
slujire alternativa În biserica
din topa de cris - bihor

vestitorul
Revist  lunar  de cultur  cre tin

Oradea, 27 februarie Seria I, Anul XX, Nr. 8 (244), 2014
 Editat  de Episcopia Român  Unit   cu Roma, Greco-Catolic , Oradea 

Din sumar:
Mesajul Sfântului P rinte Papa Francisc pentru a XXII-a

Zi Mondial  a Bolnavului - pag. 3; Scrisoarea PSS Virgil Bercea - pag. 6;
Iuliu Maniu, comemorat la B d cin - pag. 14.

,



2 VESTITORUL

Cucernici P rin i, Iubi i Credincio i,
A i a  at din pres  despre evenimentele care 

marcheaz  în mod dramatic buna convie uire i spiritul 
comunitar în Ucraina, ar  vecin  a patriei noastre.

La rug ciunea Îngerul Domnului din 26 ianua-
rie, Sfântul P rinte Papa Francisc spunea: “Sunt apro-
ape cu rug ciunea de Ucraina, îndeosebi de cei care i-
au pierdut via a în aceste zile i de familiile lor. Doresc 
ca s  se dezvolte un dialog constructiv între institu ii i 
societatea civil  i, evitând orice recurgere la ac iuni 
violente, s  prevaleze în inima  ec ruia spiritul de pace 
i c utarea binelui comun.”

Biserica Greco-Catolic  Ucrainean  în mod cu 
totul special apare lovit  de atacuri de ur , într-un con-
text în care cre tinii – care sunt în acela i timp i cet eni 
– doresc s  vie uiasc  într-o ar  liber  i democratic , 
f r  corup ie, f r  minciun  i f r  violen e.

Ne exprim m preocuparea fa  de amenin rile 
contra Bisericii Greco-Catolice Ucrainene,  indc  
aduc aminte de spiritul cu care a fost preg tit  re-
presiunea i des  in area sa din 1946. Biserica Unit  
Ucrainean  p streaz  amintirea direct  a persecu iei 
pentru credin , la fel ca Biserica noastr , i care, iat , 
din p cate, pare s  se reitereze la orizont în ara vecin .

Biserica Român  Unit  cu Roma se al tur  în 
unire de dragoste i solidaritate fr easc  cu Biserica 
Greco-Catolic  din Ucraina în aceste momente dra-
matice, mai ales prin rug ciunea c tre Domnul P cii, 
P rintele Veacului ce va veni, Cel care ne une te în 
credin  i în slujire.

În semn de apropiere i sprijin, V  invit m 
st ruitor pe to i s  în l a i rug ciuni Bunului Dumne-
zeu pentru ca dreptatea i omenia s  r mân  o realitate 
vie în existen a iubitei Biserici Greco-Catolice ucraine-
ne, în aceste clipe de încercare.

În acest sens, în ziua de duminic  2 februarie 
2014, S rb toarea Întâmpin rii Domnului, în catedra-
lele i bisericile de pe cuprinsul teritoriului Bisericii 
Greco-Catolice Române se vor celebra slujbe potrivite 
acestui moment, în conformitate cu normele liturgice în 
vigoare i cu dispozi iile Ierarhului locului.

Unim glasul nostru cu cel al Preafericirii Sale 
Sviatoslav Shevchuk, Arhiepiscopul Major al Biseri-
cii Greco-Catolice din Ucraina, pentru a cere încetarea 
violen elor i a amenin rilor la adresa membrilor acestei 
atât de încercate Biserici i a întregului popor ucraine-
an. Precum a  rma Preafericirea Sa Sviatoslav în apelul 
adresat magistraturii din Ucraina: “nu exist  dreptate 
f r  adev r (…) nici frica, nici agresiunile, nici furia, nu 
vor   niciodat  de ajutor pentru viitorul nostru”.

Cerând bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Mai-
cii Preacurate, darul împ c rii i al p cii peste popo-
rul ucrainean i peste întreaga lume, r mânem uni i în 
rug ciune i în comuniune de slujire.

Cu arhiereasc  binecuvântare, în numele Sinodu-
lui Bisericii Române Unit  cu Roma, Greco-Catolic ,
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Iubi i fra i i surori,
1. Cu ocazia celei de-a XXII-a Zile Mondiale a 

Bolnavului, care are ca tem  anul acesta Credin  i 
caritate: “ i noi trebuie s  ne d m via a pentru fra i” 
(1 In 3,16), m  adresez în mod deosebit persoane-
lor bolnave i tuturor celor care le acord  asisten  
i îngrijire. Biserica recunoa te în voi, dragi bolnavi, 

o prezen  special  a lui Cristos suferind. Este a a: 
al turi, ba chiar înl untrul suferin ei noastre este cea 
a lui Isus, care poart  împreun  cu noi povara ei i îi 
reveleaz  sensul. Când Fiul lui Dumnezeu s-a urcat 
pe cruce, a distrus singur tatea suferin ei i i-a lumi-
nat întunericul. Suntem pu i în acest fel în fa a mis-
terului iubirii lui Dumnezeu fa  de noi, care revars  
în noi speran  i curaj: speran , pentru c  în planul 
lui Dumnezeu chiar i noaptea durerii se deschide la 
lumina pascal ; i curaj, pentru a înfrunta orice adver-
sitate în compania lui, uni i cu el.

2. Fiul lui Dumnezeu f cut om nu a eliminat 
din experien a uman  boala i suferin a, ci asumân-
du-le în sine, le-a transformat i le-a redimensionat. 
Le-a redimensionat, pentru c  nu mai au ultimul cu-
vânt, care în schimb este via a nou  în plin tate; le-a 
transformat, pentru c  în unire cu Cristos din negative 
pot deveni pozitive. Isus este calea i cu Spiritul s u 
putem s -l urm m. A a cum Tat l l-a d ruit pe Fiul 
din iubire i Fiul s-a d ruit pe sine însu i din aceea i 
iubire, i noi putem s -i iubim pe ceilal i a a cum ne-a 
iubit Dumnezeu pe noi, dându-ne via a pentru fra i. 
Credin a în Dumnezeul cel bun devine bun tate, cre-
din a în Cristos R stignit devine for  de a iubi pân  
la sfâr it i chiar pe du mani. Dovada credin ei au-
tentice în Cristos este d ruirea de sine, r spândirea 
iubirii fa  de aproapele, în special fa  de cel care nu 
o merit , fa  de cel care sufer , fa  de cel care este 
marginalizat.

3. În virtutea Botezului i a Mirului suntem che-
ma i s  ne conform m cu Cristos, Samariteanul Milos-
tiv al tuturor celor suferinzi. “În aceasta am cunoscut 
iubirea: el i-a dat via a pentru noi. La fel i noi trebu-
ie s  ne d m vie ile pentru fra i” (1 In 3,16). Când ne 
apropiem cu tandre e de cei care au nevoie de îngrijiri, 
purt m speran a i zâmbetul lui Dumnezeu în contra-
dic iile lumii. Când d ruirea generoas  fa  de ceilal i 
devine stilul ac iunilor noastre, facem spa iu Inimii lui 
Cristos i suntem înc lzi i de ea, oferind astfel contri-
bu ia noastr  la venirea Împ r iei lui Dumnezeu.

4. Pentru a cre te în tandre e, în caritatea res-
pectuoas  i delicat , noi avem un model cre tin spre 
care s  ne îndrept m privirea cu siguran . Este Mama 

lui Isus i Mama noastr , atent  la glasul lui Dumne-
zeu i la necesit ile i di  cult ile  ilor s i. Maria, 
determinat  de milostivirea divin  care se face trup 
în ea, uit  de ea îns i i porne te la drum în grab  
din Galileea în Iudeea pentru a o întâlni i a o ajuta 
pe veri oara Elisabeta; mijloce te la Fiul s u la nunta 
din Cana, când vede c  s-a terminat vinul pentru s r-
b toare; poart  în inima sa, de-a lungul pelerinajului 
vie ii, cuvintele b trânului Simeon care îi prevestesc 
o sabie care-i va str punge su  etul i cu t rie r mâne 
la picioarele Crucii lui Isus. Ea tie cum se parcurge 
acest drum i pentru aceasta este Mama tuturor celor 
bolnavi i suferinzi. Putem recurge încrez tori la ea 
cu devo iune  lial ,  ind siguri c  ne va asista, ne va 
sus ine i nu ne va p r si. Este Mama Celui R stignit 
Înviat: r mâne al turi de crucile noastre i ne înso e -
te pe drumul spre învierea i via a deplin .

5. Sfântul Ioan, discipolul care st tea cu Maria 
la picioarele crucii, ne face s  urc m din nou la izvoa-
rele credin ei i carit ii, la inima lui Dumnezeu care 
“este iubire” (1 In 4,8.16), i ne aminte te c  nu pu-
tem s -l iubim pe Dumnezeu dac  nu-i iubim pe fra i. 
Cel care st  sub cruce împreun  cu Maria, înva  s  
iubeasc  asemenea lui Isus. Crucea “este certitudinea 
iubirii  dele a lui Dumnezeu fa  de noi. O iubire a a 
de mare încât intr  în p catul nostru i-l iart , intr  în 
suferin a noastr  i ne d ruie te for a pentru a o purta, 
intr  i în moarte pentru a o învinge i a ne mântui… 
Crucea lui Cristos ne invit  i s  ne l s m contagia i 
de aceast  iubire, ne înva  s -l privim mereu pe cel -
lalt cu milostivire i iubire, mai ales pe cel care sufer , 
pe cel care are nevoie de ajutor” (Via Crucis cu tinerii, 
Rio de Janeiro, 26 iulie 2013).

Încredin ez aceast  a XXII-a Zi Mondial  a Bol-
navului mijlocirii Mariei, pentru ca s  ajute persoane-
le bolnave s  tr iasc  propria suferin  în comuniune 
cu Isus Cristos i s -i sus in  pe cei care se îngrijesc 
de ele. Tuturor, bolnavi, lucr tori sanitari i voluntari, 
împart din inim  Binecuvântarea Apostolic .

Mesajul Sfântului P rinte Papa Francisc
pentru a XXII-a Zi Mondial  a Bolnavului

Credin  i caritate: “ i noi trebuie s  ne d m via a pentru fra i” (1In 3,16)
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(continuare în pag. 5)

A boteza, în limba greac  baptizein, înseamn , 
din punct de vedere  zic, cufundarea în ap , i simbo-
lizeaz  înmormântarea celui botezat în moartea lui Isus, 
de unde iese înviat împreun  cu El ca „f ptur  nou ” 
(2Co.5,17). Cufundarea în ap  este simbolul mor ii i al 
puri  c rii, dar i al rena terii i al reînnoirii având ca 
efecte: iertarea p catelor i primirea darului Spiritului 
Sfânt (Fa.2,38). Botezul este sacramentul cel dintâi pen-
tru c  înaintea lui nu putem primi nici un alt sacrament. 
Botezul este izvorul vie i noi în Cristos, care alimentea-
z  cu harurile baptismale întreaga via  cre tin . „Sfân-
tul Botez este fundamentul întregii vie i cre tine, poarta 
vie ii în Spirit, (vitae spiritualis ianua), ce deschide ca-
lea spre celelalte sacramente. Prin botez, suntem elibe-
ra i de p cat i ren scu i ca  i ai lui Dumnezeu, devenim 
m dulare ale lui Cristos, suntem încorpora i în Biseric  
i f cu i p rta i la misiunea ei”. (1)

 Sacramentul Sfântului Botez se bazeaz  pe dou  
textele a din Evanghelie: primul text, Marcu (1,9), vor-
be te de botezul lui Isus: „ i în zilele acelea, Isus a ve-
nit din Nazaretul Galileii i s-a botezat în Iordan de la 
Ioan” i al doilea text, Matei 28,19 vorbe te de botezul 
neamurilor: „face i ucenici din toate neamurile, bote-
zându-i în numele Tat lui i al Fiului i al Sfântului Spi-
rit”. Taina Sfântului Botez a fost instituit  de Isus care a 
s  n it apa prin contactul cu ea dându-i putere cur itoare 
de p cate. Prin botez cre tinii se îndumnezeiesc primesc 
 lia ia divin , devenind   i ai S  ntei Treimi. „Aceast  

baie este numit  iluminare, pentru c  cei care primesc 
aceast  înv tur  [catehetic ] au cugetul luminat. Pri-
mind prin Botez Cuvântul, «lumina cea adev rat , care 
lumineaz  pe tot omul» (In. 1, 9), cre tinul, «dup  ce a 
fost luminat» (Ev. 10, 32), a devenit «Fiu al luminii» (1 
Ts. 5, 5) i el însu i «lumin » (Ef. 5, 8)”. (2)

 Botezul a fost practicat de apostoli, iar în zilele 
noastre este practicat de preo i ca urma i demni ai s  n-
ilor apostoli. În caz de urgen  i în lipsa unui preot, 

botezul poate   administrat de orice om care are inten ia 
de a boteza în conformitate cu înv tura Bisericii. Bo-
tezul mai este numit i „baia na terii celei de a doua 
prin înnoirea Spiritului Sfânt” (Tt. 3,5). Prin Botez se 
înf ptuie te acea na tere despre care Isus a zis: „De nu 
se va na te cineva din ap  i din Spirit, nu va putea intra 
în Împ r ia lui Dumnezeu” (In. 3,5). Botezul devine 
sacramentul prin care se deschide calea spre mântuire, 
spre Împ r ia lui Dumnezeu. 

Sacramentul botezului de administreaz  prin cu-
fundare sau turnare cu ap  s  n it  care este simbolul 
ac iunii de cur ire operat  de c tre Spiritul Sfânt. Cei 
boteza i devin membrii ai trupului mistic a lui Cristos 
i mo tenitori ai vie ii ve nice în împ r ia lui Dumne-

zeu. Botezul cur   toate p catele i face din cel botezat 
o „f ptur  nou ” (2 Cor. 5,17); un  u adoptiv „p rta  

dumnezeie tii  ri” (2 Pt. 1,4); mo tenitor al lui Dumne-
zeu împreun  cu Isus (Rom. 8,17); iar trupul s u devine 
„templu al Spiritului Sfânt” (1 Cor. 6,19).

Botezul se administreaz , de regul , în fraged  
copil rie, dar se poate administra i adul ilor. Botezatul, 
prin na ii s i, face ni te f g duin e cu valoare de leg -
mânt: lep darea de Satana, unirea cu Cristos i slujirea 
Lui. Botezul se face în numele Tat lui, al Fiului i al Spi-
ritului Sfânt. To i cei care a primit acest sacrament, copii 
sau adul i, este necesar s  creasc  în credin  pentru a 
dobândi cuno tin ele necesare în vederea con tientiz rii 
transform rii prin care au trecut. Promisiunile f cute la 
botez trebuie reînnoite periodic în decursul vie ii de c -
tre cel botezat pentru c  „cel ce va crede i se va boteza 
se va mântuii; iar cel ce nu va crede se va osândi” (Mc. 
16,16). Chipul lui Cristos îl purt m cu noi pretutindeni 
pentru c  s-a întip rit în mod ne ters pe  rea noastr . 
Botezul este intrarea sacramental  în via a de credin , 
adev rata poart  spiritual  a vie ii. 

Dar credin a cerut  pentru Botez nu este o cre-
din  perfect  i su  cient de matur , ci este un început 
de credin  chemat s  se consolideze i s  se dezvolte 
continuu pe tot parcursul vie ii. „În cel botezat d inuie 
totu i anumite consecin e ale p catului, ca suferin ele, 
boala, moartea ori fragilit ile inerente vie ii, cum ar   
sl biciunile de caracter etc., precum i o înclina ie spre 
p cat, pe care Tradi ia o nume te concupiscen  sau, 
metaforic, «focarul p catului» (fomes pecati): «L sat  
pentru încercarea noastr , concupiscen a nu poate d una 
celor care, neconsim ind la ea, rezist  cu curaj prin harul 
lui Cristos»”. (3)

Botezul constituie fundamentul comuniunii dintre 
credincio i, leg tura sacramental  a unit ii existente între 
cei care au fost regenera i prin el. Prin Botez cre tinul este 
pecetluit cu un sigiliu spiritual care nu se va terge nici 
de p cat, chiar dac  p catul îngr de te Botezul s  aduc  
roade demne de mântuire. Botezul este dat odat  pentru 
totdeauna i deci, nu poate   repetat pentru c : „este un 
Domn, o credin , un botez” (Ef. 4,5). „«Pecetea Domnu-
lui» («Dominicus character») este pecetea cu care Spiri-
tul Sfânt ne-a însemnat «pentru ziua r scump r rii» (Ef. 
4,30). «Într-adev r, Botezul este pecetea vie ii ve nice». 
Cre tinul care «va   p strat pecetea» pân  la sfâr it, adi-
c  va   r mas  del cerin elor Botezului s u, va putea s  
mearg  însemnat «cu semnul credin ei» cu credin a Bo-
tezului s u, în a teptarea vederii fericite a lui Dumnezeu 
– împlinire a credin ei – i în speran a Învierii”. (4)

Botezul semni  c  i înf ptuie te moartea fa  de 
p cat i intrarea în via a S  ntei Treimi prin con  gurarea 
cu misterul pascal al lui Cristos. Prin Botez omul devine 
o persoan  responsabil  de actele i faptele sale fa  de 
bunul i îndur torul Dumnezeu. Via a nou  în Cristos, 

BOTEZUL DOMNULUI ISUS
Ioan M GHERU AN
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(urmare din pag. 4)
primit  la Botez, este eliberarea de lan urile p catului 
str mo esc, dar nu i de p catele viitoare. Cel ce p c tu-
ie te dup  Botez, r mâne totu i într-o anumit  leg tur  
cu Cristos, f r  s  mai trebuiasc  s  se boteze. Refacerea 
leg turii i intrarea deplin  în comuniune cu Isus, sl bite 
prin p cat, se realizeaz  prin Sacramentele Poc in ei i 
Euharistiei în conlucrare cu harul divin izb vitor. „Bise-
rica nu cunoa te o alt  cale de a asigura intrarea în feri-
cirea ve nic , în afar  de Botez, de aceea are grij  s  nu 
neglijeze misiunea pe care a primit-o de la Domnul de 
a-i face s  renasc  „din ap  i din Spirit Sfânt” pe to i 
cei care pot   boteza i. Dumnezeu a legat mântuirea de 
sacramentul Botezului”. (5)

(1) CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, edi ia a III – a, 
1213; (2) Idem 1216; (3) Idem 1264; (4) Idem 1274. (5) 
M RTINC  I. Sacramentele Bisericii Catolice, Ed. Arh. 
Romano-Catolice Bucure ti,2003, p 73;

Botezul nu face doar o cur are sau o primenire a 
 in ei omene ti, ci realizeaz  o adev rat  remodelare a 

întregii  ri încadrându-o în tiparele credin ei cre tine i 
conectându-o la via a ve nic . În apa Botezului, p ca-
tul omenesc se scufund  i se nimice te, iar  rea noastr  
umbrit  de p cat este  retopit  la focul harului divin i 
readus  la str lucire crea iei originale pl m dind un om 
nou capabil s  vad  clar i s  fac  distinc ie între urâciu-
nea p catelor i frumuse ea virtu ilor cre tine. Doamne, 
încununeaz  Botezul cu m rirea Ta!

Pr. Anton MOISIN

Dup  decapitarea centrului bisericesc unit din 
Blaj în Octombrie 1948, treptat s-au pro  lat dou  fo-
care de rezisten  unit  în secret: Reghinul, unde acti-
va Episcopul Alexandru Todea, deveni Mitropolit, i 
Victoria, unde activa Pr. Prof. Dr. Octavian Moisin 
(devenit Canonic Mitropolitan). Între cei doi clerici de 
frunte ai Bisericii Române Unite martirizate s-a deru-
lat zeci de ani o vast  coresponden , ei încurajându-se 
reciproc pentru a da curaj i speran  altora, în timp ce 
desf urau o ampl  activitate de a  rmare i ap rare a 
drepturilor Bisericii noastre. În cele ce urmeaz  vom 
oferi câteva fragmente gr itoare din câteva scrisori,ele 
putând   motiv de medita ie, speran  i curaj altora 
de azi cuprin i de încercarea îndoielii i a descuraj rii.

 Astfel, la 31.03.1981, Alexandru Todea îi 
scria: „Adânc mi cat, V  mul umesc, din su  et,pentru 
sentimentele exprimate, dorindu-V  tot binele personal 
i ploaie de haruri peste cei mai dragi, dintre cei dragi. 

Alexandru Todea”.
Octavian Moisin cerea în scrisoarea din 

25.03.1985 „...bel ug de haruri spirituale, cu bucuria 
împlinirii n dejdilor noastre comune,cu prilejul ani-
vers rii a 42 (Alexandru Todea), 47 (Pompeiu Onofre-
iu), 38 (Eugen Popa) de ani de preo ie a Fr iei Tale. 
Unit în rug ciune, în acelea i inten ii i cu aceea i dra-
goste fr easc ”.

 Episcopul Alexandru Todea r spundea la 
19.IV.1985 (reproducem originalul): 

Încredere în planul divin

  Mai oferim o scrisoare trimis  Episcopului Ale-
xandru Todea de c tre P rintele Octavian Moisin în 
10.04.1966 (se public  aici pentru prima dat ):

 „Iubite frate,
 Cum a  putea l sa ca sentimentele de dragoste 

i de unire su  eteasc  ce ne leag  fr e te pe to i, în 
t cuta i marea noastr  Familie, s  nu se reverese din 
inim , în aceste zile pline de bucuria Învierii Celui care 
din nem rginita-I iubire ne-a ales s -i  m p rta i su-
ferin elor i biruin elor Sale glorioase, i asupra celor 
mai apropia i în inten ii ? Regret c  nu le cunosc la to i 
adresa, spre a le face cunoscute gândurile mele, i fac 
acest lucru indirect, prin aceste rînduri, cu speran a c  
totu i le vor   cumva accesibile. Dar ce po i a terne pe 
hârtie în câteva cuvinte ceea ce su  etul n zuie te spre 
împlinire, ceva ce tr irea clip  de clip  î i cople e te  -
in a într-o dorin  nestr mutat  spre împlinirea n dej-
dilor comune, unite în dregostea fr easc   în Domnul? 
Desigur, am avea multe s  ne spunem, s  ne sf tuim, s  
realiz m. Într-o zi, vom avea sper i acest prilej. Pân  
atunci, care s   e cu o zi mai apropiat  de bucuria a -
tept rii noastre împlinite, Te îmbr i ez iubite frate (...) 
i- i spun din toat  inima, a a cum în inten ii am spus-

o tuturor alor no tri: Hristos a înviat ! Întru mul i ani! 
Octavian Moisin. Victoria, 10.IV.,Sf. Pa ti”.

P rintele Octavian Moisin i Episcopul Alexan-
dru Todea au avut prilejuri s  se întîlneasc  i s  discu-
te problemele Bisericii, de i erau urm ri i amândoi de 
Securitate.

  La 4.01.1977 acela i ierarh îi scria P rintelui 
Octavian Moisin (reproducem originalul):
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Scrisoarea PSS Virgil adresat  eurodeputa ilor cu privire la 
Raportul Lunacek *

Stimat  Doamn /Domnule Euro-Deputat,
Cu toat  considera ia i respectul pentru munca 

pe care o depune i în folosul cet enilor României, deci 
ai Europei, V  rug m s  reanaliza i i s  nu  i de acord 
cu propunerile f cute de Raportul Lunacek  – care se va 
vota în plen, s pt mâna 3-6 februarie.

Motivele pentru care v  solicit acest lucru sunt:
1. Domnia Voastr , ca român, pleda i i duce i 

în Europa valori care au la baz  legile naturale în care 
cu to ii am fost crescu i. Biserica nu condamn  persoa-
nele, orice orientare ar avea, ci le ajut  s  mearg  pe 
un drum al binelui, al frumosului, al iert rii, al împ -
c rii al responsabilit ii i demnit ii. Fiecare persoan  
uman  are dreptul natural de a tr i i de a se dezvolta 
liber pe acest p mânt. Valoarea libert ii este un drept 
fundamental. Consider m c s toria dintre un b rbat i 
o femeie ca încadrându-se în legile naturii pe care v  
rug m s  o proteja i;

2. V  rug m, în acela i timp, s  promova i ca 
întotdeauna i de aceast  dat  principiul universal al 
drepturilor omului i s  nu vota i favorabil „Raportul 
Lunacek”;

* Raportul Lunacek, numit i „Foaia de par-
curs a UE împotriva homofobiei i discrimin rii pe 
motiv de orientare sexual  i identitate de gen”, este 
un raport de ini iativ  al unui grup din Parlamentul Eu-
ropean, f r  caracter legislativ, programat a   votat în 
plenul Parlamentului European pe 4 februarie. Chiar i 
f r  a avea urm ri obligatorii, Raportul Lunacek este 
esen ial pentru lobby-ul homosexual, pentru c  poate 
stabili agenda european  în domeniul sexualit ii pen-
tru urm torii 7 ani.

Acela i grup care a ini iat Raportul Estrela, refe-
ritor la „drepturile sexuale i reproductive”, respins la 
vot în P.E. pe 10 dec. 2013, se a   în spatele Raportului 
Lunacek, care reia de fapt i temele Estrela („dreptul” 
la avort i educa ia sexual  obligatorie înc  din cre ), 
adaug  de  nirea comportamentului gay ca  ind „nor-
mal”, legalizarea c s toriilor gay, permiterea adop iei 
de copii de c tre asemenea „cupluri” etc. i pune bazele 
pentru o dictatur  gay în Uniune.

Ca i Estrela, Raportul Lunacek încalc  prin-
cipiul subsidiarit ii: competen a statelor membre în 
ceea ce prive te politicile care se adreseaz  familiei, 
de  nit  înc , în România i în alte state UE, ca uniunea 
dintre un b rbat i o femeie.

Sexualitatea este tratat  sistematic ca  ind sepa-
rat  de func ia reproductiv  i este v zut  ca o acti-
vitate recreativ , un „drept” pentru to i, la respectarea 
c ruia trebuie s  vegheze Uniunea. De mai mul i ani 
lobby-ul gay încearc  s - i îmbrace obiectivele politice 
în haina drepturilor omului. În acest scop, în anul 2006 

au fost enun ate principiile Yogyarta, denumite astfel 
dup  un ora  din Indonezia, unde câ iva „exper i” s-au 
adunat pentru a „interpreta” drepturilor omului din 
perspectiva homosexualilor. De i documentul nu este 
recunoscut de nimeni în afara creatorilor s i, conform 
acestor „principii”, toate statele trebuie s  legalizeze 
c s toria gay, în caz contrar  ind considerate „inamici 
ai drepturilor omului”! Libertatea de opinie i de ex-
primare este ignorat  de ace ti „exper i”, promotori ai 
unei veritabile dictaturi gay.

Raportul Lunacek reprezint  una dintre tentati-
vele de a introduce principiile Yogyakarta în legisla ia 
UE. O alt  încercare, e uat , a avut loc recent, în timpul  
sesiunii Adun rii Parlamentare a OSCEE (Organiza ia 
pentru Securitate i Cooperare în Europa).

Câteva pericole con inute de Raportul Lunacek
În primul rând, Raportul propune ca UE s  intro-

duc  în strategia-cadru un „mecanism” care s  asigure 
faptul c  nici o lege ulterioar  a Uniunii nu va aduce 
atingere intereselor persoanelor gay. Acest lucru ar crea 
un privilegiu f r  precedent, având în vedere c  orice 
lege este contrar  intereselor unui grup sau altuia. De 
fapt, un asemenea „mecanism” ar echivala cu un drept 
de veto pentru persoanele gay, pe care numai ele l-ar 
avea. O întrebare ar  : de ce numai ele s  aib  drept de 
veto? Drepturile omului sunt pentru to i i ele nu trebu-
ie s  ajung  privilegii pentru unii.

Raportul vorbe te doar de „drepturile persoane-

3. Biserica promoveaz  i respect  egalitatea 
de anse a femeii, recunoscându-i rolul important pe 
care îl joac  în societate ca mam , sor , so ie, dar i 
ca având acelea i drepturi precum b rbatul. Femeia nu 
poate   umilit  i nici îngr dit  i nici nu poate   trans-
format  în b rbat i nici b rbatul în femeie. V  rug m 
s  sus ine i egalitatea dintre femeie i b rbat ca dou  
identit i pre ioase i de neînlocuit ale  rii umane;

4. Consider m c , într-o Europ  a popoarelor,  -
ecare poate contribui cu darurile sale. România noastr  
are aceste valori pe care Domnia Voastr  pute i s  le 
oferi i Europei i lumii. V  rug m s  v  face i un me-
sager al valorilor care ne caracterizeaz  i de aceea v  
rug m s  nu  i de acord cu „Raportul Lunacek”.

Sunt convins, Doamn /Domnule Euro-Deputat, 
c  întotdeauna i prin tot ceea ce face i urm ri i binele 
persoanei umane i al societ ii. V  mul umesc pentru 
aceast  munc , bunul Dumnezeu s  v  binecuvânteze 
iar Maica Sfânt  s  v  ocroteasc  mereu!

+ Virgil Bercea
Vicepre edinte COMECE - Bruxelles
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(urmare din pag. 6)
lor LGBTI”. „Drepturile” lor sunt desprinse arti  cial de 
drepturile omului i sunt privite ca apar inând unui grup 
separat, ceea ce submineaz  principiul universalit ii 
drepturilor. Unii sunt mai egali decât ceilal i i drep-
turile persoanelor gay trebuie s  aib  prioritate, spune 
Raportul, în esen .

Raportul face referire la „foile de parcurs” pen-
tru persoanele cu dizabilit i i cele de etnie rom . Do-
cumentele respective sunt despre persoane cu nevoi 
speciale care nu pot primi un „tratament egal” pentru 
a le oferi o via  mai bun , ci un tratament privilegiat; 
pentru ele sunt gândite politici speciale. A propune po-
litici speciale pentru persoanele gay înseamn  doar s  
le oferi privilegii, nu s  le oferi un tratament egal.

Unele propuneri din Raport sugereaz  c  maria-
jele gay ar trebui recunoscute de facto i în statele care 
nu le-au legalizat. Acest lucru este insinuat prin cererea 
ca toate actele civile în care persoanele gay sunt parte 
s   e considerate valabile i în restul statelor UE.

Raportul pretinde c  persoanele gay trebuie pro-
tejate de orice critic , numit  generic „crim  de ur ” 
(hate crime sau bias crime). În acela i timp se pretinde 
c  libertatea persoanelor gay, „de a se aduna i de a se 
exprima”, nu trebuie s   e în nici un fel restric ionat , 
mai ales de legile care au scopul s  protejeze mino-
rii… Autorii raportului propun un dublu standard: li-
bertatea de exprimare f r  restric ii pentru grupul gay 
i libertate de exprimare restric ionat  pentru cei care 

îi critic . To i trebuie s  avem libertate de expresie i 
s   m proteja i de crimele de ur , nu doar homosexua-
lii. Crime de ur  au comis i homosexualii contra altor 
grupuri, de ex. în 2013, la Bruxelles, unde slujea un 
Arhiepiscop, i la Biserica Madeleine din Paris.

Raportul Lunacek apar ine agendei anticre tine, 
cu sus inere serioas  la Bruxelles. Odat  adoptat, chiar 
dac  nu are putere legislativ , el va putea servi drept 
baz  pentru o Directiv , lege unional  cu caracter obli-
gatoriu.

www.culturavietii.ro

În biserica din Topa de Cri  (jud. Bihor) s-a în-
ceput slujirea alternativ  a comunit ilor greco-catolic  
i ortodox

Vineri, 7 februarie 2014, la sediul Prim riei din 
Comuna Vadu Cri ului (jud. Bihor) a avut loc întâlni-
rea reprezentan ilor parohiilor greco-catolic  i ortodo-
x  din localitatea Topa de Cri , jud. Bihor, în cadrul 
c reia s-a pus în aplicare Ordonan a Preziden ial  de 
slujire alternativ  a comunit ilor greco-catolic  i or-
todox  din localitate, semnându-se astfel protocolul de 
slujire alternativ .

La întâlnire au participat: primarul comunei 
Vadu Cri ului – Cosma Dorel, în calitate de mediator, 
Pr. Vasile ân a  - paroh al Parohiei Greco-Catolice 

din Topa de Cri , Pr. Dorel Octavian Rusu – protopop 
ortodox de Oradea, Pr. Vasile Cioca, paroh al Parohiei 
Ortodoxe din Topa de Cri  înso it de Consiliul Parohial 
ortodox.

În data de 16 februarie 2014, comunitatea gre-
co-catolic  din Topa de Cri  a celebrat prima Sfânt  
Liturghie în biseric  dup  mai bine de 65 de ani, timp 
în care biserica a fost dat  de c tre regimul comunist în 
folosin a Bisericii Ortodoxe. La eveniment a participat 
Pr. Gavril Buboi, protopop de Oradea i al i preo i din 
împrejurimi.

Comunitatea ortodox  din localitate a acceptat 
modalitatea de slujire alternativ  a slujbelor religioa-
se în biseric , în spirit cre tinesc, modalitate propus  
i sus inut  întotdeauna de Biserica Român  Unit  cu 

Roma Greco-Catolic . 
În continuare, biserica din localitate va   folosit  

de cele dou  comunit i cre tine.
Biroul de pres

Prima slujb  greco-catolic  în Topa de Cri  dup  65 de ani
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La Oradea, persoanele consacrate au fost s rb to-
rite sâmb t , 1 februarie, în ziua preserb rii Întâmpin rii 
Domnului. Anul acesta, gazd  a fost Episcopia Roma-
no-Catolic  din urbe c reia i-a venit rândul de a organi-
za evenimentul s rb toririi celor care i-au pus via a în 
mâinile Domnului ca jertf  de rug ciune i adorare.

C lug ri i c lug ri e apar inând diferitelor or-
dine ori congrega ii de pe teritoriul celor dou  Dieceze 
s-au întîlnit pe irul Canonicilor la ora 9:30, la umbra 
Bazilicii romano-catolice cu hramul „Ridicarea la Cer 
a Fecioarei Maria”, impozant edi  ciu baroc l sat mo -
tenire din secolul al XVIII-lea.

Dup  primirea participan ilor, cuvântul de bun-
venit a fost adresat de Preas  n itul P rinte László Böc-
skei, episcopul Diecezei Romano-Catolice de Oradea, 
care l-a salutat pe Preas  n itul P rinte Virgil Bercea, 
episcopul greco-catolic al Eparhiei, participant i el 
la întâlnirea persoanelor consacrate. De asemenea, l-a 
prezentat pe predicatorul scurtelor momente de re  ec-
ie: preotul Tibi Pantea, venit de la Cluj-Napoca din 

Ordinul Fra ilor Minori Observan i. În cuvântul scurt 
dinaintea S  ntei Liturghii, vorbind în maghiar  i ro-
mân , fratele franciscan a explicat, cu umor spiritual, 
c  Isus nu distruge o persoan  chemat  de el la un ast-
fel de statut de via . De aceea, pentru a ar ta lumii 
c  persoana consacrat  nu este un distrus ori un ratat, 
c lug rii trebuie s  transpire pe chipul lor o c ldur  a 
bucuriei, o frumuse e interioar  tradus  în zâmbetul 
cald al generozit ii su  etului.

Dup  discu iile pe grupuri a urmat Liturghia 
solemn , în impozanta Bazilic  din curtea Episcopiei 
Romano-Catolice. Ceremoniile au fost prezidate de PS 
László Böcskei. A concelebrat i PS Virgil Bercea îm-
preun  cu soborul de preo i in-
vita i la s rb toare. La omilie, 
microfonul i-a apar inut din 
nou fratelui Tibi Pantea de 
la Cluj care a subliniat faptul 
c  Isus ne-a ar tat unde este 
comoara noatr : în ceruri! De 
aceea persoana consacrat  
munce te pentru Dumnezeu 
i pentru oameni, tiind c  va 

primi r splat  în ceruri. 
Imediat dup  predic , 

cu f clii aprinse, c lug rii 
i c lug ri ele i-au reînnoit 

voturile i jurm mântul de  -
delitate fa  de Treimea Prea-
sfânt  care i i-a pus deoparte 
pe ace ti „consacra i” pentru 
a-i   mo tenire.

Dup  o ceremonie im-
presionant , la care au par-

ticipat, pe lâng  persoanele consacrate, i consacra ii 
seculari apar inând Ordinului al treilea franciscan, dar 
i laici veni i s  se bucure de prezen a c lug rilor i 

c lug ri elor de pe teritoriul Diecezei i, probabil, cu 
prezen a lor s  le mul umeasc  acestora discret pentru 
t ria rug ciunii lor, for  cu care men in Biserica, totul 
s-a ispr vit cu un moment de Adora ie Euharistic . Îna-
intea Preas  ntei Taine a Altarului, câte un reprezentant 
al  ec rei comunit i c lug re ti a rostit o rug ciune 
de pream rire ori mul umire adresat  Majest ii Divine 
dup  care s-a dat binecuvântarea euharistic .

Reîntor i pe irul Canonicilor, în sala de festivt i 
a Episcopiei, c lug rii i c lug ri ele s-au bucurat de un 
moment de agap  oferit  de organizatori i de un fru-
mos moment de convivialitate care a apropiat persoanele 
consacrate provenind, iat , din diversitatea atâtor forme 
de via  c lug reasc  de pe teritoriul Eparhiei.

Mul umim lui Dumnezeu pentru o astfel de zi i 
îi cerem harul statorniciei, al  delit ii i al curajului 
pentru cei care sunt „cinstea Bisericii i izvor de haruri 
cere ti” (CV 2, PC 7).

Pr. Claudiu Ardelean, CSE

Ziua persoanelor consacrate celebrat  la Oradea
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P rintele Zorel Micl u  a plecat la Domnul
Luni, 10 februarie a.c., în Biserica Greco-Catoli-

c  din localitatea Borle ti, jude ul Satu Mare, s-a cele-
brat slujba de înmormântare a celui care a fost protopop 
de Marghita, p rintele Zorel Micl u . 

Num rul de credincio i care au dorit s -l condu-
c  pe ultimul drum p mântesc pe cel care le-a fost prie-
ten i p stor a fost foarte mare. Au venit de la Marghita, 
ora ul în care p rintele a desf urat o bogat  activitate 
pastoral ,  ind protopop din anul 2001, dar i din u-
mal, parohia unde p rintele începuse în anul 1993 mi-
siunea sa de p stor de su  ete. Nici colegii preo i nu au 
fost pu ini. P rin ii vicari, protopopi i parohi au venit 
din parohiile din Eparhiile de Oradea i de Maramure  
dar i din Italia pentru a-i aduce un ultim omagiu fostu-
lui lor coleg în cele ale propov duirii Cuvântului Divin.

Preas  n itul Virgil Bercea a celebrat funeraliile 
i i-a încurajat pe cei r ma i din familia p rintelui s   e 

coeren i cu ceea ce p rintele Zorel a propov duit pân  
acum: credin a în via a ve nic  i în acea iubire care îl 
face pe om s  vad  dincolo. 

Preafericitul P rinte Cardinal Lucian Mure an 
i Preas  n itul Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj 

au transmis mesaje de condolean e încurajând i mân-
gâind pe cei r ma i, asigurându-i totodat  de faptul c  
Dumnezeu îl prime te cu bra ele deschise pe slujitorul 
S u, p rintele Zorel.

Odihna cea ve nic  d -i-o lui Doamne i Lumina 
cea f r  de sfâr it s -i str luceasc . S  se odihneasc  în 
pace. Amin 

Biogra  a p rintelui Zorel Micl u

Pr. Zorel Micl u  s-a n scut la data de 26 sep-
tembrie 1967, din p rin ii Mihai i Terezia. A frecven-
tat gr dini a de la 4 ani, apoi coala primar  i gimna-
ziul în localitatea natal . A urmat apoi liceul. Clasele a 
IX-a i a X-a în Satu-Mare iar treapta a doua de liceu în 
Baia Mare – pro  l  lologie. A stat un an în M n stirea 
Rohia al turi de Nicolae Steinhardt.

În anul 1990 s-a înscris la Institutul Teologic 
Greco-Catolic din Baia Mare,  nalizându- i studiile la 
Institutul Teologic Greco-Catolic de grad universitar 
din Oradea, f când parte din prima genera ie de stu-
den i seminari ti de dup  1989.

S-a c s torit în 1993 cu Adriana  ind hirotonit 
preot de PSS Vasile Hosu în 14 noiembrie 1993 în pa-
rohia umal jud. S laj. Primii ani de slujire i-a desf -

urat în aceast  parohie cu  lia Cam r. Împreun  cu 
comunitatea de aici reu e te s  consolideze Biserica 
înfrumuse ând-o cu un iconostas nou, b nci noi i s  
renoveze casa parohial . În 1995 Dumnezeu le bine-
cuvânteaz  c s toria cu un b iat pe nume Mihai, iar în 
1998 cu o feti  pe nume Zorela.

În anul 2001 a fost numit protopop de Marghita 
unde s-a implicat activ dând dovad  de un bun gospo-
dar, reu e te s  construiasc  actuala biseric  ce a fost 
s  n it  în anul 2003. Nu se opre te aici i continu  cu 
construc ia casei parohiale. În paralel cu aceste lucr ri 
în toamna anului 2003 preia i construc ia bisericii gre-
co-catolice din Ghenetea care, prin aportul dânsului, se 
s  n e te în vara anului 2004. La fel ca i aici, p rinte-
le protopop Zorel Micl u  sprijin   ecare parohie prin 
cuno tin ele i darurile cu care Dumnezeu l-a înzestrat 
dând dovad  de spirit organizatoric deosebit, sinceri-
tate i onestitate. Printre multele realiz ri pe care le-a 
avut în toat  activitatea trebuie s  amintim i de pictura 
bisericii greco-catolice din Marghita pe care i–a dorit-
o din tot su  etul.

Dup  toat  aceast  bogat  activitate în via 
Domnului, Tat l cel ceresc îl cheam  la el în data de 
7 februarie 2014 pentru a-i pune pe cap coroana mân-
tuirii sale.

P rintele Zorel o las  în urm  pe so ia sa Adria-
na, pe cei doi copii: Mihai de 19 ani i Zorela de 16 ani 
i o m icu  b trân .

Dumnezeu s -l ierte i s -l odihneasc  în ceata 
celor drep i. Amin.

Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2014
MARTIE 

Universal : Pentru ca în toate culturile s   e respectate drepturile i demnitatea femeilor. 
Pentru evanghelizare: Pentru ca numero i tineri s  primeasc  invita ia Domnului de a- i consacra via a lor vestirii evangheliei.
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Ca în anul trecut i în anul acesta la Curtuiu eni 
s-a organizat s pt mâna de rug ciune pentru unitatea 
cre tinilor. Cre tinii din Canada au propus pentru medi-
ta ie i rug ciune  textul din scrisoarea c tre 1Corinteni 
1-17 a sf. Apostol Pavel :”Oare s-a împ r it Cristos ?”

 Timp de 18 luni Apostolul Pavel a vestit aici 
evanghelia i a pus bazele unei noi comunit i cre tine. 
Dup  plecarea lui al ii vor continua activitatea apos-
tolic , dar noii cre tini riscau s   e ralia i mai mult de 
persoana celui care vestea evanghelia decât de Mântui-
torul Cristos.

 „Eu sunt al lui Pavel, spuneau unii, al ii: Eu 
sunt al lui Apollo, sau”Eu sunt al lui Petru”. „ Sfântul 
Pavel spune c  schismele sunt necesare o anume peri-
oad  de timp i c  Domnul tie de ce : pentru a ne pune 
la încercare, pentru a ne antrena, pentru a ne face s  ne 
maturiz m, pentru a ne face umili. Dar, în acela i timp, 
noi suntem obliga i s  mergem spre unitate.

 Unitatea oamenilor în multiplicitatea lor a de-
venit posibil , c ci Dumnezeu, acest unic Dumnezeu al 
cerului i al p mântului, s-a ar tat nou ; pentru c  ade-
v rul esen ial despre via a noastr  despre „ de unde”? 
i spre ce ?” a devenit vizibil atunci când el ni s-a ar tat 
i în Isus Cristos ne-a f cut s  vedem propria sa fa . 

Acest adev r despre esen a su  etului nostru, despre 
via a noastr  i despre moartea noastr , adev r care a 
fost f cut vizibil de Dumnezeu, ne une te i ne face 
s  devenim fra i. Catolicitatea i unitatea merg mân  
în mân . i unitatea are un con inut: credin a pe care 
apostolii ne-au transmis-o din partea lui Cristos.”( Be-
nedict AL XVI –LEA)

Anul acesta întâlnirea pentru unitatea cre tini-
or a început în biserica reformat  din localitate unde 
a rostit cuvânt de înv tur  noul preot romano-catolic 
Z.Tatar din textul sus amintit.

 A doua zi credincio ii s-au reunit la biserica 
greco-catolic , unde a predicat preotul reformat Iosif 
Sabo. Aici pentru primadat  de la revenirea credincio-
ilor greco-catolici din satul V ad comuna Curtuiu eni 

a fost invitat de consiliul pastoral parohial greco-cato-
lic Curtuiu eni p rintele Vlad Voicu, care ne-a i ono-
rat cu prezen a sa. A treia zi ne-am adunat în biserica 
ortodox  unde a predicat subsemnatul. A patra zi ne-am 
adunat la biserica romano-catolic  din comun  unde a 
predicat preotul ortodox Iulian Lenghel. Anul acesta pe 
lâng  prezen a mare de credincio i a luat parte i dl. 
Primar Istvan Nagy cu so ia, to i curatorii de la cele 
patru culte i domnii consilieri locali.

„Doamne Dumnezeule, care ai adunat deosebite 
popoare întru m rturisirea numelui T u, ie ne rug m 
pentru toate popoarele cre tine. Aducându-ne aminte 
de vrednicia lor mai mare, pe care au avut-o în Biseri-
ca Ta, Te rug m, ca inspira i de tine s  o doreasc  din 

S pt mâna de rug ciune pentru unitatea cre tinilor la Curtuiu eni

nou i s  formeze împreun  cu noi o singur  turm  sub 
un singur p stor. F  ca i ei s  se adape cu înv ru-
rile S  n ior lor P rin i, care sunt i p rin ii credin ei 
noastre. Ap r -i de orice gre al  prin care s-ar înde-
p rta de noi. Iar spiritul în elegerii i al iubirii, care 
este semnul prezen ei Tale între oameni, f  s  aduc  în 
grab  ziua, când rug ciunile noastre se vor uni cu ale 
lor, ca toate popoarele i toate limbile s  recunoasc  i 
s  m rturiseasc  pe Domnul nostru Isus Cristos, Fiul 
T u. Amin.”

Pr. Alexandru CERVID
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Noapte de veghe i rug ciune la imleu Silvaniei
Vineri, 24 ianuarie 2014, a avut loc în Parohia 

Greco-Catolic  din imleu Silvaniei a 80-a “Noapte de 
veghe” dedicat  rug ciunii pentru unitatea cre tinilor cu 
tema: „Oare a fost Cristos Împ r it?” (1 Cor. 1,13).

Au participat credincio i din Oradea, Zal u, Satu 
Mare, Târgu Mure , Bucure ti, N s ud, Cluj, Dej, Bis-
tri a, tei, împreun  cu mul i credincio i veni i din Pro-
topopiatul de imleu, din majoritatea parohiilor noastre. 
În total au fost peste 700 de credincio i i 30 de preo i.

Programul spiritual a început cu Vecernia sus inu-
t  de dou  strane de c tre preo ii din protopopiat  ind 
condus  de tân rul preot Ciprian Burda , paroh la Dri-
ghiu i Halm d care a însu  e it ceremonia cu un cuvânt 
de înv tur . A urmat Sfânta Liturghie Greco-Catolic . 
Cuvântul de zidire su  eteasc  l-a inut Pr. Protopop Ni-
colae Bodea care a scos în eviden  nevoia de unitate 
între cre tini pornind de la iertare i iubire. Sora Cornelia 
din Congrega ia S  ntei Inimi a Lui Isus de la Zal u a 
prezentat o videoproiec ie i a explicat nevoia  ec rui 
cre tin de a ine m car în via  Primele Vineri din lun .

Programul a continuat cu Binecuvântarea Euha-
ristic  i adora ie inut  de pr. Florin M rincean iar cân-
tecele au fost sus inute de un grup de tineri din imleu i 
Zal u care au deschis inimile tuturor participan ilor spre 
laud  i m rire oferite Domnului. P rintele Ioan anta 
din Parohia Plopi  a condus Rozarul de Bucurie cu me-
dita ii, cântat cu mult  însu  e ire de credincio ii ce îl 
înso eau. La miezul nop ii a avut loc Liturghia Romano-
Catolic  condus  de pr. Iosif Mih ie  din parohia roma-
no-catolic  B i a iar predica a fost inut  de pr. Gheor-
ghe urca , Vicar Foraneu al Silvaniei. S  n ia Sa a ar tat 
greut ile apostolatului, a vorbit despre nevoia de iertare 

între fra i i despre speran a în unirea bisericilor care se 
va realiza cu ajutorul Spiritului Sfânt.

A venit i momentul mult a teptat dup  atâtea ore 
de rug ciune când gazdele au oferit tuturor pelerinilor pre-
zen i sarmale, cozonac, ceai i cafea. A fost i un moment 
de împ rt ire i de impresii schimbate între credincio i.

S-a continuat cu rozarul de durere cu medita ii 
personale condus de inimosul p rinte Emil Ghiurc  din 
parohia tei. A urmat Paraclisul Maicii Domnului pe care 
l-a condus pr. Cristian Borz din parohia B d cin unde 
a cântat toat  biserica, p rintele încheind cu o frumoas  
medita ie despre Maica Domnului.

Programul spiritual s-a încheiat cu Sfânta Litur-
ghie Greco-Catolic  cu un cuvânt de înv tur  inut de 
pr. Florin M rincean despre harurile primite în urma unei 
nop i de priveghere i bucuria comuniunii dintre cre tini 
bazat  pe jertfa comun .

Pr. Florin M RINCEANU

Hramul Seminarului „S  n ii Trei Ierarhi Vasile, 
Grigore i Ioan” din Oradea a fost celebrat ast zi, 30 
ianuarie 2014, în Biserica Seminarului Teologic Greco-
Catolic din Oradea de c tre PS Virgil Bercea, împreun  
cu un sobor de preo i. 

S rb toarea a început miercuri seara cu celebra-
rea Vecerniei cu Litie de c tre Pr. Antoniu Chifor, rec-
tor al seminarului, continuând joi diminea a cu Utrenia 
i Sfânta Liturghie arhiereasc .

Dup  lungi a tept ri, s rb toarea hramului Se-
minarului or dean a fost celebrat  în Biserica Semina-
rului, aceasta  ind neînc p toare pentru credincio ii 
care au participat la eveniment.

În cuvintele de înv tur  PSS Virgil a vorbit 
despre importan a s rb torii precum i despre necesi-
tatea de a   cu adev rat modele vii în lume prin via a 
noast , urmând modelele celor Trei S  n i Ierarhi, pa-
troni ai seminarului nostru.

Mul umim lui Dumnezeu pentru clipele binecu-

vântate de rug ciune care ne-a permis s  le tr im îm-
preun , din nou, în Biserica Seminarului nostru.

Raul STANCEA

Hramul Seminarului din Oradea
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Este deja o tradi ie ca în S rb toarea liturgic  
a S  ntei Fecioare Maria de la Lourdes, cei care se 
confrunt  cu durerea i suferin a, s  participe la ce-
lebrarea euharistic  i la rug ciunile speciale pentru 
ei. Mar i 11 februarie 2014, la M n stirea Francisca-
n  Maica Domnului a fost celebrat  Ziua Mondial  a 
bolnavului.

Programul a început la ora 17.00 cu Sfânta Li-
turghie, în cadrul c reia p rintele paroh Mihai V -
t m nelu a prezentat mesajul Sfântului P rinte Papa 
Francisc, din care subliniem urm torul îndemn: „Când 
d ruirea generoas  fa  de ceilal i face stilul ac iunilor 
noastre, facem spa iu Inimii lui Isus Cristos i suntem 
înc lzi i de ea, oferind astfel contribu ia noastr  la ve-
nirea Împ r iei lui Dumnezeu”.

Dup  binecuvântarea  nal  i încheierea li-
turghiei, p rintele Mihai V t m nelu al turi de al i 
patru preo i - pr. Mihai Bl ju , pr. Ion Solomon, pr. 
Alexandru Chivari i pr. Florin Ghiulai - în fa a grotei 
amenajat  înaintea altarului pentru a marca S rb toa-
rea S  ntei Fecioare Maria de la Lourdes, au în l at 
rug ciuni c tre T m duitoarea bolnavilor prin care 
au cerut s n tatea trupului, dar mai ales s n tatea su-
 etului. Fra ii bolnavi au fost încredin a i alin rii lui 

Cristos i milostivirii Tat lui.
În tot acest timp au fost preluate în direct i pro-

iectate ceremoniile desf urate la Sanctuarul marian 
de la Lourdes.

Rug ciunile au fost urmate de s  n irea uleiului 
folosit pentru ungerea bolnavilor.

Ceremonia s-a încheiat cu Rituaul Ungerii S  n-
te i binecuvântarea tuturor celor prezen i, timp în 
care s-a recitat rug ciunea Sfântului Rozariu.

Ter iarii franciscani au oferit la  nal o agap  

A XXII-a Zi Mondial  a Bolnavului celebrat  la Oradea

tuturor celor prezen i prin care s-a dorit crearea unui 
moment de comuniune fratern .

Sanda ULICI

Gratuitate la m surarea glicemiei i tensiunii
În data de 11 februarie, a.c., cu ocazia Zilei 

Interna ionale a Bolnavului, Asocia ia Caritas Eparhial 
Oradea a oferit posibilitatea persoanelor din comunita-
te, efectuarea unui consult medical în mod gratuit.

Persoanele doritoare au bene  ciat de testarea 
glicemiei, m surarea tensiunii arteriale, a pulsului i 
satura iei de oxigen, iar primele 100 persoane au primit 
i vitamina C.

Au bene  ciat de facilit ile acordate 124 de per-
soane,  ind incluse toate categoriile de vârste (între 22 
i 90 de ani). 

Un num r de 53 de persoane au fost direc ionate 
c tre medicul de familie deoarece au fost depistate va-
lori patologice dup  m surarea tensiunii arteriale i gli-
cemiei.

Ligia DEAC
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Octava de rug ciune s-a încheiat la Oradea
Oare a fost împ r it Cristos? (1 Cor. 

1,13), întrebare pe care o pune Sfântul Pavel 
la începutul Scrisorii c tre Corinteni i care a 
fost aleas  ca tem  de medita ie pe timpul octa-
vei de rug ciune pentru unitatea cre tinilor din 
anul acesta.

Duminic  seara 26 ianuarie , în Catedra-
la Greco Catolic  Sfântul Nicolae din Oradea 
s-a încheiat octava de rug ciune pentru unitatea 
cre tinilor, unde to i cei prezen i, indiferent de 
neam, religie i limba s-au rugat împreuna pen-
tru ca to i s   e una!

Sear  de sear , pe parcursul s pt mânii, în 
bisericile: romano catolice, greco catolice, pen-
ticostale, reformate, evanghelic-luterane, uni-
tariene, în comunitatea evreilor mesianici, s-au 
în l at rug ciuni de laud  i mul umire, pentru 
ca s   m m dulare vii ale lui Isus Cristos, pentru 
ca s   m profund uni i cu El, pentru ca s  dep -

În cadrul evenimentului interna ional “Serb rile 
c s toriei” derulat în perioada 7-25 februarie, vineri, 
14 februarie 2014, de ziua Sfântului Valentin, la Liceul 
Greco-Catolic “Iuliu Maniu” din Oradea a avut loc un 
eveniment dedicat valori  c rii familiei i c s toriei. 

Invita ii care le-au vorbit elevilor din clasele IX-
XII sunt: dl. Alin Cre u – psiholog cre tin, d-na Miori a 
S teanu – pre edintele Uniunii Femeilor Bihor – co-
ordonatorul proiectului, Antonia Sâmp lean precum i 
familia Iulia i Dan C linescu de la Cluj.

D-na Miori a S teanu a prezentat elevilor care 
este importan a angajamentului în cadrul unei familii 
ce trebuie s  aib  la baz  Sacramentul C s toriei. A dat 
de asemenea i anumite repere pentru tineri în ceea ce 
prive te alegerea viitorului so  sau so ie. 

Dl. Alin Cre u, prin intermediul unei psihodra-
me, a vorbit tinerilor despre familie i rela iile dintre 
membrii acesteia. Pentru bunul mers al unei familii re-
la iile dintre membrii acesteia trebuie s   e bune iar în 
cazul unor neajunsuri, trebuie ca în mod matur, s  se ia 
anumite decizii în urma c rora s  reias  importan a i 
rolul  ec rui membru.

Antonia Sâmp lean, o tân r  de 26 de ani din 
Cluj Napoca, a dat m rturie despre calea castit ii pe 
care a ales s  o tr iasc  – cale ce Dumnezeu a preg tit-
o pentru  ecare tân r, ca surs  de bucurie i de fericire 
în via . Dan i Iulia C linescu – o familie tân r  din 
Cluj Napoca cu trei copii, au venit deja pentru a treia 
oar  la Oradea pentru a le vorbi tinerilor – i în special 
celor de la Liceul Greco-Catolic “Iuliu Maniu” – des-
pre iubirea adev rat , despre dragoste i despre locul 
lui Dumnezeu în via a unui cuplu i a unei familii. Iu-

birea divin  este izvorul oric rui fel de iubire pe care 
omul poate s  o experimenteze, iar Dumnezeu are un 
plan m re  cu  ecare om de pe p mânt i acest plan 
este unul plin de iubire i de fericire.

Organizatorii evenimentului din cadrul liceului 
or dean sus in astfel de evenimente i doresc s  inter-
medieze cât mai des întâlniri ale elevilor cu persoane 
autentic cre tine care dau m rturie prin via a lor de fap-
tul c  doar mesajul lui Isus este cel mai complet plan de 
iubire i fericire a omului împlinit. 

La  nalul evenimentului Pr. Anton Cioba, direc-
torul spiritual al liceului a mul umit celor care au îm-
p rt it din experien a lor elevilor i, pe lâng  invita ia 
de a reveni în aceast  coal , i-a rugat pe relatori s  
poarte pe  ecare elev i profesor de la Liceul Greco-
Catolic din Oradea în rug ciunile sale.

Biroul de pres

„Serb rile c s toriei”

im con  ictele noastre, diviziunile noastre, egoismele noastre i s  
 m uni i unii cu al ii de acea for  a iubirii, pe care Isus o revars  

în inimile noastre.
AGRU - Catedrala ”Sfântul Nicolae”
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Duminic , 9 februarie, în cadrul evenimentului 
„Iuliu Maniu-f uritor de ar ”, au avut loc o serie de 
activit i menite s  omagieze memoria celui mai im-
portant  u al satului B d cin. În acest an s-au împlinit 
61 de ani de la trecerea în eternitate a lui Iuliu Maniu. 
Evenimentul a fost organizat de Parohia Greco-Ca-
tolic  B d cin în colaborare cu Centrul de Cultur  i 
Art  al Jude ului S laj, Muzeul de Istorie i Art  S laj, 

coala „Iuliu Maniu” din B d cin i Radio Maria. 
Programul a început cu slujba religioas  care a 

fost o  ciat  de trei preo i greco-catolici i anume: vi-
carul foraneu al Silvaniei pr. Gheorghe urca , preotul 
paroh din B d cin - Cristian Borz i preotul paroh din 
Bobota - Cristian Laslo. La  nalul S  ntei Liturghii a 
fost ridicat un parastas în memoria familiei Maniu la 
care au participat autorit i locale i jude ene, e   de 
institu ii, reprezentan i ale unor partide politice, nume-
ro i credincio i din sat i din localit ile limitrofe: Boc-
a lui Simion B rnu iu i Bobota lui Corneliu Coposu.

Dup  acest moment, a avut loc vizitarea muze-
ului a  at în demisolul bisericii, muzeu dedicat marelui 
om politic Iuliu Maniu. A urmat lansarea c r ii „Via a 
politic  în România interbelic  (1919-1938). Activitatea 
Partidului Na ional i Na ional r nesc din Ardeal i 
Banat”, scris  de Marin Pop, cercet tor tiin i  c al Mu-
zeului de Istorie i Art  din Zal u. În introducere, preotul 
Cristian Borz, în calitatea sa de gazd , a spus: „Rolul 
unui istoric este acela de a reda în paginile operei sale 
îns i istoria a a cum a fost ea. Rolul istoricului este ace-
la de a materializa în paginile c r ii nu numai o în iruire 
de evenimente far  via , ci el trebuie s  transmit  st rile 
su  ete ti, experien ele personajelor, tr iri din subterane-
le con tiin ei lor. Via a interioar  a  ec rei personalit i 
istorice, însemnând sentimente, fr mânt ri, idei, expe-
rien e. O carte bun  poate s  însemne pentru cel care 
o parcurge mai mult decât o terapie, deoarece ne poate 
sc pa de prejudec i, de interpret ri gre ite”[…]. Preotul 
paroh a continuat prin transmiterea mesajelor din partea 
distin ilor profesori Ioan Scurtu, de la Universitatea din 
Bucure ti i Mihai Drecin, de la Universitatea din Ora-
dea care apreciaz  apari ia acestui volum ca  ind o lu-
crare valoroas  i extrem de util . În continuare, au luat 
cuvântul directorul Muzeului Jude ean de Istorie i Art  
S laj, Corina Bejinariu, directorul Centrului de Cultur  
i Art  S laj, Daniel S uca, vicarul foraneu al Silvaniei, 

Gheorghe urca  i în cele din urm  autorul c r ii, dom-
nul Marin Pop.

A urmat prânzul la C minul Cultural din sat, iar 
apoi programul artistic realizat de grupul „Urma ii lui 
Iuliu Maniu” preg ti i de profesoara Maria Borz i edu-
catoarea Liu a Man. Trebuie precizat c  sala C minului 
Cultural s-a dovedit a   neînc p toare pentru mul imea 
de spectatori prezen i la program. 

Spre  nalul manifest rilor, preotul Cristian Borz 

Iuliu Maniu, comemorat la B d cin

a prezentat un scurt istoric al Casei Memoriale Iuliu 
Maniu, iar apoi doamna Valeria Lehene, referent de 
specialitate la Direc ia pentru Cultur  S laj, a prezentat 
proiectul de reabilitare al conacului.

Programul s-a încheiat în jurul orei 16.30 prin 
cuvânt rile primarului din imleu-Silvaniei, dl. Septi-
miu urca , primarului comunei Pericei, dl. Boncidai 
Csaba, doctorului Liviu Gârbea i d-lui. Daniel S uca, 
directorul Centrului de Cultur  i Art  S laj”.

Presa a fost de fa  pe tot parcursul evenimentului, 
editura „Caiete Silvane” a prezentat un stand de carte, iar 
Radio Maria a transmis, în direct, întregul program.

Ioana GALE
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Sâmb t , 15 februarie 2014, în Aula Magna a Se-
minarului S  n ii Trei Ierarhi “Vasile, Grigore i Ioan” 
din Oradea, a avut loc Adunarea Eparhial  – întâlnirea 
anual  a tuturor preo ilor i a responsabilor asocia iilor 
i a institu iilor de pe teritoriul Eparhiei de Oradea cu 

Preas  n itul Virgil Bercea, ierarhul eparhiei.
Evenimentul, a început la orele 10.00 cu o ru-

g ciune pentru su  etul p rintelui Zorel Micl u , fost 
protopop de Marghita, trecut la cele ve nice de pu in 
timp dup  care Pr. Nicolae Bodea a inut o medita ie 
despre Sacramentul Spovezii. 

A urmat apoi o dare de seam  despre activit ile 
asocia iilor i a institu iilor f cut  de c tre responsa-
bilii acestora, astfel: D-na Otilia B la  a vorbit despre 
Reuniunea Marian  din Eparhia de Oradea care anul 
acesta i-a celebrat centenariul de la în  in are; dl. An-
drei Cristea, director al Liceului Greco-Catolic “Iuliu 
Maniu” din Oradea a f cut o dare de seam  despre 
activit ile liceului din anul care a trecut; Pr. Anto-
niu Chifor, rector al Seminarului S  n ii Trei Ierarhi 
“Vasile, Grigore i Ioan” a subliniat importan a culti-
v rii voca iilor la preo ie, f când de asemenea o dare 
de seam  despe activit ile seminarului din ultimul 
an; Pr. Paul Popa a vorbit despre activit ile Biroului 
Pastoral, al c rui responsabil este, Pr. Mircea Bo a a 
f cut o dare de seam  despre Fondul Forestier de care 

Adunarea Eparhial  la Oradea

se ocup  în calitate de inspector, iar Pr. Olimpiu To-
dorean a vorbit despre activit ile Asocia iei Caritas 
Eparhial Oradea. Ulterior s-au mai discutat anumite 
chestiuni de ordin intern.

Întâlnirea tuturor preo ilor i a responsabililor 
asocia iilor i înstitu iilor din Eparhia de Oradea cu PS 
Virgil reprezint  un moment de comuniune, împ rt i-
re i fr ietate care ofer  din ce în ce mai multe roade!

La  nalul întâlnirii a avut loc o agap  fratern  
preg tit  de doamnele din Reuniunea Marian .

Biroul de pres

În ziua de 2 februarie 2014, S rb toarea Întâm-
pin rii Domnului, Parohia Greco-Catolic  “Duminica 
Tuturor S  n ilor” de la Centrul “Don Orione”, a avut 
parte de o surpriz  pl cut , prin vizita p storului epar-
hiei, PS Virgil Bercea.

În solemnitatea Întâmpin rii Domnului, prilej în 
care se s rb tore te Ziua Mondial  a Vie ii Consacrate, 
ajuns  în acest an la a XVIII-a edi ie, Parohia „Dumi-
nica Tuturor S  n ilor” a fost vizitat  de c tre p storul 
s u, Excelen a Sa PS Virgil Bercea. Pentru comunitatea 
c lug rilor Orionini, cât i pentru credincio ii parohiei, 
a fost un prilej de mare bucurie.

În cuvintele de încurajare, rostite în cadrul so-
lemnei celebr ri euharistice, Excelen a Sa a amintit de 
speciala consacrare a c lug rilor dar a inut s  precize-
ze c   ecare om, în parte, este consacrat prin Botezul 
ce l-a primit, devenind astfel mesageri ai Domnului în 
societatea de ast zi. De asemeni a inut s  precizeze, 
f când referin  la a teptarea rodnic , în rug ciune a lui 
Simeon i a profetesei Ana, trebuie s  ne  e de exem-
plu. Visele noastre se vor realiza în m sura în care noi 
dorim i lupt m ca ele s  se adevereasc . El a încurajat 
îndeosebi pe tineri s  nu renun e niciodat  la visele lor, 
ci convin i  ind de binecuvântarea Domnului s   e sta-
tornici i puternici în greut i.

În încheiere a amintit de scrisoarea Prea Ferici-
tului Cardinal Lucian, care ne îndeamn  s  ne rug m 
pentru devastatul popor ucrainean i a invocat protec ia 
Pres  ntei Fecioare Maria, Maica Bunului Sfat, asupra 
tuturor, în special asupra celor ce sufer .

Îi mul umim i pe aceast  cale p storului nostru 
i îl rug m pe Bunul Dumnezeu s  îl binecuvânteze i 

s  îl c l uzeasc  în p storirea poporului cre tin încre-
din at.

Instaurare omnia in Christo!

Pr. Mihai FECHET

Vizita pastoral
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Cuvântul Nano provine din limba greac  i 
înseamn  „pitic”. Un nanometru este a miliarda parte 
(10-9) dintr-un metru. Nanotehnologia poate   de  nit  
ca „inginerie la o scal  foarte mic ”, iar acest termen 
poate   aplicat multor domenii de cercetare i dezvoltare – 
cum ar   s n tatea i medicina, Tehnologia Informa iilor 
i Comunica iilor, energia i mediul înconjur tor. Deo-

rece sunt multe domenii de aplica ie respectiv tehnologii 
i produse nano, le putem numi „tehnologii nano” (mai 

degrab  la plural decât la singular). 
Nanoparticulele nu sunt noi, ele au existat în natur  

de milioane de ani,  ind create de  in ele vii sau de activi-
tatea vulcanic . Cu toate c  oamenii de tiin  au manipu-
lat materia la scal  nanometric  timp de secole, numind-o 
 zic  sau chimie, doar atunci când s-a inventat o nou  

genera ie de microscoape în anii ’80, la IBM, în Elve ia 
a putut   vizualizat  i manipulat  lumea atomilor i a 
moleculelor. În urm torii ani via a noastr  se va schimba 
prin inova iile tehnologice astfel: telefonul mobil v  va   
portofel, broker de bilete, banc , prieten de cump r turi i 
mai mult, medicii î i vor spori „super-sim urile” pentru a 
v  diagnostica i trata mai bine.

Nanoparticulele de dioxid de titan i de oxid de zinc 
pot absorbi i re  ecta lumina UV, în timp ce sunt trans-
parente pentru cea vizibil   ind deja folosite în lo iunile 
pentru plaj . Nanoparticulele de oxid de zinc sunt folosite 
pentru protejarea materialelor textile, ceea ce le ofer  
o mai bun  protec ie fa  de radia ia UV i în unele ca-
zuri având propriet i impermeabile i rezisten  la pete.
    Un alt domeniu în care se folosesc nanotehnologiile 
pentru a produce dispozitive foarte mici este cel al tranzis-
torilor pentru computere. M rimea unui tranzistor într-un 
computer modern este de aproximativ 40 de nanometri.

Exist  îngrijorarea c  numai rile dezvoltate vor 
bene  cia de nanotehnologii – cum ar   ap  mai curat , 
medicamente mai bune i altele care îmbun t esc total 
calitatea vie ii, astfel încât pr pastia dintre rile dezvol-
tate i cele subdezvoltate se va m ri.

Alt  preocupare este aceea c  nanotehnologiile cre-
ate pentru un scop ar putea   folosite într-un altul, cum ar 
  intensi  carea calit ilor oamenilor: super inteligen a sau 

abilit i  zice m rite. În general, tehnologiile chiar afecteaz  
mediul înconjur tor. Este posibil ca nanoparticulele s  aib  
un efect toxic, dar trebuie s  în elegem parcursul lor în me-
diul înconjur tor. Exist  multe studii tiin i  ce care înc  
evalueaz  poten ialele efecte d un toare ale nanotehnolo-
giilor asupra oamenilor i mediului înconjur tor. Multe 
aplica ii ale acestora au ca i scop îmbun t irea lui, cum ar 
  celulele solare,  ltrarea nano a apei etc.

Deocamdat  nu se cunosc pe deplin riscurile în ce 
prive te s n tatea. S-au f cut i înc  se mai fac cercet ri 
pentru a se stabili toxicitatea materialelor create la scal  
nanometric . Au ap rut preocup ri i în ce prive te ca-
pacitatea nanoparticulelor de a se deplasa prin bariere 

NANOTEHNOLOGIILE
i de a p trunde în corpul omenesc. Obiectele la scar  

nanometric  sunt prea mici pentru a   „v zute” cu ochiul 
liber sau cu microscoapele optice tradi ionale. Sunt vizibile 
cu microscoape moderne, ca de exemplu cele electronice 
sau cele cu scanare a probelor. Prin ultimul tip se scaneaz  
probe foarte mici pe suprafa a unui e antion redându-se 
atomi i molecule individuale prin m surarea interac iunii 
dintre prob  i suprafa . Exist  câteva institu ii unde se 
poate studia pentru ob inerea unei diplome universitare în 
nanotehnologie, dar probabil c  este mai bine s  se ob in  
una la disciplinele de baz  –  e la o tiin , ca  zic  sau 
chimia,  e la o specialitate a ingineriei, ca cea electronic  
sau tiin a materialelor. Ulterior, se poate l rgi nivelul de 
educa ie prin cursuri postuniversitare, pentru a deprinde 
competen e interdisciplinare esen iale, care sunt vitale 
pentru a face progrese în domeniul nanotehnologiei.

La aceast  scal  materialele cu care suntem noi 
obi nui i pot prezenta noi propriet i electrice, chimice i 
magnetice. Putem manipula atomi individuali sau chiar 
putem face motoare foarte mici. Cercet rile în domeniul 
tehnologiilor la nivel atomic au fost  nan ate cu dou  
miliarde de dolari în 2007. Succesele ob inute au fost atât 
de uluitoare încât, în anul 2008, s-au alocat acestui dome-
niu peste 150 miliarde de dolari. Se apropie ziua în care 
solda ii vor purta costume capabile s  resping  efectul 
exploziilor, iar prin corpul nostru vor circula armate de 
anticorpi computeriza i. Atunci vom avea haine care vor 
cur a aerul pe care îl respir m i miliarde de robo i cât 
 rul de praf vor scormoni prin tot Sistemul Solar pentru 

noi. Toate aceste miracole vor   opera nanotehnologiilor.
Speciali tii acestui nou domeniu vorbesc despre 

munca lor cu mult  seriozitate, dar inven iile pe care le 
fac sunt atât de minunate, încât adeseori nu le sunt lu-
ate în seam  pentru c  sun  incredibil. Chiar cuvântul în 
sine, „nanotehnologie”, are un aer exotic, ce sugereaz  
inginerii neverosimile, greu de în eles. i totu i. Pentru 
c  miracolele la nivel atomic vor reprezenta cea mai 
mare schimbare a acestui secol, subiectul merit  s   e 
privit cu mai mult  aten ie. Nanotehnologia este tiin a 
de a realiza obiecte lucrând la scara atomilor. Materia 
prim  e alc tuit  chiar din atomi i, prin anumite metode, 
ei sunt „obliga i” s  formeze grupuri ce dau calit i spe-
ciale materialelor. Apoi, realizând structuri mecanice din 
moleculele create se pot ob ine nanorobo i, capabili s  
execute anumite sarcini, conform unui program.

Nanomaterialele au dimensiuni cuprinse între 
0,1 i 100 de nanometri. Cât de mic este un nanometru? 
Este un metru împ r it la un miliard. Aceast  dimen-
siune este greu de imaginat. Dar dac  am m ri nano-
metrul pân  l-am face cât un vârf de ac, atunci un me-
tru ar deveni o mie de kilometri. Pentru compara ie, o 
molecul  ADN are doi nanometri diametru, atomii au 
între 0,1 i 0,2 nanometri, iar o celul  ro ie din sânge 
are un diametru de 7.000 de nanometri.

Alin CRE U
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În luna ianuarie a.c., o scrisoare circular  a PF 
P rinte Cardinal Lucian Mure an, îndemna clerul i 
credincio ii din întreaga Românie, la o rug ciune de 
solidaritate cu credincio ii greco-catolici din Ucraina 
– rug ciune pentru pacea i ordinea în evenimentele ce 
se petrec în capitala rii. Aceast  inten ie de leg tur , 
provoac  o scurt  amintire a ceea ce a produs o mare 
bucurie în toamna anului 2013, locuitorilor unui sat din 
Ucraina. Preotul paroh a Bisericii greco-catolice din 
Ap a de Mijloc, Nu u Dan, al turi cu locuitorii satului, 
i cu r spunsul la apel al lui Ion Boto , pre edintele 

Uniunii regionale a Românilor din Transcarpatia „Da-
cia”, au început identi  carea locului de mormânt al lui 
Mihai Dan (17 oct. 1884 – 2 mai 1968), fost Delegat 
cu drept de vot la Marea Adunare Na ional  de la Al-

Românii din Ucraina
ba-Iulia din 1 decembrie 1918. Reu ita reprezint  un 
mormânt din cele cinci care amintesc de fo tii partici-
pan i delega i ai satelor române ti din partea dreapt  a 
Tisei, a ezate nu departe de Sighetul Marma iei, la 10 
km trecând vama peste Tisa. 

În concluzie, ne exprim m speran a c  al turi 
de greco-catolicii ucrainieni i de cei români din sa-
tele române ti, s  ne revedem cât mai curând, într-o 
alt  mare Unire, a Europei civilizatoare, care într-un 
 nal, va reprezenta un plus de valoare la marea fami-

lie european . Astfel, cerem bunului Dumnezeu, prin 
mijlocirea Maicii Preacurate, darul împ c rii i al p cii 
peste poporul ucrainean, r mânând uni i în comuniune 
cu su  etele i durerile acestor locuri.

Constantin DEMETER

Surs  foto: Gazeta regional  social-politic  din Transcarpatia, nr. 6(80), Noiembrie 2013, pag. 8

Duminic , 26 ianuarie 2014, în Bazilica Sfântul 
Petru de la Roma a fost celebrat Sfântul Botez în rit bi-
zantin pentru un copil român. Botezul a fost o  ciat de 
pr. Sera  m Vescan, responsabil al comunit ii greco-ca-
tolice române - Roma Nord, pr. Gabriel Buboi, rectorul 
Colegiului Ponti  cal ”Pio Romeno” i pr. Alin Cîndea.

Familia i na ii micu ului Fabian Rozario Marcu, 
dup  ce au asistat împreun  cu miile de pelerini la rug ciu-
nea ”Angelus” rostit  de Papa Francisc în Pia a San Pietro, 
au avut marea bucurie de a participa la Taina Botezului sub 
cupola ce ad poste te mormântul Sfântului Petru.

În predica sa, pr. Gabriel Buboi, a explicat impor-
tan a momentului i a subliniat faptul c  este o s rb toare 
mare pentru cel botezat, pentru familie i pentru întreaga 
Biseric . Primind Taina Botezului, a Mirului i a Euharis-
tiei copilul devine membru al Bisericii i este introdus în 
povestea de dragoste dintre Dumnezeu i om: ”Dumnezeu 
îi ofer  acum iertarea Sa pentru a tr i în via a lui”.

Noul botezat a primit din partea Sfântului P rinte, 
a a cum primesc to i cei boteza i în Bazilica Vatican , un 
cadou cu o mare importan  simbolic : un frumos recipi-
ent cu ap  s  n it  din Iordan.

ACC, www.bru-it.eu

Recti  care
 Din cauza b ncii, în num rul trecut al revistei, nu a fost trecut  Parohia Voivozi cu suma de 70 de lei strâns  
la Colecta din Duminica Samariteanului Milostiv i suma de 36 lei la Colecta pentru Filipine. Suma de 106 lei a fost 
virat  în contul Asocia iei Caritas. V  mul umim pentru în elegere.

Pr. Olimpiu Todorean

Botez greco-catolic în bazilica Sfântul Petru din Roma
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Libr ria Gutenberg din Oradea a fost joi, 13 
februarie a.c.c, gazda unei lans ri de carte i a unei 
expozi ii foto inedite. Autoarea, jurnalistul timi orean 
Ramona B lu escu, a spus c  prin intermediul eveni-
mentului vrea s  conving  oamenii s  se implice mai 
mult în donarea de organe iar pe membrii bisericilor s  
 e mai informa i atunci când enoria ii le cer sfatul cu 

privire la acest gest.
Lansare c r ii „Inim , transplant, donare – abor-

dare jurnalistic ”, a avut loc la ora 17.00, în prezen a 
episcopilor romano i greco-catolici de Oradea, László 
Böcskei i Virgil Bercea, a directorului revistei Familia 
– Ioan Moldovan a protopopului greco-catolic – Gavril 
Buboi, a coordonatorului de transplant pe Bihor – Car-
men Panti  i a autorului – Ramona B lu escu.

Dup  ce Virgil Bercea a subliniat pozi ia Biseri-
cii Catolice în ceea ce prive te donarea de organe, Ioan 
Moldovan a f cut o scurt  descriere a lucr rii:

„Cartea pune problema limitei dintre via  i 
moarte i cred c  lipsea din România o abordare jur-
nalistic  pe aceast  tem . Ramona este un reporter 
frenetic, umbra, chiar i în sala de opera ie, a acestui 
personaj uria  care este medicul. Pe parcursul c r ii ea 
p streaz  o raportare continu  la propria sensibilitate.

Exist  multe pagini de revolt  din care se în elege 
c  autorul este implicat în aceast  b t lie care se duce 
atunci când vine vorba despre trecerea inimii de la ci-
neva care nu mai poate r mâne în aceast  lume, la cel 
care mai poate cunoa te înc  miracolul vie ii” a spus 
directorul Revistei „Familia”.

Prezent  la lansare, doctori a Carmen Panti  
a spus, printre altele, c  medicina nu se face doar la 
Bucure ti i c  Oradea trebuie d   e de zece ori mai 
bun  fa  de un centru cu tradi ie, pentru ca eforturile 
s  se vad  pe plan na ional.

„Îi mul umesc Ramonei pentru c  a fost al turi 
de mine i m-a ajutat i practic. Cred c  este mare ne-
voie de astfel de c r i pentru ca oamenii s  în eleag  de 
ce este atât de important acest gest i cum pot readuce 
via a în inimile unor muribunzi” a spus Carmen Panti .

„Medicina din Timi oara i Oradea a dat, în 
timp, câteva lec ii. Oradea e cel mai e  cient loc din ar  
în ce prive te prelevarea de organe, i asta datorit  unui 
coordonator de transplant extraordinar, Carmen Panti .

Timi oara îi urmeaz , i de aici plecând multe 
organe spre mai binele celor cu probleme care necesit  

O carte ca o inim  deschis

un transplant. Tot în Timi oara este i Institutul de Boli 
Cardiovasculare, la care au fost realizate o parte din 
pozele din opera ii prezentate în expozi ie, care ofer  
proceduri de un înalt profesionalism, unele înc  unice 
în ar ” a spus autorul c r ii.

Din p cate, în România, problema nu ine doar 
de dot ri tehnice sau de munca medicilor care se ocup  
de recolt ri de organe.

„ ine i de preo i, de cei c rora li se cere de 
multe ori sfatul în aceste situa ii. În Oradea, spre 
exemplu, Episcopul ortodox Sofronie Drincec, este 
absolvent al Universit ii de Medicin  i Farmacie Ti-
mi oara i ef la comisia de Bioetic  a BOR iar subal-
ternii lui dau sfaturi care duc la pierderea unor organe 
i poate a unor vie i.

Cazul din Salonta, din vara anului trecut, este re-
levant aici. Atunci, un copil a dus cu el în mormânt or-
gane ce puteau ajuta al i patru copii s  tr iasc  la sfatul 

Voluntarul anului 2013
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preotul ortodox Mircea Vinter, care le-a spus p rin ilor 
c , de semneaz  hârtia pentru donare, e ca i cum i-ar 
condamna copilul la moarte, in  rmând diagnosticul de 
moarte cerebral  pus de medici.

Acestea sunt lucruri care ar trebui schimbate 
pentru ca munca medicilor s  aib  sens iar vie ile unor 
suferinzi s   e salvate. Dincolo de aceste lucruri, de 
lansarea acestei c r i, eu cred c  trebuie s  l s m la o 
parte pove tile i s  facem ceva concret. Putem începe 
cu Nora Chifor, o tân r  cu leucemie care are nevoie de 
g sirea unui donator compatibil. Este foarte simplu de 
f cut un test pentru un posibil transplant de m duv ”, a 
mai spus Ramona B lu escu.

Lucrarea „Inim , transplant, donare – abordare 
jurnalistic ” a fost publicat  la editura Emma, are 278 
de pagini i cuprinde articole ap rute în Timi oara, în 
ziarul Timpolis i pe portalul on-line Timi oara Expre-
ss, i în Oradea, pe Oradea Press.

Ichim VASILIC
 www.oradeapress.ro

Direc ioneaz  i tu 2%!
Dragi sprijinitori,
În numele viitorilor bene  ciari ai casei pentru 

persoanele vârstnice i singure, Casa Fren iu, v  mul-
umesc pentru implicare i v  asigur c  sprijinul adus 

pân  acum este foarte important.
În primii ani de la demararea proiectului am in-

vestit i am activat pentru ob inerea actelor, avizelor i 
a tuturor documentelor necesare pentru realizarea con-
struc iei.

În anul 2008 am realizat executarea funda iei.
În anul 2010 am realizat parterul.
În anul 2011 am realizat etajul II, mansarda i 

acoperi ul casei.
În anul 2012 am montat geamurile, sistemul plu-

vial precum i strea ina oferind astfel condi ii pentru 
protejarea cl dirii.

În anul 2013 am executat urm toarele lucr ri 
pentru jum tate din cl dire: instala ia electric , instala-
ia sanitar , instala ia de înc lzire, instala ia IT, tencuit 

pere i interiori, arhitectura exterioar , amenajare teras  
i amenajare sistem pluvial la sol.

Toate acestea au fost posibile i datorit  impli-
c rii voastre.

tiind c  sunte i una dintre persoanele care cred 
în necesitatea acestei case i în acest proiect, v  cerem 
în continuare sprijinul. i pentru c  unde-s mul i pute-
rea cre te, v  cerem s  ne ajuta i printr-un efort minim.

Ajutorul Dumneavoastr  este i în acest moment 
foarte important pentru noi.

Completa i formularul 230 g sit în revist : 
unul pentru dumneavoastr  i unul pe care v  îndem-
n m s  îl da i mai departe unui prieten sau cunoscut. 
Cu cât vor   mai multe persoane care s  direc ioneze 
2% din impozitul pe venitul realizat în 2013, cu atât 
visul de a vedea terminat  casa pentru persoanele vârst-
nice se va împlini mai repede.

Formularele trebuie completate doar la art. I, 
date personale, datate i semnate. Apoi trebuie depuse 
la Administra ia Financiar  de care apar ine i pân  cel 
târziu în 15 mai 2014.

Dac  dori i s  evita i înghesuiala de la  nan e, 
pute i aduce formularele la sediul organiza iei, str. 
Mihai Pavel, nr. 3, (fost  Severinului) de luni pân  
vineri, între orele 9.00 – 15.00.Cu cât ne implic m  -
ecare dintre noi mai mult în aceast  campanie, cu atât 
visul de a vedea ridicat  aceast  cas  pentru vârstnici se 
va realiza mai repede. O cas  în care cei dragi ai no tri 
s - i tr iasc  lini ti i b trâne ea. 

Pr. Olimpiu Todorean
Pre edinte
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1,5 Lei

Fi i genero i f r  s  pierde i nimic!
Contribui i la  nalizarea Casei Fren iu direc ionând 2% din impozitul pe venitul din 2013!

ASOCIA IA CARITAS EPARHIAL ORADEA

str. Episcop Mihai Pavel, 3; tel. 0359/418.212; fax. 0359/418.211;
e-mail: caritaseparhial@yahoo.it

www.caritaseparhial.ro

Implic -te! S   naliz m împreun : Casa Fren iu!
Casa unei b trâne i în elepte, senine i respectate!

Împreun  cu 2%

Denumire entitate non pro  t
ASOCIA IA

CARITAS EPARHIAL ORADEA

Cod Fiscal
RO 17085486

Cont bancar
RO 27 BTRL 0050 1205 7261 6902

BANCA TRANSILVANIA

Fi a completat  se depune la Administra ia Financiar  sau poate aduce la sediul asocia iei.
Le vom depune noi la Administra ia Financiar .

DATE DE IDENTIFICARE


