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Dragii mei credincio�i,
Urmând  îngerilor din ceruri, „iat�, v� bineves-

tesc vou� bucurie mare: c� vi s-a n�scut azi Mântui-
tor” (cf. Lc. 2, 10-11). Aceast� bucurie „va �  pentru 
tot poporul” (Lc. 2, 10), bucuria aceasta ne umple �i 
nou� inimile, su� etele, cugetele �i toat� via�a pentru 
c� Domnul vine, vine din nou ca splendoare a Adev�-
rului, Binelui �i Frumosului. Dumnezeu „cel nev�zut” 
se face prunc în ieslea Betleemului, pentru ca noi s�-L 
iubim �i s�-L ador�m. Dumnezeu din T�riile cerului 
vine s� se a�eze din nou, cuminte �i blând, în bra�ele 
noastre într-un fel de parc� ar vrea s� ne spun� c� El 
ne cunoa�te tuturor �i � ec�ruia în parte grijile, preocu-
p�rile �i problemele de � ecare zi. 

În treac�t doar, Evanghelistul ne spune c� pen-
tru Maria �i Iosif „nu mai era loc de g�zduire...” (Lc. 
2, 7) în cetatea lui David �i astfel ajung la Betleem, 
într-o pe�ter� care �inea loc de grajd. Acolo Dumne-

zeu s-a f�cut om. Acolo s-a n�scut Christos! Simplu �i 
uitat de to�i. Acolo s-a n�scut bucuria �i splendoarea 
lumii! 

Acestea s-au petrecut atunci, s-au întâmplat în 
urm� cu dou� mii de ani: „întru ale Sale a venit, dar 
ai S�i nu L-au primit” (Io. 1, 11). Simpl� �i spontan� 
ne vine întrebarea: dac� ast�zi Maria �i Iosif ar bate la 
poarta casei mele ce s-ar întâmpla? Ar g�si un loc? O 
întrebare pentru � ecare dintre noi, cerând din partea 
� ec�ruia un r�spuns cât mai sincer.

Tr�im într-o vreme istoric� cu tr�s�turi aparte, 
în care lumea se mi�c� foarte mult �i nu doar pentru 
a face turism. Tr�im vremuri agitate �i dramatice în 
care tot mai mult� lume caut� un loc de munc� în afara 
��rii, când nu pu�ine familii se destram�, copiii r�mân 
acas� f�r� p�rin�i, b�trânii sunt l�sa�i singuri, tra� cul 
de � in�e umane ne sperie �i ne umple inimile de îngri-
jorare �i de revolt�.

Dar, iubi�ii mei credincio�i, în aceste vremuri 
Domnul vine! Avem noi oare un loc, un spa�iu în care 
El s� mai locuiasc�, avem timp �i bun�voire s�-L mai 
primim – la noi, în noi? Îl mai putem iubi în aces-
te condi�ii de perpetu� nea�ezare? Românii no�tri, 
împr��tia�i prin toat� Europa, mai sunt dori�i de cine-
va? Copiii �i b�trânii r�ma�i acas�, singuri, mai au un 
loc în gândurile �i în sentimentele noastre?

 Domnul vine! Vine, dar nu doar în ziua de 
Ajun, ci în � ecare zi a anului, cu to�i ace�ti dragi ai 
no�tri încerca�i de soart�. Aceste vremuri în care ni s-a 
dat s� tr�im �i s� n�d�jduim bat la poarta su� etului � e-
c�ruia dintre noi! Ace�ti români dragi ai no�tri, pleca�i 
printre str�ini sau r�ma�i str�ini acas�, precum Iosif 
�i Maria, bat la por�i care adesea nu se deschid. Poate 
bat �i la poarta Bisericii: i-am primit sau am fost prea 
ocupa�i, cu mult prea multe griji �i probleme. Poate 
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adesea povara zilei ne face s� nu mai auzit b�taia de 
la poarta Bisericii sau a su� etului. Putem g�si �i mo-
tive justi� cate pentru a nu deschide: suntem obosi�i, 
în nevoile noastre, nu mai avem timp pentru a asculta, 
nu mai avem loc nici pentru s�raci, nici pentru copii, 
nici pentru str�ini!  Or, acestea nu sunt justi� c�ri ale 
unei inimi de cre�tin.

Pentru c�, totu�i, Christos vine �i ne aduce bu-
curia �i lumina �i speran�a! A venit într-un veac care 
nu l-a primit. Se pare c� nici veacul acesta nu prea 
�tie a-L dori �i a-L primi. În schimb, Sfântul Pavel 
ne spune cum s� ne com-
port�m: „fra�ilor, …, nu v� 
potrivi�i cu acest veac, ci 
s� v� schimba�i prin înno-
irea min�ii, ca s� deosebi�i 
care este voia lui Dumne-
zeu, ce este bun �i pl�cut 
�i des�vâr�it” (cf. Rm. 12, 
1-2). Tr�im sub vremuri 
dar nu trebuie s� ne l�s�m 
cople�i�i de timpuri! Fieca-
re cre�tin, întreaga Biseri-
c�, dup� cum ne îndeamn� 
Sfântul Pavel, trebuie s�-�i 
deschid� nu doar casa �i 
masa, ci inima �i su� etul, 
via�a întreag�, via�a Bise-
ricii spre cei care stau la 
poart� �i bat.  De fapt Christos este Cel care st� la 
u�� �i bate, poate uneori foarte discret, dar neîndoios 
El  dore�te s� vin�, s� ne transforme, s� ne fac� mai 
buni, mai iert�tori unii cu al�i, mai asemenea  s� ntei 
Sale f�pturi. 

Dragii mei,
„Vi s-a n�scut ast�zi Mântuitor” (Lc. 2,11), le 

spune p�storilor îngerul, �i ne-o repet� �i nou�, iar 
corurile cere�ti cânt� imul de laud�: „M�rire întru 
cei de sus lui Dumnezeu �i pe p�mânt pace, între oa-
meni bun�voire!” (Lc. 2, 14) – Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Domnul 
care vine este pacea �i lumina, iertarea �i împ�carea, 
lumina �i adev�rul, binele �i des�vâr�irea. Acest cânt 
al îngerilor ajunge peste veacuri pân� la noi, pentru 

a în�elege cum este în ceruri �i cum ar trebui s� tr�im 
pe p�mânt.

„Poporul care locuia în întuneric a v�zut lu-
min� mare” (cf. Is. 9,1) – p�storii în negura nop�ii au 
v�zut lumina, slava Domnului care a str�lucit în ju-
rul lor, iar apoi s-au întâlnit cu „bucuria lumii”, cu 
pruncul cel nou. Aceast� dumnezeiasc� frumuse�e a 
pruncului din iesle, aceast� lumin� care a luminat su-
� etele p�storilor trebuie s� lumineze �i via�a noastr�, 
a tuturor oamenilor. Dumnezeu este cu noi: cu cei de 
acas� �i cu cei pleca�i prin lumea larg�, cu cei tineri �i 
cu cei vârstnici, cu cei boga�i �i cu cei s�raci, cu cei 

bolnavi �i cu cei s�n�to�i – 
„Emanuel – � ul n�scut din 
Fecioara” (cf. Is. 7, 14). 
Domnul n�scut pe paie este 
„pacea noastr�”, El „ve-
nind, a binevestit pace, … 
celor de departe �i pace ce-
lor de aproape” (cf. Ef. 2, 
14-17).

Iubi�i credincio�i,
Îngerii, spune Scrip-

tura, „au plecat … la cer”, 
iar p�storii �i-au spus unii 
altora: „s� mergem dar 
pân� la Betleem, s� vedem 
cuvântul acesta” (cf. Lc. 2, 
15). S� mergem a�adar �i 

noi împreun� cu p�storii la Betleem, în pe�ter�, unde 
Domnul, bucuria noastr�, se na�te. S� mergem s�-L 
întâlnim n�scut pe altare în Sfânta tain� a Euharistiei. 
V� îndemn, apoi, dragilor, „s� mergem �i s� vedem 
cuvântul acesta” f�cut trup; s� vedem în to�i oamenii 
„chipul �i asem�narea Domnului” (cf. Fac. 1, 26); s� 
vedem în to�i cei care bat la poarta su� etului nostru 
�i la poarta Bisericii  pe Christos r�t�citor prin lume, 
pentru mântuirea noastr�. Bucura�i-v�: ast�zi vi s-a 
n�scut Mântuitor, … Christos Domnul!

S�rb�tori Fericite, haruri �i binecuvânt�ri de la 
Domnul!

La mul�i Ani!

+ Virgil BERCEA
Episcop
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Iubi�i fra�i �i surori, bun� ziua! 
Aceast� a doua duminic� din Advent cade în ziua 

s�rb�torii Neprih�nitei Z�misliri a Mariei �i atunci pri-
virea noastr� este atras� de frumuse�ea Mamei lui Isus, 
Mama noastr�! Cu mare bucurie Biserica o contempl� 
„plin� de har” (Lc 1,28) �i începând cu aceste cuvinte o 
salut�m cu to�ii împreun�: „plin� de har”. De trei ori s� 
spunem: „Plin� de har!” Cu to�ii: Plin� de har! Plin� de 
har! Plin� de har! 	i a�a a privit-o Dumnezeu înc� din 
prima clip� în planul s�u de iubire. A privit-o frumoa-
s�, plin� de har. Este frumoas� Mama noastr�! Maria 
ne sus�ine pe drumul nostru spre Cr�ciun, pentru c� ne 
înva�� cum s� tr�im acest timp al Adventului în a�tepta-
rea Domnului. Pentru c� acest timp al Adventului este o 
a�teptare a Domnului, care ne va vizita pe to�i în s�rb�-
toare, dar �i pe � ecare în inima noastr�. Domnul vine! 
S�-l a�tept�m! 

Evanghelia sfântului Luca ne-o prezint� pe Ma-
ria, o tân�r� din Nazaret, localitate mic� din Galileea, 
la periferia imperiului roman �i la periferia Israelului. 
Un s�tuc. 	i totu�i asupra ei, acea tân�r� din acel s�-
tuc îndep�rtat, asupra ei s-a a�ezat privirea Domnului, 
care a ales-o dinainte pentru a �  mam� a Fiului s�u. În 
vederea acestei maternit��i, Maria a fost ferit� de p�-
catul str�mo�esc, adic� de acea fractur� în comuniu-
nea cu Dumnezeu, cu al�ii �i cu crea�ia care r�ne�te în 
profunzime orice � in�� uman�. Îns� aceast� fractur� a 
fost vindecat� cu anticipa�ie în Mama celui care a venit 
s� ne elibereze din sclavia p�catului. Neprih�nita este 
înscris� în planul lui Dumnezeu; este rod al iubirii lui 
Dumnezeu care mântuie�te lumea. 

	i sfânta Fecioar� Maria nu s-a îndep�rtat nici-
odat� de acea iubire: toat� via�a sa, toat� � in�a sa este 
un „da” spus acelei iubiri, este un „da” spus lui Dum-
nezeu. Dar n-a fost desigur u�or pentru ea! Atunci când 
îngerul o nume�te „plin� de har” (Lc 1,28), ea r�mâne 
„foarte tulburat�”, pentru c� în umilin�a sa se simte un 
nimic în fa�a lui Dumnezeu. Îngerul o înt�re�te: „Nu te 
teme, Marie, c�ci ai a� at har la Dumnezeu. Iat�, vei z�-
misli un � u... �i-l vei numi Isus” (v. 30). Aceast� veste 
o tulbur� �i mai mult, �i pentru c� înc� nu era c�s�torit� 
cu Iosif; îns� îngerul adaug�: „Spiritul Sfânt va veni 
asupra ta... de aceea, sfântul care se va na�te va �  numit 
Fiul lui Dumnezeu” (v. 35). Maria ascult�, se supune 
în interior �i r�spunde: „Iat�, slujitoarea Domnului: � e 
mie dup� cuvântul t�u” (v. 38). 

Misterul acestei tinere din Nazaret, care este în 
inima lui Dumnezeu, nu ne este str�in. Nu e ea acolo, 
iar noi aici. Nu, suntem în leg�tur�. De fapt, Dumnezeu 
î�i a�az� privirea sa de iubire asupra � ec�rui b�rbat �i 
a � ec�rei femei! Cu nume �i prenume. Privirea sa de 
iubire este asupra � ec�ruia dintre noi. Apostolul Paul 
a� rm� c� „ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca s� 
� m s� n�i �i neprih�ni�i” (Ef 1,4). 	i noi, dintotdeauna, 
am fost ale�i de Dumnezeu pentru a tr�i o via�� sfânt�, 
liber� de p�cat. Este un proiect de iubire pe care Dum-
nezeu îl reînnoie�te de � ecare dat� când noi ne apropi-
em de el, în special în sacramente. 

A�adar, în aceast� s�rb�toare, contemplând-o pe 
Mama noastr� neprih�nit�, frumoas�, s� recunoa�tem 
�i destinul nostru cel mai adev�rat, voca�ia noastr� cea 
mai profund�: a �  iubi�i, a �  transforma�i de iubire, a �  
transforma�i de frumuse�ea lui Dumnezeu. S� privim la 
ea, Mama noastr�, �i s� ne l�s�m condu�i de ea pentru a 
înv��a s� � m mai umili, �i chiar mai curajo�i în urmarea 
cuvântului lui Dumnezeu; pentru a primi îmbr��i�area 
tandr� a Fiului s�u Isus, o îmbr��i�are care ne d� via��, 
speran�� �i pace. 

Traducere: Mihai P�TRA	CU www.ercis.ro

 Alocu�iunea Papei Francisc la Rug�ciunea Angelus
Neprih�nita este înscris� în planul lui Dumnezeu 

8.12.2013
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La 27 martie 1970, P�rintele Octavian Moisin 
i-a trimis Cardinalului Hossu, a� at în deten�ie la M�-
n�stirea C�ld�ru�ani, urm�toarea scrisoare:

,,Î.P.S. Dr. Iuliu Hossu, 
Episcop de Cluj-Gherla, 
M-rea C�ld�ru�ani 
Com. Moara S�rac�, jud. Ilfov, Bucure�ti.

Rug�ciune, dragoste, d�ruire, suferin��, n�dejde, 
biruin��, bucurie, fericire, s� n�enie...

La ,,nunta de diamant”, cu admira�ia �i iubirea 
fr��easc� în Hristos cel r�stignit �i înviat,

Întru mul�i ani.
Roma 27.III.1910 - C�1d�ru�ani 27.III.1970.
Victoria - F�g�ra�, 27.111.1970
P. Octavian Moisin.”

(Scrisoarea P. Octavian Moisin din 27.III.1970 
c�tre Ep. Dr. Iuliu Hossu, mss., original, Arhiva Fami-
liei Moisin).

 La aceast� scrisoare, Cardinalul Iuliu Hossu 
a r�spuns cu urm�toarea scrisoare, având aproape va-
loare de testament (în luna urm�toare el a murit):

Pe plic:
,,On. Octavian Moisin 
profesor
Or. Victoria F�g�ra�
str. Stadionului nr. 10/4 
Regiunea Bra�ov”.

În plic:
,,Onorate �i
mult Iubite Frate.
Î�i mul�umesc din toat� inima pentru toate bune-

le ur�ri �i felicit�ri pe (care) Dragostea pentru Domnul 
�i le-a inspirat; cu su� et recunosc�tor �i mângâiat le-am 
în�l�at Domnului, cer�indu-i în smerite rug�ciuni, s� le 
primeasc� �i Dumnezeu s� le r�spl�teasc�, cu r�spunsul 
rev�rs�rii harurilor Sale îmbel�ugate, peste Tine �i pes-
te to�i scumpii t�i �i ai mei.

Prime�te acum �i pe aceast� cale r�spunsul su-
� etului meu recunosc�tor, în neputincioase cuvinte, din 
� rea lor �i împ�rt��e�te tuturor caldele mele mul�umiri, 
pentru dragostea ce mi-a�i ar�tat.

Ecoul scump �i sfânt al dragostei Domnului, pe 
care am vestit-o �i am îmbiat-o tuturor, pe toate c�ile 
scumpe su� etului meu, care îmi vine acum din dep�rta-
re �i îndep�rtate vremi, cu su� et mângâiat, 1-am În�l�at 
Domnului pentru c� al Lui este �i Lui singur I-se cuvine 
toat� lauda �i pream�rirea în veci.

 Robul Domnului V� mul�ume�te din nou, din 
toat� inima.

V-am �inut �i V� �in 
pe to�i îmbr��i�a�i în sme-
ritele mele rug�ciuni; a�a 
îmbr��i�a�i Domnului s� 
ne rug�m, s� se împlineas-
c� actul de dreptate pentru 
Biserica noastr� scump�, 
pentru Reabilitarea ei, prin 
rea�ezarea ei în drepturile 
sale constitu�ionale, prin 
in� rmarea Decretului de des� in�are, care poart� data 
1.XII.1948, aniversarea a 30 ani de la Marea Adunare 
Na�ional� de la Alba Iulia 1.XIl.1918, unde s-a hot�rât 
Unirea pe veci a Transilvaniei cu patria Mama, Româ-
nia, �i s-a a�ezat temelie de nebiruit, pentru România 
întregit�: libertatea �i dreptatea pentru to�i � ii 
�rii, 
f�r� deosebire.

Actul de dreptate îl cere imperios, în primul rând 
îns��i Constitu�ia pentru a sa Reabilitare; îl cere Magna 
Charta de la Alba Iulia 1.XII.1918, care a intrat în Con-
stitu�ia Constituantei României întregite �i care a fost 
codi� cat solemn �i luminos în Constitu�ia Republicii 
Socialiste România (art. 17 �i art. 30).

Pân� la sfâr�it Constitu�ia va birui, prin in� rma-
rea Decretului de des� in�are, care o înfrunt� �i o s� dea-
z�, �i pe care ea îl love�te cu nulitate.

Actul de dreptate îl cere cinstea 
�rii �i a Nea-
mului �i marile lor interese.

Nu putem s� ne îndoim, c� marile foruri consti-
tu�ionale de cârmuire a 
�rii în fa�a c�rora se a� � cau-
za, precum luminat l-au codi� cat tot a�a îl vor reabilita.

Pentru aceasta cu smerenie Domnului s� ne ru-
g�m s� reverse lumina Sa în su� etele tuturor, s� ne 
îmbrace din nou în lumina neumbrit�, Ziua sfânt� a 
Neamului 1.XII.1918; s� putem închina în continuare 
slujba sfânt� Neamului �i 
�rii, cu su� et de dragoste 
�i pace, ca în cursul veacurilor, pân� la Apoteoza de la 
Alba Iulia.

Maica Domnului s� ne � e puternic�, iubitoare 
Ocrotitoare.

Darul Domnului cu Voi.
Dragostea mea cu voi cu to�i întru Hristos Isus.
Episcop Iuliu Hossu
de Cluj Gherla.
Mân�stirea C�ld�ru�ani 3.IV. 1970”.

(Scrisoarea Episcopului Iuliu Hossu din deten�ia 
de la C�ld�ru�ani c�tre P. Octavian Moisin - 3.IV.1970, 
manuscris, original, Arhiva Familiei Moisin, a fost pu-
blicat� pentru prima dat� în lucrarea „EPISCOPUL 
ROMÎN UNIT CARDINAL IULIU HOSSU”, autor An-
ton Moisin, anul apari�iei 2002).

Material trimis de: Pr. Anton MOISIN �i Ioan MOISIN

 Scrisoare „testament”
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(continuare în pag. 7)

Sentimentul este proces afectiv speci� c uman, 
atitudine emo�ional� a omului fa�� de realitate; sim��-
mânt, credin��, convingere. Mul�umirea este o expresie 
a recuno�tin�ei; r�spl�tire, bucurie, fericire… etc. Mul-
�umirea sau îndestularea denot� independen�a de al�ii, 
indiferent dac� este vorba de alte persoane sau de alte 
lucruri; de aici sensul de satisfacere a nevoilor cuiva 
sau de st�pânire a dorin�elor. Nu este o acceptare pa-
siv�, ci o asigurare pozitiv� a faptului c� Dumnezeu a 
venit în întâmpinarea nevoilor �i oamenilor, ia eliberat 
de o dorin�� suplimentar� inutil�.

Cre�tinul poate �  mul�umit c� a fost satisf�cut 
de spiritul lui Dumnezeu. Spiritul cre�tin de mul�umire 
p�ze�te o porunc� fundamental� care interzice l�comia, 
sfaturile prorocilor împotriva avari�iei �i în mod suprem 
exemplul �i înv���turile lui Isus, care I-a mustrat pe cei 
nemul�umi�i, care c�utau s� adune averi neglijând pe 
Dumnezeu �i a l�udat o astfel de încredere în Tat�l ce-
resc, care va alunga orice nelini�te privind lucrurile de 
trebuin��. „Mul�umirile nu s�l��luiesc în aur, îns� aurul 
în mul�umiri, da” (Lope de Vega). A �  mul�umit indic� 
pl�cerea sau voin�a de a întreprinde o anumit� ac�iune, 
de obicei o anumit� ac�iune care a fost cerut� de o alt� 
persoan�. Pentru toate harurile primite „mul�umit� s�-i 
� e lui Dumnezeu, prin Isus Cristos, Domnul nostru” 
(Ro.7,25); Cre�tinul în mul�umirea sa trebuie s� � e cu-
prins de evlavie pentru c� „evlavia mul�umit� cu ce are 
este un mare izvor de câ�tig ” (1 Tm.6,6).

Cre�tinul î�i exprim� mul�umirea fa�� de Dum-
nezeu prin rug�ciune. Rug�ciunea este ridicarea min�ii 
la Dumnezeu .Ea este respira�ia su� etului; dac� nu ne 
mai rug�m, su� etul se apropie de moartea vie�ii spiri-
tuale. Pentru ca o rug�ciune s� � e ascultat� de Dum-
nezeu sunt necesare trei condi�ii: a) - omul s� rup� cu 
p�catul; b) - s� cerem în primul rând lucruri su� ete�ti, 
iar cele trupe�ti s� nu � e piedic� spre mântuire; c) – s� 
manifest�m perseveren�� �i s� ne rug�m cu st�ruin�� �i 
milostivire pentru c� Dumnezeu, ve�nicul Prezent, ne 
iube�te cu o iubire etern� �i numai în perspectiva aces-
tei eternit��i am putea dezlega misterul s� n�eniei.

O singur� dat� am fost sp�la�i de Dumnezeu prin 
botez, dar prin lacrimi �i rug�ciune ne sp�l�m su� etul 
în � ecare zii. Credin�a, umilin�a �i c�in�a sunt cele trei 
sentimente necesare pentru a �  ierta�i de p�catele noas-
tre. S� nu interpret�m gre�it suferin�a, ci s� mul�umim 
Domnului pentru ea. „Mul�umirea este o perla de mare 
valoare �i cel care o procur� pl�tind pe ea zece mii de 
dorin�e face o investi�ie bun� �i în�eleapt�” (John Bal-
guy). Suferin�a vine în lume pentru c� numai prin su-
ferin�� se îndreapt� omul; dac� n-ar �  suferin�a, foarte 
mul�i �i-ar pierde su� etul, nu s-ar mai îngriji de nimic. 
Suferin�a este �i pentru puri� carea su� etului, ca s� de-
vin� �i mai curat �i mai devotat lui Dumnezeu.

Privitor la su� et el poare �  de� nit ca un princi-
piu de via�� care î�i are izvorul în Dumnezeu; realitatea 
spiritual� �i personal� ce nu provine de la materie, c�ci 
nimeni nu poate da ce nu are. Su� etul nu sufer� limit�-
rile temporale �i spa�iale ale materiei, � ind nematerial. 
Su� etul este spiritual �i de la Dumnezeu, deci nemu-
ritor �i în consecin�� nu poate �  un simplu moment al 
unei existen�e materiale, disp�rând odat� cu ea. „«S�-
mân�� a ve�niciei pe care o poart� în sine, care nu se 
poate reduce la materie», su� etul omului nu î�i poate 
avea originea decât în Dumnezeu”. (1)

 Fiindc� omul a fost creat „dup� chipul �i ase-
m�narea lui Dumnezeu” � ind „f�cut din ��rân�” iar 
„prin su� are de via��” omul devine o � in�� vie. Desti-
nul omului este de a �  nemuritor, chiar dac� intervine 
moartea trupului, � indc� exist� credin�a infuz� de ne-
murire �i credin�a relevat� în înviere. „«Învierea trupu-
lui» înseamn� c� dup� moarte nu va mai exista numai 
via�a su� etului nemuritor, ci înse�i «trupurile noastre 
muritoare» (Ro.8,11) vor redobândi via��”. (2) 

Mintea �i credin�a a� rm� împreun� c� existen�a 
su� etului nu înceteaz� odat� cu moartea. Aceast� imor-
talitate nu este o simpl� supravie�uire sub aceia�i form� 
ca înainte, ci trebuie în�eleas� ca o perfec�ionare spori-
toare a persoanei. Su� etul este creat de Dumnezeu di-
rect �i d� unitate persoanei omene�ti, trup �i su� et. Fi-
in�a omeneasc� exist�, prin urmare, chiar de la început, 
cu toate posibilit��ile de dezvoltare. Germen de via�� 
ve�nic� depus în trup su� etul îl face pe om s� redevin� 
„su� et viu”, „corp spiritual” înviind în întregime. „Se 
seam�n� trup � resc, înviaz� trup duhovnicesc. Dac� 
este trup � resc, este �i trup duhovnicesc” (1Co.15,44). 
„Înzestrat� cu un su� et «spiritual �i nemuritor», per-
soana uman� este «singura f�ptur� de pe p�mânt pe 
care Dumnezeu a voit-o pentru ea îns��i». Înc� de la 
z�mislirea ei, este menit� fericirii ve�nice”. (3)

Credin�a este un har de la Dumnezeu, dar se cere 
�i dispozi�ia noastr� de a conlucra cu harul. Harul este 
înainte de toate darul Spiritului care ne îndrept��e�te �i 
ne s� n�e�te. Fiind de ordin supranatural, harul scap� 
experien�ei noastre �i nu poate �  cunoscut decât prin 
credin��, care dep��e�te limitele ra�iunii noastre �i intr� 
în sfera cunoa�terii intuitive. Dumnezeu poate �  cu-
noscut cu certitudine prin lucrurile sale datorit� luminii 
ra�iunii umane. „Ini�iativa liber� a lui Dumnezeu cere 
r�spunsul liber al omului, c�ci Dumnezeu l-a creat pe 
om dup� chipul s�u acordându-i împreun� cu libertatea 
puterea de a-l cunoa�te �i de a-l iubi. Su� etul nu intr� 
decât liber în comuniunea de iubire. Dumnezeu atinge 
nemijlocit �i mi�c� direct inima omului. El a a�ezat în 
om aspira�ia spre adev�r �i bine pe care numai El o 
poate satisface”. (4)

SENTIMENTUL DE MUL
UMIRE SUFLETEASC�
Ioan M�GHERU	AN
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V� primesc cu bucurie �i spirit de fraternitate...
Salutul Papei Francisc adresat Patriarhilor �i Arhiepiscopilor Majori r�s�riteni

joi, 21 noiembrie 2013

Dumnezeu acord� oamenilor capacitatea de a 
�  cauze inteligente �i libere pentru a întregii lucrarea 
crea�iei, pentru a-i des�vâr�ii armonia spre mul�umirea 
su� eteasc� a � ec�ruia în parte �i a tuturor împreun�. 
Dumnezeu, în în�elepciunea �i bun�tatea Sa nem�rgini-
t� a voit în mod liber s� creeze o lume care s� tind� spre 
des�vâr�ire � nal�. Sentimentul de mul�umire su� eteas-
c� nu se poate ob�ine f�r� credin�a neclintit� c� Dumne-
zeu exist� �i c� El r�spl�te�te binele �i pedepse�te r�ul, 
f�r� o dragoste sincer� �i f�r� o speran�� smerit� dar 
în�l��toare. Practicare tuturor virtu�ilor cre�tine poate 
statornicii sentimentul de mul�umire su� eteasc� care 
vine s� cure�e con�tiin�a �i s� lumineze mintea �i ini-
ma pentru a realiza ordinea l�untric�. Spiritul sfânt este 
maestrul armoniei �i al sentimentelor l�untrice.

P�catul st� ca o � ar� pitit� s� sar� asupra noas-
tr�. Con�tiin�a totdeauna ne mustr� pentru faptele rele 
pe care le-am f�cut �i ne laud�, ne d� bucurie pentru 
faptele bune. Con�tiin�a omului este propriul judec�tor. 
Ea este ca o oglind� în care imaginea este clar� atunci 

când su� etul nu este înc�rcat de p�cate �i deformat� 
atunci când suntem purt�tori ai unor p�cate grave. „Su-
� etul este unica valoare a omului, el îl face pe slujitor 
egal st�pânului s�u” (Seneca).

Când particip�m la Sfânta �i dumnezeiasca 
Liturghie s� nu � m doar prezen�i cu trupul, ci s� ne 
al�tur�m armoniei celeste �i s� nutrim sentimentul de 
bucurie �i de mul�umire pentru ocazia care ni sa dat s� 
particip�m la o astfel de rug�ciune când Isus se coboar� 
�i ni se împ�rt��e�te cu Trupul �i Sângele S�u. Întreaga 
via�� cre�tin� poart� amprenta iubirii de logodn� dintre 
Cristos �i Biseric�, iubire care se revars� în su� etele tu-
turor cre�tinilor contribuind la instituirea sentimentului 
de mul�umire su� eteasc�, ca urmare a jertfei oferite lui 
Dumnezeu, în semn de adora�ie �i de recuno�tin��, de 
implorare �i de comuniune în dreptate �i adev�r. Acest 
sentiment de mul�umire su� eteasc� este necesar s� ne 
anime permanent via�a noastr�.

(1) CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, edi�ia a III- a, 
2003, 33; (2) Idem 990; (3) Idem 1703; (4) Idem 2002.

Preafericirile voastre,
V� primesc cu bucurie �i spirit de fraternitate 

în aceast� întâlnire, în care pentru prima dat am opor-
tunitatea de a m� între�ine cu p�rin�ii �i conduc�torii 
Bisericilor R�s�ritene catolice. Prin intermediul fe�elor 
voastre v�d Bisericile voastre �i a� vrea înainte de toate 
s� asigur apropierea mea �i rug�ciunea mea pentru tur-
ma pe care Domnul Isus a încredin�at-o � ec�ruia dintre 
voi �i îl invoc pe Duhul Sfânt, pentru ca s� ne sugereze 
ceea ce trebuie s� înv���m �i s� punem în practic� îm-
preun� pentru a-l sluji cu � delitate pe Domnul, Biserica 
sa �i întreaga omenire.

Adunarea noastr� îmi ofer� ocazia de a reînnoi 
marea stim� fa�� de patrimoniul spiritual al Orientului 
cre�tin �i amintesc ceea ce iubitul Benedict al XVI-lea 
a� rm� cu privire la � gura conduc�torului unei Biserici 
în exorta�ia postsinodal� Ecclesia in Medio Oriente: 
voi sunte�i – citez – “p�zitori vigilen�i ai comuniunii �i 
servitorii unit��ii ecleziale” (nr. 40). Aceast� unitate, pe 
care sunte�i chema�i s-o realiza�i în Bisericile voastre, 
r�spunzând la darul Spiritului, are exprimarea natural� 
�i deplin� în “unirea neclintit� cu episcopul de Roma” 
(ibid.), înr�d�cinat� în ecclesiastica communio, pe care 
a�i primit-o în ziua de dup� alegerea voastr�. A �  inse-
ra�i în comuniunea întregului trup al lui Cristos ne face 
con�tien�i de obliga�ia de a înt�ri unirea �i solidarita-
tea în sânul diferitelor sinoade patriarhale, “privilegind 
mereu concertarea asupra problemelor de mare impor-
tan�� pentru Biseric� în vederea unei ac�iuni colegiale 
�i unitare” (ibid.).

Pentru ca 
m�rturia noastr� 
s� � e credibil�, 
suntem chema�i 
s� c�ut�m mereu 
“dreptatea, evlavia, 
credin�a, caritatea, 
r�bdarea �i blânde-
�ea” (ibid.; cf. 1Tim 
6,11); la un stil sobru de via�� dup� imaginea lui Cris-
tos, care s-a despuiat pentru a ne îmbog��i cu s�r�cia 
sa (cf. 2Cor8,9); la zelul neobosit �i la acea caritate, 
în acela�i timp fratern� �i patern�, pe care episcopii, 
preo�ii �i credincio�ii, în special dac� tr�iesc singuri �i 
marginaliza�i, o a�teapt� de la noi. M� gândesc, mai 
ales, la preo�ii no�tri care au nevoie de în�elegere �i 
sprijin, chiar la nivel personal. Ei au dreptul s� pri-
measc� exemplul nostru bun în lucrurile care se refer� 
la Dumnezeu, ca în orice alt� activitate eclezial�. Ne 
cer transparen�� în gestionarea bunurilor �i aten�ie fa�� 
de orice sl�biciune �i necesitate. Toate, în cea mai con-
vins� aplicare a acelei practici sinodale autentice, care 
este distinctiv� în Bisericile din Orient.

Cu ajutorul lui Dumnezeu �i al preas� ntei sale 
mame, �tim c� putem r�spunde la aceast� chemare. V� 
cer s� v� ruga�i pentru mine. 	i acum cu pl�cere ascult 
ceea ce ve�i vrea s�-mi comunica�i �i v� exprim înc� de 
acum recuno�tin�a mea.

Traduc�tor: Mihai P�TRA	CU
www.magisteriu.ro
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Conferin�a Episcopilor Catolici din Romania 
organizeaz� duminic�, 8 decembrie 2013, în toate bi-
sericile catolice din �ar�, o colect� pentru ajutorarea 
victimelor taifunului din Filipine. Biserica Catolic� 
din România r�spunde astfel la apelul lansat de Papa 
Francisc, care le-a cerut credincio-
�ilor catolici s� se roage dar �i s� le 
acorde un „ajutor concret” victimelor 
din Filipine.

În data de 8 noiembrie 2013, 
unul dintre cele mai puternice taifu-
nuri din lume s-a ab�tut asupra statu-
lui Filipine. Furtuna a afectat peste 13 
milioane de oameni; peste 4.000 de 
persoane au murit �i peste 1.600 sunt 
înc� date disp�rute. Taifunul a distrus peste 500.000 de 
case, astfel încât 4 milioane de persoane au r�mas f�r� 
ad�post �i sunt amenin�ate de foamete �i epidemii.

Responsabilitatea coordon�rii acestei ac�iuni de 
ajutorare a victimelor taifunului din Filipine a fost în-
credin�at�Confedera�iei Caritas Romania, care va ac-
�iona în strâns� leg�tur� cu programul deja ini�iat de 
Caritas la nivel interna�ional.

Parohiile catolice �i organiza�iile Caritas din Fi-
lipine au fost al�turi de persoanele afectate înc� din pri-
mele momente ale dezastrului. Echipe Caritas din mai 

COMUNICAT
Colect�, în toate bisericile catolice, pentru victimele taifunului din Filipine

multe ��ri au sosit apoi în Filipine pentru a sprijini Ca-
ritasul local. Pân� acum, au reu�it s� distribuie pachete 
cu alimente pentru peste 68.000 de familii. O problem� 
urgent� o reprezint� ad�posturile pentru cele 4 milioa-
ne de oameni r�ma�i f�r� locuin�e. Caritas a distribuit 

aproximativ 42.000 de prelate specia-
le care pot �  folosite pentru construc-
�ia unor ad�posturi provizorii.

În spiritul carit��ii fraterne pe 
care Evanghelia ne-o înva�� iar Bi-
serica o propov�duie�te, Conferin�a 
Episcopilor Catolici din Romania îi 
invit� pe to�i credincio�ii catolici dar 
�i pe to�i cei de bun�voin�� s�-�i arate 
solidaritatea cu victimele din Filipi-

ne, în clipele atât de di� cile pe care le tr�iesc.
Sumele colectate vor �  depuse în conturile pen-

tru situa�ii de urgen�� (în lei si în euro):
Titularul conturilor: Confedera�ia Caritas Romania
Banca: UniCredit Tiriac
CUI: 7426217
Cont: RO78 BACX 0000 0000 3011 7510 (RON)
Cont: RO07 BACX 0000 0000 3011 7042 (EUR)

Pr. Eduard Mihai CO	A
Secretar general

Eminen�a Sa Cardinalul Kurt Koch, pre�edintele 
Consiliului ponti� cal pentru promovarea unit��ii cre�-
tinilor a efectuat prima sa vizit� în �ara noastr�, în peri-
oada 3-7 decembrie a.c. În dup�-amiaza zilei de mar�i, 
3 decembrie, Card. Koch s-a întâlnit cu ÎPS Ioan Robu 
�i apoi a celebrat Sfânta Liturghie în Catedrala Sf. Io-
sif din Bucure�ti, la ora 18.30. Miercuri, 4 decembrie, 
Card. Koch s-a întâlnit cu profesorii �i studen�ii Facul-
t��ii de teologie romano-catolic� din cadrul Universit�-
�ii din Bucure�ti, iar dup�-amiaz� a �inut o conferin�� 
despre situa�ia actual� a ecumenismului, la Centrul de 
studii bizantine „S� n�ii Petru �i Andrei” al Ordinului 
Asump�ionist din Bucure�ti.

Pe parcursul �ederii sale în �ara noastr�, Card. 
Koch a vizitat Blajul, Alba-Iulia �i Clujul, s-a întâlnit 
cu Em.S. Card. Lucian Mure�an, Arhiepiscop Major al 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, pre-
cum �i cu reprezentan�i ai Statului Român �i ai Bisericii 
Ortodoxe Române.

Cardinalul Kurt Koch, pre�edintele Consiliului 
ponti� cal pentru unitatea cre�tinilor, Arhiepiscop eme-
rit de Basel, s-a n�scut la Emmenbrücke, în Elve�ia, la 
15 martie 1950. A fost hirotonit preot la 20 iunie 1982, 
a predat teologie fundamental�, dogmatic�, moral�, li-
turgic� �i teologie ecumenic�. În 1995 Papa Ioan Paul 

al II-lea l-a numit 
episcop de Basel, 
� ind consacrat la 
6 ianuarie anul ur-
m�tor. Între 1998 
�i 2006 a fost vi-
cepre�edinte al 
Conferin�ei epi-
scopilor din Elve-
�ia, iar între 2007-
2009 pre�edinte al 
aceleia�i institu�ii. 
La 1 iulie 2010 
Papa Benedict al 
XVI-lea l-a numit pre�edinte al Consiliului ponti� cal 
pentru promovarea unit��ii cre�tinilor, ridicându-l tot-
odat� la demnitatea de arhiepiscop, iar în noiembrie 
2010 l-a creat cardinal.

Consiliul ponti� cal pentru promovarea unit��ii 
cre�tinilor este un organism al Curiei Sfântului Scaun 
în� in�at în 1960 cu scopul de a promova în Biserica 
Catolic� un adev�rat spirit ecumenic, conform cu di-
rectivele Conciliului al II-lea din Vatican. De aseme-
nea, Consiliul promoveaz� dialogul �i colaborarea cu 
celelalte biserici cre�tine.

Cardinalul Kurt Koch în România
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“D-�oarei
 Zoe O�ianu 
Cu dorin�a p�rinteasc� s� soarb� din aceste pa-

gini oroarea fa�� de tot ce-i mediocru, de tot ce este 
lâncezeal� �i tihn� �i s� a� e îmbel�ugata hran� pen-
tru sentimentele majore a devotamentului, a jert� rii 
de sine, a cruci� c�rii pentru Unica VIEA�� �i Unica 
ÎNVIERE.

Oradea, 12.V.943. � Ioan Suciu Episcop au-
xiliar”.

(Dup� ce a ajuns medic, Zoe O�ianu s-a c�s�to-
rit, printre � ii ei � ind Mircea Dunca-Moisin, c�s�torit 
cu sora mea Elisabeta Moisin, iar � ica lor Irina s-a c�-
s�torit cu Dominic Suciu, nepotul de frate al Episco-
pului Ioan Suciu, având �ase copii cu numele SUCIU).

 INTRODUCERE
Nu-mi este gândul s� d�ruesc cititorului o icoan� 

comemorativ� a Patimilor Mântuitorului Isus, merinde 
pentru sentimentele adesea sterpe �i apel la ni�te la-
crimi le�inate.

Cele cinci sute r�ni ce s´au putut num�ra pe 
Trupul Domnului cu ajutorul Giulgiului sfânt, sunt de 
sigur în ,,Antologia cruzimii” omene�ti un capitol, a� 
spune unic. Evangheli�tii sunt mai zgârci�i în vorbe 
decât profe�ii când ajung la descrierea suferin�elor is-
p��itoare din Vinerea Mare. Ei nu întârzie s� numere 
loviturile primite de Isus �i nu obosesc s� socoteasc� 
r�nile ce i s´au deschis pe trup. Sunt sobri, nu voesc s� 
creeze spectatori doborâ�i de emo�ii, ci ucenici ce-�i re-
fac via�a în nev�zutul rost al acelor chinuri isp��itoare 
�i r�scump�r�toare.

Ci noi am pâng�rit f�r� m�sur� lumea senzibil�, 
care ne 1ove�te retina �i tactul. Am c�utat s� n�scocim 
un paradis al volupt��ii din ceea ce se pip�e �i se vede, 
�i, dispera�i de nesigur �i neastâmp�r, am cerut lumii 
v�zute n�strapa misterioas� plin� cu elixirul fericirii. 
Astfel ne-am împins via�a spre periferiile �i suprafa�a 
tuturor lucrurilor.

De-aci trebue s� plece Lumina ca s� ne înve�e 
�i s� ne întoarc� pa�ii spre adev�rata fa�� a lucrurilor, 
dac� în noi mai z�bove�te un uitat �i prigonit sim��mânt 
cre�tinesc. Altcum, în fa�a Patimilor �i ranelor lui Hris-

tos vom � , poate, ca 
acei turi�ti Americani 
despre care îmi vorbea 
un Englez, c� poposind 
la Oberamergau s� vad� 
faimosul joc dramatic a 
Patimilor, în plin� des-
f��urare scenic� a r�s-
tignirii, �i-au �optit la 
ureche emo�iona�i: ,,E 
interesant �i mi�c�tor 
romanul acesta, trebue 
s� ni-l procur�m s�-l 
citim”. Dar p�gânii 
care au fost martori la 
chinurile lui pe cruce, dar Pilat care a cunoscut altcum 
decât ne-ar închipui imagina�ia noastr�, suferin�ele lui 
Isus, ca s� nu mai vorbim de Fariseii care pândeau ne-
r�bd�tori expirarea � nal� a osânditului la cruce, ace�tia 
to�i ce pro� t spiritual au tras pe urma vederii a ceea ce 
noi râvnim s� contempl�m? 

Trebue ca su� etul s� ni se târasc� umilit, în. ge-
nunchi în dosul privirii, ca s� citim în cartea Vinerii 
Mari p�catele noastre �i iubirea Lui, încle�tate într’o 
lupt� care angajeaz� cerul �i p�mântul, a c�rui rod este 
mântuirea noastr�.

,,Cerurile spun m�rirea lui Dumnezeu”, ca s� 
în�elegem c� Domnul vrea s� ne înve�e nu prin litere 
scrise ci prin lucruri (Sf. Ioan Gur� de Aur). Ranele lui 
Hristos spun iubirea lui Dumnezeu �i o spun concret �i 
o spun � ec�ruia. Nu ne trebue�te o lung� c�l�torie sau 
obositoare cercetare prin hrisoave, ca s� d�m de m�rtu-
riile iubirii dumnezee�ti: ranele-i sunt pravila dragostei 
scris� pentru to�i �i pentru � ecare. Concretul acesta al 
m�rturiei ne zgudue din temelii. Privindu-i ranele pu-
tem auzi cuvântul: „În agonia mea am cugetat la tine, 
pentru tine am v�rsat ace�ti picuri de sânge” (Pascal). 
„	i tu erai de fa�� când s’au deschis aceste rane. Dac� 
ai �  fost singur pe p�mânt, la fel a� �  f�cut pentru tine 
singur ceea ce am împlinit pentru to�i” (Sf. Magdalena 
dei Pazzi).

Ne trebue�te o astfel de m�rturisire ca în anoni-

70 de ani de la apari�a c�r�ii “R�nile Domnului”
  În 1943 a ap�rut splendida carte “R�nile Domnului” de P.S.S. Ep.Ioan Suciu, la Oradea, unde ierarhul unit 

conducea Dieceza Greco-Catolic� în prigoana maghiar� hortyst�. Nu �tia c�, imediat dup� plecarea horty�tilor urmau 
s� vin� comuni�tii cu alt� prigoan�, în care el avea s� moar� în temni�� pentru credin�a catolic�.

 Mai jos redau textul de “Introducere” din lucrare, atât de actual pentru � ecare din noi. De�i este edit, pu�in îl 
cunosc. Nu te prive�te cititorule? 	tii ce �i-ar r�spunde Cristos ? “În agonia mea am cugetat la tine, pentru tine am 
v�rsat ace�ti picuri de sânge” (Pascal). 	i iar��i: “Dac� ai �  fost singur pe p�mânt, la fel a� �  f�cut pentru tine singur 
ceea ce am împlinit pentru to�i”. (Sf. Magdalena dei Pazzi). Textul respect� ortogra� a original�, din 1943.

 	i mai dau, cu acest prilej, un text inedit, din Arhiva Familiei Moisin. Este vorba de o dedica�ie scris� pe 
exemplarul d�ruit de Ep. Ioan Suciu studentei Zoe O�ianu.

Pr. Anton MOISIN
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mul su� et prins de drama acelor suferin�e, s� ne vedem 
pe în�ine. S� încet�m de-a mai �  ni�te curio�i etici zorind 
s� asculte sau s� vad� priveala f�r� pereche în istorie, 
care se bucur� de însu�irea de-a lovi delicat claviatura 
polifon� a emotivit��ii noastre. Pentru asta sunt alte pa-
gini în istoria omenirii. Evanghelia p�timirii lui Isus nu-i 
un asalt rar ce se d� asupra comp�timirii noastre, ca s’o 
culeag� de cine �tie unde, pentru a o v�rsa în plosca c�-
l�ilor, mai ieri la poala crucii, iar azi. învr��m��i�i cu to�i 
Ucenicii Golgotei, pe toat� întinderea Bisericii.

S� n�ii care au scris frumoase pagini asupra ranelor 
Domnului, trec dincolo de spectacolul de groaz� si-l so-
cotesc pe Isus o ,,Chitar�”, în care crucea e lemnul, trupul 
coardele �i cânt� marea tain� a iubirii active �i preschim-
b�toare (Sf. Bernard). „Te iubesc mai mult din pricina 
agoniei �i mor�ii tale, decât din cauza învierii”, zicea sfân-
ta Tereza, ins� apari�ia ranelor Domnului i-a fost ar�tarea 
unei vie�i noui. Ea soarbe via�a din izvoarele mor�ii.

Privind cu ace�ti ochi ranele Domnului în�ele-
gem c� rostul lor este mai mult decât un apel la senti-
mente comune sau la vibr�ri excep�ionale, este a�tep-
tarea lui Dumnezeu la un inevitabil r�spuns pe care 
su� etul nostru trebue s�-l dea iubirii 1ui p�timitoare. 
Acest r�spuns pune în joc ve�nicia noastr�.

Su� etelor �i vie�ilor noastre omene�ti care se’nvârt 
pustii ca ni�te netrebnici sateli�i în jurul ranelor Celui de 
pe cruce; veacului, mozaic de r�ni omene�ti cum nu a 
fost leat in istorie, Domnul Isus d�rue�te spre t�m�dui-
re vân�t�ile si r�nile sale preas� nte. „Nu-i lucru, cât de 
amar � e el, care s� nu s� îndulceasc� 1a gândul ranelor 
Domnului, d�t�toare de via��” (Sf. Bernard).

 Ci �i su� etul nostru trebue s� resimt� cutremu-

rarea mântuitoare, ca s� lapede moartea din el, cum s’a 
cutremurat p�mântul în ora expir�rii lui Isus pe cru-
ce �i �i-au l�p�dat mormintele mor�ii s�i. De aceea am 
încercat, în aceste pagini ce urmeaz�, s� chem inima 
�i gândul în pelerinaj cucernic la fântânile de via�� a 
ranelor Domnului.

	tim c� vorbele noastre sunt piperncite încerc�ri 
de cxprimare a inexprimabilului. Ar �  trebuit s� le scot 
cu ajunul �i cu biciul din vinele mele unde le-am dus 
la ad�pat. Cuvintele noastre-s surdo-mute, când vreau 
s�-1 asculte �i s�-l exprime pe El înv�lit în r�ni. Totu�i 
mi-am a�ezat propozi�iile în genunchi s� se’nchine; nu 
am puterea sa le a�ez în extaz. Doar atâta. doresc ca 
vorbele s� � e ca marama Veronichii: s� ating� pe Isus, 
iar Fa�a lui s� r�mân� întip�rit� pe ele, pentru acei care 
citesc �i mediteaz�.

Nu �tiu dac� lacrimile tale î�i sunt disponibile, - 
vorbesc de lacrimile care poart� icoana su� etului, nu a 
unei st�ri su� ete�ti. Nu �tiu dac� cele cuprinse în aces-
te pagini, vor a� a calea spre casa lacrimilor tale. Dar 
atâta �tiu c�, mântuirea ta este contimporan� cu aceste 
misterioase lacrimi ale tale.

 ,,P�rinte s� nte, î�i ofer r�nile lui Isus pentru r�-
nile pe care mi-e team� s� le’ndur; î�i ofer sudoarea de 
sânge pentru lacrimile care nu au curajul sa apar�; î�i 
ofer calea Crucii lui, pentru mersul de larv� afurisit� cu 
care-mi târ�sc crucea mea.

Doamne Isuse, care nu te-ai îndurat de tine în-
su�i, milue�te-ne !”

29.III.1943
 � IOAN SUCIU
 Episcop auxiliar.”

Cu ocazia s�rb�toririi hramului 
Catedralei Sfântul Ierarh Nicolae, Ar-
hiepiscopul din Mira Liciei, semina-
ri�tii anilor III �i IV au primit gradele 
minore ale preo�iei: lectoratul respec-
tiv ipodiaconatul.

În cuvântul s�u, Preas� n�itul 
Virgil i-a îndemnat pe tinerii semina-
ri�ti care au primit treptele minore, s� 
� e cu adev�rat modele vii în lume mai 
întâi prin via�a lor, avându-l pe Dom-
nul ca model.

Sfânta Liturghie a fost celebra-
t� de Preas� n�ia sa, împreun� cu un 
sobor de preo�i �i cu un invitat din 
Italia, p�rintele Buono, profesor de 
bioetic�.

Biroul de pres�

Hirotesiri la Catedrala Sfântul Ierarh Nicolae din Oradea
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Exerci�ii spirituale
În perioada 6-8 decembrie 2013 Asocia�ia Tine-

retului Român Unit ASTRU Oradea a organizat Exer-
ci�iile Spirituale în vederea preg�tirii pentru S�rb�toa-
rea Cr�ciunului, la Stâna de Vale.

Programul de vineri seara a constat în colinde, 
activit��i de cunoa�tere pentru ca noii membri sim-
patizan�i s� cunoasc� colectivul asocia�iei �i un � lm 
educativ.

Ziua de sâmb�t� a debutat cu Sf. Liturghie cele-
brata de Pr. Vasile 
ân�a�, paroh de Vadu Cri�ului �i de 
Pr. Anton Cioba, asistentul spiritual al ASTRU Oradea. 
Au urmat medita�iile impresionante �inute de Pr. Vasile 
care au avut ca �i tem� darul. Dup� prânz a avut loc 
Adunarea Generala Extraordinar� în cadrul c�reia s-a 
discutat despre ce este un astrist �i care este rolul lui, 
având ca ghid textele din cartea Înfrunt� via�a �i s-au 
depus cererile noilor membrii ASTRU. De asemenea, 
s-a prezentat programul asocia�iei din perioada urm�-
toare. Seara s-a încheiat cu un � lm emo�ionant.

La Sfânta Liturghie de duminic�, în care to�i 
membrii Ac�iunii Catolice la nivel mondial �i-au depus 

adeziunile pentru anul asociativ 2013-2014, membrii 
ASTRU Oradea �i-au prezentat disponibilitatea pentru 
a d�rui, în cadrul asocia�iei, slujindu-L pe Dumnezeu �i 
Biserica, depunându-�i adeziunile. 

Dup� un weekend plin de har �i voie bun� în-
tru-un colectiv aparte ne-am întors seara cu to�ii acas�, 
având în su� et o dorin�� vie de a tr�i ca ni�te “apostoli 
în lume trimi�i”.

Raul STANCEA

Ziua de duminic�, 1 decembrie, a.c., a constituit 
un prilej de bucurie spiritual� �i de nou început atât pen-
tru credincio�ii parohiilor greco-catolice din Drighiu si 
Halm��d, S�laj, cât �i pentru noul lor p�stor su� etesc, 
P�rintele Ciprian-Ioan Burda�, împreun� cu familia sa. 

Sfânta Liturghie a fost o� ciat� la capela greco-
catolic� din Drighiu �i la biserica greco-catolic� din 
Halm��d de c�tre P�rintele Nicolae Bodea, protopop al 
	imleului-Silvaniei, P�rintele Vasile Pop, preot paroh 
al parohiei greco-catolice din Iaz, P�rintele Ioan 	anta, 
preot paroh al parohiei greco-catolice Plopi�, P�rinte-
le Ionel Costa�, preot paroh al parohiei greco-catoli-
ce Por� �i de c�tre P�rintele Ciprian-Ioan Burda�, noul 
preot paroh.

Al�turi de credincio�ii din parohii, la Sfânta Li-
turghie au fost prezen�i �i credincio�i din alte parohii 
mai mult sau mai pu�in îndep�rtate, acest eveniment 
� ind un real prilej de bucurie atât pentru comunit��ile 
locale, cât �i pentru comunit��ile din zon�. Aceast� bu-
curie a fost încununat� îndeosebi de prezen�a la Sfânta 
Liturghie a Corului „Te Laudamus” , al bisericii greco-
catolice „Sfânta Treime” , din 	imleul Silvaniei, care în 
maniera speci� c�, a reu�it prin intermediul cântului s� 
deschid� su� etele celor prezen�i spre primirea Cuvân-
tului lui Dumnezeu.

La încheierea S� ntei Liturghii, P�rintele proto-
pop Nicolae Bodea a adresat un cuvânt de înv���tur�, 
urmat de prezentarea noului preot paroh,subliniindu-se 
importan�a �i necesitatea conlucr�rii, în pace �i dragos-
te fr��easc�, în parohie, pentru dobândirea roadelor spi-

Instalarea noului paroh în parohiile din Drighiu �i Halm��d

rituale �i cre�terea turmei lui Cristos. 
Noul preot paroh a adresat, la rândul s�u, un 

scurt cuvânt celor prezen�i, mul�umind lui Dumnezeu 
pentru toate, Preas� n�iei Sale, Virgil Bercea pentru 
încrederea acordat� în vederea p�storirii acestor dou� 
parohii, p�rintelui protopop, familiei �i preo�ilor pa-
rohi, luându-�i angajamentul ca, împreun� �i mereu în 
conlucrare - preot �i credincio�i, s� vegheze la buna 
rânduial� a Bisericii, împlinind Evanghelia lui Cristos 
iar prin via�a, cuvântul si exemplul s�u, preotul sa � e 
cu adev�rat cel ce va s� zugr�veasc� chipul lui Cristos 
in su� etele credincio�ilor.

Biroul de pres�
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Sfîr�itul de s�pt�mîn� a împodobit în har Ca-
tedrala greco-catolic� din urbea de pe malul Cri�ului 
Repede. Sîmb�t�, 30 octombrie, sute de credincio�i au 
umplut l�ca�ul de cult pentru a participa la Sfînta Li-
turghie de încheiere a Anului Credin�ei proclamat de 
papa Benedict al XVI-lea �i încheiat de c�tre succeso-
rul s�u, papa Francisc, în Vatican, pe 24 noiembrie, în 
solemnitatea Cristos Rege, s�rb�torit� dup� ritul latin. 
În cadrul acestui eveniment au fost hirotoni�i �apte pre-
o�i pentru Eparhia de Oradea, celebrându-se totodat� �i 
S�rb�toarea Asocia�iilor de laici de pe teritoriul Epar-
hiei de Oradea. Evenimentul a fost organizat de c�tre 
Biroul Pastoral.

Înve�mîntat� în s�rb�toare, Catedrala „Sfântul 
Nicolae” i-a primit pe sutele 
de preo�i ai Eparhia de Orada 
�i provenien�i din alte eparhii, 
veni�i în procesiune din curtea 
Liceului Greco-Catolic „Iuliu 
Maniu”. Credincio�ii, aduna�i �i 
ei de pe întreg teritoriul Eparhiei 
pentru aceast� s�rb�toare, au in-
tonat un imn de m�rire lui Dum-
nezeu ceea ce a produs o emo�ie 
trepidant� în � ecare inim� care 
b�tea la unison în acela�i spi-
rit de credin��. Fiecare pas care 
apropia procesiunea de Catedra-
l� însemna o emo�ie în plus. În 
urma procesiunii s-a a� at Prea-
s� n�itul P�rinte episcop Virgil 
Bercea, ierarhul Eparhiei or�-
dene, înso�it de Preas� n�itul P�-
rinte episcop Florentin Crih�lmeanu, ierarhul Eparhiei 
greco-catolice de Cluj-Gherla, invitat special la acest 
eveniment. Cei doi ierarhi, � anca�i de diaconi, au dat 
arhiere�ti binecuvînt�ri poporului prezent.

La începutul S� ntei Liturghii, în semn de recu-
no�tin�� �i apreciere a eforturilor depuse pentru vi�a 
bisericii, PSS Virgil a acordat crucea pectoral� unui nu-
m�r de 4 preo�i, slujitori pe teritoriul Eparhiei. Ace�tia 
sunt: Pr. Paul Popa de la Biroul Pastoral, Pr. Sorin Aurel 
Ro�ca paroh la B�i�a, Pr. Ionu� Dumitru Oprea paroh la 
Petrani, Pr. Iosif Slobotnic de la Beiu�, Pr. Florin Jula 
paroh la Vintere. De asemenea, au fost acordate dou� 
cruci eparhiale, tot în semn de recuno�tin�� domnilor 
Ovidiu Constantin �i Mihai Car�i� laici greco-catolici, 
m�rturisitori ai credin�ei în Cristos. 

Dup� citirea Evangheliei, la predic�, Preas� n�i-
tul P�rinte Virgil a remarcat profunda leg�tur� existen-
t� între textul evanghelic proclamat în ziua pomenirii 
Sfântului Apostol Andrei, cel întîi chemat, �i misiunea 
Preotului. Textul evanghelic de la Luca a f�cut refe-

rire la urgen�a milosteniei, de care lumea de azi are 
atît de mare nevoie, �i la datoria � ec�rui credincios de 
a se dezlipi de cele vremelnice pentru a se preocupa 
de cele de sus, de îmbog��irea tezaurului pentru cer. 
„Vinde�i averile voastre �i da�i milostenie; face�i-v� 
pungi care nu se învechesc, comoar� neîmpu�inat� în 
Ceruri” - scrie în pericopa de la Luca. Astfel, explicînd 
Evanghelia, PSS Virgil a amintit de aceast� datorie a 
Preotului, de a se milostivi spre credincio�i înv��îndu-i 
tainele Împ�r��iei Cerurilor, o misiune pe care - a spus 
Preas� n�ia Sa - înainta�ii no�tri au varlori� cat-o înde-
lung �i cu mult� road�, dovad� stând 	coala Ardelean� 
�i toate �colile Bisericii Române Unite precum �i elitele 
Bisericii noastre care au adus în orice loc �i în orice 

timp cinste �i onoare Bisericii Greco-Catolice.
Ceremonia a continuat dup� rânduial� pîn� la 

momentul hirotonirii. Dup� ie�irea cu Darurile �i dup� 
a�ezarea lor pe Altar, diaconii candida�i la Preo�ie au ie-
�it pe solee, locul din fa�a iconostasului, pentru a �  pre-
zenta�i ierahului. Au urmat trei metanii �i binecuvân-
tarea Episcopului. Apoi, rând pe rând, au fost condu�i 
în Altar pentru d�n�uire, o procesiune în jurul mesei de 
jertf�, în cadrul c�reia candida�ii trebuie s� s�rute Sfîn-
ta Mas� �i cele patru col�uri ale ei, Sfânta Evanghelie, 
Epigonatul �i inelul Episcopului - semne ale autorit�-
�ii depline a ierarhului. Candida�ii au trecut prin fa�a 
ambilor ierarhi prezen�i care i-au binecuvîntat de � ecre 
dat� �i s-au rugat pentru ei. Odat� încheiat acest mo-
ment, diaconii au îngenuncheat a�ezîndu-�i cerbicea lor 
pe masa Sfântului Altar, iar episcopul a invocat puterea 
Spiritului Sfânt. “Dumnezeiescul Har, cel ce totdeauna 
pe cele neputincioase le vindec� �i pe cele cu lips� le 
împline�te, rînduie�te pe prea cucernicul diacon (N) în 

Încheierea Anului Credin�ei
Pr. Claudiu ARDELEAN, CSE
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Preot. S� ne rug�m dar pentru acesta, ca s� vin� pes-
te el Harul întru tot Sfântului Spirit”. Astfel, la aceast� 
invoca�ie, Spiritul Sfânt coboar� asupra candida�ilor pe 
care îi s� nte�te �i nu numai asupra lor, ci asupra tuturor 
celor prezen�i, c�ci Spiritul nu coboar� doar asupra unei 
persoane ci peste to�i cei de fa��. Dup� aceste rug�ciuni 
prin care onora�ii diaconi s-au ridicat la înalta treapt� a 
Preo�iei, primirea harului s-a încheiat cu înf��i�area no-
ilor hirotoni�i înaintea poporului care, plin de emo�ie, 
s-a a� at �i el în st�ruitoare rug�ciune. Din U�ile Împ�r�-
te�ti ale iconostasului, arhiereul a încredin�at noilor pre�i 
semnele v�zute ale treptei lor, înve�mîntîndu-i cu orna-
tele speci� ce: stihar, patra� r, brâu, mânecu�e �i felon, cu 
rostirea cuvintelor: „Vrednic este”, la care poporul, ca 
o con� rmare, r�spunde la fel: „vrednic este!”. Cel de-al 
doilea act a urmat dup� consacrarea S� ntelor Daruri. În 
Altar, Arhiereul le-a încredin�at noilor hirotoni�i Sfântul 
Trup al Domnului: „Prime�te acest Odor �i-L p�streaz� 
pe El pîn� la a doua venire a Domnului nostru Isus Cris-
tos, cînd are s�-L cear� de la tine”. Iat�, aici, leg�tura 
indisolubil� între ierarhia sacramental� �i S� ntele Taine. 

Preo�ii nou hirotoni�i sunt: Pr. Burda� Ciprian, Pr. 
Bogdan Torjoc, Pr. Cristian B�l�nean, Pr. Marcel Ros-
ta�, Pr. Gheorghe Cioar�, Pr. Aurel Popa �i Pr. Claudiu 
Marcel Ardelean, FSE. To�i preo�ii au absolvit cursurile 
Facult��ii de Teologie Greco-Catolic� de Oradea, unii 
dintre ei absolvind �i cursurile de masterat ale aceleia�i 
facult��i. Pr. Cristian B�l�lean este celibatar, Pr. Clau-
diu Marcel Ardelean este c�lug�r în Congrega�ia S� ntei 
Euharistii iar ceilal�i cinci preo�i sunt c�s�tori�i.

La � nalul celebr�rii, tot într-o atmosfer� de 
emo�ie, au fost aduse mul�umiri bunului Dumnezeu, 
episcopilor prezen�i, preo�ilor �i tuturor celor de fa�� 
pentru încredere �i pentru împ�rt��irea bucuriei în co-
muniune de rug�ciune. Tot la � nal, PSS Florentin a do-
rit s� adreseze calde mul�umiri Arhierului nostru, PSS 
Virgil, pentru invita�ia la eveniment, pentru c�lduroasa 
primire �i g�zduire. În semn de profund� recuno�tin��, 
Episcopul greco-catolic de Cluj-Gerla a înmânat PSS 
Virgil cea mai înalt� distinc�ie: Crucea Sfîntului Iosif, 
simbol al Eparhiei clujene care îl are ca patron spiritual 
pe logodnicul N�sc�toarei de Dumnezeu. Distinc�ia a 
fost acordat� �i în contextul anivers�rii a 160 de ani 
de la întemeierea Eparhiei Greco-Catolice de Armeno-
poli-Gherla, eveniment care s-a desf��urat s�pt�mînile 
trecute la Cluj în fastul a numeroase ceremonii come-
morative. Totul s-a încheiat cu binecuvânt�rile noilor 
Preo�i hirotoni�i acordate întâi Arhiereilor, apoi preo�i-
lor �i credincio�ilor. 

Emo�ie �i har, strâns înnodate între ele, dou� ele-
mente care au ornamentat în culoare de s�rb�toare una 
dintre cele mai frumoase zile ale Eparhiei de Oradea. Îi 
mul�umim Domnului pentru harurile rev�rsate �i pen-
tru noii Preo�i care ne-au asigurat de rug�ciunea lor �i 
de purtarea permanent� în inim�.

În zilele de 22, 23 �i 24 noiembrie s-a desf��urat 
la vila Sîntana din localitatea Sînmartin de lâng� Ora-
dea, întâlnirea de toamn� a Mi�c�rii Familiilor, la nivel 
eparhial. La întâlnire au participat familii din eparhia de 
Oradea (din Oradea, Zal�u, 	imleu Silvaniei �i Carei) �i 
familii invitate, venite de la Arad, Cluj sau Alba Iulia.

Tema acestei întâlniri a fost „Transmiterea cre-
din�ei în familie”, iar moderatorii programelor au fost 
pr. Mihai Tegze� - responsabil eparhial cu familiile în 
Episcopia greco-catolic� de Oradea �i pr. Mihai V�t�-
m�nelu de la parohia Adormirii Maicii Domnului din 
Oradea. Grupurile de la Zal�u �i 	imleul Silvaniei au 
venit înso�ite de preo�ii responsabili cu pastora�ia fa-
miliilor din aceste localit��i: pr. Daniel Bertean pentru 
Zal�u �i pr. Florin M�rincean pentru 	imleu Silvaniei.

Pe parcursul celor trei zile, programele au con-
�inut cinci medita�ii, urmate � ecare de discu�ii �i re-
� ec�ii ale participan�ilor, liturghii, rug�ciuni colective 
�i o or� de adora�ie euharistic�. Catehezele prezentate 
au fost f�cute folosindu-se texte din Evanghelia dup� 
Luca �i au acoperit un întreg itinerar spiritual al cre�-
tinului, pornind de la na�terea sa pentru credin��, che-
marea, condi�iile necesare �i apoi decizia de a-L urma 
pe Cristos, folosirea discern�mântului pentru a alege 
întotdeauna binele �i a putea deveni în � nal pescari de 
oameni, asemenea primilor apostoli.

Multe dintre familiile participante au venit împreu-
n� cu copiii, oferind un exemplu c� transmiterea credin�ei 
se face înc� de la cea mai fraged� vârst� (cea mai tân�r� 
participant� a fost Miriam, în vârst� de cinci luni). Totoda-
t�, m�rturiile �i re� ec�iile f�cute de cei care au luat cuvân-
tul au fost foarte profunde, mi�c�toare �i înt�ritoare pentru 
to�i participan�ii, unele dintre acestea conducând apoi la 
continuarea dezbaterilor,chiar �i în momentele de pauz� 
�i relaxare. Cele trei zile ale acestei întâlniri a familiilor 
din Episcopia greco-catolic� de Oradea au constituit un 
prilej de bucurie, împ�rt��ire �i comuniune pentru to�i par-
ticipan�ii, care �i-au propus ca la urm�toarea întâlnire, ce 
va avea loc la sfâr�itul lunii martie 2014, s� revin� cu noi 
m�rturii �i experien�e ale lucr�rii lor ca trimi�i �i lucr�tori 
în Apostolatul Familiilor.

Pr. Mihai TEGZE	

Exerci�ii spirituale
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	coala Doctoral� din cadrul Universit��ii Oradea 
s-a îmbog��it, zilele trecute, cu o nou� lucrare în dome-
niu istoric, „	coala Român� din Roma în 80 de docu-
mente inedite”. Teza de doctorat a lui Constantin Liviu 
Demeter este o prim� sintez� a istoriei unei institu�ii de 
înv���mânt din afara grani�elor, care preg�te�te o nou� 
elit� româneasc�. 

Autorul aminte�te eforturile monseniorului Ghi-
ka �i ale episcopului greco catolic Ioan B�lan, care în-
�eleg „cel mai bine importan�a unui spa�iu românesc 
pentru viitorii istorici a� a�i în Arhivele Romane la 
cercetare”. Vasile Pârvan va �  cel c�ruia îi va reveni 
sarcina s� pun� în practic� acest proiect ambi�ios. „Va-
sile Pârvan va ini�ia în 1912 demersuri pentru crearea 
la Roma a unui Institut de Studii Superioare. F�r� re-
zultat, îns�. Proiectul va �  reluat dup� primul r�zboi 
mondial. Nicolae Iorga, în calitate de deputat �i cunos-
c�tor al limbajului legislativ, decide s� elaboreze Legea 
cu cele zece articole privind în� in�area acestei unit��i 
de înv���mânt. Astfel, putem vorbi despre inaugurarea 
din luna noiembrie a anului 1922 a 	colii Române din 
Roma”, a amintit autorul tezei de doctorat. Acesta pre-
zint� eforturile autorit��ilor române�ti de a g�si � nan�a-
re pentru un sediu, Banca Na�ional� a României oferind 
sprijinul � nanciar pentru construirea imobilului ce va 
�  inaugurat pe 10 ianuarie 1933. Activitatea institu�iei 
se va suspenda în 1948, odat� cu preluarea noii puteri 
din �ar� de c�tre noua orânduire pro-sovietic�. Azi, în 
imobilul din Piazza José de San Martin func�ioneaz� 

Într-o atmosfer� de prietenie, ieri 26.11.2013, 
a fost prezentat volumul „In honorem Blaga Mihoc” 
în Aula Magna a Seminarului Greco-Catolic S� n�ii 
Trei Ierarhi din Oradea, de c�tre Preas� n�ia Sa Vir-
gil Bercea, domnul profesor universitar �i istoric 
Viorel Faur, domnul profesor Antonio Faur, dom-
nul Aurel Chiriac, directorul Complexului Muzeal 
al 
�rii Cri�urilor �i domnul lector universitar, al 
Facult��ii de �tiin�e politice �i �tiin�ele comunic�rii 
Florin Ardelean.

Preas� n�ia Sa Virgil, a mul�umit domnului 
profesor Blaga Mihoc, o personalitate cunoscut� 
a urbei, pentru toat� d�ruirea ar�tat� Facult��ii de 
Teologie Greco Catolic� din Oradea, pentru toat� 
via�a d�ruit� culturii �i cercet�rii.

La rândul s�u, domnul profesor Viorel Faur, un 
prieten de-al distinsului preofesor Blaga, a evocat d�-
ruirea cu care istoricul Blaga Mihoc a “f�urit” muzee-
le Vasile Lucaciu �i Iosif Vulcan, dar �i nenum�ratele 
c�r�i scrise despre Biseric�, în special despre Episcopia 
de Oradea.

Domnul profesor Blaga Mihoc are 15 c�r�i �i 

Lansare de carte

peste 100 de studii si note în cei peste 40 de ani de ac-
tivitate în domneniul �tiin�i� c.

În încheiere profesorul Blaga Mihoc, a multumit 
Preas� n�iei Sale pentru ajutorul d�ruit, apoi a mul�umit 
colegilor dânsului pentru toat� prietenia ar�tat�.

Biroul de pres�

Institutul Cultu-
ral Român. 

C o o r d o -
natorul lucr�rii 
de doctorat a 
fost prof. univ. 
dr. Sever Du-
mitra�cu, care a 
amintit efortul 
doctorandului 
de a deslu�i prin 
noile documente 
scoase la lumin� 
dorin�a Româ-
niei pentru sus-
�inerea acestei 
mari institu�ii de 
cultur�. Profe-
sorul universitar 
dr. emerit Ale-
xandru Barnea, de la Universitatea din Bucure�ti, i-a 
amintit doctorandului c�, dup� o revizuire a lucr�rii, se 
impune o publicare a acestui inedit corpus arhivistic. 
Din comisie a mai f�cut parte �i prof. univ. dr. emerit 
Doina Benea, de la Universitatea de Vest, care, împre-
un� cu restul membrilor au decis, la � nal, acordarea ti-
tlului de doctor în Istorie lui Constantin Liviu Demeter.

Cristina PU	CA	 - www.crisana.ro

O nou� lucrare de doctorat
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Joi, 28 noiembrie 2013, Seminarul Teologic 
Greco-Catolic din Oradea a g�zduit în mod irepro�abil 
Întâlnirea greco-catolic� interna�ional� organizat� de 
Parohia Greco-Catolic� Maghiar� din Oradea cu spri-
jinul Asocia�iei „Sf. Hierotheos” din Máriapócs – cele-
brul loc de pelerinaj marian greco-catolic din Ungaria 
– �i al Centrului Comunitar „Sfânta Teodora” din Ca-
rei. Ocazia acestui eveniment a fost dat� de rena�te-
rea parohiei de limb� maghiar�, dup� 65 de ani de la 
suprimare, dorin�a acesteia de a-�i rea� rma existen�a 
dincolo de toate vicisitudinile istoriei. 

Speci� cul acestei întâlniri deosebite a fost con-
ferit de desf��urarea ei în dou� limbi: român� �i ma-
ghiar�, manifestat deja în deschidere, prin slujirea în 
comun a Paraclisului Maicii Domnului.

Întâlnirea s-a bucurat de prezen�a unor importan-
te personalit��i din �ar� �i de peste hotare. Din rândul 
înaltelor fe�e biserice�ti, în calitate de gazd�, Ps Virgil 
Bercea – Episcopul Greco-Catolic de Oradea, dup� cu-
vintele calde de întâmpinare a oaspe�ilor, a �inut s� sub-
linieze c� înc� de la începutul activit��ii sale pastorale 
�i-a propus reorganizarea parohiei de limb� maghiar�, 
care a avut, asemenea parohiilor române�ti, pân� în 
1948, propria sa biseric�, dar în urma oprim�rii comu-
niste, a împ�rt��it o soart� comun� cu a întregii Biserici 
Greco-Catolice din România. 

În continuare, PS Kocsis Fülöp – Episcopul Gre-
co-Catolic de Hajdúdorog, a subliniat c�, dincolo de 
limba noastr� matern�, suntem cu to�ii membrii egali ai 
familiei Domnului nostru, Isus Cristos, uni�i în tr�irea 
ritului nostru bizantin, dup� cum ne îndeamn� �i Scri-
soarea Apostolic� „Orientale Lumen”.

Mons. Fodor Jozsef – Vicarul general al Episcopi-
ei Romano-Catolice din Oradea a dorit s� ofere mul�imii 
de tineri prezen�i la întâlnire o m�rturie despre condi�ii-
le vie�ii religioase în România controlat� de comuni�ti. 
Astfel, ca tân�r preot, a fost rugat s� o� cieze în latin� o 
Sf. Liturghie de pomenire pentru un prelat greco-catolic. 
La slujb� � ind prezen�i foarte mul�i greco-catolici (evi-
dent, în ilegalitate) tân�rul preot a îndr�znit ca la sfâr�it 
s� se roage împreun� cu credincio�ii prezen�i un „Tat�l 
nostru” �i o „Bucur�-te Marie” în limba român�. Rezul-
tatul a fost o anchet� care aproape c� l-a costat suspen-
darea din preo�ie. P�rintele Fodor doar atât le-a replicat 
anchetatorilor: «În România este interzis cumva s� te 
rogi „Tat�l nostru” în limba român�?» 

A urmat o serie de o� cialit��i maghiare. Primul 
a fost Consulul General al Ungariei la Cluj-Napoca, Dl 
Magdó János care �i-a exprimat bucuria de a participa 
la un asemenea eveniment exemplar pentru bunele re-
la�ii bilaterale. 

În continuare, Dr. Szesztay Ádám, director ge-
neral în cadrul Ministerului de Externe, a prezentat – 
într-o mini-conferin�� extrem de dens� �i de profund� 

Întâlnire greco-catolic� interna�ional�
– viziunea guvernului despre o Europ� a valorilor, care 
nu poate �  alta decât cea a valorilor cre�tine. Dac� UE 
n-a permis s� se fac� apel în propria Constitu�ie la r�d�-
cinile cre�tine ale Europei, noua Constitu�ie a Ungariei 
deja în preambulul ei a�eaz� bazele structur�rii întregii 
societ��i pe valorile cre�tine, pe ap�rarea familiei, a vie-
�ii, a muncii �i identit��ii na�ionale �i culturale, aportul 
Bisericilor � ind unul fundamental. Iat� de ce rena�terea 
unei comunit��i cre�tine cu o identitate proprie este un 
prilej de bucurie �i un mic semn de speran�� pentru o 
Europ� a na�iunilor cu cet��eni liberi �i demni.

Dr. Fedor Tibor, director general la Ministerul 
Resurselor Umane, a subliniat c� statul se consider� 
responsabil în a acorda sprijin Bisericilor, comunit��i-
lor parohiale din afara ��rii, �i i-a mul�umit PS Virgil 
Bercea pentru deschiderea �i bun�voin�a prin care a f�-
cut posibil� derularea diverselor proiecte interna�ionale 
pentru renovarea ori restaurarea l�ca�urilor de cult etc.

În încheierea alocu�iunilor o� cialit��ilor, d-l 
deputat Szabó Ödön a �inut s� salute auditoriul �i s� 
sublinieze bunele rela�ii pe care le între�ine UDMR cu 
cultele, inclusiv cu Biserica Greco-Catolic�.

Conferin�a propriu-zis� a început cu expunerea 
P�rintelui Dr. Janka György de la Institutul Teologic 
Greco-Catolic Sf. Atanasie din Nyiregyháza cu „Pa-
gini din Istoria Greco-Catolicilor Bihoreni” [Trebuie s� 
men�ion�m c� aproape jum�tate din teritoriul Bihorului 
istoric este în prezent dincolo de grani��]. P�rintele pro-
fesor a vorbit despre situa�ia regiunii de dup� eliberarea 
de sub turci, despre evenimentele care au condus la în� -
in�area Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, str�duin�a 
parohiilor maghiare pentru acceptarea limbii maghiare 
ca limb� liturgic�, precum �i o scurt� istorie a în� in��-
rii Episcopiei Greco-Catolice de Hajdúdorog, la care au 
fost anexate �i un num�r de parohii române, dup� cum 
un num�r însemnat de parohii maghiare au r�mas sub 
jurisdic�ia Episcopiilor române din Partium �i Ardeal. 

În continuare, Prof. Dr. Puskás Bernadett de la 
Institutul de Cultur� Vizual� din Nyiregyháza a prezen-
tat „Icoanele Colec�iei de Art� Eclezial� Greco-Cato-
lic�” expuse la Palatul Episcopal din Nyiregyháza, re-
levând relativa unitate a artei ecleziale de pe teritoriul 
eparhiilor greco-catolice învecinate.

În � nal, „Corul Sf. Damian” al seminari�tilor 
greco-catolici din Nyiregyháza a sus�inut un mic con-
cert, împ�rt��ind pacea �i bucuria spiritual� a Postului 
Cr�ciunului.

La Parohia Greco-Catolic� Maghiar� din Ora-
dea, Sf. Liturghii sunt s�vâr�ite – în Capela Seminaru-
lui Teologic – în a doua �i în ultima duminic� a lunii, de 
la orele 16.00 – iarna, �i de la orele 17.00 – vara. To�i 
cei interesa�i sunt a�tepta�i cu drag!

Pr. Cristian VADAS
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Zi de Duminic�. Zi de s�rb�toare cu în�elesuri 
multiple. Ne îndrept�m cu grab� spre Biserica Misi-
unii Române Unite, biserica „Bunavestire” din Estul 
Londrei, zona Canning Town. P��im cu ner�bdare în 
loca�ul sfânt, unde suntem întâmpina�i cu c�ldur� �i un 
zâmbet larg �i primitor de c�tre dragul nostru p�rin-
te Eduard-William F�rtan. Cuvintele lui au o vibra�ie 
puternic�: „La mul�i ani, români!”. Înaint�m cu s� al� 
spre Sfântul Altar, iar privirea ne este atras� de cele trei 
culori ale drapelului românesc: ro�u, galben �i albastru 
în care s-a împodobit. În spatele acestuia stau de paz� 
ripidele: cei doi Heruvimi si Sfânta Cruce. Imagine de 
o intensitate profund�, care m� trimite cu gândul la pa-
tria mam�: la credin�a si la sudoarea str�bunilor p�rin�i 
pentru înf�ptuirea unei Românii Unite.

În jurul nostru se desf��oar� în tain�, o atmosfer� 
de s�rb�toare. Biserica este 
plin�. Imagini cât o mie de 
cuvinte. Români pleca�i 
departe de cei dragi, copii 
cu sânge românesc, n�scu�i 
pe meleaguri str�ine. Atât 
de diferi�i ca înf��i�are �i 
aspira�ii, dar cu atâtea în 
comun. Suntem fra�i atât 
din punct de vedere spiri-
tual cât �i ca apartenen�� la 
neam. Suntem � i ai acelo-
ra�i str�buni. Suntem aici, 
la mii de kilometri distan�� 
de România, dar suntem 
uni�i în credin�� �i s�rb�to-
rim România cum �tim mai 
bine.

Oamenii a�teapt� 
ner�bd�tori începutul sluj-
bei �i primirea hranei spirituale. Totul este preg�tit 
pân� la ultimul detaliu: cor, sonorizare, invita�i speci-
ali, o mas� cu bucate tradi�ionale române�ti, fotogra� i. 
Eveniment coordonat cu atâta dedica�ie de c�tre dragul 
nostru p�rinte Eduard F�rtan.

Copii frumo�i, îmbujora�i �i îmbr�ca�i în costu-
me tradi�ionale române�ti, privesc cu ner�bdare spre 
Altar. Suntem aici, uni�i, in credin�� �i spirit. Slujba 
începe sublim, „în miros de bun� mireasm�” �i credin-
��, iar pe r�sunet de colinde ne l�s�m transpu�i într-un 
spectacol extraordinar. Avem ocazia s� ascult�m – unii 
dintre noi pentru prima dat� – discursul �i Rezolu�ia 
de Unire proclamate la Alba Iulia in 1918 de c�tre epi-
scopul Gherlei, viitorul Cardinal Iuliu Hossu. Moment 
istoric, care vibreaz� profund în con�tiin�a � ec�ruia. 
S�rb�torim România �i suntem mândri de asta.

Voci minunate r�sun� în ecou pe ritmuri de co-

1 Decembrie la Misiunea Român� Unit� din Londra
linde tradi�ionale române�ti. Îndemnul „Sus boieri, nu 
mai dormi�i”, �terge orice urm� de s� al� �i ne l�s�m an-
trena�i în cunoscutele linii melodice atât de dragi nou�. 
Un eveniment deosebit atât pentru noi ca spectatori, cât 
�i pentru arti�tii care ne-au oferit c�ldura �i talentul lor: 
Andrada-Maria Brisc (voce �i instrumente cu clape) 
�i Florin-Constantin Pa�cu („dob�”, percu�ii �i voce) 
împreun� cu invita�ii lor: Andreea-Monica T�lpeanu 
(� aut �i voce) �i Vasile Hri�can (voce). Momente cu 
emo�ii intense, pân� la lacrimi de bucurie �i nostalgie. 
O sinestezie de sim�uri cu parfum de smirn� �i t�mâie. 
Trei ore de spectacol în care d�m dovad� de acea per-
spicacitate �i iscusin�� atât de caracteristic� neamului 
românesc. Avem bucuria de a �  p�rta�i la un eveniment 
cultural si na�ional, aici in Londra �i de a ne implica, 
� ecare dup� priceperea �i puterea noastr�. Trei ore ce 

zboar� cu intensitate, cu unei clipe. 
Suntem bucuro�i c� avem ocazia s� cânt�m îm-

preun� imnul ��rii noastre, un „De�teapt�-te române” 
cântat cu patos si emo�ie. Avem n�dejdea c� nu a fost 
in zadar munca str�bunilor no�tri pentru unitatea na�io-
nal� si v�rsarea de sânge, c� jertfele S� n�ilor din închi-
sori nu vor r�mâne uitate, �i c� vom continua �i noi la 
rândul nostru, de oriunde ne-am a� a, lupta pentru dem-
nitatea �i tr�inicia poporului românesc. Apartenen�a la 
neam va r�mâne inscrip�ionat� în codul nostru genetic 
�i vom �  mândri de o „Românie Mare întemeiat� pe 
dreptatea lui Dumnezeu �i pe credin�a poporului s�u” 
(cardinalul Iuliu Hossu).

La mul�i ani, popor binecuvântat, oriunde te-ai 
a� a! La mul�i ani, România!

Raluca-Virginia DEA	
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Ziua Na�ional� în Parohia Român� Unit� din Ostiglia
Sfânta Liturghie celebrat� duminic�, 1 decem-

brie, în Biserica Sfântul Antonie cel Mare din Ostiglia 
a fost dedicat� Zilei Na�ionale a României, s�rb�toare 
care, an de an, reune�te în inim� �i în cuget pe to�i ro-
mânii de bun� credin��. A fost rememorat ceasul “biru-
in�ei drept��ii” de la 1 decembrie 1918, când, la Alba 
Iulia, în fa�a celor peste 100.000 de români aduna�i din 
toat� �ara pentru a primi vestea cea bun�, Cardinalul 
Iuliu Hossu proclam� “Rezolu�iunea Marii Uniri”, în-
cepând memorabilul discurs prin cuvintele: «Fra�ilor, 
ceasul plinirii vremii este acesta, când Dumnezeu Atot-
puternicul roste�te, prin poporul s�u credincios, drepta-
tea sa însetat� de veacuri: ast�zi prin hot�rârea noastr�, 
se înf�ptuie�te România Mare, una �i nedesp�r�it�, ros-
tind ferici�i to�i românii de pe aceste plaiuri, ne unim pe 
veci cu �ara mam�, România!»

La sfâr�itul S� ntei Liturghii s-a s�vâr�it un Pa-
rastas în memoria f�uritorilor Marii Uniri �i un specta-
col în cinstea Zilei Na�ionale preg�tit de copiii parohiei 
noastre sub îndrumarea doamnelor Profesoare: Prof. 
Mihaela Mese�an, Prof. Popa Alina, Prof. Belchim Io-
nela �i Prof. Moldovan Lili. Bucuria care s-a putut citi 
pe fe�ele acestor copii �i a tuturor credincio�ilor pre-
zen�i nu se poate reda în cuvinte!

Momentul bucuriei s-a încheiat cu strângeri de 
mân� �i ur�ri de „La Mul�i Ani „tuturor cei care poart� 
numele Sfântului Andrei �i tuturor românilor de Ziua 
Na�ional�”.

Mul�umesc copiilor pentru aceast� mare bucurie, 
mul�umesc p�rin�ilor care i-au adus cu sacri� cii la re-
peti�ii �i nu în ultimul rând doamnelor profesoare care 
i-au preg�tit cu mult drag inspirându-le valorile �i tra-
di�ia poporului Român!

Pr. Andrei MESE	AN

„Duminica, 24 noiembrie a.c., v� invit�m s� 
participa�i la Sf. Liturghie si prânzul organizat de paro-
hia noastr� împreun� cu AMI (Internazional Missionary 
Association). V� a�tept�m cu drag. P�rintele Horea”

Am �tiut din prima clip� c� nu era o simpl� 
invita�ie la slujba de duminic� �i aveam s� m� conving 
de acest lucru în clipa în care micu�a dar primitoarea bi-
seric� Sf. Margherita strângea ca într-o îmbr��i�are atât 
credincio�ii români cât �i membrii Asocia�iei Misionare 
Interna�ionale din Faenza. E minunat s� sim�i cum ener-
gia unor oameni atât de diferi�i ca �i cultur�, credin��, in-
struire �i convingeri de tot felul se împlete�te cu propria 
energie, dar mai presus de toate s�-i vezi participând în 
modul cel mai � resc la slujba pe care p�rintele Horea a 
�inut-o deopotiv� în limba român� �i italian�.

Cu siguran�� momentul cel mai emo�ionant a 
fost acela de � nal când trei micu�i îmbr�ca�i în straie 
populare române�ti ne-au dat o lec�ie de cur��enie �i 
puritate, înv��ându-ne, c� rug�ciunea nu e doar o în�i-
ruire de vorbe bine memorate, ci modul � ec�ruia din 
noi de a intra în leg�tur� cu divinitatea.

Singurul gând în acel moment a fost de fericire, 
c�-i am al�turi de mine pe oamenii dragi, pentru c� fe-
ricirea nu se poveste�te, se împarte cu cei din jurul t�u. 
De asemenea prânzul, care a fost mai mult un pretext 
de a sta împreun�, de a ne cunoa�te �i de a înv��a unii 
de la al�ii. P�rintele Horea a povestit despre teroarea 
regimului comunist din România, în special, despre su-

pliciile la care au fost supu�i episcopii, preo�ii �i credin-
cio�ii greco-catolici, a c�ror biseric� a fost des� in�at� în 
mod abuziv de conduc�torii atei, iar membrii AMI ne-au 
f�cut cuno�tin�� cu oameni pentru care “a ajuta” a de-
venit un scop �i un mod de via��. Acum c� m� gândesc 
”ami” în limba italiana este forma imperativa a verbului 
“a iubi” s� � e oare o întâmplare? În timp ce imaginile ne 
ar�tau m�rturiile unor lucruri care pentru noi aici sunt 
� re�ti, m� gândeam c� de fapt tot ce realizeaz� ace�ti 
oameni minuna�i sunt miracole, pe care ar trebui s� le 
înf�ptuim � ecare din noi în � ecare zi.

Vine Cr�ciunul! S� ne bucur�m �i s� apreciem 
lucrurile simple pe care via�a ni le ofer�: s�n�tate, fami-
lie, prieteni, dar mai ales s� ne împlinim de miracolele 
pe care le putem înf�ptui pentru cei din jurul nostru!

Iulia ONICA

O duminic� de su� et la Faenza
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Colect� Special�
Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi special� a carit��ii noastre 

comunitare duminica „Samariteanului Milostiv”, zi în care s-a organizat o colect� 
special�. Tasul din data de 15 noiembrie 2013, duminica „Samariteanul Milostiv” 
a fost predat, de 82 parohii asocia�iei. Astfel au intrat în caseria asocia�iei suma 
de 20.100 lei.
 Domnul s� v� binecuvânteze pe 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.

Pr. Olimpiu Todorean

Ale�d, 220 lei
Ardud, 50 lei
Bab�a, 260 lei
B�d�cin, 125 lei
B�ile Felix, 200 lei
Beiu�, 206 lei
Beliu, 186 lei
Beznea, 100 lei
Bobota, 77 lei
Boc�a, 25 lei
Borod, 100 lei
Calea Mare, 25 lei
Cam�r, 30 lei
Câmpia, 320 lei
Carei, „Sfântul Andrei”, 300 lei
Carei, „Sfântul Anton”, 220 lei
C�ua�, 50 lei
Cehei, 50 lei
Che�, 150 lei
Cosniciu de Jos, 30 lei
Cosniciu de Sus, 30 lei
Crestur, 150 lei
Curtuiu�eni, 100 lei
Dom�ne�ti, 200 lei
Drighiu, 184 lei
Ghenetea, 100 lei
Giri�u de Cris, 51 lei
Gruilung, 25 lei
Haieu, 277 lei
Halm��d, 500 lei
Ip, 30 lei
Horoatu Crasnei, 220 lei
Huseni, 50 lei
Iaz, 240 lei
Ioani�, 100 lei
Marca, 270 lei
Marghita, 600 lei
Marin, 50 lei
Moftinu Mic, 30 lei
N�dar, 46 lei
Gr�dinari, 50 lei

Nojorid, 30 lei
Oradea Catedrala „Sfântul Nicolae”, 1.304 lei
Oradea, M�n�stirea „Maica Domnului”, 1.546 lei
Oradea, „Sfânta Treime”, 400 lei
Oradea, „Duminica Tuturor S� n�ilor”, 233 lei
Oradea, „Sfântul Gheorghe”, 536 lei
Oradea, „În�l�area Domnului”, 269 lei
Oradea, „Schimbarea la Fa��”, 220 lei
Oradea, „Sfântul Gheorghe” Seminar, 279 lei
Oradea, „Sfântul Anton”, 47 lei
Ortelec, 45 lei
Petid, 80 lei
Petrani, 89 lei
Pi�colt, 50 lei
Plopi�, 460 lei
Pocola, 305 lei
Por�, 320 lei
Racova, 130 lei
Poiana, 51 lei
Rogoz, 50 lei
Sâg, 65 lei
Sâmb�ta, 420 lei
Sânlaz�r, 100 lei
Sântandrei, 655 lei
S�l�jeni, 220 lei
S�rsig, 259 lei
S�uca, 340 lei
Silva�, 150 lei
Sititelec, 30 lei
Suplacu de Barc�u, 200 lei
	ilindru, 200 lei
	imleu Silvaniei, 1.289 lei
	tei, 200 lei
	umal, 1.400 lei
T��nad, 430 lei
Valc�u de Jos, 203 lei
Valea lui Mihai, 170 lei
V��ad, 90 lei
Zal�u, „Sfânta Familie”, 615 lei
Zal�u, „Sfântul Ap. Petru �i Pavel”, 518 lei
Zalnoc, 75 lei
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Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2014
IANUARIE 

Universal�: Pentru ca s� � e promovat� o dezvoltare economic� autentic�, respectuoas� fa�� de demnitatea tuturor 
oamenilor �i a tuturor popoarelor. 
Pentru evanghelizare: Pentru ca to�i cre�tinii de diferite confesiuni s� poat� merge spre unitatea voit� de Cristos.

În Aula Magna a Seminarului Greco Catolic a avut 
loc o conferin�� dedicat� responsabilit��ii. Conferin�a a 
fost sus�inut� de c�tre doamna psiholog Ana Popa. Un nu-
m�r mare de studen�i au participat cu interes, la discu�iile 
care au avut loc.

Totul a început cu o rug�ciune, dup� care a avut loc 
expunerea doamnei Ana Popa, subliniindu-se importan�a 
responsabilit��ii fa�� de sine, fa�� de al�ii, fa�� de lume dar 
�i fa�� de mediu, dup� care a urmat discu�iile pe grupuri. 

“Responsabilitatea fa�� de sine înseamna s� î�i re-
alizezi la maxim poten�ialul de care dispui, s� ai perfor-
man�e la nivelul abilit��ilor de care dispui, s� î�i stabile�ti 
scopuri pe care s� le îndepline�ti”.

La orele 20.00 s-a celebrat o Sfânta Liturghie în Bi-
serica Seminarului. Dup� Sfânta Liturghie a urmat vizionarea � lmului: Precum în cer, regizor: Kay Pollack, 2004.

“Iat-o adev�rata bucurie a vie�ii: a servi, a se da cu totul unui scop, convin�i de m�re�ia sa; a ne dedica în 
totalitate noiîn�ine înainte de a �  arunca�i printre � are vechi” (Gerge Bernard Shaw).

Eugen IVU


O zi dedicat� responsabilit��ii

Duminic� 8 decembrie 2013, în parohia gre-
co-catolic� din Curtui�eni, în cadrul S� ntei Litur-
ghii,  a avut loc depunerea jur�mântului curatorilor. 
Noii epitropi au fost ale�i pentru un mandat de cinci 
ani. Rolul consiliului parohial este acela de a-l ajuta 
pe preotul paroh în lu�rii deciziilor de ordin spiritu-
al �i economic al parohiei.

În cadrul Sf. Liturghii a avut loc �i primirea �i 
binecuvântarea a �apte copii ministran�i, care con-
temporan au început preg�tirea pentru prima Sfânt� 
Spovad� �i Împ�rt��anie cu Trupul �i Sângele Dom-
nului.

Copiii ministran�i servesc �i ajut� preotul pe 
parcursul serviciului religios. Ministrantul particip� 
activ la Sfânta Liturghie prin îndeplinirea sarcini-
lor de la altar, cum ar �  preluarea potirului, sunatul 
clopo�eilor, etc. 

La acest eveniment din via�a parohiei a fost 
prezent �i dl. primar Nagy Istvan, prin medierea c�-
ruia, în acest an, a fost asfaltat drumul �i instalate 
luminile de Cr�ciun în fa�a bisericii noastre.

Dup� Dumnezeiasca Liturghie a avut loc o 
agap� fr��easc�, preg�tit� de membrii Reuniunii 
Mariane, la care au participat aproape to�i cei pre-
zen�i, astfel încât demisolul bisericii s-a dovedit ne-
înc�p�tor.

Pr. Alexandru CERVID

Noi epitropi la Curtuiu�eni
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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.

Papa Francisc: 
“Persoana Anului 2013 pentru revista TIME

Publica�ia TIME l-a desemnat pe Papa 
Francisc ca “Persoana Anului 2013�. Revista 
interna�ional� a ales s� îl numeasc� pe Sfântul 
P�rinte în mare parte datorit� umilin�ei �i com-
pasiunii ar�tate în aceste prime luni de ponti� -
cat. “Într-un timp foarte scurt, o audien�� vast�, 
global� �i ecumenic� �i-a ar�tat dorin�a de a-l 
urma”, scrie editorul manager al TIME, Nan-
cy Gibbs, într-un articol care explic� decizia. 
“Pentru c� a scos papalitatea din palat ducând-o 
pe str�zi, pentru angajarea celei mai mari cre-
din�e în confruntarea nevoilor ei profunde �i 
pentru echilibrarea judec��ii cu milostivirea, 
Papa Francisc este Persoana Anului 2013 pentru 
TIME.”

Purt�torul de cuvânt al Vaticanului, pr. Fe-
derico Lombardi, a spus c� desemnarea “nu este 
o surpriz�, �inând cont de rezonan�a �i de aten�ia 
ampl� dat� alegerii Papei Francisc �i începutu-
lui ponti� catului s�u. Este un semn pozitiv c� 
una dintre cele mai prestigioase recunoa�teri 
la nivelul presei interna�ionale a fost atribuit� 
unuia care proclam� lumii valori spirituale, reli-
gioase �i morale, care vorbe�te e� cient în favoa-
rea p�cii �i a unei drept��i mai mari.” A subliniat 
c� Pontiful “nu caut� faim� �i succes, deoarece 
î�i desf��oar� slujirea pentru proclamarea Evan-
gheliei �i a iubirii lui Dumnezeu c�tre to�i. Dac� 
aceasta îi atrage pe b�rba�i �i pe femei �i le d� 
speran��, Papa este mul�umit. Dac� aceast� nu-
mire ca ‘Persoana Anului’ înseamn� c� mul�i 
i-au în�eles mesajul, cel pu�in implicit, va �  cu 
siguran�� bucuros.”

Pr. Thomas Rosica, CSB, de asemenea 
purt�tor de cuvânt al Vaticanului, a spus c� îm-
p�rt��e�te sentimentele pr. Lombardi �i apreci-
az� presa de limb� englez� nu doar pentru ra-
portarea evenimentelor ci �i pentru în�elegerea 
“darului pe care lumea l-a primit pe 13 martie 

2013�. “Via�a, mesajul �i gesturile Papei Fran-
cisc au trecut în mod clar peste diviziunile re-
ligioase”, a mai spus el. “Este un instrument de 
pace �i de speran�� pentru umanitate. Evident, el 
se consum� cu bucurie pentru lume. Lumea ar 
�  un loc mai s�rac f�r� Francisc, Episcopul Ro-
mei.” Din 1927 TIME alege o persoan� pe care 
o consider� exemplar� sau care a avut un im-
pact considerabil asupra omenirii. În 1962 titlul 
a fost primit de Papa Ioan al XXIII-lea, iar în 
1994 de Papa Ioan Paul al II-lea. Papa Francisc 
este deci al treilea Pontif numit “Persoana Anu-
lui” de publica�ia TIME.

www.catholica.ro


