE SECURITATE)

A fost Paroh greco-catolic român în L�pu�ul Ro-
mânesc (Jud. Maramure�), care avea 6.ooo de români 
uni�i (greco-catolici).

Între lunile Iunie-Octombrie 1948 s-au f�cut mari 
presiuni asupra lui în vederea trecerii la ortodoxie, � ind 
arestat de 5 ori de Securitate �i b�tut crunt, dup� care era 
l�sat s� se întoarc� în parohie. În octombrie 1948, când 
s-a înscenat de c�tre regimul comunist, cu complicitatea 
conducerii de atunci a Bisericii Ortodoxe Române, „tre-
cerea” uni�ilor (greco-catolici) la ortodoxie, Preotul Ata-
nasiu Oniga a refuzat trecerea. La 26 Octombrie 1948 
a slujit ultima Sfânt� Liturghie în biserica din comun�. 

�ranii au strigat atunci: „ Vrem pe Dumnezeu, vrem 

AL	I �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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Crucea, vrem Biserica �i vrem pe popa Oniga!” Biserica 
era arhiplin� �i lumea plângea în hohote.

Securitatea a venit s�-l aresteze dar ��ranii s-au 
revoltat �i l-au ajutat pe P�rintele Oniga s� se refugieze 
în mun�i.

A fost condamnat la temni�� în lips�. Activi�ti 
comuni�ti de partid �i agen�i i-au devastat casa, unde 
avea a doua bibliotec� din 
ara L�pu�ului ca m�ri-
me, cu 5000 de volume, arzând în vatr� dou� zile �i o 
noapte Biblii �i c�r�i s� nte pentru a-�i face m�m�ligi cu 
brânz� �i a chefui cu �uic�.

Securitatea l-a urm�rit în mun�i �i l-a încol�it în 
Ianuarie 1953, împu�cându-l cu 32 de gloan�e. Nu a 
murit pe loc, l-au dus la Spitalul din Dej unde doi emi-
nen�i chirurgi, Dr. Homorodeanu (român) �i Dr. Stein-
feld (evreu) au f�cut �i imposibilul pentru a-l salva, iar 
când Preotul Oniga a murit pe masa de opera�ie, amân-
doi au izbucnit în hohote de plâns. A fost un semn de 
la Dumnezeu ca s� în�eleag� c� du�manul adev�rat �i 
comun al românilor �i evreilor era comunismul ateu.

Preotul Oniga Atanasiu a murit de pe urma gra-
velor r�ni la 6 Ianuarie 1953. 	i-a dat via�a pentru cre-
din�a catolic�.

PREOTUL C�LUG�R CHIRA CORNEL
SUPERIORUL IEZUI
ILOR DIN ROMÂNIA, 

MARTIRIZAT PENTRU CREDIN
A SA
CATOLIC�

A refuzat s� treac� la Biserica Ortodox� Român� 
�i a fost arestat în 1949 Ia Sibiu. 
inut în aceast� prim� 
deten�ie cel pu�in 6 luni. Apoi a fost arestat a doua oar� 
la 19.XI.1952, închis la Malmaison (Bucure�ti) unde 
a murit la 13.VIII.1953. Era înc� în putere (se n�scuse 
la 29.IV.1904), deci avea 49 de ani. De ce a murit? Si-
criul lui a dezv�luit motivul, deoarece de�inu�ii mor�i 
erau adu�i la Cimitirul Jilava (erau acolo vreo 2000 de 
de�inu�i mor�i) în sicrie încropite din l�zi, în timp ce 
P�rintele Chira a fost adus în sicriu cump�rat, ceea ce 
dovede�te c� murise în timp ce era anchetat. Deci, a 
fost ucis prin torturare.

Preotul Puni Emil care devenise în prigoan� Su-
periorul iezui�ilor din România, a mers la Cimitirul Ji-
lava, 1-a dezgropat pe predecesorul s�u in func�ia de 
conducere în Ordin, �i a v�zut totul. A luat doi metri 
de giulgiu �i i-a înf��urat trupul, co�ul pieptului �i pl�-
mânii s-au sf�râmat la atingere. I-a luat oasele în giul-
giu, a a�ezat totul într-o traist� �i a mers cu autobuzul 
ferindu-se (era urm�rit de Securitate), pân� la Biserica 
Sfânta Agnes, a�ezând traista în spatele altarului. Pân� 
la urm�, osemintele Preotului Chira an fost reînhumate 
la Cimitirul Belu Catolic, în groap� cu un alt iezuit.

Preotul Cornel Chira �i-a dat via�a pentru credin-
�a catolic�. În luna august 2013 s-au împlinit 60 de ani 
de la moartea lui.

PREOTUL BORZ ILIE
CLERIC CU VIA
� SFÂNT� MORT PENTRU 

CREDIN
A CATOLIC� ÎN ÎNCHISOAREA DIN 
AIUD (prin injectare)  (� MAI 1954)

N�scut la Ratovei Valc�u (Jud. S�laj), Ilie Borz a 
fost hirotonit Preot în 1940, dup� absolvirea Academi-
ei Teologice Oradea. A r�mas celib. Episcopul Valeriu 
Traian Fren�iu l-a trimis preot în Bobota, iar în 1941 
a fost transferat la Drighiu (Jud. S�laj). S-a remarcat 
prin cultura sa deosebit�, prin devotament pastoral �i 
printr-o via�� de s� n�enie. Avea o atitudine permanent� 
de evlavie, totul la el era de o mare bun�tate �i orice 
s-ar �  întâmplat spunea cu blând� smerenie: „Doamne, 
� i pream�rit!”. Când a început prigoana, Securitatea a 
venit la ultima lui Sfânt� Liturghie public� pentru a-l 
aresta dac� nu semneaz� abuziva trecere la Biserica 
Ortodox� Român� (era în Noiembrie 1948), dar s�tenii 
l-au salvat. S-a ascuns �i a continuat pastora�ia în as-
cuns. Comuni�tii, furio�i, i-au ars biblioteca valoroas� 
(c�r�i în limba latin�, francez� etc.). În februarie 1951 
a fost prins prin tr�dare �i închis la Securitatea �i apoi 
Penitenciarul Oradea, timp de �ase luni. La 28 August 
1951 a fost transportat la Cluj-Napoca, unde Tribunalul 
Militar l-a condamnat la patru ani de deten�ie. A fost 
dus la închisoarea Jilava, de unde a fost triat pentru 
Aiud. (Datele acestea sunt sigure, � ind comunicate în 
scris Preotului Anton Moisin de c�tre Preotul Pop M. 
Victor din 	imleul Silvaniei, care a fost închis în ace-
ea�i celul� cu Preotul Ilie Borz la Oradea, judecat cu el 
la Cluj-Napoca �i dus de asemenea la Jilava, de unde 
a fost triat pentru Canal, la Lag�rul Poarta Alb�). Ana 
Maria Tudo� scrie într-o lucrare c�, Preotul Ilie Borz 
a �tiut c� va �  omorât, întrucât i-a spus de�inutului Fi� 
Gheorghe din Plopi�, închis tot la Aiud : „Eu voi muri 
mâine!”, precizându-se în acea lucrare c� „era plani� -
cat de c�tre c�l�ii închisorii s� moar�!”; �i-a petrecut 
noaptea aceea ca Isus în Gr�dina Ghe�imani. Dup� ce a 
murit, n-a fost scos imediat din celul�. Persoana îns�r-
cinat� s�-l scoat� a dezv�luit mai târziu c� îl g�sise ros 
de �obolani, inclusiv fa�a. A�a a murit pentru credin�a 
catolic� Preotul Ilie Borz.

PREOTUL PROF. ZENOVIE PÂCLI�ANU 
PRELAT PAPAL MORT PENTRU CREDIN
A SA 
CATOLIC� (� NOIEMBRIE 1958, TORTURAT ÎN 

BECIURILE SECURIT�
II)

Preotul Prof. Zenovie Pâcli�anu a fost un intelectual 
de frunte al Bisericii Române Unite. Ca istoric a scris par�ial 
Istoria Bisericii Române Unite, neputând s� o termine din 
cauza izbucnirii prigoanei contra greco-catolicilor.
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Dup� arestarea Episcopului Vasile Aftenie, i-a 
luat locul ca Vicar general greco-catolic pentru Vechiul 
Regat (Muntenia, Oltenia �i Moldova).

A fost �i el arestat în 1949 �i închis pe rând la 
Ministerul Afacerilor Interne, Jilava �i Sighet pân� la 
26.03.1952.

Eliberat, a fost arestat din nou în Octombrie 1957 
pentru încercarea de refacere a Bisericii Române Unite. 
Nu a cedat �i i-a demascat pe c�l�ii comuni�ti la proces, 
cu mult curaj. Retrimis în cumplitele beciuri ale Minis-
terului Afacerilor Interne, b�tut cu cruzime, a murit în 
Noiembrie 1958 în mâinile c�l�ilor care-l torturau.

Preotul Zenovie Pâcli�anu �i-a dat via�a pentru 
credin�a catolic�.

PREOTUL TEOFIL B�LIBANU,
PROTOPOP GRECO-CATOLIC DE BEIU	 	I PRO-
FESOR, MORT PENTRU CREDIN
A CATOLIC� 

ÎN ÎNCHISOAREA DIN AIUD
(� 3 FEBRUARIE 1964)

Preotul Teo� l B�libanu s-a n�scut în B�se�ti 
(Jud. Maramure�) la 6 Mai 1906. A fost un licean 
eminent �i a urmat studiile teologice la Academia Te-
ologic� din Gherla. Hirotonit Preot la 8 Decembrie 
1929. A fost nu doar Preot ci �i un bun Profesor. Preot 
Profesor român unit, arestat în Octombrie 1948 pen-
tru refuzul de a trece la Biserica Ortodox� Român�. 
Re�inut 2 ani la Securitate, f�r� proces, b�tut �i umi-
lit. I se d� drumul, dar în 1956 este din nou arestat �i 
condamnat la 25 de ani temni�� grea. De�i era un om 
voinic, datorit� regimului cumplit la care a fost supus 
în temni�� ajunsese doar „un schelet de 38 kilograme” 
(cum spune Pr. Romul Pop). B�tut, maltratat, supus la 
un regim de exterminare în închisorile Gherla �i Aiud, 
moare în temni�a din Aiud la 3 februarie 1964, dup� 8 
ani de chinuri. Dup� moartea lui, familia a primit ceea 
ce r�m�sese de la el ca „efecte personale”: „o zdrean�� 
ce sem�na cu un fost pantalon, o bucat� de c�ma�� pe-
ticit� �i ceea ce p�rea a �  cândva înc�l��minte” (scrie 
Pr. Romul Pop). Este evident c� a fost exterminat la 
Aiud pentru credin�a catolic�.

T�RIA CREDIN	EI LOR S� SPOREASC�

T�RIA CREDIN	EI NOASTRE!

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

nesc” de Anton Moisin).

(urmare din pag. 8) Hirotonire de diacon in 
Biserica Seminarului

În cadrul S� ntei Liturghii de ast�zi, 30 octom-
brie 2013, celebrat� de Preas� n�ia Sa Virgil al�turi de 
Preas� n�itul Martin Igwe Uzoukwu, episcop de Mina, 
Nigeria (a� at în vizit� la Oradea), tân�rul Ciprian Bur-
da� a fost hirotonit diacon. P�rintele diacon, este ab-
solvent al Departamentului din Oradea al Facult��ii de 
Teologie Greco-Catolic� din cadrul Universit��ii „Ba-
be�-Bolyai” Cluj Napoca �i al Seminarului „S� n�ii Trei 
Ierarhi” din Oradea. Este c�s�torit, � ind originar din 
Por�, jude�ul S�laj.

Punctul central al cuvântului de înv���tura al 
Preas� n�iei sale s-a axat pe iubirea s�dit� de Dumne-
zeu în noi pe care suntem datori s� o r�spândim celor 
din jur, al�turi de buna în�elegere între noi. Preas� n�ia 
Sa Martin a cerut credincio�ilor parohiei Sfântul Ghe-
orghe �i seminari�tilor s� se roage pentru el �i pentru 
credincio�ii diecezei sale, asigurându-ne totodat� de 
rug�ciunile sale.

În cadrul S� ntei Liturghii, dup� consacrarea 
S� ntelor Taine, a urmat hirotonirea diaconal�, iar mai 
apoi a urmat înve�mântarea diaconul cu stiharul �i mâ-
necu�ele. Misiunea diaconului este aceea de a �  ajutor 
(servitor) Fap. 6, 1-7.

Îi dorim p�rintelui diacon Ciprian mult har �i bi-
necuvântare de la Domnul în misiunea sa.

Ipodiacon Eugen IVU	
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(continuare în pag. 11)

Limitele îi direc�ioneaz� pe copii ajutându-i s� 
ating� obiectivele pe care p�rin�ii �i le-au propus pentru 
dezvoltarea lor. Cei din urm� î�i doresc copii care s� evo-
lueze �i s� se transforme în adul�i disciplina�i, responsa-
bili, aten�i; copii au nevoie de ocazii în care s� fac� ale-
geri �i s� se confrunte cu unele limite. Pentru a le putea 
stabili, p�rin�ilor trebuie s� le � e foarte clar ce a�teapt� 
de la copiii lor �i care dintre comportamentele acestora 
sunt acceptabile. Cel mai bine func�ioneaz� stabilirea li-
mitelor în contextul unei bune rela�ii p�rinte – copil.

Dac� este una pozitiv�, cresc �ansele ca acesta 
s� accepte valorile �i convingerile propuse de adult �i 
s� în�eleag� motivele pentru care i se limiteaz� com-
portamentul.

Este mai di� cil s� in� uen��m un copil în perma-
nen�� criticat, corectat �i admonestat. În aceste condi�ii, 
el nu va dori s� coopereze cu p�rintele în rezolvarea 
problemelor, ci, în timp, va alege s� i se opun�.

R egulile
Un bun început pentru a stabili limite este se-

tul de reguli; copilul obi�nuit cu acestea va manifesta 
frecvent �i relativ u�or comportamente care s� satisfac� 
a�tept�rile celui mai exigent p�rinte.

O regul� bun� precizeaz� cu claritate compor-
tamentul a�teptat. Ar �  util s� le scrie�i �i s� le a� �a�i 
într-un loc accesibil � ec�rui membru al familiei (de 
exemplu pe u�� frigiderului).

Regulile sunt utile din dou� puncte de vedere. 
În primul rând, ele exprima a�tept�rile pe care le ave�i 
în ceea ce prive�te anumite comportamentele speci� ce 
ale copilului. Dac� acesta obi�nuie�te s� întârzie mult 
dup� programul de �coal� pute�i emi�i o regul� conform 
c�reia „Fiecare dintre copii va veni zilnic direct acas� 
dup� orele de �coal�!”. Regulile sunt utile de aseme-
nea pentru c� îl înv��a pe copil comportamente adec-
vate. Dac� vre�i s� îl înv��a�i a �  respectuos în rela�ie 
cu ceilal�i, regulile pot preciza comportamente de felul: 
„Batem la u�� înainte de a intra în camer�”; „Cerem 
permisiunea înainte de a ne ridica de la mas�”; „Vorbim 
politicos atunci când ne adres�m celorlal�i”.

Unele recomand�ri astfel încât regulile s� � e e� -
ciente sunt:

Sta bili�i un num�r redus de reguli
Prea multe reguli înseamn� control sporit asupra 

vie�ii copilului. Cele e� ciente reglementeaz� doar situa-
�iile cu grad de risc pentru s�n�tatea, dezvoltarea �i sigu-
ran�a copilului �i familiei sau acelea în care sentimentele 
�i drepturile altor persoane ar putea �  grav afectate.

Imp lica�i copilul!
P�rin�ii sunt cei pe care to�i copiii se bazeaz�, 

pentru stabilirea limitelor �i a regulilor, îns� vor dori s� 
aib� un cuvânt de spus în formularea lor. Este important 
s� asculta�i �i punctul de vedere al copilului cu privire 
la alegerea acestora, dar �i la stabilirea consecin�elor ce 
decurg din nerespectarea unei lor.

Este posibil c� uneori s� nu reu�i�i s� ajunge�i la 
un acord total asupra regulilor, ceea ce nu înseamn� c� 
acestea nu vor �  stabilite.

Ca p�rinte, ve�i decide care vor �  cele care vor 
modela comportamentul copilului dumneavoastr�. 
Atunci când nu ajunge�i la un acord, îi pute�i spune 
acestuia c�, de�i nu este cea mai corect� sau mai bun� 
dintre reguli, este singura la care te po�i gândi în mo-
mentul acela.

Stabili�i reguli corecte �i clare
O regul� este corect� când reglementeaz� în ega-

l� m�sur� comportamentul � ec�rui membru al familiei. 
Cea în care se prevede „Întotdeauna ba�i la u�� înainte 
de a intra în camera p�rin�ilor” este nedreapt� deoarece 
se aplic� doar copiilor. Corect formulat� ar � : „Cioc�-
nim la u�� înainte de a intra în camera oric�ruia dintre 
membrii familiei noastre”.

În acest fel, regulile nu sunt doar pentru copil. 
Comportamentul dumneavoastr� ca p�rinte va �  corect 
atunci când ve�i �  primii care le respect�.

Atunci când regulile sunt speci� ce �i u�or de 
în�eles, cresc �i �ansele de a �  respectate. Cînd spu-
nem „Trebuie s� ne sp�l�m pe din�i” nu ajut� prea mult 
deoarece nu precizeaz� când anume �i cu ce frecven�� 
trebuie s� facem acest lucru.

Pe de alt� parte, regul� „Fiecare membru al fa-
miliei se va sp�la pe din�i în � ecare diminea�� �i în � e-
care sear�, înainte de culcare” este clar�, nu genereaz� 
confuzie �i nu las� loc de discu�ii. Este clar� pentru c� 
îi spune copilului ce s� fac�, nu ce s� nu fac�. Ori de 
câte ori formula�i o regul� nou�, întreba�i-v�: „Ce vreau 
s� se schimbe în comportamentul copilului meu? Ce ar 
trebui s� fac� altfel / mai bine?”. Este bine s� � e scurt�, 
formulat� în cuvinte simple, pentru a �  u�or de re�inut.

Un aspect foarte important legat de utilizarea re-
gulilor prive�te stabilirea de recompense �i consecin�e 
pentru respectarea, respectiv înc�lcarea acestora.

Este foarte important s� v� l�uda�i copilul atunci 
când respecta regul�. La început, când copilul î�i în-
su�e�te o regul� nou�, comportamentul s�u trebuie re-
compensat, pentru a facilita procesul de înv��are. „Bra-
vo! Sunt foarte mândr� de tine pentru c� �i-ai ordonat 
h�inu�ele �i juc�riile.”

Modi� carea regulilor
Acestea se schimb� de-a lungul timpului, pe m�-

Limite, reguli �i consecin�e care au ca urmare disciplinarea copiilor
Alin CRE	U
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(urmare din pag. 10)

sur� ce copiii cresc �i devin responsabili. Atunci când o 
regul� este automat respectat� de to�i membrii familiei, 
ea trebuie eliminat� de pe list�. R�mâne valabil�, doar 
c� nu mai este necesar� a� �area ei.

Regulile se schimb� de asemenea în func�ie de 
situa�iile noi care apar. Ve�i stabili altele noi atunci 
când � ica dumneavoastr� va începe s� aib� întâlniri cu 
prietenii în timpul liber.

De�i acestea se schimb�, nevoia de a le avea r�-
mâne aceea�i. i atunci când copiii din familie au de-
venit tineri adul�i, regulile sunt utile pentru c� astfel ne 
asigur�m c� � ecare membru în�elege c� are responsa-
bilit��i în cas�.

Este posibil ca prezen�a regulilor s� rezolve pro-
blemele care apar în familie. Pot s� dispar� atunci când 
� ecare membru al familiei �tie exact ce se a�teapt� de 
la el.

Cu toate acestea, stabilirea consecin�elor nega-
tive este necesar� pentru acele situa�ii în care regulile 
sunt înc�lcate.

Dac� cel mic este deja în plin� criz� de n�b�d�i, 
ceea ce-l va ajuta s� se calmeze este s� vad� afec�iune 
�i încredere din partea p�rin�ilor, nu ra�ionamente.

Mai presus de orice, de�i poate p�rea greu, p�-
rin�ii este bine s� r�mân� fermi �i hot�râ�i în a aplic� 
în acela�i mod regulile ori de câte ori copilul încearc� 
s� le testeze limita, recurgând la tot felul de tertipuri 
dr�g�la�e, dar care-i vor transforma pe „nev�zute” în 
micii tirani ai familiei.

Concluzii
Întotdeauna când copilul face o boac�n�, este in-

dicat s� îi critica�i modul în care s-a purtat, nu persoana. 
Niciodat� nu îl eticheta�i ca � ind „prost”, „idiot” 

sau cu alte apelative jignitoare, care îl pot frustra �i 
afecta emo�ional, pe termen lung.

Copilul înva�� cel mai bine cum s� se poarte imi-
tând gesturile �i comportamentele p�rin�ilor. Dac� ave�i 
grij� s� � �i un bun exemplu în acest sens, copilul va 
înv��a s� se poarte frumos f�r� prea mari eforturi.

Este important ca mediul în care cre�ti copilul 
s� � e unul lipsit de violen�� �i agresiune sau abuzuri 
verbale, � zice, emo�ionale. O familie armonioas�, cu 
principii �i standarde bine puse la punct va cre�te un 
copil pe m�sur�. - Puternic, s�n�tos �i fericit.

Ave�i grij� s� puncta�i întotdeauna care a fost 
regul� pe care a înc�lcat-o �i de ce prime�te pedeapsa, 
iar aceasta s� � e direct propor�ional aplicat� cu gravi-
tatea faptei lui.

Iubirea pentru copilul dumneavoastr� s� � e 
necondi�ionat� �i manifestat� zilnic. 

Nu doar reu�itele lui sunt cele care îl fac mai 
bun �i mai cuminte. Încerc�rile de a se purta conform 
standardelor disciplinare pe care le impune�i r�spl�ti�i-
le prin laude �i complimente - metode motiva�ionale 
e� ciente la vârste mici.

Implicarea copilului în activit��i practice, în 
cas�, sau consultarea lui în luarea deciziilor îl înva�� s� 
� e mai responsabil.

Dragii mei,
Rolul nostru al preo�ilor �i al � ec�rui cre�tin este de a 

propov�dui Cuvântul f�cut trup, de a propov�dui Evanghelia în 
zilele noastre ceea ce înseamn� iubire �i iertare, în�elegere �i bu-
n�învoire, pace �i binecuvântare.

Biserica în toate timpurile a încercat s� dea sens �i valoare 
vie�ii. În contextul în care tr�im intr� în societate tot mai mult 
anumite fenomene cu caracter lipsit de sacralitate precum „ha-
loween” – s�rb�toare celtic�.

Biserica Catolic�, la 1 noiembrie, celebreaz� S�rb�toarea 
Tuturor S� n�ilor.

V� îndemn pe � ecare dintre S� n�iile Voastre precum �i pe 
to�i credincio�ii s� vorbi�i lumii despre valoarea S�rb�toriri Tu-
turor S� n�ilor care une�te cerul cu p�mântul în rug�ciune precum 
v� îndemn s� evita�i organizarea altor evenimente precum cele 
cu dovleacul de „halloween”.

Haruri �i binecuvânt�ri de la Domnul!

Episcop
† Virgil Bercea

PSS Virgil Bercea a cerut valori� carea S�rb�torii Tuturor 
S� n�ilor din 1 noiembrie
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Comemorarea Seniorului Corneliu Coposu a de-
venit deja o tradi�ie în satul s�u natal, Bobota. În data 
09 noiembrie 2013, Parohia greco-catolic� Bobota 
în colaborare cu: Funda�ia „Corneliu Coposu” - � li-
ala S�laj, Prim�ria comunei Bobota, 	coala General� 
„Gheorghe �incai” - Bobota au participat la momen-
tul de aducere aminte a marilor personalit��i din istoria 
modern� a României.

Evenimentul a început în jurul amiezii la bustul 
lui Corneliu Coposu din localitate, prin slujba Panihi-
dei o� ciat� de preo�ii din Vicariatului Silvaniei. Dup� 
pomenirea personalit��ilor locale �i a preo�ilor greco-
catolici care au slujit în biserica satului, a urmat de-
puneri de coroane de � ori din partea Protopopiatului 
Greco-Catolic 	imleu-Silvaniei, a institu�iilor statului 
�i a diferitelor partide politice prezente.

Din 1998 în satul Bobota a fost în� in�at Centrul 
Cultural „�incai-Coposu”, loc în care se a� � �i bus-
tul distinsului Senior. Centrul Cultural a fost prezentat 
pentru cei participan�i, de c�tre elevii 	colii Generale 
din localitate, moment urmat de câteva cuvânt�ri �inu-
te de c�tre: Dl. Primar al comunei Bobota - ing. Au-
rel Sarca; D-na directoare a �colii din Bobota - Livia 
Fer; pre�edintele PN
CD - Aurelian Pavelescu; Prim 

Comemorarea Seniorului Corneliu Coposu la Bobota

Vice-Pre�edintele PN
CD - Vlad Moisescu; Dr. Ioan 
Pu�ca�; Prof. Dr. Cornel Grad; Dr. Gârbea Liviu; Prof. 
Liviu Sab�u; din partea Bisericii Greco-Catolice Pr. Vi-
car Foraneu Gheorghe 
urca� , iar din partea Bisericii 
Ortodoxe, Pr. Vasile Bo�ca.

Lucr�rile simpozionului s-au încheiat printr-un 
moment de socializare într-un spa�iu pus la dispozi�ie 
prin bun�voin�a Dl. Geza Vass.

Pr. Cristian LASLO

Comunitatea român� unit� cu Roma, greco-ca-
tolic� din Vintere s-a bucurat duminic�, 17 noiembrie, 
de vizita PS Sale Virgil Bercea, episcopul greco-catolic 
de Oradea, cu ocazia comemor�rii centenarului na�terii 
p�rintelui Iosif Dejeu, paroh în anul 1948, eveniment la 
care au participat în jur de 200 de credincio�i.

Preas� n�ia Sa a fost întâmpinat de autorit��i lo-
cale, o� cialit��i jude�ene �i de parlamentari bihoreni, 
între care îi amintim pe: vicepre�edintele Consiliului 
Jude�ean Bihor, Ioan Mang, �i deputatul Adrian Miros-
lav Merka. Ierarhul a fost întâmpinat cu drag de copii, 
care i-au oferit � ori. La Sfânta Liturghie Arhiereasc� au 
concelebrat, al�turi de episcop, preotul Florin Jula, pa-
roh de Vintere, �i un sobor nou� de preo�i. R�spunsurile 
la Sfânta Liturghie au fost date de corul „Buna Vestire”, 
dirijat de maestrul Radu Mure�an. 

Dup� Sfânta Liturghie, a fost o� ciat un parastas 
pentru odihna su� etului p�rintelui Iosif Dejeu, urmat 
de un simpozion dedicat comemor�rii a 100 de ani de 
la na�terea dânsului. Simpozionul, organizat în colabo-
rare de c�tre Parohia Vintere, Asocia�ia Episcop Vasile 
Aftenie �i Consiliul Jude�ean Bihor, a fost deschis de 
c�tre organizatorul evenimentului, pr. Florin Jula, ur-
ma�ul pr. Dejeu. (...)

Din partea familiei p�rintelui Dejeu, au luat cu-
vântul � ul regretatului p�rinte, Liviu Dejeu, membru 
al Academiei de 	tiin�e Agricole �i Silvice, nepoata 
sa, Claudia Udrescu, prodecan al Facult��ii de 	tiin�e 

Comemorarea P�rintelui Iosif Dejeu

Politice din Bucure�ti, �i Rozalia Junc, care l-a cunos-
cut pe pr. Dejeu. La � nalul manifest�rii, a avut loc un 
eveniment emo�ionant prin oferirea de c�tre familia 
pr. Dejeu a unei icoane a Maicii Domnului, care a fost 
achizi�ionat� de pr. Dejeu în anul 1948, dar nu a mai 
avut r�gazul necesar s� o pun� în biserica din Vintere. 
Din anul 1948, pân� în prezent, icoana i-a ocrotit pe cei 
din familia p�rintelui Dejeu, urmând ca de ast�zi s�-i 
ocroteasc� pe to�i cei care intr� cu smerenie în Biserica 
din Vintere. Icoana a fost s� n�it� de c�tre Preas� n�itul 
Virgil �i a fost depus� într-un loc special amenajat. De 
asemenea, a fost s� n�it� o statuie a Sfântului Anton de 
Padova, d�ruit� comunit��ii de c�tre Smaranda Scridon. 

La � nalul manifest�rii, Preas� n�itul Virgil a mul-
�umit tuturor celor care �i-au adus contribu�ia la buna 
desf��urare a evenimentului �i s-a între�inut cordial cu 
comunitatea din Vintere �i cu o� cialit��ile prezente.

Sursa: www.crisana.ro 
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Asocia�ia Kolping Cri�ana are deosebita pl�ce-
re s� v� anun�e deschiderea Clubului pentru persoane 
vârstnice în Oradea, pe strada C�lim�ne�tilor nr 10 
(în spatele G�rii), în cl�direa în care func�ioneaz� �i 
parohia „Sfântul Dumitru”.

Ne-am gândit c� în aceste vremuri, în care omul 
are tendin�a de izolare combinat� cu nep�sare fa�� de 
semeni, s� încerc�m s� aducem un zâmbet pe fa�a ce-
lor vârstnici, angrenându-i în diverse activit��i bene� -
ce, pl�cute �i care s�-i ajute s� mai uite de problemele 
cotidiene.

Pân� în momentul de fa��, prin for�e proprii, 
activit��i de voluntariat �i câteva sponsoriz�ri am 
reu�it s� amenaj�m spa�iul. 

Prin amabilitatea unor enoria�i ai bisericilor 
noastre, c�rora le mul�umim din su� et pe aceast� 
cale �i îi invit�m s� vad� ceea ce s-a realizat, avem 
ni�te minime dot�ri care s� ne ajute în desf��urarea 
activit��ilor.

Ca �i în centrele clasice de acest tip exist� jo-
curi de societate de tip �ah, remi, table �i c�r�i. Dorin�a 
noastr� este s� nu ne limit�m la aceste activit��i �i 
vom cere celor interesa�i s� vin� cu propuneri încât 
programul s� � e cât mai divers �i interesant. Pân� 
acum ne-am gândit la o serie de variante cum ar �  
: pu�in� mi�care pentru a avea grij� �i de articula�ii, 
prezentarea în cadrul Clubului a câte unui invitat care 
s� vorbeasc� celor prezen�i pe diferite teme de inte-
res pentru participan�i, �i teme propuse de noi dar mai 
ales solicitate de c�tre participan�i, vizionarea unor 
� lme de calitate clasice ori legate de via�a unor s� n�i, 
organizarea unui bal în stilul care era odinioar� ori 
chiar a unui bal mascat, sear� literar�, sear� muzical�, 
program artistic (având în vedere norocul pe care îl 
avem num�rând printre noi pe talentatul actor Emil 
Sauciuc, c�ruia îi mul�umim �i pe aceast� cale pen-
tru implicarea sa dar �i pentru încuraj�rile �i ideile pe 
care ni le d� mereu) diverse concursuri, organizarea 
unor excursii uneori sau permiterea celor interesa�i 
s�-�i serbeze ziua de na�tere în acea loca�ie.

Acestea sunt doar câteva sugestii �i a�tept�m 
alte propunerile a celor interesa�i. 

Dup� deschiderea din 10 octombrie 2013, v� 
a�tept�m cu drag pe to�i cei interesa�i în � ecare joi, la 
ora 17.00, pe strada C�lim�ne�tilor num�rul 10. Pen-
tru început Clubul va func�iona doar o zi pe s�pt�mâ-
n� pân� când cei interesa�i (�i sper�m ca acest lucru s� 
se întâmple cât mai curând) ne vor solicita mai mult.

Pentru cei interesa�i ad�ugam câteva informa�ii 
legate de Asocia�iile Kolping.

Deschiderea Clubului pentru persoanele de vârsta a treia 
„Mergi între zidurile bisericii �i te roag� dup� care, ie�ind ,încearc� s� faci ceva

pentru societatea în care tr�ie�ti”.
Adolph Kolping

Kolping este o organiza�ie social-catolic� care 
are drept scop principal formarea membrilor s�i pen-
tru a deveni buni cre�tini în familie, profesie, Bise-
rica �i societate. Astfel ac�iunile vizeaz� în principal 
încurajarea membrilor pentru a se implica în comu-
nitatea local�, au caracter formativ, sunt gândite cu 
�i pentru oameni, au în vedere sprijinul societ��ii 
civile �i promovarea drepturilor omului în spiritul 
C�r�ii S� nte. Asocia�ia noastr� apar�ine mi�c�rii 
Kolping International care are sediul în Koln �i care 
func�ioneaz� ast�zi în 61 de ��ri incluzând aproxima-
tiv 400.000 membri. În România sediul central este 
la Bra�ov, în �ara noastr� func�ionând ast�zi 55 de 
� liale cu aproximativ 2000 membri. Dup� perioada 
în care se f�ceau sponsoriz�ri masive din str�in�tate 
num�rul membrilor a sc�zut sim�itor, r�mânând ast-
fel cei care aveau cu adev�rat disponibilitate pentru 
voluntariat. Legat de nume, acesta vine de la fonda-
torul Adolph Kolping, cel care a fost preot romano-
catolic �i care �i-a dedicat întreaga via�� activit��ilor 
sociale. El a în� in�at Asocia�ia calfelor cu scopul de 
a le oferi acestora un ajutor în rezolvarea probleme-
lor create de Revolu�ia Industrial�. În 27 octombrie 
1991 a fost beati� cat de c�tre Papa Ioan Paul al II-
lea. În România primele asocia�ii se în� in�eaz� chiar 
în timpul vie�ii lui Adolf Kolping, respectiv în 1858 
la Bucure�ti, în 1859 la Timi�oara. În 1927 la Oradea 
era sediul central Kolping, pe strada Prim�riei nr.19. 
În regimul comunist a fost interzis� func�ionarea 
acestora iar în 1 mai 1991 se reîn� in�eaz� Familia 
Kolping Blaj cu sprijinul Cardinalului Alexandru 
Todea �i a p�rintelui Alfred Weiss din Viena.

Laura OLOGU
Pre�edinte Kolping Cri�ana
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Papa Francisc a consacrat lumea Inimii Neprih�nite a Mariei
În cadrul Anului Credin�ei, în luna dedicat� 

Sfântului Rozar, mai exact sâmb�t� 12 �i duminic� 13 
octombrie statuia Maicii Domnului de la Fatima a fost 
pelerin� în Vatican.

Traseul statuii S� ntei Fecioare a fost urm�torul: 
scurt popas la M�n�stirea de clauzur� unde locuie�te 
Papa emerit Benedict; Casa Santa Marta unde a fost 
primit� de Papa Francisc; Pia�a San Pietro unde, sâm-
b�t� dup� amiaza, a avut loc momentul de rug�ciune 
în prezen�a Papei; Sanctuarul roman marian Divino 
Amore unde a avut loc veghea de rug�ciune „cu Ma-
ria dincolo de noapte” - în direct prin satelit cu alte 10 
sanctuare mariane din lume – Bazilica Nuestra Señora 
de Lujan din Buenos Aires Argentina, Nazareth - 
ara 
Sfânt�, Lourdes - Fran�a, Cz�stochowa - Polonia, Ban-
neux - Belgia, Aparecida - Brazilia, Akita - Japonia, 
Nairobi - Kenia, Washington - SUA �i Vailankanny - 
India. Duminic� 13 octombrie în Pia�a San Pietro din 
Vatican, unde au fost prezen�i pelerini din peste 48 de 
��ri, Sfântul P�rinte a celebrat Sfânta Liturghie la sfâr-
�itul c�reia a recitat rug�ciunea de consacrare a lumii 
întregi Maicii Domnului.

Preas� n�itul Virgil Bercea a invitat �i îndemnat 
pe � ecare preot din Eparhia de Oradea „s� ne unim în 

În perioada 28 oct. - 6 nov. 2013 a fost în vizit� 
în eparhia noast� ES Martin Igwe Uzoukwu, episcop de 
Mina, Nigeria. 

Miercuri, 30 octombrie, ES Martin a celebrat Sf. 
Liturghie împreun� cu PS Virgil în Biserica Seminaru-
lui unde a avut loc hirotonirea diaconului Ciprian Bur-
da� dup� care, împreun� cu PS Virgil a f�cut o vizit� 
pastoral� în Eparhia de Oradea. Au fost vizitate urm�-
toarele Parohii: Valea lui Mihai, Pi�colt, Carei – biserica 
Sfântul Andrei, biserica Rutean�, capela Sfântul Anton 
a C�lug�rilor Franciscani �i 
casa C�lug�ri�elor Maicii 
Domnului, Ghenci, T��nad 
�i Marghita.

Duminc�, 3 noiem-
brie ES Martin s-a bucurat 
sa poat� celebra Sfânta Li-
turghie Împreun� cu stu-
den�ii nigerieni care studi-
az� la diferite facult��i din 
Oradea.

În urm�toarele zile 
Excelen�a Sa a vizitat dife-
rite parohii din eparhie �i 
din Oradea astfel cunosc�nd 
mai bine realit��ile Bisericii 
Greco-Catolice române�ti.

rug�ciune cu Sfântul P�rinte �i cu Biserica întreag�, iar 
duminic� 13 octombrie 2013, la sfâr�itul S� ntei Litur-
ghii s� recita�i împreun� cu to�i credincio�ii o rug�ciu-
ne de cons� n�ire Maicii Domnului dup� care s� cânta�i 
împreun� priceasna Sub steagul t�u Marie”.

Rug�ciunea de cons� n�ire pe care a propus-o 
PSS Virgil a fost: 
Preasfânt� N�sc�toare de Dumnezeu,
prin z�mislirea inimii tale neprih�nite,
prin suferin�ele �i patimile de pe cruce ale lui Isus
venim cu adânc� smerenie �i mare încredere
s� ne cons� n�im inimii tale neprih�nite
a�ezând în locul nenum�ratelor p�cate,
ale noastre si ale lumii,
inima ta de mama iubitoare.
Dorim cu gând drept �i nemincinos
ca Isus s� triumfe prin inima ta,
r�ul, minciuna �i p�catul s� se mic�oreze,
iar iubirea, credin�a �i adev�rul s� lumineze.
Inima Neprih�nit� milostiv� �i iubitoare a S� ntei 
Fecioare,
� i în veci iubita între popoare, sl�vit� �i triumf�toa-
re. Amin! (PSS Ioan Suciu)

Vizita în Eparhia de Oradea a ES Martin Igwe Uzoukwu
De asemenea, Pres� n�ia Sa a fost invitat de PS 

László Böcskei la hramul capelei dedicate Sfântului 
Carlo Boromeo din Palatul Baroc, unde au fost prezen�i 
to�i preo�ii din Dieceza Romano-Catolic� de Oradea.

Am fost bucuro�i s� � e în mijlocul nostru �i s� 
ne împ�rt��easc� din experien�a sa, demonstrându-se 
înc� o dat� faptul c� Biserica Catolic� este Universal� 
�i în orice parte a lumi te-ai a� a, po�i întâlni fra�i de 
aceia�i credin��.

Pr. Paul POPA
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Noul coordonator pentru pastora�ia imigran�ilor greco-catolici 
români în Italia

În cadrul prezent�rii Comunicatului � nal al lu-
cr�rilor Consiliului Permanent al Conferin�ei Episcopa-
le Italiene, s-a anun�at c� P�rintele Ioan Alexandru Pop 
este noul Coordonator na�ional pentru misiunea pasto-
ral� a imigran�ilor greco-catolici români din Italia.

P�rintele Ioan Alexandru Pop îi succede în aceas-
t� misiune PS Caludiu Lucian Pop, care fusese numit 
în 2010 de aceea�i institu�ie (pe atunci � ind Rector al 
Colegiului Ponti� cal “Pio Romeno” din Roma), datori-
t� exigen�elor pastorale �i a num�rului ridicat de preo�i 
români a� a�i în Italia, care “ajunge la pragul de 5% din 
întreg clerul prezent pe teritoriul italian.” (...)

Scurt� biogra� e: Pr. Ioan Alexandru Pop s-a 
n�scut pe 20 ianuarie 1978, în Româna�i, Eparhia de 
Oradea. Între anii 1984-1992 a urmat 	coala primar� 
�i gimnazial� din ora�ul de re�edin�� Zal�u, din 1992 
pân� în 1996 a frecventat Liceul Greco-Catolic ”Ino-
cen�ie Micu Klein” din Cluj-Napoca, iar din 1996 pân� 
în 2001 a fost student la Institutul Teologic Român Unit 
cu Roma din Oradea. A fost hirotonit preot pe 15 august 
2002. Din 18 august 2002 pân� în 19 august 2003 a 
fost numit vice-paroh al Parohiei protopopiale „Sfânta 
Familie” din Zal�u, Eparhia de Oradea Mare. În 2002 

a terminat Licen�a în teologie în 
cadrul Facult��ii de Teologie a 
„Universit��ii Babe�-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, iar din 2003 pân� 
în 2006 a fost student în cadrul 
Facult��ii de Drept Canonic „San 
Pio X” din Vene�ia, unde a absol-
vit cu lucrarea „La cura pastorale 
delle comunità dei fedeli orientali 
cattolici romeni in Italia”. Din 4 septembrie 2006 pân� 
în 8 august 2008, a fost numit asistent spiritual pentru 
îngrijirea pastoral� a credincio�ilor români greco-cato-
lici, în cadrul Diecezei de Terviso, Fosslata di Piave. 
Din 2007 pân� în prezent urmeaz� doctoratul în cadrul 
Facult��ii de Drept Canonic, Universitatea Ponti� cal� 
„Santa Croce”, Roma, cu tema “Il clero nel diritto par-
ticolare della Chiesa Arcivescovile maggiore romena. 
I commenti e la legislazione della disciplina del clero 
uxorato”. În 1 septembrie 2009 a fost numit o� cial în 
cadrul Consiliului Ponti� cal pentru Textele Legislati-
ve, iar din 20 iulie 2013 este pre�edinte al Tribunalului 
Ordinar al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-
Catolice.   Sursa: htt p://e-communio.ro

Duminic�, 27 octombrie 2013, a 24-a dup� Rusa-
lii, numit� �i duminica învierii � cei lui Iair, în Catedra-
la Sfântul Nicolae a avut loc un eveniment emo�ionant 
pentru to�i cei prezen�i, dar mai ales pentru ierodiaconul 
Gabriel Grigorie Borzo�. El a fost ridicat “de la cinstita 
diaconie la sfânta preo�ie” prin lucrarea mâinilor Prea-
s� n�iei Sale Virgil Bercea, episcop eparhial de Oradea.

Ierodiaconul Grigorie a fost prezentat Preas� n�i-
ei Sale de c�tre Preacuvio�ii P�rin�i Tarcisiu, egumenul 
M�n�stirii din 	umal �i Atanasie, egumenul M�n�stirii 
din Giroc (TM).

Predica Preas� n�iei Sale s-a axat pe credin��, în-
demnându-i pe credincio�i s�-�i manifeste credin�a lor 
în mod liber, având curajul s� spun� “Cred, Doamne! 
Ajut� necredin�ei mele”. Un model de credin�� � ind 
episcopii martiri ai Bisericii noastre.

Ierodiaconul Grigorie a absolvit Seminarul S� n-
�ii Trei Ierarhi din Oradea în anul 2007, apoi a fost la 
Roma pentru specializare, studiind la Ateneul Ponti� -
cal Sant’Anselmo �i la Institul Ponti� cal Oriental, unde 
actualmente este doctorand. În paralel cu studiile, a pri-
mit treptele monastice: în 15 aprilie 2009 Rasoforatul 
�i în 12 august 2012 Schima Mare, � ind hirotonit iero-
diacon în data de 29 august 2012.

La sfâr�itul S� ntei Liturghii, noul ieromonah a 
mul�umit în primul rând Bunului Dumnezeu pentru darul 
preo�iei �i pentru faptul c� face parte din Biserica Gre-

co Catolic� unde se simte ca în familie, Preas� n�iei Sale 
Virgil pentru lucrarea mâinilor lui �i pentru încrederea 
acordat� �i familiei sale pentru toat� grija �i iubirea d�-
ruit�, asigurându-i pe to�i de rug�ciunea sa permanent�. 
Dup� aceasta p�rintele Grigorie a împ�r�it episcopului, 
preo�ilor �i tuturor credincio�ilor binecuvântarea sa.

Eugen IVU	

Hirotonire de ieromonah în Catedrala „Sf. Nicolae” din Oradea



16 VESTITORUL

În seara zilei de 14 octombrie a.c., Colegiul Ponti-
� cal “Pio Romeno” din Roma a fost gazda unei noi con-
ferin�e dedicate Anului Credin�ei. Aceasta a f�cut parte 
dintr-un �ir roditor de prelegeri desf��urate sub patrona-
jul Congrega�iei pentru Bisericile Orientale �i organizate 
de c�tre Colegiul Ponti� cal “Pio Romeno” împreun� cu 
Ambasada României pe lâng� Sfântul Scaun.

Deosebitul eveniment a început cu prezentarea 
Bisericii Colegiului distin�ilor oaspe�i. Pe urm�, to�i 
participan�ii au avut ocazia s� asculte în sala festiv� 
cuvântul de început al P�rintelui Gabriel Buboi, Rector 
al Colegiului Ponti� cal “Pio Romeno”, care a �inut s� 
mul�umeasc� tuturor celor prezen�i, Congrega�iei pen-
tru Bisericile Orientale pentru sprijinul acordat �i Am-
basadei pentru colaborarea armonioas�.

Cuvântul a fost oferit mai apoi Excelen�ei Sale 
Domnul Bogdan T�taru-Cazaban, Ambasadorul Ro-
mâniei pe lâng� Sfântul Scaun �i Ordinul Suveran de 
Malta. Domnul Ambasador a mul�umit onoratului invi-
tat pentru prezen�a sa, reiterând, de asemenea, bucuria 
de a �  prezent la acest distins eveniment.

Invitatul special al serii, Domnul Giovanni Ma-
ria Vian, Directorul cotidianului L’Osservatore Roma-
no a luat cuvântul �i a încântat publicul printr-o con-
ferin�� complex� ce a vizat nu doar istoria Conciliului 
Vatican al II-lea, ci �i am�nunte biogra� ce din vie�ile 
Papilor de la Conciliu pân� ast�zi.

Expunerea Domnului Vian s-a eviden�iat prin 
bog��ia informa�iilor �i printr-o panoram� ale aspecte-
lor istorice �i magisteriale ce cuprind Ponti� catele de la 

 ,,Anul Credin�ei – De la Papa Paul al VI-lea la Papa Francisc”

Paul al VI-lea pân� la în zilele noastre. Publicul a fost 
de-a dreptul impresionat de anumite detalii legate de 
Papa Paul al VI-lea, pe care Domnul Vian le-a atins cu 
mult� elocven��.

Din discursul conferen�iarului nu au lipsit ele-
mentele fundamentale din istoria Conciliului Vatican I, 
�i anume infaibilitatea Papei �i raportul dintre credin�� 
�i ra�iune.

Domnul Vian ne-a amintit, de asemenea, c� Papa 
Benedict al XVI-lea a fost ultimul Pontif ce a f�cut par-
te din Conciliul Vatican al II-lea �i tot el a fost cel care 
a ini�iat Anul Credin�ei, an de mare importan�� pentru 
istoria Bisericii. Anumite detalii despre Bazilica �i des-
pre mormântul Sfântului Petru au încântat profund pu-
blicul numeros venit la aceast� conferin��.

Seara s-a încheiat în incinta Colegiului prin dia-
loguri de împ�rt��ire dintre participan�i.

N�d�jduim c� prin aceste conferin�e desf��urate 
în cadrul Colegiul Ponti� cal “Pio Romeno” de-a lungul 
Anului Credin�ei, participan�ii, prietenii Colegiului �i 
studen�ii prezen�i au avut parte de momente de re� ec�ie 
�i de înt�rire a credin�ei, toate tr�ite în spirit de comu-
niune �i de unitate.

Mul�umim tuturor pentru fraterna implicare �i 
sper�m ca aceast� încheiere a ciclului de conferin�e s� 
� e totodat� un punct de plecare spre alte activit��i �i 
evenimente din via�a Bisericii noastre.

 George NICOAR� http://pioromeno.com

Cu binecuvântarea PF Arhiepiscop �i Cardinal 
Lucian �i cu p�rinteasca îndrumare a PS Virgil Bercea, 
responsabilul cu diaspora greco-catolic� din partea Sfân-
tului Sinod al Bisericii Române Unite cu Roma, în pe-
rioada 27-29 octombrie 2013 a avut loc la Madrid reu-
niunea preo�ilor greco-catolici care activeaz� în Spania. 
Au partcipat: Pr. Sorin Catrinescu (Parohia de Granada), 
Pr. C�lin B�g�cian (Parohia de Leon), Pr. Daniel Laz�r 
(Parohia de Ciudad Real), Pr. Claudiu Sferle (Parohia 
de Calahorra), Pr. Radu Bokor (Parohia de Alicante) �i 
Pr. Vasile Buda (Protopop de Madrid). Nu au reu�it s� 
participe Pr. Ionic� Cozmu�a (Parohia din Palma de Mal-
lorca) �i Pr. Gheorghe Boro� (Parohia din Almeria). 

Au fost tratate probleme pastorale de actualitate 
cu care se confrunt� diaspora greco-catolic� din Spania 
�i nu numai. În acest context de colaborare fr��easc� s-a 
încercat trasarea unei viziuni pastorale coerente, în ceea 
ce prive�te “conservarea vie a tradi�iei �i identit��ii de 
”catolici de rit oriental”, - (dimensiunea teologic�) pre-
cum �i “transmiterea �i cultivarea credin�ei” prin tr�irea 
“liturghiei celuilalt”, în via�a concret� - (dimensiunea 

liturgic� �i spiritual�). La 
propunerile preo�ilor par-
ticipan�i s-a insistat pentru 
promovarea patrimoniului 
liturgic �i spiritual al Biseri-
cii greco-catolice prin confe-
rin�e, traduceri �i publica�ii 
care s� ajute la o mai bun� 
cunoa�terea a prezen�ei noas-
tre în Peninsula Iberic�.

La acest eveniment 
�i-a adus aportul printr-o 
conferin�� privind emigra�ia, Pr. Antonio Martinez Ro-
drigo, delegat din partea Arhiepiscopiei de Madrid (28 
Octombrie) �i C�lug�rul Eugenio Bakaikoa fost misi-
onar în Africa (42 de ani) care a prezentat o frumoas� 
m�rturie personal� în cadrul re� ec�iei spirituale sus�i-
nute în cea de a doua zi a reuniunii (29 Octombrie). A 
fost lansat� �i cartea Pr. Catrinescu Sorin despre “En-
tender la religiosidad cristiana en el Este de Europa”.

Biroul de Pres� al Protopopiatului de Madrid

Reuniunea preo�ilor greco-catolici români din Spania
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Privilegia�i eforturile comune, colegialitatea �i unitatea

„V� întâmpin cu bucurie �i spirit de fraternitate 
la aceast� întâlnire la care am pentru întâia oar� opor-
tunitatea de a �  împreun� cu P�rin�ii �i responsabilii 
Bisericilor Orientale Catolice”, a spus Pontiful la înce-
putul discursului. „Prin chipurile voastre v� v�d Biseri-
cile �i a� dori în primul rând s� v� asigur de apropierea 
�i de rug�ciunea mea pentru turma pe care Domnul Isus 
a încredin�at-o � ec�ruia dintre voi �i îl invoc pe Spiritul 
Sfânt pentru a ne sugera ce anume trebuie s� înv���m 
împreun� �i s� punem în practic� pentru a-l sluji cu � -
delitate pe Domnul, Biserica sa �i întreaga umanitate”. 

F�când referire la Exorta�ia post-sinodal� Eccle-
sia in Medio Oriente, Pontiful a spus: „Întâlnirea noastr� 
îmi ofer� ocazia de a-mi exprima înc� o dat� stima fa�� 
de patrimoniul spiritual al Orientului cre�tin �i amintesc 
ceea ce iubitul Benedict al XVI-lea a� rma privind � gura 
Capului unei Biserici, în Exorta�ia post-sinodal� Eccle-
sia in Medio Oriente: „Voi sunte�i” – citez – „p�zitorii 
vigilen�i ai comuniunii �i slujitorii unit��ii ecleziale” 
(n.40). Aceast� unitate, pe care sunte�i chema�i s-o rea-
liza�i în Bisericile voastre, r�spunzând darului Spiritului 
Sfânt, î�i a� � expresia natural� �i deplin� în „uniunea 
inepuizabil� cu Episcopul Romei”, înr�d�cinat� în ec-
clesiastica communio, pe care a�i primit-o imediat dup� 
alegerea voastr�. A �  integra�i în comuniunea întregului 
Trup al lui Cristos ne face con�tien�i de datoria de a înt�ri 
uniunea �i solidaritatea în sânul diferitelor Sinoduri pa-
triarhale, „privilegind întotdeauna efortul comun privind 
chestiuni de mare importan�� pentru Biseric� în vederea 
unei uniuni colegiale �i unitare” (ibid)

„Pentru ca m�rturia noastr� s� � e credibil�”, a 
continuat Succesorul lui Petru, „suntem chema�i s� c�u-
t�m întotdeauna justi�ia, milostivirea, credin�a, caritatea, 
r�bdarea �i blânde�ea’ (ibid.; cfr. 1 Tm 6,11) unite cu un 

stil de via�� sobru, dup� imaginea lui Cristos care s-a 
despuiat pe sine pentru a ne îmbog��i cu s�r�cia sa (cfr. 
2 Cor 8,9) �i cu zelul neobosit �i acea caritate, fratern� �i 
patern� totodat�, pe care episcopii, preo�ii �i credincio�ii, 
mai ales dac� tr�iesc singuri �i izola�i, le a�teapt� de la 
noi. M� gândesc mai ales la preo�ii care au nevoie de 
în�elegere �i sprijin �i la nivel personal. Ace�tia au drep-
tul s� primeasc� exemplul nostru bun atât în aspectele 
care-l privesc pe Dumnezeu cât �i în orice alt� activitatea 
bisericeasc�. Ei ne solicit� transparen�� în gestionarea 
bunurilor �i solicitudine fa�� de orice fragilitate �i nece-
sitate, totul trebuind s� aib� loc cu cel mai convins spirit 
al acelei autentice practici sinodale, care este speci� c� 
Bisericilor din Orient”.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu �i al Preacuratei Sale 
Mame, �tim c� putem r�spunde acestei solicit�ri. V� cer s� 
v� ruga�i pentru mine. Iar acum sunt preg�tit s� ascult ceea 
ce dori�i s�-mi comunica�i �i îmi exprim înc� de pe acum 
recuno�tin�a”, a spus Sfântul P�rinte la � nalul discursului 
c�tre Patriarhii Bisericilor Orientale Catolice �i Arhiepi-
scopii Majori, la întâlnirea avut� în Vatican joi diminea��.

http://ro.radiovaticana.va

Între 19 �i 22 noiembrie a.c., s-a desf��urat în Vatican Adunarea plenar� a Congrega�iilor pentru Biserici Orientale, cu tema 
“Biserici Orientale Catolice la 50 de ani de la Conciliul Vatican al II-lea”, la care a participat �i Preafericitul P�rinte Lucian 
Mure�an, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�. Papa Francisc s-a întâlnit joi diminea��, în 
Sala Consistoriului din Palatul apostolic din Vatican, cu Patriarhii Bisericilor Orientale Catolice �i cu Arhiepiscopii Majori.

“Multe persoane nu în�eleg azi dimensiunea eclezial� a iert�rii, c�ci individu-
alismul �i subiectivismul domin� mereu, chiar �i noi cre�tinii � ind afecta�i în acest 
sens. Sigur, Dumnezeu iart� personal pe orice p�c�tos care se c�ie�te, îns� cre�tinul 
este legat de Cristos, iar Cristos este unit cu Biserica, pentru noi cre�tinii � ind un 
dar în plus, dar �i o îndatorire în plus aceea de a trece cu umilin�� prin ministerul 
eclezial. 	i trebuie s� valoriz�m acest dar, care este o cur�, o protec�ie �i siguran�a 
c� Dumnezeu m-a iertat. (…) Dumnezeu ne iart� întotdeauna. Nu obose�te nicio-
dat� s� ne ierte! Nu trebuie s� ne ru�in�m s� mergem s� ne m�rturisim p�catele…. 
Cineva ar putea spune: Dar, p�rinte, mi-e ru�ine s� m� duc s�-mi spun p�catele…”. La a�a ceva, mamele �i bunicele 
noastre ar spune c� „este mai bine s� te înro�e�ti o dat� decât s� te îng�lbene�ti de o mie de ori’. Spovedindu-te, 
te înro�e�ti o dat�, Domnul î�i iart� p�catele �i mergi mai departe”. Papa Francisc le-a explicat credincio�ilor c� 
nimeni nu este „scutit” de Sacramentul peniten�ei: „	i preo�ii trebuie s� se spovedeasc�, �i episcopii: to�i suntem p�-
c�to�i. Chiar �i papa se spovede�te o dat� la 15 zile, pentru c� �i papa este un p�c�tos. Iar confesorul îmi ascult� m�r-
turisirea, m� sf�tuie�te �i Domnul m� iart�, pentru c� to�i avem nevoie de iertarea sa!” http://ro.radiovaticana.va

�i Papa se spovede�te
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CARITAS *
Suntem cu to�ii în „mâinile Domnului” – mari sau mici, boga�i sau s�raci, tineri sau vârstnici – iar Domnul 

este cel care lucreaz� în via�a � ec�ruia de cele mai multe ori intervenind când ne a�tept�m mai pu�in �i f�r� nici o 
previziune. Atunci când credem cu t�rie c� Domnul este speran�a �i mântuirea noastr�, lucruri mari �i minunate se 
întâmpl� în via�a noastr�.

Unul dintre aceste lucruri minunate pe care Domnul le-a f�cut realitate în via�a Eparhiei de Oradea este 
Asocia�ia Caritas. Aceasta, cu mijloace deosebit de modeste încearc� �i, în bun� m�sur� reu�e�te, s� îi ajute pe cei 
care au nevoie de o mân� de ajutor. Aceasta, Asocia�ia Caritas, s-a transformat în una dintre aceste „mâini ale Dom-
nului” care aduce o mângâiere, o speran�� �i un dram de bucurie în via�a �i su� etul celor care au nevoie de o mân� de 
ajutor. De altfel, în cel în suferin��, noi cre�tinii trebuie s�-l vedem pe Cristos care sufer� de-a lungul istoriei.

Bunul Dumnezeu s� v� ajute tuturor celor care sunte�i �i lucra�i la Caritas pentru a �  mereu disponibili, pentru 
a �  mereu „samariteanul milostiv”, pentru a �  mereu una din ”mâinile Domnului”. Eu v� mul�umesc în numele tutu-
ror! Curaj! Cu Domnul înainte pe drumul credin�ei �i al facerii de bine!

+ Virgil BERCEA
* Cuvânt la Raportul anual, 2012

În cadrul Centrului Social Maria Rosa func�io-
neaz� o cantina social� unde, persoanele f�r� ad�post, 
servesc o mas� cald� �i hr�nitoare în sala de mese.

Zilnic servesc masa aici 50 de persoane f�r� ad�-
post �i 11 copii de la Centrul de Zi Gabriele.

În anul 2012 am venit constant în sprijinul a 110 
de bene� ciari iar alte 40 de persoane au bene� ciat 
ocazional (între cinci �i zece zile) de acest serviciu.

Bene� ciarii cantinei sociale sunt:
- persoane f�r� ad�post din Oradea; persoane 

f�r� ad�post din alte jude�e (Br�ila, Satu Mare, Timi�);  
cet��eni români, care au fost trimi�i c�tre �ara de origi-
ne din alte ��ri: de ex. Argentina, Canada, Fran�a, Italia;  
persoane de vârsta a treia care nu reu�esc s�-�i acopere 
nevoile de baz� din resursele proprii; persoane singure, 
care locuiesc în condi�ii improprii, f�r� s� realizeze un 
venit constant; persoane care si-au pierdut stabilitatea 
vie�ii zilnice �i ajungând pe strad� nu fac fa�� provo-
c�rilor zilnice; tineri post-institu�ionaliza�i; persoane 
cazate pe o perioad� determinat� în azilele de noapte;  
persoane care nu realizeaz� venituri; persoane cu studii, 
uneori chiar universitare; p�rin�i c�rora proprii copii nu 
pot sau nu vor s� le ofere sprijin în dep��irea proble-
melor întâmpinate; copii c�rora p�rin�ii nu au avut po-
sibilitatea s� le asigure un viitor sigur; so�ii p�r�site de 
so�i; so�i refuza�i în lipsa unui venit constant;  persoane 
care sufer� de dependen�e; persoane care sufer� de boli 
neuro-psihiatrice, care le limiteaz� în gestionarea e� ci-
ent� a problemelor; persoane care au renun�at s� lupte 
cu problemele zilnice; persoane în vârst�, victime ale 
escrocheriilor imobiliare etc.

Aceste persoane nu au un mediu �i o structur� 
potrivit�, a�a c� au nevoie de o vorb� bun� de la asis-
tentul social.

Aceste persoane nu î�i g�sesc rostul vie�ii �i a lup-
tei zilnice cu problemele în zâmbetul copiilor, a�a c� au 
nevoie de zâmbetul voluntarului tân�r.

Aceste persoane nu se mai g�sesc calea cea 
dreapt� a vie�ii, a�a c� au nevoie de o îndrumare. 

Cantina Social�

Aceste persoane ajung la limita în care sunt capa-
bili de orice pentru a-�i calma foamea din stomac, a�a c� 
au nevoie în primul rând de o farfurie de mâncare.

Aceste persoane tr�iesc singure, a�a c� au nevoie 
de a împ�r�i tr�irile zilnice, ziua de na�tere, e�ecurile �i 
gândurile cu cineva, au nevoie de companie.

Aceste persoane au nevoie de un loc în care s� 
î�i retr�iasc� demnitatea lor uman�, (chiar dac� pentru 
pu�in timp) �i uneori reu�esc s� fac� pa�i c�tre o via�� 
nou�, independent�. 

Costuri: 171.600 lei/an, 14.300 lei/lun�, 9,50 
lei/bene� ciar/zi.

În afar� de bani se poate ajuta cu alimen-
te: orez, ulei, paste, bulion, zah�r, etc.

Date de contact:
Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea
Str.: Ep. Mihai Pavel, 3
Tel.: 0359/418 212; fax: 0359/418 211
E-mail: caritaseparhial@yahoo.it
www.caritaseparhial.ro

Coordonate bancare:
BANCA TRANSILVANIA
CONT IBAN: RO27 BTRL 0050 1205 7261 6902 Lei
Titular: Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea
Str. Episcop Mihai Pavel nr. 3, 410210 - Oradea
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Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2013
DECEMBRIE 

Inten�ia general�: Pentru ca to�i copiii, victime ale abandonului �i ale oric�rei forme de violen��, s� poat� g�si 
iubirea �i ocrotirea de care au nevoie. 

Inten�ia misionar�: Pentru ca to�i cre�tinii, lumina�i de lumina Cuvântului întrupat, s� preg�teasc� omenirea 
pentru venirea Mântuitorului. 

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea întreprinde o 
nou� activitate în cadrul Centrului Social Maria Rosa 
care are în vizor tinerii post institu�ionaliza�i care p�-
r�sesc sistemele de ocrotire �i totodat� statutul de “co-
pil”, trecând în via�a adult�.

În munca zilnic� direct� cu ace�ti tineri s-a con-

Niciodat� nu e prea târziu …
statat gradul sc�zut de �colarizare al acestora, vital 
pentru integrarea socio – profesional�. La acesta se 
adaug� alte lipsuri, cum ar � , privarea de afec�iunea �i 
sprijinul unui mediu familial natural. 

Unii tinerii care p�r�sesc institu�iile sunt în-
tâmpina�i de o situa�ie sumbr� având în vedere lipsa 
cuno�tin�elor care s� le permit� s� practice o meserie, 
educa�ia precar� �i capacitatea sc�zut� de �colarizare. 

Printre cele mai di� cile probleme pe care le în-
tâmpin� ace�ti tineri sunt g�sirea unei locuin�e �i a unui 
loc de munc�.

Ca r�spuns la nevoia identi� cat�, s�pt�mânal, în 
cadrul Centrului Social Maria Rosa, câ�iva tineri, parti-
cip� la un curs de instruire cu scopul ob�inerii abilit��ii 
de scriere �i de citire.

Aceste cursuri sunt sus�inute de o voluntar� din 
cadrul asocia�iei, d-na Cornelia Vesea care, cu mult 
pathos, î�i dedic� timpul, în înv��area acestor tineri, 
îmbinând utilul cu pl�cutul, acaparându-le aten�ia prin 
aplicarea de diverse metode de înv��are care stârnesc 
implicarea �i motiva�ia acestora în a însu�i abilit��ile 
imperios necesare integr�rii lor. Cu o privire blând� �i 
o voce cald� le transmite lec�iile necesare pentru o via-
�� nou�. 

Prin îmbun�t��irea nivelului lor educa�ional, 
sper�m la integrarea lor în comunitate, printr-o preg�-
tire �i o formare care s� le creasc� stima de sine �i în-
crederea în for�ele proprii, care s� le deschid� porti�a în 
via�a activ� �i în societate.

Ioana GHERASIM

În memoria episcopilor care au murit în închi-
sori: ep. Valeriu Traian Fren�iu, ep. Iuliu Hossu, ep. Ale-
xandru Rusu, ep. Ioan B�lan, ep. Ioan Suciu, ep. Vasile 
Aftenie, ep. Tit Liviu Chinezu �i acelora care au f�cut 
ani grei de temni�� Cardinalul Alexandru Todea, ep. 
Ioan Ploscaru, ep. Ioan Cherte�, ep. Iuliu Hir�ea, ep. Va-
sile Hosu, în cripta catedralei Sfântul Nicolae s-a o� ciat 
duminic�, 27 oct. 2013 un parastas de pomenire.

PSS Virgil, împreun� cu credincio�i ai bisericii 
noastre, au ridicat o cald� rug� de recuno�tin��, acelo-
ra care, dincolo de z�ri, sunt s� n�ii �i ocrotitori no�tri. 
Lumina cea f�r� de sfâr�it s� le str�luceasc� lor, s� se 
odhineasc� în pace.

Daniela P�CAL�

Comemorarea episcopilor martiri
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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.

RENUN�ÂND PO�I D�RUI

Se poate renun�a:
la o ciocolat�, la un suc, la o pr�jitur�, la un � lm, la o cafea, la un pachet de �ig�ri, la un vin, la o bere, la ....

Tu la ce renun�i?

Pune în Cutia de Cr�ciun darul t�u, expresie a renun��rii tale, �i ajut� pe cel care se a� � în di� cultate.
Caritas Eparhial Oradea va direc�iona ajutorul t�u acolo unde este cea mai mare nevoie.

Modalitatea de returnare:
Perioada de desf��urare a campaniei Cutia de Cr�ciun este 24 noiembrie – 22 decembrie 2013
În cazul în care a�i intrat în posesia Cutiei de Cr�ciun la biseric�, aceasta se va returna voluntarilor Caritas 

duminic� 22 decembrie;
În cazul în care a�i intrat în posesia Cutiei de Cr�ciun la �coal�, aceasta se va returna dirigin�ilor �i înv���toa-

relor clasei, în data de 18 decembrie 2013;
În cazul în care a�i intrat în posesia Cutiei de Cr�ciun în alt� modalitate, aceasta se va returna la sediul asoci-

a�iei, str. Mihai Pavel nr. 3, pân� în data de 24 decembrie 2013;
Dona�ia ta se va înregistra în actele contabile ale asocia�iei, pe baz� de chitan�� � scal�.

Dragi credincio�i,
Dac� suntem mul�umi�i c� Isus este Emanuel - 

Dumnezeu este cu noi atunci trebuie s�-i ajut�m �i pe 
prietenii no�tri, pe cuno�tin�ele noastre, pe vecinii no�-
tri s� în�eleag� aceast� prezen��.

Fiecare gest de iubire pe care îl facem ni-L face 
prezent pe Domnul. „Acolo unde este caritate �i iubire, 
acolo este Dumnezeu”.

Dumnezeu nu are nevoie de în�elep�i pentru a 
face operele iubirii sale. Are nevoie de persoane gene-
roase care �tiu s� spun� întotdeauna „DA” Lui, dar nu 
numai Lui, ci �i persoanelor care sunt în nevoi, d�ru-
indu-le un pic din bun�starea noastr� pentru ca �i ei s� 
poat� avea cel pu�in necesarul pentru a tr�i.

Cr�ciunul este de acum la poarta casei noastre.
S� ne ar�t�m bucuria de a sta cu Isus, Emanu-

el, participând cu bucurie la slujbele din acest Post �i 
crescând în gesturi de bun�tate fa�� de to�i cei din ju-
rul nostru, în familie, în grupul de prieteni, la locul de 
munc�, pe strad�.

F�când acestea, cu siguran�� Na�terea Domnului 
va �  o mare s�rb�toare, pentru c� va �  întâlnirea dintre 
doi prieteni care doresc s� � e, unul pentru altul, „Ema-
nuel”: a lui Isus care este mul�umit s� stea cu noi �i a 
noastr�, mul�umi�i s� st�m cu El, dar �i cu to�i cei pe 
care Isus îi iube�te, a�a cum ne iube�te pe noi.

Pe s�raci îi ave�i totdeauna cu voi �i le pute�i face bine oricând voi�i… (Mc. 14,7)

Ia �i tu Cutia de Cr�ciun

Ia �i tu Cutia de Cr�ciun �i pune în ea darul 
t�u, expresie a renun��rii tale, �i ajut� pe cel care se 
a� � în di� cultate. Caritas Eparhial Oradea va direc�i-
ona ajutorul t�u acolo unde este cea mai mare nevoie.

Pr. Olimpiu TODOREAN


