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Date importante

1740 Sco ia
În Sco ia ia  in  o mi care penticostal  cu leg -

turi în America de Nord, al c rei mesaj pentru reînno-
irea credin ei cheam  la rug ciune pentru i împreun  
cu toate Bisericile.

1820 James Haldane Stewart
Reverendul James Haldane Stewart public  

„Sfaturi pentru unitatea general  a cre tinilor în vede-
rea unei rev rs ri a Spiritului”.

1840 Ignatius Spencer
Reverendul Ignatius Spencer, un convertit la 

catolicismul roman, sugereaz  o „Unire în rug ciune 
pentru unitate”.

1867 Lambeth
Prima adunare a episcopilor anglicani la Lambe-

th insist  asupra rug ciunii pentru unitate în introduce-
rea f cut  la rezolu iile sale.

1894 Leon al XIII-lea
Papa Leon al XIII-lea încurajeaz  practicarea Oc-

tavei de rug ciune pentru unitate în contextul Rusaliilor.
1908 Paul Wattson
Celebrarea „Octavei pentru unitatea Bisericii”, 

la ini iativa reverendului p rinte Paul Wattson.
1926 „Credin  i Constitu ie”
Mi carea „Credin  i Constitu ie” începe publi-

carea de „Sugestii pentru o Octav  de rug ciune pentru 
unitatea cre tinilor”.

1935 Paul Couturier
În Fran a, abatele Paul Couturier devine avoca-

tul „S pt mânii universale de rug ciune pentru unitatea 
cre tinilor pe baza unei rug ciuni f cute pentru unitatea 
ce o vrea Cristos prin mijloacele voite de el”.

1958 „Unitatea Cre tin ”
Centrul „Unitatea Cre tin ” din Lyon (Fran a) 

începe s  preg teasc  tematica pentru S pt mâna de 
rug ciune în colaborare cu Comisia „Credin  i Con-
stitu ie” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.

1964 Papa Paul al VI-lea i Athenagora I
La Ierusalim, papa Paul al VI-lea i patriarhul 

Athenagora I au recitat împreun  rug ciunea lui Cristos 
„ca to i s   e una” (In 17).

1964 Conciliul Vatican II
Decretul despre ecumenism al Conciliului Vati-

can II subliniaz  c  rug ciunea este su  etul mi c rii ecu-
menice i încurajeaz  practica S pt mânii de rug ciune.

1966 „Credin  i Constitu ie” i Secretaria-
tul pentru Unitate

Comisia „Credin  i Constitu ie” i Secretaria-
tul pentru Unitatea Cre tinilor (acum Consiliul Ponti  -
cal pentru Promovarea Unit ii Cre tinilor) al Bisericii 
Catolice hot r sc s  preg teasc  împreun  textele pen-
tru S pt mâna de rug ciune din  ecare an.

1968 Pentru prima dat , „Rug ciunea pentru 
unitate” este celebrat  pe baza textelor elaborate în co-
laborare între „Credin  i Constitu ie” i Secretariatul 
pentru Unitatea Cre tinilor.

1994 Text preg tit în colaborare cu Alian a Uni-
versal  a Uniunilor Cre tine ale Tinerilor (YMCA) i 
Alian a Universal  a Uniunilor Cre tine Feminine.

2004 Prezentarea împreun  a textelor „Credin  i 
Constitu ie” (Consiliul Ecumenic al Bisericilor) i Consiliul 
Ponti  cal pentru Promovarea Unit ii Cre tinilor (Biserica 
Catolic ) decid ca în viitor textele în francez  i în englez  
ale S pt mânii de rug ciune pentru unitatea cre tinilor s  
 e publicate împreun  i prezentate în acela i format.

2008 Cea de-a 100-a celebrare a S pt mânii de 
rug ciune pentru unitatea cre tinilor (predecesoarea, 
Octava pentru unitatea cre tinilor, a fost marcat  prima 
dat  în anul 1908)

S pt mâna de rug ciune ecumenic  pentru unitatea cre tinilor
„Oare a fost Cristos împ r it?”
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S  contempl m cerurile deschise
12.1.2014

Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
Cu s rb toarea Botezului Domnului, celebrat  

duminica trecut , am intrat în timpul liturgic numit “de 
peste an”. În aceast  a doua duminic , Evanghelia ne 
prezint  scena întâlnirii dintre Isus i Ioan Botez torul, 
la râul Iordan. Cel care o relateaz  este martorul ocular, 
Ioan Evanghelistul, care înainte de a   discipol al lui Isus 
era discipol al Botez torului, împreun  cu fratele Iacob, 
cu Simon i Andrei, to i din Galileea, to i pescari. A adar, 
Botez torul îl vede pe Isus care înainteaz  prin mul ime i, 
inspirat de sus, recunoa te în El pe trimisul lui Dumnezeu, 
pentru aceasta îl arat  cu aceste cuvinte: “Iat -l pe Mielul 
lui Dumnezeu care ridic  p catul lumii!” (In 1,29).

Verbul care este tradus cu “ridic ” înseamn  lite-
ralmente “a lua”, “a lua asupra sa”. Isus a venit în lume 
cu o misiune precis : ca s  o elibereze din sclavia p ca-
tului, luând asupra Sa p catele omenirii. În ce mod? Iu-
bind. Nu exist  alt mod de a învinge r ul i p catul decât 
cu iubirea care determin  la d ruirea propriei vie i pentru 
al ii. În m rturia lui Ioan Botez torul, Isus are tr s turile 
Slujitorului Domnului, care “a purtat suferin ele noastre 
i durerile noastre le-a luat asupra lui” (Is 53,4), pân  la 

moartea pe cruce. El este adev ratul miel pascal, care 
se cufund  în râul p catului nostru, pentru a ne puri  ca.

Botez torul vede în fa a sa un om care st  la rând 
cu p c to ii pentru a   botezat, de i nu avea nevoie de 
asta. Un om pe care Dumnezeu l-a trimis în lume ca miel 
jert  t. În Noul Testament termenul “miel” apare de mai 
multe ori i mereu cu referin  la Isus. Aceast  imagine a 
mielului ar putea s  uimeasc ; este în fapt un animal care 
nu se caracterizeaz  prin for  i robuste e, dar ia pe ume-
rii s i o povar  atât de ap s toare. Masa enorm  a r ului 
este ridicat  i dus  de o creatur  slab  i fragil , simbol 
de ascultare, de docilitate i de iubire lipsit  de ap rare, 
care ajunge pân  la jert  rea de sine. Mielul nu este un do-
minator, ci este docil; nu este unul agresiv, ci pa nic; nu 
arat  ghearele i col ii în fa a oric rui atac, ci suport  i 
este r bd tor. i a a este Isus! A a este Isus, ca un miel.

Ce înseamn  pentru Biseric , pentru noi, ast zi, a 
  discipoli ai lui Isus, Mielul lui Dumnezeu? Înseamn  a 

pune îl locul r ut ii nevinov ia, în locul for ei iubirea, 
în locul mândriei umilin a, în locul prestigiului slujirea. 
Este o munc  bun ! Noi cre tinii trebuie s  facem aceas-
ta: s  punem în locul r ut ii nevinov ia, în locul for ei 
iubirea, în locul mândriei umilin a, în locul prestigiului 
slujirea. A   discipoli ai Mielului înseamn  a nu tr i ca 
o “citadel  asediat ”, ci ca o cetate a ezat  pe munte, 
deschis , primitoare, solidar . Înseamn  s  nu asum m 
atitudini de închidere, ci s  propune tuturor Evanghelia, 
m rturisind cu via a noastr  c  a-l urma pe Isus ne face 
mai liberi i mai bucuro i.

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus
S   m discipolii Mielului 

19.1.2014
Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
Ast zi este s rb toarea Botezului Domnului. 

În aceast  diminea  am botezat 32 de nou-n scu i. Îi 
mul umesc Domnului împreun  cu voi pentru aceste 
creaturi i pentru orice nou  via . Îmi place s  botez 
copii. Îmi place mult! Fiecare copil care se na te este 
un dar de bucurie i de speran  i  ecare copil care 
este botezat este o minun ie a credin ei i o s rb toare 
pentru familia lui Dumnezeu.

Pagina din Evanghelia de ast zi subliniaz  c , 
atunci când Isus a primit botezul de la Ioan în râul 
Iordan, “s-au deschis cerurile” (Matei 3,16). Aceasta 
împline te profe iile. Într-adev r, exist  o invoca ie pe 
care liturgia ne face s  o repet m în timpul Adventului: 
“O, dac  ai rupe cerurile i te-ai coborî!” (Isaia 63,19). 
Dac  cerurile r mân închise, orizontul nostru în aceas-
t  via  p mânteasc  este întunecat, f r  speran . În 
schimb, celebrând Cr ciunul, credin a ne-a dat înc  o 
dat  certitudinea c  cerurile s-au sfâ iat cu venirea lui 
Isus. i în ziua botezului lui Cristos contempl m iar i 
cerurile deschise.

Manifestarea Fiului lui Dumnezeu pe p mânt 
marcheaz  începutul marelui timp al milostivirii, dup  
ce p catul a închis cerurile, ridicând o barier  între  in-
a uman  i Creatorul s u. Cu na terea lui Isus, cerurile 

se deschid! Dumnezeu ne d  în Cristos garan ia unei 
iubiri indestructibile. A adar, de când Cuvântul s-a f -
cut trup este posibil s  vedem cerurile deschise. A fost 
posibil pentru p storii din Betleem, pentru magii din 
R s rit, pentru Ioan Botez torul, pentru Apostolii lui 
Isus, pentru Sfântul tefan, primul martir, care a excla-
mat: “Iat , v d cerurile deschise!” (Faptele Apostolilor 
7,56). i este posibil i pentru  ecare dintre noi, dac  
ne l s m inunda i de iubirea lui Dumnezeu, care ne 
este d ruit  prima dat  la Botez prin intermediul Spiri-
tului Sfânt. S  ne l s m inunda i de iubirea lui Dumne-
zeu! Acesta este marele timp al milostivirii! Nu uita i: 
acesta este marele timp al milostivirii! (...)

Nu vi se pare c  în timpul nostru este nevoie de 
un supliment de împ rt ire fratern  i de iubire? Nu 
vi se pare c  avem nevoie cu to ii de un supliment de 
caritate? Nu aceea care se mul ume te cu ajutorul im-
provizat care nu implic , nu introduce în joc, ci acea 
caritate care împ rt e te, care ia asupra sa necazul i 
suferin a fratelui. Ce gust cap t  via a atunci când ne 
l s m inunda i de iubirea lui Dumnezeu! S  îi cerem 
Preas  ntei Fecioare s  ne sus in  cu mijlocirea ei în 
angajarea noastr  de a-l urma pe Cristos pe calea cre-
din ei i a carit ii, calea trasat  de Botezul nostru. www.catholica.ro
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(continuare în pag. 5)

„Înv tura lui Isus nu vine din înv are ome-
neasc , de orice ce fel ar  . Vine din contactul nemij-
locit cu Tat l, din dialogul «fa  c tre fa », din vi-
ziunea Aceluia care S-a odihnit în sânul Tat lui. Este 
cuvântul Fiului”.(1)

Activitatea public  a lui Isus Cristos începe pe 
când avea cam 30 de ani odat  cu Botezul S u în apa 
Iordanului de c tre Ioan Botez torul. Botezul Dom-
nului Isus a fost un eveniment care a marcat istoria 
universal , a a cum au fost marcate toate evenimen-
tele în centrul c rora Sa a  at Isus Cristos. Interven-
ia salvatoare a lui Dumnezeu pentru omenire a fost 

precedat  de câteva anun uri care aveau menirea de 
a prevesti lucruri m re e. Lui Dumnezeu care avea s  
se coboare din în l imea cerurilor spre a mântui ome-
nirea din p catul adamic trebuia s  I se deschid  u a 
închis  de p cat i s  I se netezeasc  calea, pentru ca 
promisiunea mântuirii i speran a s  devin   realitate 
vie i izb vitoare.

Ioan Botez torul propov duia în pustia Iude-
ii, poc in a i apropierea Împ r iei cerurilor. El este 
acela despre care prorocul Isaia a zis: „Glasul celui 
ce strig  în pustie: Preg ti i calea Domnului drepte 
face i c r rile Lui” (Mt.3,3). Evangheliile, prin for-
mul ri asem n toare, marcheaz   începutul activit ii 
misionare a Domnului Isus ca pe o lucrare a lui Dum-
nezeu în istorie i desemneaz  pe Ioan Botez torul ca 
înainte merg tor i deschiz tor de cale pentru Isus: 
„Iat , trimit înaintea fe ei Tale pe îngerul Meu, care 
va g ti calea Ta înaintea Ta” (Lc.7,27). Ioan Bote-
z torul cel mai mare proroc al Vechiului Testament, 
a botezat cu ap  pe cei din Ierusalim, din Iudeea i 
din prejma Iordanului. M rturisirea p catelor înso ea 
Botezul lui Ioan, iar evreii acelor vremuri cuno teau 
care era rolul recunoa terii personale a p catelor, ne-
cesitatea dep irii existen ei p c toase i începerea 
unei vie i noi schimbate prin harul mântuirii. Botezul 
simbolizeaz  începutul rena terii spirituale, înnoirea 
l untric  a omenirii. „Noutatea consta în faptul c  El, 
Isus, vrea s   e botezat, amestecându-se cu masa ce-
nu ie a p c to ilor care a teptau pe malurile Iordanu-
lui”. (2)

Referindu-se la activitatea misionar  a lui Isus, 
Ioan  Botez torul a spus: „Eu unul v  botez cu ap  
spre poc in , dar Cel ce vine dup  mine este mai 
puternic decât mine [...] Acesta v  va boteza cu Spirit 
Sfânt i cu foc” (Mt.3,11). Când Ioan a v zut pe Isus 
apropiindu-se pentru a   botezat a zis: „Iat  Mielul 
lui Dumnezeu, Cel ce ridic  p catul lumii” (In.1,29). 
Mielul este simbolul lui Cristos, iar sintagma „Mie-
lul lui Dumnezeu” arat  jertfelnicia Lui pus  în sluj-
ba mântuirii omului. Ioan Botez torul propov duia 
botezul poc in ei i a m rturisit zicând: „Am v zut 

Spiritul coborându-Se din cer, ca un porumbel, i a 
r mas peste El! i eu nu-L cuno team pe El, dar Cel 
care m-a trimis s  botez cu ap , Acela mi-a zis: Pes-
te Care vei vedea Spiritul coborându-Se i r mânând 
peste El, Acela este Cel ce boteaz  cu Spirit Sfânt” 
(In.1,32-33). 

Acesta a fost un semn prin care Dumnezeu a 
ar tat lui Ioan i întregii omeniri c  Isus era Cel care 
trebuia s  vin  i s  boteze omenirea „cu Spirit Sfânt 
i cu foc”. În fa a dumnezeirii lui Isus, Ioan are o mic  

ezitare întrebând: „Eu am trebuin  s   u botezat de 
Tine, i Tu vii la mine?” (Mt.3,14).  Îns , Isus îl ajut  
s  dep easc  momentul de ezitare i îl încurajeaz  
pentru a putea s - i duc  misiunea la bun sfâr it zi-
când: „Las  acum, c  a a se cuvine nou  s  împlinim 
toat  dreptatea” (Mt.3,15). Isus a fost singurul om 
din lume f r  de p cat, dar a acceptat s  treac  prin 
baia  botezului pentru a cur a omenirea de p cate. 
„Isus a luat povara vinov iei întregii omeniri pe ume-

BOTEZUL DOMNULUI ISUS
Ioan M GHERU AN

Foto: http://it.wikipedia.org/wiki
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(urmare din pag. 4)

rii S i i a dus-o în apele Iordanului”. (3)
 În felul acesta Isus a fost „botezat în Iordan 

de c tre Ioan” (Mc.1,9). Iar dup  botez când ie ea 
din ap  cerurile s-au deschis „ i iat  glas din ceruri 
zicând: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Carele 
am binevoit»” (Mt.3,17).  Acesta este un alt semn, o 
adev rat  comunicare ce avea menirea de a spulbera 
orice îndoial  despre mesianitatea lui Isus. El este cel 
a teptat pentru a izb vi omenirea din robia p catului 
adamic. Prin acceptarea botezului  f cut de Ioan, Isus 
consimte de a se solidariza cu oamenii care s-au f cut 
vinova i de p cat, dar care tânjeau dup  „toat  drept-
atea”. Botezul reprezint  acceptarea mor ii p catului, 
iar dreptatea i adev rul i-au g sit împlinirea prin 
Cruce i prin Înviere.

 Botezul Domnului a fost încununat de ar tarea 
Preas  ntei Treimi: Tat l, Fiul i Spiritul Sfânt. Aceas-
t  apari ie i manifestare a dumnezeirii, în limba grea-
c , este numit  epifanie i este apreciat  ca o repetare 
a  istoriei omenirii; trecutul este  reluat la un nivel 
superior, iar viitorul anticipat. Epifania exprim  co-
munitatea de iubire dintre persoanele Treimice i se 
r sfrânge asupra comunit ii întregii umanit i.  

Prin Botez Isus a s  n it  rea apelor i a întregii 
naturi  înconjur toare, care a fost încredin at  omu-
lui pentru a o îngriji i a o administra în folosul  s u. 
Botezul lui Isus nu este ca  o m rturisire a vinov iei 
Sale, ci ca pe o  identi  care a Sa cu   rea omeneasc  
p c toas . El este modelul nostru i a f cut primii pa-
ii, iar noi trebuie s -i continu m spre poc in , spre 

mântuire. Omul cel nou adus de Isus avea nevoie de 
o natura înnoit  i inundat  de harul divin s  n itor. 
Cristos a venit la noi, ca s  fac  p rta  la via a divin  
pe om i întreaga natura în care omul tr ie te i î i 
îndepline te  misiunea lui ca i chip al lui Dumnezeu.

 Cu na terea i cu botezul lui Isus, omenirea în-
cepe o er  nou , Era cre tinismului. Cre tinismul este 
cel care aduce înnoirea omului i a  in ei sale. Bote-
zul lui Isus nu a fost o tain  l untric  doar pentru Sine, 
ci o tain  izb vitoare pentru om; dup  înviere aceas-
t  mare tain  este încredin at  apostolilor ca misiune 
fundamental : „Merge i,  a adar i face i ucenici din 
toate neamurile, botezându-i în numele Tat lui i al 
Fiului  i a Sfântului Spirit i înv ându-i s  p zeasc  
toate câte vi le-am poruncit” (Mt.28,19-20). Isus se 
na te, Se boteaz , moare i înviaz  în mijlocul naturii 
pe care o înnobileaz  i o s  n e te cu puterea dum-
nezeirii Sale spre folosul i mântuirea omului, iar noi 
primim botezul nostru ca o tain  vie i izb vitoare, 
din plin tatea Botezului  S u.

Botezul Domnului

Iat -L pe Mântuitorul

botezându-Se-n Iordan.

Ce dumnezeiasc  Tain

s vâr e te-acum Ioan!…

Acum vede el Treimea,

Tat l, Fiul, Duhul Sfânt,

cel mai mare Har ce-l poate

un om s-aib  pe p mânt…

…Voi, câ i L-a i a  at pe Domnul,

proclama i-L glorios,

spune i lumii c  iertarea

este numai în HRISTOS.

Traian Dorz 

(1) JOSEPH RATSINGER, BENEDICT AL  XVI- LEA, 
Isus din Nazaret, Ed. RAO, Bucure ti 2010, p.24; 
(2) Idem p.31;
(3) Idem p.32;
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(continuare în pag. 7)

Despre posedare, exorcisme i rug ciuni de eliberare

Preot Cristian Therhe : V  mul umesc pentru 
c  a i r spuns pozitiv acestei solicit ri de a clari  ca 
câteva lucruri din domeniul demonologiei. În primul 
rând, cum a i de  ni i exorcismul? 

Preot Anton Cioba: V  mul umesc i eu pentru 
oportunitatea pe care mi-o da i de a vorbi publicului 
larg despre acest subiect. Exorcismul este ritualul prin 
care exorcistul, adic  un preot desemnat de c tre epi-
scop, alung  demonul sau demonii care posed  o per-
soan  sau care au infestat un loc sau o cl dire. 

Ce diferen  exist  între exorcism i rug ciune 
de eliberare? 

Exorcismul este f cut întotdeauna de c tre exor-
cist, pe când rug ciunile de eliberare sunt la îndemân  
oricui, preot sau laic. 

Diferen  dintre cele dou  tipuri de rug ciune 
este c  în cadrul exorcismelor, exorcistul intr  în dialog 
cu diavolul i îi adreseaz  întreb ri la care diavolul este 
obligat s  r spund . 

În rug ciunile de eliberare, de partea cealalt , cel 
care le face îl roag  pe Dumnezeu s  elibereze de cel 
r u persoana care este deranjat  de in  uen a male  c . 
Niciodat  în cadrul unei rug ciuni de eliberare nu se va 
intr  în dialog cu diavolul, sau nu i se va adresa o vorb  
direct  chiar dac  acesta se va manifesta. 

Care este diferen a în practica exorcismului în 
Biserica Greco-Catolic  fa  de Biserica Romano-Ca-
tolic ? 

În Biserica Greco-Catolic  avem Molitvele 
Sfântului Vasile cel Mare i ale Sfântului Ioan Gur  de 
Aur, pe când în Biseric  Româno-Catolic  exist  Ritu-
alul de exorcizare i Noul Ritual de exorcizare. Aparent 
sunt dou  tipuri de rug ciuni diferite, dar în esen a sunt 
acela i lucru: exorcistul îl blesteam , îl jur  pe diavol s  
ias  din persoana poseda. 

„Molitvele Sfântului Vasile” din Euhologhion 
sunt rug ciuni de exorcizare sau de eliberare? 

Molitvele Sfântului Vasile cel Mare sunt adev -
rate exorcisme. Nu este permis s   e celebrate de orice 
preot i cu atât mai pu in de c tre credincio i laici. 

Ce ar trebui s  cunoasc  oamenii despre lucra-
rea diavolului în lume? 

Sunt multe de spus în acest sens. Lumea de azi 
e curioas  de senza ional i preocupat  de supersti ii, 
îns  cu adev rat cunoa te foarte pu ine aspecte legate 
de diavol i de lucrarea sa în lume. 

Înainte de toate, oamenii ar trebui s  tie i s  cread  
c  diavolul exist  i are un plan bine stabilit de a-l conduce 
pe om la pierzare. Trebuie s  tie c  a nu crede în existen a 
diavolului nu înseamn  c  sunt feri i de ac iunea sa. Dac  
diavolul ar avea permisiune de la Dumnezeu, Biserica i 
lumea întreag  ar   fost de mult distruse. 

Oamenii trebuie, îns , de asemenea s  tie c  
oricât de mare ar   puterea ce o are diavolul în lume 
i asupra omului,  ecare dintre noi putem   biruitori în 

lupta personal  cu el. 
Avem la dispozi ie o serie de arme e  ciente care 

ne asigur  câ tigul b t liei personale. Problem  cea 
mare este c  noi nu suntem con tien i de armele i pu-
terea pe care o avem, iar unii chiar nu sunt interesa i 
s  tie. Astfel, diavolul ajunge s  câ tige multe b t lii 
cu multe persoane f r  prea mare efort. Asta e tot ce 
mai poate face pentru c , oricum, lupta cea mare a fost 
câ tigat  de Cristos care l-a învins pe diavol. 

Sfânta Scriptur  ne relateaz  diferite ipostaze 
de persoane care erau demonizate, îns  se manifestau 
diferit. Într-un caz se spune c  persoana avea un duh 
mut”, în alt caz un duh de slabiciune”, iar în alt  parte 
ni se spune c  un tân r era aruncat la p mânt de c tre 
diavol. Câte forme/stagii de demonizare exist ? 

In  uen a pe care o are diavolul asupra oamenilor 
este diferit  i depinde de mai multe lucruri. Înainte 
de toate, conteaz  felul diavolului care posed  persoa-
na. Poate   un diavol mut i atunci persoana nu scoate 
nicio vorb . Ace tia, conform m rturiilor exorci tilor, 
sunt deosebit de greu de alungat deoarece nu se reu e te 
un dialog e  cient cu ei. Inclusiv în Scriptur  se relatea-
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(continuare în pag. 9)

z  c  Apostolii n-au putut scoate un diavol mut i surd 
dintr-un copil, iar Isus le-a explicat c  acest neam de 
demoni cu nimic nu poate ie i, decât numai cu rug ciu-
ne i cu post” (Mc. 9, 29). 

De asemenea, pot   diavoli a  a i pe o scar  ie-
rarhic  mai înalt  care sunt mai greu de alungat. În 
aceste cazuri exorcizarea unei persoane poate dura mai 
mult, chiar ani de zile. 

Doresc s  men ionez faptul c  dac  se depisteaz  
o posesie care care s-a realizat de pu in timp este mult 
mai u or ca posedatul s   e eliberat deoarece diavolul 
nu i-a f cut “r d cini”, nu a reu it s  se ascund  destul 
de bine. Dac , în schimb, diavolul posed  persoana de 
mai mult  vreme, adesea devine di  cil  eliberarea, care 
necesit  mai multe serii de exorcisme i, desigur, mai 
mult timp. 

Care este procedura de identi  care a unei persoa-
ne ca  ind posedat  i având nevoie de un exorcism? 

Cazurile norocoase sunt acelea în care persoana 
posedat  este credincioas , deoarece la anumite simp-
tome î i poate da seama c  r ul ce îl are este de natur  
supranatural , religioas , nu neap rat  zic . 

Fie c  vine singur ,  e c  este adus  de cineva, per-
soana ajunge într-un fel sau altul la preot. Acesta trebuie 
s  primeasc  persoana în nevoi i, cu caritate pastoral , s  
o asculte chiar dac  nu îi face pl cere ceea ce aude. 

Apoi, dac  preotul consider  c  este vorba de 
anumite probleme mai serioase, dup  ce a cercetat bine 
cazul i a f cut chiar anumite rug ciuni de eliberare, nu 
exorcisme, trebuie s  sf tuiasc  persoana în cauz  s  
mearg  la un exorcist i chiar s  o pun  în leg tur  cu 
un exorcist. Acesta din urm  va constata dac  persoana 
este posedat  cu adev rat i are nevoie de exorcisme. 

Un lucru esen ial în acest domeniu este discre ia. 
Sunt probleme destul de delicate i trebuie asigurat  to-
tal  discre ie persoanelor în cauz . 

Ce poate face un credincios de rând pentru a se 
proteja de activitatea demonic ? 

S  tr iasc  cre tine te. Dac  cre tinul tr ie te 
în mod autentic via a sa atunci este aproape garantat  
protec ia sa de cel r u. 

Exist  anumite excep ii - i aici m  gândesc la 
dreptul Iov din Sfânta Scriptur  - în care, independent 
de via a sa, un om poate   deranjat de diavol în mod ex-
traordinar (posesie diabolic , obsesie diabolic , etc.). 

Aici, îns , nu intr  ispita. Aceast  ac iune ordi-
nar , normal , a diavolului asupra omului a fost, este i 
va   întotdeauna prezent  în via a oric rui om. Inclusiv 
Isus a fost ispitit. Tr irea vie ii cre tine const  tocmai 
în a lupta i a ine piept acestor ispite. 

În România exist  concep ia c  „cineva î i poa-
te face r u”, ca atare mult  luma recurge la fel i fel 
de practici mai mult sau mai pu in oculte pentru a 
face dezleg ri de farmece, vr ji, etc. Cum comenta i 

aceste practici? 
Din p cate lumea cade u or în capcanele diavo-

lului. A face r u cuiva vine de la diavol. O astfel de 
ac iune este împotriva iubirii, deci împotriva lui Dum-
nezeu. 

Lumea trebuie s   e atent  i s  fac  binele, s  
r spund  r ului cu bine aceasta este singura modalitate 
care poate da roade. 

Auzim în societate despre multe persoane care 
fac sau recurg la persoane care fac farmece, vr ji, des-
cântece, dezleg ri de vr ji i a a mai departe. Pe lâng  
faptul c  aceste ac iuni sunt p cate grave condamnate 
de Sfânta Scriptur  i Biseric , aceste practici oculte 
atrag întotdeauna asupra persoanelor care le fac i a ce-
lor care cer s  se fac  aten ia sporit  a celui r u. Prin 
aceste practici se face un fel de “pact cu diavolul” care 
nu va întârzia în a- i lua plata.

De men ionat c  toate persoanele care s vâr esc 
astfel de practici lucreaz  cu for ele celui r u, lucreaz  
cu diavolul însu i, indiferent de ce s-ar spune.

De partea cealalt , pentru un exorcist singura 
leg tur  cu diavolul este constituit  de rug ciunea care 
se face împotriva lui.

A i asistat la exorcisme sau rug ciuni de elib-
erare?

Am asistat atât la exorcisme cât i la rug ciuni 
de eliberare. Pe acestea din urm  le-am s vâr it i eu 
de mai multe ori pentru persoane care aveau nevoie de 
anumite binecuvânt ri sau rug ciuni speciale.

Cum se manifest  persoana în momentul în care 
este eliberat ? Mereu î i pierde controlul, url , strig , 
se bate de p mânt cum vedem în  lme?

Filmele sunt filme, iar de multe ori oamenii 
caut  senza ionalul. În momentul în care diavolul 
se manifest , persoan  posedat  intra în trans , 
pierde controlul tuturor membrelor, a vorbirii, a 
sim urilor. Diavolul este cel care se folose te de 
corpul posedatului.

Este adev rat c  exist  i anumite manifest ri 
mai spectaculoase, precum levitarea sau vorbirea în 
limbi necunoscute posedatului, limbi vechi, dar sunt 
destul de rare.

De regul , când diavolul preia controlul trupului 
posedat, exist  anumite semne legate de pozi ionarea 
ochilor, de privire, de cuvintele rostite, de timbrul vo-
cal care dovedesc acest lucru.

În momentul eliber rii persoanele simt o pace 
extraordinar , pot s  se roage, nu mai au acele piedici 
ce le aveau înainte.

Exorcistul este cel care cunoa te dac  o persoan  
este într-adev r eliberat  sau diavolul îi joac  feste, în-
cercând s  induc  în eroare pe cei prezen i, mai ales pe 
exorcist.

Scriptura ne relateaz  un episod în care Isus 
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întreab  demonii dintr-un om posedat “care- i este nu-
mele”, iar acesta r spunde “legiune”. A i men ionat 
i dumneavoastr  c  pusul de întreb ri face parte din 

ritualul de exorcizare. Ce este întreabat diavolul? Care 
este scopul acestor întreb ri?

Cu cât exorcistul tie mai multe despre diavolul 
sau diavolii care posed  persoana în cauz , cu atât este 
mai u or pentru acesta s  tie cum s  ac ioneze pentru 
a elibera persoana.

Anumi i diavoli reac ioneaz  la anumite 
rug ciuni, al ii la anumite pasaje din Evanghelie i 
a a mai departe. În momentul în care exorcistul a  a 
numele diavolului sau diavolilor i roste te aceste 
rug ciuni, diavolul este descoperit i riposteaz . Acesta 
se manifest  adesea în mod violent.

În cadrul exorcismului, dup  ce diavolul este 
descoperit, exorcistul îi pune mai multe întreb ri în-
totdeauna referitoare la posesia în cauz : când a intrat 
în persoana respectiv , în ce împrejur ri, cine mai este 
implicat sau responsabil, etc.

În felul acesta exorcistul a  a detalii utile pen-
tru eliberarea persoanei, cum ar   anumite pacte sau 
leg turi, f c turi, vr ji f cute care trebuie dezlegate de 
c tre preot. Dac  sunt f c turi spre exemplu, acestea 
trebuie g site, binecuvântate cu ap  s  n it  i arse iar 
cenu a aruncat  în ap  curg toare.

Niciodat  nu se pun întreb ri doar pentru satisfa-
cerea curiozit ii. Este riscant. Exorcistul trebuie s  în-
trebe doar lucruri care pot ajuta la eliberarea persoanei 
în cauz  de posesia diavolului.

Cum ajunge o persoan  s   e posedat ?
Exist  o gam  larg  de posibilit i i cauze. De-

pinde adesea de ac iunile sale, ale celor apropia i i de 
ce nu, de ac iunile celor care îi vor r ul.

Posesia diabolic  se întâlne te foarte rar, îns  
ac iuni extraordinare ale diavolului se g sesc la tot pa-
sul. Participarea la anumite ritualuri satanice, s vâr irea 
de pacte cu diavolul, sau dac  cineva a f cut anumite 
vr ji pentru o persoan , pot constitui puncte de plecare 
pentru o adev rat  posesie diabolic .

Dac  o persoan  ajunge într-adev r s   e 
posedat , aceasta va suferi i din punct de vedere  zic 
i psihic.

Este important suportul moral pe care preotul 
trebuie s -l dea în astfel de momente persoanei în cauz  
i s  o ajute s  ajung  cât mai repede la un exorcist.

Din moment ce este posedat , este aceast  
persoan  responsabil  de ac iunile sale? Care e 
leg tura dintre voin  i act?

O persoan  posedat  duce în general o via  
normal , îns  în anumite momente cel care o posed  
îi creaz  anumite disconforturi, tulbur ri, mai ales în 
momentele în care se manifest .

În acele momente, când persoan  intr  în trans  
i devine posedat  efectiv, nu putem vorbi de o respon-

sabilitate a ac iunilor sale. De fapt, ac iunile din acele 
momente nu sunt f cute de persoan  în cauz  ci de 
c tre diavol.

Vorbim de înjur turi, blasfemii i, în cazurile 
cele mai grave, chiar de atentate violente. Îmi amin-
tesc de un moment din cadrul unui exorcism când, la 
sfâr itul ritualului, dup  ce persoan  i-a revenit din 
trans , aceasta a întrebat dac  ast zi a spus multe pros-
tii i înjur turi. Avea un sentiment de vinov ie, dar 
înjur turile i blasfemiile rostite în cadrul exorcismului 
au venit de la diavol i nu de la persoana în cauz .

A adar, când persoana este în trans  nu este 
responsabil  de actele sale, pentru c  nu au fost 
s vâr ite cu voin  ei. În schimb, tot ceea ce face în 
restul timpului intr  în responsabilitatea sa.

Cum se tie dac  persoana a fost eliberat ?
Cel care poate atest  acest lucru este exorcistul. 

Sigur c  el cunoa te tot parcursul vie ii persoanei  pose-
date i poate s - i dea seama când persoana respectiv  
devine liber  i eliberat .

Exist  anumite semne care con  rm  eliberarea 
i acestea pot   concrete numai în sim irile celui care a 

fost posedat.
Ce recomanda i preo ilor care sunt aborda i de 

persoane ce suspecteaz  c  sunt posedate sau au în fa-
milie pe cineva posedat?

S - i asume comportamentul Bunului P stor care 
are grij  de toate oile sale. S  le asculte, s  le îndrume i 
s  devin  p rta i la suferin ele pe care acestea le au.

Pentru a putea face o îndrumare potrivit , îns , este 
esen ial pentru preot s  de in  anumite cuno tin e din do-
meniul demonologiei i s  nu-i  e fric  de necuratul.

Preotul este primul în câmpul de b t lie cu 
for ele celui r u. Lui i s-a dat putere de c tre Isus de a-l 
alunga i ine departe pe diavol.

Discern mântul adecvat în astfel de situa ii 
vine din studiu personal, rug ciune i experien . În 
urma acestui discernament, preotul va ti s  îndrume 
persoan  în cauz  la exorcist, la psiholog, sau s  fac  
pentru aceasta rug ciuni de binecuvântare i eliberare.

Dac  un preot nu e sigur ce s  fac  din lips  de 
experien , cel mai bine este s  întrebe pe cineva cu 
experien  în domeniu care îl poate ajuta s  discearn  
de la caz la caz.

Ce gânduri de încheiere ave i pentru cei care vor 
citi acest interviu?

Nu v  teme i! Cristos l-a învins pe diavol. Sfânta 
Fecioar  i-a zbrobit capul arpelui. Noi, de i ne a  m 
într-o lupt  spiritual  continu , prin Cristos i cu aju-
torul neîncetat al S  ntei Fecioare Maria, putem învinge 
întotdeauna.

Interviu realizat de Pr. Chris Terhes, 
Pre edintele Romanian Greek-Catholic Association

http://greco-catolica.org
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Pr. Anton MOISIN

Octavian Moisin terminase studiile la Academia 
de Teologie din Blaj în vara anului 1948. Cu 3 ani îna-
inte primise Tonsura clerical  i Lectoratul de la Epi-
scopul Valeriu Traian Fren iu, Administrator Aposto-
lic al Arhidiecezei de Alba-Iulia i F g ra , iar la 25 
Aprilie 1948 fusese hirotonit Diacon la Blaj de c tre 
Episcopul Ioan Suciu. 

La 1 Decembrie 1948, Biserica Român  Unit  a 
fost scoas  în afara legii prin “Decretul 358”. Din acel 
moment, orice hirotonire-care oricum nu se mai putea face 
decât în secret- comporta riscul condamn rii la temni . 

Cum le aranjeaz  totu i Providen a! De-abia 
începuser  s  jubileze prigonitorii c  au câ tigat r zbo-
iul contra Bisericii Române Unite, când Dumnezeu a dat 
primul semn c  nu va   a a, ci doar c  s-a întors o pagin  
din istoria ei i se preg te te scrierea alteia, f r  egal în 
trecut prin rev rsare de har pe care o aduce sacri  ciul 
pentru Cristos, c  Biserica întemni at  va tr i i în afara 
închisorilor, c  noi slujitori vin s  ia locul celor aresta i. 
Teologul Octavian Moisin îi ceruse anterior Episcopu-
lui Ioan Suciu s -l hirotoneasc  preot în ziua de S  ntele 
Pa ti a aceluia i an 1948 dar acesta i-a r spuns: „Ziua 
de Pa ti nu o socotim potrivit  pentru hirotoniri”, re-
zumându-se s -l hirotoneasc  diacon în ziua de Florii. 
Acum Episcopul Ioan Suciu i ceilal i Episcopi Uni i 
erau în deten ie, nu mai avea cine s -l hirotoneasc  pre-
ot, ba a mai venit i scoaterea întregii Bisericii Române 
Unite în afara legii.

Tocmai atunci Octavian, care era i inginer petro-
list în zona Câmpina, s-a dus în delega ie la Bucure ti. 
Din întâmplare s-a întâlnit pe o str du  în apropiere de 
Institutul de Arte Frumoase, lâng  Catedrala Sfântul Io-
sif, cu doi teologi uni i, pe care îi cuno tea, anume Ghe-
orghe Gu iu i Liviu Chifor. S-au bucurat to i trei, au 
discutat i Octavian le-a spus c  vrea s  se preo easc , 
pas pe care i ei voiau s -l fac . S-au hot rât s  se hiroto-
neasc  împreun , anume la Mitropolitul catolic Alexan-
dru Cisar, care nu fusese înc  reprimat. Octavian s-a dus 
la Mitropolitul Cisar i i-a spus inten ia sa. Acesta a o-
v it, se cam temea de urm ri. Dar, în mod providen ial, 
la discu ie a fost prezent i Episcopul Anton Durcovici 
(romano-catolic, de la Ia i). Erau numai ei trei, Durco-
vici st tea pe un fel de lavi  aproape de geam, t cuse 
pân  atunci dar v zând c  Mitropolitul Cisar ov ie, a 
intervenit ferm: „Nu, acum trebuie hirotoni i!”. Atunci 
Cisar a acceptat.

To i trei (Octavian Moisin, Gheorghe Gu iu i Li-
viu Chifor) au fost plasa i pentru o s pt mân  de exer-
ci ii spirituale într-o camer  cu patru paturi la Seminarul 
de la Catedrala Sfântul Iosif din Bucure ti. În patul al 
4-lea st tea Preotul Vamvulescu Anton (a scris el ulteri-
or „Carte pentru luna Mai. Gânduri închinate Preas  ntei 
Fecioare Maria”). Îndrum torul lor în acea s pt mân  de 
preg tire a fost Preotul Prof. Raffael, un cleric de mare 

valoare, la care s-au i spovedit.
În ziua de 8 Decembrie 1948, S rb toarea Nepri-

h nitei Z misliri a S  ntei Fecioare Maria a avut loc hi-
rotonirea întru Preo ie. Ea a fost o  ciat  de Mitropolitul 
Alexandru Th. Cisar în Capela Seminarului Teologic de 
la Arhiepiscopia Romano-Catolic  de Bucure ti. Primul 
hirotonit a fost Octavian Moisin. Au urmat, în ordine, 
Liviu Chifor, apoi Gheorghe Gu iu (dup  revolu ie a fost 
consacrat Episcop de Cluj-Gherla).

Tot atunci au fost hirotoni i ca diaconi i patru te-
ologi romano-catolici: Victor Iacobec, Vittorio Blasutti, 
Ioan Dragomirescu i Ioan Cervenco.

Au asistat: Mons. Iosif Schubert, Vicar General 
(ulterior consacrat în secret ca Episcop romano-catolic 
de Bucure ti), teologii seminari ti, preo ii i c lug ri ele 
de la Arhiepiscopia Romano-Catolic  Bucure ti i Maria 
Moisin (so ia Preotului Octavian Moisin).

Aprobarea hirotonirii a dat-o Nun iul Apostolic la 
Bucure ti, Gerald Patrick O’Hara, Arhiepiscop de Sava-
nah (S.U.A.), care a în tiin at Vaticanul i a primit ac-
ceptul, pe cale diplomatic , sub ponti  catul Papei Pius al 
XII-lea. Împrejur rile erau excep ionale. Noii hirotoni i 
uni i au primit facultatea de a celebra Sfânta Liturghie, 
pe lâng  ritul propriu greco-catolic i în ritul romano-
catolic, dup  necesitate putând celebra chiar trei S  nte 
Liturghii pe zi (mai ales pentru deceda i).

Dup  hirotonire a urmat rezolvarea problemei ju-
risdic iei pe Arhidieceza Greco-Catolic  de Alba Iulia i 
F g ra , pe care Mitropolitul Alexandru Cisar nu putea 
s  o dea (el o avea numai pe Arhiepiscopia Romano-Ca-
tolic  de Bucure ti). De aceea, au trebuit s  mearg  pen-
tru rezolvarea ei la Nun iatur .

Ceea ce a urmat a fost o veritabil  s  dare la adre-
sa regimului comunist i a Securit ii. E vorba de „de  -
larea celor apte” (trei preo i greco-catolici i patru dia-
coni romano-catolici), în reverend , de la Arhiepiscopie 
la Nun iatur , pe jos. Preo ii uni i erau clandestini i de-
 lau pe fa !

La Nun iatur  li s-a dat jurisdic ia. Preotului Octa-
vian Moisin i s-a încredin at activitatea pastoral  pe titlul 
Arhidiecezei de Alba-Iulia i F g ra  (Blaj). Cu acordul 
unanim al celor prezen i a fost desemnat s  vorbeasc , 
la micul ceremonial de acolo, Preotul Octavian Moisin. 
El a prezentat „m rturia de credin  i angajamentul de 
 delitate fa  de Biserica Catolic  i Scaunul Apostolic 

al Romei, precum i, în special, devotamentul i lupta 
pentru cauza Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-
Catolic ) a  at  în martiriu. Nun iul a r spuns înt rindu-i 
în credin  i fapte i transmi ându-le Binecuvântarea 
Apostolic  a Sanctit ii Sale Papa Pius al XII-lea.

Dup  acest act istoric, au urmat pentru Preotul 
Octavian Moisin 41 de ani de prigoan  comunist  pân  
în Decembrie 1989. S-a dovedit un mare m rturisitor al 
Bisericii Române Unite cu Roma.

Primele hirotoniri de preot, în secret
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Biogra  e
Episcopul Anton Durcovici s-a n scut la 17 mai 

1888, în Bad Deutsch-Altenburg, în Austria. La vârsta 
de ase ani a venit la Ia i, unde a frecventat cursurile 

colii Elementare a Parohiei Catolice. S-a transferat la 
o coal  din Ploie ti i, apoi, la Bucure ti, unde s-a în-
scris la coala „Sfântul Iosif” (1898-1901), apoi ca se-
minarist la Seminarul „Sfântul Duh” (1901-1906). La 30 
octombrie 1906 a fost trimis la Roma, pentru a- i conti-
nua studiile teologice la Colegiul „De Propaganda Fide” 
(1906-1911). A fost s  n it preot, la 24 septembrie 1910, 
în bazilica „Sfântul Ioan din Lateran” (Roma) i s-a re-
întors în ar , la 11 august 1911. Dup  1911 a fost mai 
mul i ani prefect de studii i profesor la Seminarul Arhi-
episcopal „Sfântul Duh” i colile arhiepiscopale „Sfân-
tul Iosif” i „Sfântul Andrei” din Bucure ti. A fost i ad-
ministrator parohial, la parohiile din Târgovi te, Buz u 
i Giurgiu, în diverse etape, pân  în 1930. Dup  Primul 

R zboi Mondial, p rintele Anton Durcovici a ocupat di-
ferite func ii în cadrul Arhidiecezei de Bucure ti: direc-
tor al Internatului „Sfântul Andrei” (1920-1924), canonic 
al catedralei „Sfântul Iosif” (din 8 martie 1923), rector al 
Seminarului „Sfântul Duh” (septembrie 1924 - octom-
brie 1947), vicar general al Arhidiecezei de Bucure ti (2 
octombrie 1935 - octombrie 1947), pre edinte al Aca-
demiei Teologice „Sfântul Duh” (1930-1947), cenzor 
al c r ilor, al doilea judec tor în tribunalul bisericesc, 
examinator pentru cler, membru în Consiliul colar 
Eparhial, pre edinte al Congrega iei Mariane a B rba-
ilor din Bucure ti (1921-1947), redactor-coordonator la 
ziarul „Farul nou” (1933-1944), pre edinte al Asocia i-
ei Mamelor Cre tine, pre edinte al Ordinului al Treilea 
Franciscan (ter iar), membru în consiliul administrativ 
arhidiecezan, duhovnic peniten iar, responsabil al Uni-
unii Apostolice a Clerului din România (1926-1947), di-

Episcopul Anton Durcovici (1888-1951), episcop romano-catolic mort 
în închisoarea de la Sighetu Marma iei, al c rui martiriu pentru credin  a fost 
recunoscut de papa Francisc la 31 octombrie 2013, va   beati  cat sâmb t , 
17 mai 2014, ora 11.00, la Ia i, în cadrul unei s  nte Liturghii solemne o  ciat  
de card. Angelo Amato.

PS Petru Gherghel, episcop de Ia i, a primit de la Vatican (joi, 9 ianu-
arie 2014) avizul din 23 decembrie 2013 prin care Sfântul Scaun a aprobat 
data proclam rii episcopului Anton Durcovici ca fericit în centrul Episcopiei 
Romano-Catolice de Ia i, unde a slujit în ultimii ani ai vie ii.

Sfânta Liturghie a beati  c rii va   prezidat  de trimisul papei Fran-
cisc, Eminen a sa cardinalul Angelo Amato, prefect al Congrega iei pentru 
Cauzele S  n ilor. Odat  declarat fericit, episcopul Anton Durcovici va   în-
scris în rândul ferici ilor i s  n ilor Bisericii Catolice, introdus în calendarul 
Bisericii locale i s rb torit la 10 decembrie, ziua martiriului s u.

Anton Durcovici este al patrulea martir catolic din România, din pe-
rioada prigoanei comuniste, declarat fericit de c tre Biserica Catolic , dup  
Constantin Igna iu Bogdánffy (2010), episcop romano-catolic auxiliar de 
Satu Mare i Oradea, mort în 1949 în închisoarea din Aiud, Ioan Schef  er 
(2011), episcop romano-catolic de Satu Mare, mort în 1952 în închisoarea 
din Jilava, i Vladimir Ghika (2013), preot romano-catolic i principe ro-
mân, mort în 1954 în închisoarea din Jilava. Tot din România a fost ridicat 

Episcopul Anton Durcovici ridicat la cinstea altarelor

rector na ional al Operei Introniz rii Preas  ntei Inimi a 
lui Isus în Familiile Cre tine (din 31 martie 1939). A fost 
decorat în 1931 cu Ordinul Steaua României în grad de 
o  er, iar în 1934 a fost numit camerier papal.

La 30 octombrie 1947, papa Pius al XII-lea l-a nu-
mit episcop de Ia i. A fost consacrat la 5 aprilie 1948, în 
catedrala „Sfântul Iosif” din Bucure ti, de nun iul apos-
tolic Gerald Patrik O’Hara, i însc unat, în catedrala din 
Ia i, la 14 aprilie, acela i an. În timpul scurtei sale p s-
toriri a Diecezei de Ia i, episcopul Durcovici a desf u-
rat o activitate pastoral  asidu , vizitând parohiile din 
Moldova i însu  e ind cu via a sa inimile enoria ilor. La 
17 ianuarie 1949 a fost numit i administrator apostolic 
al Arhidiecezei de Bucure ti. La 26 iunie 1949, în timp 
ce mergea spre Pope ti-Leordeni pentru a administra 
taina sfântului Mir, a fost arestat de Securitate i închis 
la Bucure ti (26 iunie - 4 mai 1951), Jilava (4 mai - 10 
septembrie 1951) i, apoi, la Sighetu Marma iei, unde, 
în urma b t ilor i a înfomet rii, a murit la 10 decem-
brie 1951,  ind înmormântat în Cimitirul Or enesc din 
localitate.

Procesul de canonizare al ep. Anton Durcovici a 
început cu faza diecezan , la 25 martie 1997, continu-
ând, la 8 februarie 2010, cu faza roman . La 28 februa-
rie 2013, la Vatican, s-a dat votul a  rmativ argument rii 
teologice a martiriului episcopului Durcovici. La 15 oc-
tombrie 2013, la Vatican, membrii Congrega iei pentru 
Cauzele S  n ilor, în unanimitate, au exprimat p rerea 
pozitiv  asupra martiriului i virtu ilor ep. Anton Durco-
vici. La 31 octombrie 2013 papa Francisc a recunoscut 
martiriul ep. Anton Durcovici, iar la 23 decembrie 2013 
s-au aprobat data i locul beati  c rii.

Biroul de pres  al
Episcopiei Romano Catolice de Ia i

la cinstea altarelor fericitul Ieremia 
Valahul de c tre papa Ioan Paul al II-
lea la 30 octombrie 1983.

Pr. Cornel CADAR
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Centenarul Reuniunii Mariane a Eparhiei de Oradea: 1913-2013
La “Biserica Seminarului”, în rug ciune, m r-

turii, evoc ri, cântece mariane i colinde, sâmb t , 21 
decembrie, Reuniunea Marian  din Oradea a s rb torit 
aniversarea celor o sut  de ani de via  sub ocrotirea 
S  ntei Fecioare. 

P rintele paroh Eduard Ficher, P rintele Antoniu 
Chifor, rectorul Seminarului i studen ii teologi, gaz-
dele Centenarului, au a teptat pe mariani ti cu biserica 
în s rb toare. În fa a altarului, Preacurata, în imaginea 
statuii de la Lourdes, i –a primit  icele i  ii cu toat  
dragostea de Mam . Impodobit  cu  ori, aceea i imagi-
ne a Preacuratei se reg sea într-o veche icoan . Bradul 
impodobit pentru Cr ciun înv luia totul în mireasm  de 
cetin … 

În urm  cu o sut  de ani, în aceea i hain  de s r-
b toare i în acela i loc, a fost în  in at  Reuniunea Ma-
rian  avându-l ca prim membru fondator pe Episcopul 
Demetriu Radu.

În procesiune, purtând în bra e o statuie a Prea-
curatei, cu steagul marian al turi, marianistele i mari-
ani tii, cântând imnul marian ,,Sub steagul t u, Marie”, 
au intrat în biserica plin  de credincio i.

PSS Virgil Bercea i mai mul i preo i au celebrat 
Sf. Liturghie pentru Reuniunea Marian . În inima tutu-
ror era recuno tin a adus  Preacuratei pentru cei 100 de 
ani de ocrotire, de via  i rug ciune marian .

La sfâr itul Sf.Liturghii, în cuvântul s u, Prea-
s  n ia Sa a vorbit despre Reuniunea Marian  ca despre 
o asocia ie distinct  în care membrii ei “m rturisesc 
bucuria i frumuse ea vie ii de marianist”. Si au f cut 
acest lucru i în “vremile de restri te ale persecu iei Bi-
sericii i a credincio ilor ei”, dep nând pe degete Sf. 
Rozar, participând pe ascuns la Sf. Liturghii i primind 
tot pe ascuns S  ntele Taine. Ei au f cut astfel încât s  
nu se piard  spiritualitatea marianist , transmi ând-o 
genera iilor noi.

Pr. Mihai Tegze , spiritualul eparhial al Reuniu-
nii, a prezentat o medita ie despre Sfânta Fecioar , mo-
del de via  al mariani tilor, iar Pr. Mihai V t m nelu a 
vorbit despre Reuniunea Marian  de la M nstirea Fran-
ciscan  “Maica Domnului” din Oradea i despre minu-
natul mozaic din altarul Bisericii, reprodus pe “Iconi a 
aniversar  a Centenarului”.

Pre edinta Reuniunii, prof. Otilia B la , a evocat 
momente din istoria Reuniunii Mariane din Eparhia de 
Oradea. Cu emo ie, s-au amintit numele întemeietori-
lor, al Episcopului Demetriu Radu, al “neobositului” 
paroh al Bisericii Seminarului, Ioan Gen , al rectorului 
Seminarului Florian Stan i al altor personalit i.

De la întemeierea Reuniunii Mariane, la 28 de-
cembrie 1913, pân  la suprimarea violent  a Bisericii 
noastre în anul 1948, mariani tii au avut norocol s  aib  
îndrum tori spirituali pe Episcopii Demetriu Radu, Va-
leriu Traian Fren iu i Ioan Suciu, dar i preo i de elit  

ai Bisericii noastre. Credin a Preacuratei a fost lumi-
na credin ei lor, a tuturor. Ace ti preo i i-au înv at pe 
mariani ti s  se aplece asupra vie ii lor interioare, s  
aspire spre o înalt  spiritualitate punând accentul pe 
efortul de autodep ire. S-a insistat asupra cunoa terii 
culturii umaniste prin care se îmbog te te su  etul i 
înfrumuse eaz  via a. În anii aceia s-a lucrat “f r  s  
se tie ce este odihna, f r  zgomot, cu rost i cu spor”.

În timpul persecu iei Bisericii noastre, Reuniu-
nea Marian  a continuat s  existe prin rug ciune, cu 
deosebire Sfântul Rozar, bobi ele c ruia, în tain  i 
lacrimi, treceau prin mâinile celor care nu i-au tr -
dat credin a, au sperat i au a teptat “ceasul libert ii” 
pentru Biseric .

Reorganizat  de PSS Vasile Hossu, în 1993, Re-
uniunea Marian  se bucur  ast zi de sprijinul PSSVir-
gil Bercea care a reu it s  stabileasc  echilibrul între 
“ieri” i “azi” i s  extind  Reuniunea pe cuprinsul 
Eparhiei. Reuniunea noastr  r spunde chem rii Sfân-
tului P rinte Francisc i a Bisericii de azi intrând în 
apostolatul care îl duce pe Cristos omului din lumea 
secularizat  i înstr inat  de Dumnezeu.

M rturiile despre Sfânta Fecioar  în via a perso-
nal  de marianist au fost prezentate de doamna profe-
soar  Victoria Negrea i de doamna Maria Hetco cât i 
dl. Florin Filimon.

Cu rug ciune i speran , ocrotit  i iubit  de 
Sfânta Fecioar , Reuniunea Marian  din Eparhia noas-
tr  face de-acum primii pa i în al doilea secol al exis-
ten ei ei.

Cântecele mariane i colindele studen ilor teo-
logi au încheiat emo ionanta s rb toare a anivers rii 
Centenarului Reuniunii Mariane.

Dar nu a fost chiar o încheiere... a urmat bucuria 
oferit  de Pr. Eduard Roman: o mas  pentru to i cei 
prezen i i multe surprize.

“Cu blândul Isus, s  ne binecuvânteze Fecioara 
de Sus!”

Otilia B LA
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„Nu v  teme i, c ci,iat , v  vestesc o mare bu-
curie care va   pentru tot poporul: ast zi în cetatea 
lui David, vi s-a n scut Mântuitorul care este Cristos 
Domnul”

Marea s rb toare a Cr ciunului în Familia Don 
Orione, de duminica trecut , la care au participat câte-
va sute de elevi, copii, tineri, p rin i i educatori a fost 
urmat , s pt mâna aceasta, de serb rile grupelor de la 
gr dini .

În aceast  perioad  cu to ii ne-am bucurat de so-
sirea iernii cu primii fulgi de z pad , a lui Mo  Nicolae, 
pentru ca mai zilele acestea s  vin  i Mo  Cr ciun cu 
daruri, multe daruri!

Mare ne-a fost bucuria când joi 19 decembrie am 
putut s  colind m împreun  cu Preas  n it Episcopul 
nostru Virgil, care cu mult  dragoste a venit în mijlocul 
nostru d ruindu-ne câte o ciocolat  i bomboane, dar 

Marea s rb toare a Cr ciunului în Familia Don Orione

mai ales binecuvântarea sa pentru  ecare dintre noi co-
pii, educatori, p rin i i to i cei dragi, pentru a   preg -
ti i s -l primim cum se cuvine pe Pruncul Isus, precum 
i urarea pentru o vacan  pl cut  i un An Nou fericit!

S rb toarea trecerii dintre ani – Revelionul – a 
fost tr it  i anul acesta într-un profund spirit cre ti-
nesc. Mul imea de tineri orionini (or deni i nu numai) 
la care s-au ad ugat i grupul de tineri de la M n sti-
rea Franciscan , au ales s  înceap  aceast  s rb toare 
print-o rug ciune de mul umire, participând la Sfânta 
Liturghie de la ora 18:00, la Biserica Duminica Tuturor 
S  n ilor (Don Orione) din Io ia.

Au urmat momente de socializare, muzic , sce-
nete, dansuri din diferite zone ale rii, punându-se un 
accent deosebit pe datini i obiceiuri române ti.

Înainte de miezul nop ii am participat cu to ii la 
Slujba de „Te Deum”, în Catedrala „Sfântul Nicolae”, 
unde ne-am rugat împreun  cu Preas  n it episcopul 
nostru, PS Virgil Bercea i foarte mul i credincio i. 

Dup  rug ciunea din Catedral , s-a ciocnit un 
pahar de ampanie cu ceilal i credincio i, dup  care 
majoritatea s-au îndreptat spre pia a central  a ora ului 
pentru a urm ri focurile de arti  cii.

Bucuria s rb torii a fost reluat  în sala de fes-
tivit i a Liceului “Don Orione” unde, pentru început, 
în centrul aten iei au fost s rb tori ii zilei i mai ales 
majoratul seminaristului-animator Cristian Hodu . 

Revelionul este „alternativ” întrucât se dore te a 
  într-un spirit cre tin: rug ciune, decen , respect, f r  
ig ri i alcool, într-o atmosfer  care i-a f cut pe to i s  

se simt  membrii ai unei mari familii. 
Mul umim Bunului Dumnezeu c  ne-a permis s  

 m i la acest Revelion multe persoane, c  am putut 
s  ne sim im bine, s  ne distr m frumos i s  petrecem 
împreun  cu p storii no tri i în mod deosebit cu Epi-
scopul nostru Virgil Bercea a c rui binecuvântare am 
primit-o pentru Noul An pe care l-am început.

Animatorii Oratoriului „Don Orione”

“Revelion alternativ” la Centrul Don Orione din Oradea
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Cu Mo ii la colindat
La Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din 

Oradea a devenit o tradi ie colindul mo ilor. Cei pes-
te 250 de elevi din clasele Step by Step, au îmbr cat 
joi, 19 decembrie 2013, haina de Mo  Cr ciun i s-au 
reunit în sala festiv  a colii pentru o ultim  repeti ie 
a colindelor preg tite în acest an, împreun  cu cele 
dou zeci de înv toare: Pe podele de nuiele, Noi um-
bl m a colinda, Sus pe cerul înstelat, La Vi  eem colo 
jos, Am pornit cu colindatul i Colinde, colinde. Fie 
colinde populare,  e colinde preluate din repertoriul 
unor arti ti consacra i, micii interpre i au înv at cu 
con tiinciozitate textele pentru a împ rt i bucuria 
tr it  împreun  celor ce i-au ascultat.

I-au colindat întâi pe Preas  n ia Sa, Episcopul 
nostru Virgil Bercea, pe domnii directori i profesori 
i, împreun  cu o mul ime de p rin i, au pornit într-un 
ir interminabil spre Pasajul Vulturul Negru, unde s-au 

oprit la sediul central al Televiziunii DG24. Zâmbitori 
i ferici i, acompania i de clopo ei i tobe, au vestit bu-

curia Na terii Mântuitorului, într-o atmosfer  plin  de 
înc rc tur  spiritual  i de culoare, oferit  de „marea 
de mo i”. Au pornit apoi spre strada pietonal , cu gân-
dul de a împ rt i aceea i c ldur  trec torilor, care, cu 

generozitate, i-au ascultat i i-au ar tat bucuria prin 
gânduri bune i zâmbete.

Ultimul popas în acest an a fost în fa a Teatrului 
de Stat „Regina Maria”, unde i-au colindat pe p rin ii 
lor, emo iona i i în acest an, gra ie bucuriei de pe chi-
purile copiilor, care au înv at c  este extraordinar s  
d ruie ti un zâmbet i s  aduci vestea cea bun  a Na -
terii lui Isus, Lumina i Mântuirea tuturor.

Lia IPO

E din nou sfânta zi de duminic . Am a teptat, cu-
rios i ner bd tor ca împreun  cu un grup de tineri din 
Zal u s  particip la Reculegerea din Postul Cr ciunului 
organizat  de surorile de la M n stirea „Sfânta Inim  
a lui Isus” împreun  cu Pr. Bertean Daniel i Pr. Cipri-
an Robotin. A fost pentru mine o experien  inedit , pe 
care doream s  o tr iesc cu intensitate maxim . M-am 
dus cu emo ie dar i cu o bucurie pe care n-o pot ex-
plica în cuvinte. Când am început , totul p rea înv luit 
într-o pace cereasc , ce cobora din cupola ocrotitoare 
a Raiului. Am meditat asupra Buneivestiri i în mintea 
mea s-a deschis o poart  spre un t râm sacru. Mi-o ima-
ginam pe Sfânta Fecioar , îngenunchiat , într-o casu  
modest , cufundat  în Rug ciune i adora ie. Era atât 
de frumoas  i o sim eam atât de aproape de mine încât 
aveam senza ia c  o pot atinge. Dintr-o dat  imaginea 
a fost inundat  de o lumin  puternic  iar pe o pan  de 
curcubeu a coborât un F t-Frumos cu aripi. Nu, nu era 
F t-Frumos. Era îngerul Gavril, pe care îl cunoa team 
bine, nu tiu exact de unde. M-am bucurat de vestea 
minunat  i sim eam c  sunt martorul unui eveniment 
unic din istoria lumii, na terea lui Isus.

Din piepturile celor aproximativ 40 de tineri pre-
zen i, se desprindeau din când în când, invoca ii, ca ni te 
bulg ri de lumin . Eu îl sim eam pe Isus atât de aproape 
încât aveam sentimentul c  pot s  fac orice, pot s  m  
înal  i s  zbor pe aripile iubirii pe care Isus o revars  
asupra  ec ruia dintre noi. Dup  cum era i  resc, dup  

medita ie a urmat adora ia lui Isus: ”Vino, Doamne în-
tre noi / Când sunt vânturi si ploi / Chiar si-atunci când 
suntem fericiti!...”Adora ia a fost un moment minunat 
deoarece a fost f cut  cu sinceritatea pe care Mântuito-
rul nostru o apreciaz  i o iubeste atât de mult.

În aceast  atmosfer  minunat , tinerii prezen i 
i-au puri  cat su  etul printr-o spovad  preg tindu-se 

astfel pentru a întâmpina Na terea Domnului. În timpul 
Sfântei Liturghii, am fost primi i la Cina cu Trupul i 
Sângele lui Cristos. A fost… magic! Sentimentele mele 
au prins glas într-o Rug ciune pentru to i cei pe care-I 
iubesc i pentru to i cei pe care nu-I iubesc, o rug ciune 
pe care am a ezat-o în bra ele Domnului meu, Isus.

A fost un sentiment nemaipomenit i sper din tot 
su  etul c  nu va r mâne unic.

Alexandru Tudor TRIF

O dup -mas  petrecut  cu îngerii
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În Duminica dup  Botezul Domnului Isus Cris-
tos, o parte a Asocia iei Fondacio, Cre tini pentru lume, 
s-au a  at în parohia Poiana, unde împreun  cu o par-
te a credincio ilor parohiei, au încre tinat apte copii 
cu vârsta cuprinse între 6 i 18 ani, provenind to i din 
aceea i familie. Asocia ia Fondacio, a sprijinit aceast  
activitate cu ajutorul celor care au contribuit la strân-
gerea de fonduri, din cadrul concertului caritabil ,,Dar 
mai presus de toate este caritatea”, din data de 12 de-
cembrie 2013, sus inut în Aula Magna a Seminarului 
Teologic a c rui coordonator a fost p rintele Popa Paul.

Asocia ia Fondacio, a fost reprezentat  de ur-
m toarele persoane: Ramona Cearn u, Florin Bogd -
nel Timo , Eugen Ivu , Noemi Miko , Nicu Traist  din 
partea Seminarului Teologic, iar din partea Liceului Te-
ologic, Vasile Chindri  i C lin George Cre .

În cuvântul s u de înv tur , p rintele paroh 
Gheorghe Dat, a adus mul umire lui Dumnezeu pen-
tru toate, oaspe ilor i credincio ilor din parohie pentru 
lucrarea mântuitoare i sacri  ciul pe care l-au depus 
ace ti tineri de al m rturisi pe Cristos înaintea oame-
nilor, punând în practic  înv tura Mântuitorului c : 

Încre tinare la Poiana

Muzeul Jude ean de Istorie i Art  din Zal u a 
lansat de curând volumul XXXIV al anuarului „Acta 
Musei Porolissensis”. Din cuprinsul acestei edi ii au 
fost dedicate istoriei Bisericii Greco-Catolice aproxi-
mativ 180 de pagini din totalul de cca. 450 de pagini. 

La realizarea lucr rii au contribuit 37 de autori, 
iar 18 dintre ace tia i-au îndreptat aten ia, cu prec -
dere, asupra Vicariatului Greco-Catolic al Silvaniei. În 
aceast  direc ie tematic  au adus un aport considerabil: 
cercet. t. al Muzeului de Istorie i Art  din Zal u dl. 
Marin Pop, cercet. Centrului Jude ean pentru Promova-
rea i Conservarea Culturii Tradi ionale din Satu Mare 
dl. Aurel Pop, cercet. al Memorialului Victimelor Co-
munismului i al Rezisten ei din Sighetu Marma iei dl. 
Robert Furto , cercet. t. dr. III la Institutul de Istorie 
„G. Bari iu” al Academiei Române din Cluj-Napoca 
dna. Mirela Popa-Andrei, asist. cercet. la Facultatea de 
Istorie i Filoso  e din Universitatea „Babe -Bolyai” 
Cluj-Napoca dna. Monica Mure an .a.

Printre colaboratorii acestei c r i s-au num rat 3 
preo i greco-catolici i anume preotul Ciprian Robotin 
din parohia „Sfânta Familie” (Zal u), preotul Florin 
M rincean din Parohia „Sfânta Treime” ( imleu-Silva-
niei) i preotul paroh Cristian Borz din Parohia „Întâm-
pinarea Domnului” (B d cin).

„Dac  în ultimii 24 de ani rolul Bisericii Româ-
ne Unite în emanciparea poporului român a fost discret 
prezentat, acum, tot mai multe publica ii importante 
aloc  spa iu pentru a eviden ia rolul pe care Biserica 

Biserica Român  Unit  în „Acta Musei Porolissensis”

noastr  l-a avut pentru na iunea român ,” a declarat 
preotul Cristian Borz.

Ioana GALE

,,Oricine m  va m rturisi înaintea oamenilor i Eu o 
s  îi m rturisesc pe ei înaintea Tat lui Meu care este 
în ceruri”.

Dup  ce copii au primit cele trei Taine de ini-
iere cre tin , na ii au mers la casa  nilor pentru a le 

d rui produse alimentare, îndemnându-i pe copii s  r -
mân  în comuniunea lui Dumnezeu, participând activ 
la Cultul Divin devenit astfel modele de urmat pentru 
semenii lor.

Asocia ia Fondacio
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A a cum face în  ecare an, i în 
2013, de Cr ciun, Asocia ia Caritas Epar-
hial Oradea (ACEO) i-a aplecat privirile 
spre cei nevoia i. Organiza ia, nu doar c  a 
dus tradi ia mai departe, ca bene  ciarii s i 
s  nu duc  lips  de ceva de s rb toarea de 
Cr ciun, ci s-a îngrijit s  ofere c ldur  i 
speran  s rmanilor. În jur de 80 de persoa-
ne, care provin din familii nevoia e i chiar 
oameni ai str zii, bene  ciari ai programu-
lui ,,O mas  cald  pentru s rmani”, au luat 
masa de Cr ciun împreun  cu angaja ii, 
voluntarii i familiile celor din ACEO, la 
cantina social  a organiza iei. În jurul prân-
zului, bucuro i c  cineva se gânde te la ei, 
s-au a ezat cumin i la mas  i au mâncat în 
lini te tot ce li s-a pus în farfurie. Nu au f -
cut mofturi i nu au uitat s  spun , la  nal, 
,,V  mul umim pentru c  ne-a i f cut s  ne 
sim im ca într-o familie!”. Iar cei de la Ca-
ritas Eparhial au avut grij  ca masa s   e 
bogat , iar atmosfera cât mai familiar .

Astfel, Caritas Eparhial a reu it s -i 
fac  pe oameni s  uite, pentru o clip , de 
problemele cu care se confrunt  i s  simt  
Magia Cr ciunului.

,,Cr ciunul prin excelen  este o s r-
b toare a familiei. Dorim ca asista ii no tri 
s  simt  de Cr ciun, mai mult ca oricând, c  
fac parte dintr-o familie. Dorim s  aducem 
un strop de bucurie, cu ocazia Cr ciunului, 
în su  etul i pe chipul unor oameni singuri, 
a  a i în nevoie sau bolnavi. Aceasta este 

i-au aplecat privirile spre s rmani

esen a S rb torii Cr ciunului: s  d ruie ti”, este de p rere p rintele 
Olimpiu Todorean, pre edintele ACEO.

Crina DOBOCAN www.bihon.ro

La Libr ria Gutenberg din Oradea, joi 16 ianua-
rie, într-o atmosfer  de prietenie i relaxare, a avut lor 
lansarea c r ii „Despre adic ii i patimi – o abordare 
psihologic  i teologic ”, scris  de pr. Cristian B l -
nean. 

Prezentarea c r ii a fost f cut  de Prof. Univ. 
Ionu  Popescu, directorul Departamentului Oradea al 
Facult ii de Teologie Greco-Catolic  din cadrul Uni-
versit ii Babe  Bolyai Cluj Napoca. 

Cartea vine în contextul în care în ziua de azi tr -
im o criz  profund  a valorilor i a intensi  c rii relativis-
mului moral. Este o carte care face leg tura între abor-
darea psihologic  i cea teologic  a problemei patimilor 
i adic iilor. Autorul sus ine necesitatea acestei abord ri, 

din perspectiv  psihologic  i teologic , deoarece teolo-
gia poate s  aduc  o solu ie acestor probleme. 

La eveniment au participat mai mul i preo i, i 
profesori ai Facult ii de Teologie, precum i fo ti co-
legi de facultate ai autorului. 

Cartea p rintelui Cristian B l nean este a doua 
publicat , urmând, în viitorul apropiat, s  ias  ce-a 
de-a treia.

Daniel PI

Lansare de carte
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(continuare în pag. 17)

De multe ori, din dorin a de a-i educa cât mai 
bine, p rin ii i profesorii au tendin a s  îndrume copiii 
în procesul de înv are f r  a ine cont de nevoile i 
competen ele lor. Ce uit  îns  ace tia este c   ecare 
copil înva  diferit, în func ie de aptitudinile sale.

Teoria inteligen elor multiple, speci  c  faptul c  
 ecare dintre noi este înzestrat cu un dar. Metoda de 

înv are ideal  variaz  de la elev la elev – ea trebuie s  
antreneze tocmai aceste abilit i personale, pentru ca 
procesul s   e într-adev r e  cient.

Dac  metodele de predare sunt atractive pentru 
copii, ace tia vor înv a mai repede i cu mai mult drag, 
pentru c  nu vor mai privi temele i coal  ca pe o cor-
voad . Activit ile din clas  ar trebui s   e adaptate i 
s  utilizeze resursele necesare astfel încât s  r spund  
nevoile copiilor, indiferent de tipul de inteligen a care 
îi caracterizeaz : verbal , matematic , vizual , corpo-
ral , muzical , naturalist , inter sau intrapersonal . La 
vârste fragede, cea mai bun  metod  de predare este 
prin joc: jocuri de mi care, teatru de p pu i i marione-
te, poezii i cântece.

Teoria Inteligen ei Multiple a fost dezvoltat  
de c tre profesorul Dr. Howard Gardner în 1983, cu 
scopul de a-i ajuta pe educatori, profesori, psihologi i 
p rin i s  în eleag  mai bine modalit ile prin care un 
copil proceseaz  i asimileaz  informa iile.

Teoria lui Gardner nu numai c  a devenit un punct 
de referin  pentru exper ii în educa ie, dar a i atras 
aten ia asupra modului în care copiii se exprim  pe ei 
în i i. Te întrebi ce tip de inteligen  are copilul t u?

1. Inteligen a lingvistic
Acest copil este interesat de coal , îi place s  ci-

teasc  foarte mult, are un vocabular bogat, prefer  ma-
teriile umaniste în detrimentul celor matematice, înv -
a o limb  str in  cu u urin , scrie i vorbe te corect, 

îi plac rimele i jocurile de cuvinte i î i verbalizeaz  
gândurile foarte u or.

Gânde te prin cuvinte i înva  cel mai bine prin: 
vorbire, scriere, citire.

Recomandare: Roag -l s - i povesteasc  despre 
c r ile pe care le cite te, juca i-v  jocuri de societate 
centrate pe folosirea vocabularului (de pild  Scrabble). 
Încurajeaz -l s  in  discursuri sau s   e prezentator 
la serb rile de la coal  i înscrie-l la cursuri de teatru.

Cariere posibile: poet, scriitor, jurnalist, profe-
sor, avocat, public speaker, om de publicitate, comuni-
cator, actor.

2. Inteligen a logico-matematic
Acest copil este curios în leg tur  cu modul în 

care func ioneaz  lucrurile din jurul lui, îi plac mate-
matica i calculele (în special dac  le poate face direct 

Teoria inteligen elor multiple
în minte), îl pasioneaz  jocurile de strategie precum a-
hul sau jocul de dame, ghicitorile i puzzle-urile, îl fas-
cineaz  experimentele, istoria natural  i este la curent 
cu tot ce mi c  în aria tehnologiei i a computerelor.

Gânde te prin argument ri i înva  cel mai bine 
prin: categorisire, clasi  care, rezolvare de probleme.

Recomandare: Încurajeaz -l s  rezolve diferite 
tipuri de puzzle-uri, înconjoar -l de jocuri precum ah 
sau table, las -l s  descopere i s - i dea singur seama 
de cum func ioneaz  anumite lucruri i îndeamn -l s  
pun  cât mai multe întreb ri.

Cariere posibile: om de tiin , inginer, cerce-
t tor, contabil, programator, doctor, detectiv, matema-
tician, inventator

3. Inteligen a spa ial  i vizual
Copilul are o înclina ie spre a citi i în elege u or 

gra  ce i h r i, adesea viseaz  cu ochii deschi i, are 
talent la desen, schi eaz  sau sculpteaz , îi plac  lmele 
i îl pasioneaz  s  desfac  lucrurile în buc i i apoi s  

le asambleze la loc.
Gânde te în imagini i înva  cel mai bine prin: 

vizualizare, culori i pictur , schi e.
Recomandare: Ofer -i cât mai multe oportuni-

t i de a picta, colora i crea. D ruie te-i puzzle-uri 3D 
i jocuri care îi pun creativitatea la încercare, cum ar   

cele care implic  labirinturi ori rezolvarea de probleme 
pe baz  de indicii. Încurajeaz -l s  creeze i s  dezene-
ze cl diri sau obiecte de îmbr c minte.

Posibile cariere: sculptor, mecanic, arhitect, 
graphic designer, designer de interior, designer de 
mod , caricaturist, fotograf, web designer, topograf, 
navigator, mecanic, artist.

4. Inteligen a corporalo-kinestezica
Copilul exceleaz  la mai mult decât un singur tip 

de sport, d  din picior sau are ticuri atunci când i se cere 
s  stea la un loc, poate mima u or gesturile i mi c rile 
corporale ale celorlal i, îi place s  ating  obiectele, se 
bucur  de activit ile care implic  mi care  zic  i are 
o coordonare  n  motorie foarte dezvoltat .

Gânde te prin senza ii (mi c ri) i înva  cel mai 
bine prin: atingere, procesarea informa iilor prin inter-
mediul senza iilor corporale, mi care, interac iune cu 
spa iul înconjur tor.

Recomandare: Încurajeaz -l s  se implice i s  
participe la activit ile sportive de la coal . Cump r -i 
jocuri care implic  construirea a ceva din mai multe 
piese (cum ar   Lego). Dezvolt -i coordonarea moto-
rie prin activit i precum crearea de avioane din hârtie, 
origami sau chiar tricotat. Înscrie-l la cursuri de dans.

Cariere posibile: dansator, pompier, chirurg, 

Alin CRE U
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actor, atlet, profesor de sport.

5. Inteligen a muzical
Acest copil î i va spune când o pies  nu sun  

cum trebuie i î i aminte te foarte u or melodiile pe 
care le ascult . Are voce, are înclina ie spre instrumen-
tele muzicale, vorbe te sau se mi c  ritmic, fredoneaz  
sau  uier  de unul singur i poate   sensibil la zgomo-
tele înconjur toare.

Gânde te prin muzic  i ritm i înva  cel mai 
bine prin: inventarea unor melodii sau acorduri, cân-
tând la instrumente.

Recomandare: Încurajeaz -l s  înve e s  cânte 
la un instrument i s  scrie cântece, s  se al ture corului 
sau trupelor de la coal  i s  ia lec ii de dans.

Cariere posibile: muzician, cânt re  sau 
compozitor.

6. Inteligen a interpersonal
Acest copil iube te s  petreac  timpul cu cât mai 

mul i prieteni, este un lider inascut, este altruist i îi 
ajut  adesea pe ceilal i s  rezolve diferite probleme. Ci-
te te foarte u or oamenii i le în elege sentimentele în 
func ie de expresiile faciale, gesturi sau voce.

Gânde te prin socializare i înva  cel mai bine 
prin: împ rt ire, al turi de alte persoane, rela ii, coo-
perare, interviuri.

Recomandare: Încurajeaz -l s  se implice în 
activit i de grup cu prietenii lui în afar  sau în cadrul 
colii. Ofer -i în dar c r i care trateaz  teme multi-cul-

turale, c l tori i cât mai mult, implic -te al turi de el 
în jocuri creative i imaginare, ajut -l s  înve e cum s  
negocieze i cum s  împart .

Cariere posibile: consilier, terapeut, politician, 
agent de vânz ri, înv tor sau profesor, antreprenor, soci-
olog, antropolog, ghid turistic, preot, in  rmier, manager.

7. Inteligen a intrapersonal
Acest copil are o înclina ie spre a   independent, 

î i tie punctele tari i punctele slabe i se descurc  
foarte bine atunci când este l sat s  se joace sau s  în-
ve e de unul singur. Are interese sau hobby-uri despre 
care nu vorbe te foarte mult, se auto-ghideaza în tot 
ceea ce face, are o încredere ridicat  în sine i înva  
din propriile gre eli sau succese.

Gânde te prin oglindire (re  ectare) i înva  cel 
mai bine prin: activit i pe care le întreprinde de unul 
singur, autodidactica, proiecte individuale, având un 

spa iu personal, intim.
Recomandare: Ajut -l s - i stabileasc  obiecti-

ve i s  identi  ce pa ii necesari pentru a le îndeplini. 
Încurajeaz -l s  se implice în proiecte individuale i 
sugereaz -i s  in  un jurnal. Ofer -i spa iul de care 
are nevoie i las  se se retrag  de câte ori simte nevoia, 
pentru a re  ecta i pentru a- i în elege particularit ile.

Cariere posibile:  losof, cercet tor, înv tor, 
profesor, scriitor, artist, psiholog, consilier, autobiograf.

8. Inteligen a naturalist
Acest copil vorbe te mereu despre animalele lui 

preferate i despre sporturi în aer liber, se simte cel mai 
bine afar , în spa ii deschise, îi place s  mearg  la Zoo 
i are o leg tur  puternic  cu natura i tot ce ine de 

mediul înconjur tor. Îi place s  se joace afar , s  adune 
i s  observe insecte, plante i frunze i îl pasioneaz  

bilologia, astronomia, meteorologia sau zoologia.
Gânde te prin mediul înconjur tor i înva  cel 

mai bine prin: clasi  care, observa ii în aer liber, ex-
perimente în natur , mi care, interac iune cu spa iul 
înconjur tor.

Recomandare: Merge i des în vizit  la muzee, 
expozi ii tiin i  ce i Gr dina Zoologic . Încurajea-
z -l s  in  un caiet unde s  treac  observa ii cu privi-
re la lumea înconjur toare, s  înceap  un ierbar sau o 
colec ie de insecte. Implic -l în îngrijirea gospod riei 
dac  locui i la marginea ora ului sau ia-i un animal 
de cas . Planta i i gr din ri i împreun  i observa i 
evolu ia plantelor.

Cariere posibile: biolog, veterinar, farmacist, 
ecolog.

9. Inteligenta existen ial
Gardner explic  inteligen a existen ial , sim-

plu, ca  ind capacitatea de a exprima i analiz  a a 
numitele întreb ri „existen iale” precum: cine suntem 
noi? De ce murim? De ce suntem aici? Care este sco-
pul vie ii? Men ionând c  acest concept de „existen-
t ” e la fel de strâns legat de cel de „credin ” c  i de 
cel de „identitate”.

Concluzie
 Inteligen ele multiple pot   reperate, dezvoltate, 

inhibate sau reactivate (inteligen ele multiple necunos-
cute, a  ate în „stand-by”) prin metode interactiv edu-
cative/de cercetare, speci  ce particularit ilor indivi-
duale i de vârst  ale elevilor/ale colectivului de elevi.

Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2014
FEBRUARIE 

Universal : Pentru ca în elepciunea i experien a persoanelor în vârst  s   e recunoscute în Biseric  i în societate. 
Pentru evanghelizare: Pentru ca preo ii, c lug rii i laicii s  colaboreze cu generozitate în misiunea de evanghelizare.
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 Sala festiv  a Liceului Greco Catolic „Iuliu Maniu” 
din Oradea a g zduit joi, 23 ianuarie 2014, cea de-a 
opta edi ie a Zilei Voluntarului Caritas,  ind premia i 
cei mai activi voluntari ai Asocia iei Caritas Eparhial 
Oradea în anul 2013. La eveniment au participat, al turi de 
voluntari i invita ii lor, PSS Virgil Bercea, episcopul greco-
catolic de Oradea, Florica Chereche , deputat i Arina Mo  
director general ASCO. Prin aceast  premiere am urm rit 
recunoa terea public  a meritelor celor mai activi voluntari. 
În anul 2013, din cei 365 voluntari a  a i în baza noastr  de 
date, 141 au fost voluntari activi, totalizând un num r de 
4.065 ore prestate în serviciul aproapelui. Au fost acordate 9 
premii pe activit i i programe, 5 premii speciale i premiul 
“Voluntarul anului 2013” dup  cum urmeaz :

Premiul CANTINA SOCIAL
 Cantina Social  - este un serviciu prin care 
asocia ia Caritas ofer  o mas  cald  la 70 de persoane 
a  ate în nevoie. În cadrul serviciului se desf oar  dou  
activit i complementare, prima se realizeaz  în buc t ria 
unde se preg te te hrana pentru persoanele asistate urmat  
 ind de servirea hranei bene  ciarilor. Aceste activit i nu 

ar   realizabile f r  sprijinul voluntarilor. Voluntarul este 
implicat în realizarea efectiv  a întregii activit i (preg tirea 
hranei, servirea hranei, sp larea veselei, cur area s lii de 
mese). Totodat  se realizeaz  o conexiune între voluntar i 
bene  ciar reprezentat  printr-o vorb  cald  care de cele mai 
multe ori sparge zidul singur t ii. 
 Premiul pentru preg tirea hranei, servirea hranei, 
sp larea veselei, cur area s lii de mese i socializare 
cu bene  ciarii s-a acordat voluntarilor: Daniela Ne u, 
Daniela Pâncotan, Gabriela Deaconescu, p rintele Radu 
Cefan, Diana Oltean, Simona Pu ca , Oana Pu ca , Maria 
Pric jan, Adriana Lupa  i Cerasela Ciorda

Premiul pentru CENTRUL DE ZI
 Centru de zi “Gabriele” are ca i scop preg tirea 
copiilor i a adolescen ilor pentru via , bazându-ne pe 
dou  resurse importante (r bdare i dragoste). Marea parte 
a timpului pe care îl dedic m acestor copii i adolescen i 
este pentru preg tirea lor ca oameni, pentru ca, într-un 
viitor apropiat s   e: oameni educa i (se preg tesc pentru 
coal  f cându- i temele); oameni care î i respect  tradi iile 
i cultura proprie (cântece i dansuri tipice); oameni 

care accept  cultura i tradi iile celorlal i, respectându-le 
(schimburi de experien ); oameni care s  aib  cultura munci 
(lucruri manuale). Voluntarii, zi de zi, sunt cei care îi sprijin  
i ajut  la cre terea lor personal .

 Premiul pentru ajutorul acordat la înv are i 
efectuarea temelor, pentru activit ile de socializare, de 
joac , de dezvoltare personal  i de petrecere a timpului 
liber cu copiii, s-a acordat voluntarilor M d lina Sebe tean, 
Dan Ile, Denisa Chi e, Daniela Pâncotan, Sanda Chirodea, 
Bianca Lile, Mark Herman, Anica Panti , Valeria Ille, 
Maria Amalia Silaghi, Alexandra Pa cal u, Florica Liza 
Balog, Denisa Monenci

Premiul DU URI SOCIALE.
 Du urile Sociale reprezint  un serviciu unic pe 

plan local în cadrul c ruia persoanele f r  ad post au 
acces la condi ii decente de efectuare a igienei corporale. 
Prin facilitarea accesului la du uri i prin asigurarea unei 
vestimenta ii adecvate venim în sprijinul persoanelor f r  
ad post, în men inerea i asigurarea igienei corporale. Acest 
lucru este esen ial i necesar când vorbim de reintegrarea 
în câmpul muncii (socio – profesional ) a persoanelor f r  

ZIUA VOLUNTARULUI CARITAS, 2013

Voluntarul anului 2013
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un c min. Persoanele f r  ad post au acces de 2 ori pe 
s pt mân  la du urile sociale, voluntarii  ind cei care le 
ofer  materialele de igien  iar la sfâr itul activit ii ajut  la 
realizarea cur eniei. Pentru cele 155 de persoane care au 
bene  ciat constant de acest serviciu, voluntarii au prestat 46 
de ore de activitate.
 Premiul pentru primirea bene  ciarilor, distribuirea 
materialelor de igien , realizarea cur enie dup  efectuarea 
du urilor i socializare cu bene  ciarii s-a acordat 
voluntarului P rintele Radu Cefan

Premiul VACAN  DEDICAT  VOLUNTARIATULUI
 În societatea de ast zi, conceptul de tân r este asociat 
cu termeni ca i iresponsabilitate, nep sare i indiferen  
fa  de sine dar i fa  de ceilal i. Toate aceste no iuni cu 
conota ie negativ , au fost comb tute de un grup de tineri 
care au ales s  î i petreac  o parte din vacan  împreun  cu 
bene  ciarii Asocia iei Caritas, f când voluntariat.
 Premiul pentru implicare i acoperirea necesarului 
de resurse umane în cadrul serviciului cantina social , pe 
perioada vacan elor i a concediilor s-a acordat voluntarilor 
Dan Ile, Lorena Claudia Pop, Oana Pu ca , Geanina 
Indrie  i Adela Bere.

Premiul PRIETENI PENTRU UN ZÂMBET
 Programul prieteni pentru un zâmbet este un 
program prin care voluntarii clovni realizeaz  vizite la 
spitalul de copii din Oradea, aducând astfel un zâmbet pe 
buzele copiilor interna i dar, în acela i timp, sunt prezen i 
la diferite evenimente din via a copiilor în gr dini e, coli i 
evenimente speciale. 
 Premiul pentru zâmbetele aduse pe chipul copiilor 
i implicarea constant  în program s-a acordat voluntarului 

Liviu Constantin Demeter

Premiul COLECTA DE PA TI
 Ca i în anii preceden i, voluntarii ne-au sprijinit la 
colecta de Pa ti care s-a desf urat în trei biserici din Oradea: 
M n stirea Maica Domnului, Biserica Sfântul Nicolae i 
Biserica Sfânta Treime. Au participat 32 de voluntari, cu 
vârste cuprinse între 13 i 63 de ani, realizând un total de 
224 de ore de munc . V  mul umim.
 Premiul pentru deosebita implicare în strângerea 
de alimente pentru familiile a  ate în di  cultate, s-a acordat 
voluntarului Vlad Raita.

Premiul CAMPANIA 2%.
 Campania 2% este una dintre activit ile de 
strângere de fonduri cele mai solicitante. Asocia ia preg te te 
în  ecare an plicuri cu formulare, care sunt apoi distribuite 
de voluntarii tineri în special, pe raza întregului ora . Nu 
este o activitate fantastic  în sine, dar necesit  multe ore 
investite (s  umbli cu plicurile pe str zi din diferite p r i ale 
ora ului) dar i perseveren  (s  cau i adresele imprimate pe 
plicuri pân  le g se ti nu e un lucru u or). Datorit  implic rii 
voluntarilor asocia iei, am reu it s  ne men inem relativ 
constant  baza de date a donatorilor 2%. Scopul acestei 
campanii realizate anul din 1 ianuarie pân  în 15 mai este 
strângerea de fonduri pentru Casa Fren iu. 
 Premiul pentru cel mai mare num r de plicuri 
distribuite în 2013, s-a acordat voluntarelor Sorina 

Alexandra Pop, Diana Negru  i Andreea Rada.

Premiul STRÂNGEREA DE FONDURI.
 Strângerea de fonduri este una dintre provoc rile 
majore cu care se confrunt  orice asocia ie i funda ie. Nu 
este o activitate u oar  dar este extrem de necesar  pentru 
ca s  putem oferi servicii sociale de calitate bene  ciarilor 
no tri. În anul 2013, voluntarii Caritas s-au implicat în 
activit i de strângere de fonduri precum: vânzarea biletelor 
de loterie pentru sus inerea du urilor sociale, ob inerea de 
sponsoriz ri de la diferite  rme pentru programele asocia iei, 
realizarea i vânzarea de felicit ri, de turt  dulce i a altor 
produse, precum i distribuirea Cutiei de Cr ciun.
 Premiul pentru diversitatea activit ilor de 
strângere de fonduri în care s-a implicat, s-a acordat 
voluntarelor Mariana Man i Georgeta Finna.

Premiul pentru DISPONIBILITATE.
 Disponibilitatea este un premiu mai deosebit 
pe care îl acord m an de an, nu doar pentru implicarea 
într-o activitate anume ci în majoritatea sau în totalitatea 
activit ilor. Disponibili în mod deosebit îi consider m pe 
voluntarii care ne spun: m  po i solicita oricând ai nevoie 
de mine. Iar când al i voluntari ne anun  în ultima clip  c  
nu pot s  ajung  la activitatea la care s-au programat, noi îi 
sun m pe ace tia i ei vin s  dea o mân  de ajutor ca s  nu 
r mânem descoperi i. Le mul umim.
 Premiul pentru promptitudinea cu care r spunde 
solicit rilor asocia iei s-a acordat voluntarei Adriana 
Lupa  i voluntarului p rintele Radu Cefan

Premiul SPECIAL
 Premiul s-a acordat pentru num rul mare de ore 
realizate în Programul Bunul Samaritean voluntarelor Sora 
Veronica Demeter, Mihaela Pantea, Viorica Florea
 Premiul s-a acordat pentru d ruirea i grija cu care s-a 
implicat în activit i voluntarelor M d lina Sebe tean, Ile Dan

Premiul VOLUNTARUL ANULUI
 Pentru Asocia ia Caritas Eparhial Oradea, to i 
voluntarii sunt valoro i,  ecare î i are locul lui în asocia ie. 
,,Voluntarul anului” este un premiu care se acord  în  ecare 
an unui voluntar pentru: timpul, disponibilitatea, diversitatea 
activit ilor, num rul de ore prestate i calitatea serviciilor 
oferite. În anul 2013 a oferit din timpul s u 537 de ore în 
folosul aproapelui. Premiul Voluntarul anului 2013 s-a 
acordat voluntarei Daniela Ne u.

Evenimentul a fost pres rat cu momente artistice 
sus inute de: de copiii care frecventeaz  Centrul de Zi 
„Gabriele” îndruma i voluntarul Dan Ile: Anabela Rebeca 
Covaci, David Varga i Monika Gabriela Varga; de 
elevii Crista Stan i Olimpiu Man, de studenta Violeta 
Sfârle. Prezentarea evenimentului a fost asigurat  de Ioana 
M d lina tef nic .

Mul umim Liceului Greco Catolic Iuliu Maniu, 
domnului director Andrei Cristea, voluntar al asocia iei 
noastre, pentru c  ne-a g zduit evenimentul i în aceast  
sear . Mul umim Libr riei Gutenberg pentru premiile oferite.

Felicit ri tuturor voluntarilor i deosebite mul umiri 
pentru tot ceea ce au f cut pentru bene  ciarii Asocia iei 
Caritas Eparhial Oradea i pentru asocia ie.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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Colect  Special
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 asocia iei. Ulterior, în luna ianuarie 2014 s-au mai primit bani de la urm toarele parohii: Parohia B i a, 
130 lei; Parohia Prisaca, 65 lei; Parohia Delani, 20 lei; Parohia Dr goteni, 20 lei; Parohia uncuiu , 30 lei i 
Parohia Sudrigiu, 20 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.
 Se cuvine s  facem o aici o corectur . Din cauza b ncii, în num rul trecut al revistei, am trecut Parohia 
Ardud cu suma de 50 de lei. În realitate, suma colectat  în Parohia Ardud i virat  în contul Asocia iei Caritas a 
fost de 180 lei. V  mul umim pentru în elegere.

Pr. Olimpiu Todorean

Cerceta ii din Comunitatea Don Orione Oradea, 
dup  ce au celebrat împreun  s rb torile de Cr ciun 
i de Anul Nou (S  ntele Liturghii, colindatul prin fa-

milii, revelionul alternativ…) au plecat în tradi ionala 
tab r  de iarn . Pe 2 ianuarie copii i tinerii cerceta i 
(Reparto, Noviciat, Clan-Foc, Co.Ca) din „Comunita-
tea Scouti tilor Orionini” au pornit de la Centrul Don 
Orione în c utarea z pezii motiv pentru care tab ra s-a 
desf urat la Arie eni, la cabana Liceului Ady Endre. 

Am petrecut 4 zile memorabile în mijlocul natu-
rii, dar mai ales în comuniune cu fra ii i surorile scout 
ale diferitelor grupuri. Tema dominant  a taberei de al-
tfel a fost cea a unit ii în diversitate. Copiii i tinerii au 
fost c l uzi i de coordonatori s  descopere, pe urmele lui 
Baden Powell i ale lui Don Orione, cum s   e o mare 
familie, dep ind limitele vârstei, diferen elor sociale 
sau a leg turii de sânge i c  fericirea proprie o g se ti 
atunci când o d ruie ti semenilor. Pentru a în elege i 
mai mult acest lucru ne-a ajutat i Pr. Mihai Fechet  prin 
celebrarea Sf. Liturghii i explicarea înv turii cre tine. 

Am avut parte de z pad , ce-i drept, nu mult  cum 
am   dorit noi, dar nici pu in . Exact cât s  se marcheze 
aceast  tab r  pentru a o face mai frumoas . Jocurile în 
z pad , drume iile – mai ales cea la Groapa Ruginoas  – 

Rezultate colectei pentru victimele taifunului din Filipine
 Conferin a Episcopilor Catolici din Romania a organizat duminic , 8 decembrie 2013, în toate bisericile 
catolice din ar , o colect  pentru ajutorarea victimelor taifunului din Filipine. Parohiile catolice i organiza iile 
Caritas din Filipine au fost al turi de persoanele afectate înc  din primele momente ale dezastrului. Echipe Caritas 
din mai multe ri au sosit apoi în Filipine pentru a sprijini Caritas-ul 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 milioane de 
oameni r ma i f r  locuin e.  În spiritul carit ii fraterne pe care Evanghelia ne-o înva  iar Biserica o propov duie te, 
credincio ii Eparhiei Greco Catolice de Oradea au r spuns acestui apel donând suma de 7.919 lei urm toarele 
parohii: Ale d, 80 lei; B d cin, 100 lei; B i a, 40 lei; Che , 180 lei; Chilioara, 51 lei; Cizer, 10 lei; Cosniciu de Jos, 
50 lei; Cosniciu de Sus, 50 lei; Delani, 32 lei; Dr goteni, 30 lei,; Drighiu, 160 lei; Fizi , 30 lei; Gr dinari, 31 lei; 
Iaz, 170 lei; Ioani , 30 lei; Izvoarele, 85 lei; Marca, 111 lei; Oradea, M n stirea „Maica Domnului”, 620 lei; Oradea, 
„Sfântul Gheorghe”, 97 lei; Petrani, 31 lei; Plopi , 900 lei; Pocola, 80 lei; Por , 151 lei; Prisaca, 55 lei; Sâg, 50 lei; 
Sudrigiu, 20 lei; imleu Silvaniei, 2.653 lei; tei, 100 lei; umal, 324 lei; Valc u de Jos, 100 lei; Valea lui Mihai, 85 
lei; V lanii de Beiu , 100 lei; Zal u, „Sfânta Familie”, 752 lei; Zal u, „Sfântul Apostol Petru i Pavel”, 561 lei.

Parohia „Duminica Tuturor S  n ilor” din Oradea a donat suma de 1.750 lei. Centrul Don Orione din Oradea 
a donat suma de 5.000 de lei. Atât parohia cât i centrul au direc ionat direct i împreun  aceast  sum  spre Filipine.

Pr. Olimpiu TODOREAN

datul cu nailonul pe derdelu  i b t ile cu bulg ri au fost 
nelipsite. Serile au fost înfrumuse ate prin scenete, jocuri, 
cântece, momente spirituale i discu ii pe diverse teme.

Credem c  a fost o tab ra foarte reu it , în ciuda 
faptului c  am fost destul de îngr m di i, iar noi am 
fost mai respectuo i i mai aten i comparativ cu alte 
tabere. Credem c  totul merge înspre bine. Momentul 
cel mai greu a fost cel al reîntoarcerii la Oradea i al 
desp r irii de locurile i experien ele f cute în aceste 
zile. Mul umim bunului Dumnezeu i Comunit ii Don 
Orione din Oradea c  ne-a dat posibilitatea s  tr im 
înc  odat  o asemenea aventur . „Întotdeauna  i gata!”

Coordonatorii C.S.O.

Cerceta ii orionini în tab ra de iarn  la Arie eni

1,5 Lei


