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2 VESTITORUL

Arhiepiscopul Major al Bisericii Gre-
co-Catolice din Ucraina, Sviatoslav Shevc-
huk, mul ume te Cardinalului Lucian, Arhi-
episcop Major al Bisericii Române Unite cu 
Roma, pentru solidaritatea fr easc  manifes-
tat  prin post i rug ciune, în momentele dra-
matice din Ucraina. 

R spunsul Preafericitului Shevchuk 
vine în urma mesajului de solidaritate trans-
mis pe 27 ianuarie a.c. de Preafericitul P rinte 
Lucian Mure an. Arhiepiscopul Major al Bi-
sericii Române Unite cu Roma a cerut ”st -
ruitor” credincio ilor români s  s  se roage 
pentru încetarea violen ei i amenin rilor la 
adresa membrilor bisericii i a întregului po-
por ucrainean.

În cele ce urmeaz  v  prezent m r s-
punsul Arhiepiscopului Sviatoslav Shevchuk:

BISERICA GRECO-CATOLIC
UCRAINEAN

SVIATOSLAV SHEVCHUK
Arhiepiscop Major de Kiew-Halyc

+ Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mure an
Arhiepiscop Major de F g ra  i Alba Iulia

Preafericirea Voastr ,
Prin prezenta, doresc s  exprim în numele în-

tregii Biserici Greco-Catolice Ucrainene i al între-
gului popor ucrainean, întreaga noastr  gratitudine 
Preafericirii Voastre pentru rug ciunile i gesturile 
de fr ietate adresate poporului ucrainean în acest 
moment di  cil pe care îl tr im. V  suntem foarte re-
cunosc tori pentru mesajul din 27 ianuarie a.c. adre-
sat episcopilor i preo ilor Bisericii Greco-Catolice 
din România, cu chemarea la rug ciune pe data de 
2 februarie 2014. Acest gest de solidaritate i de co-
muniune este extrem de important i de semni  cativ 
pentru credincio ii Bisericii noastre. 

To i cre tinii din ara noastr , în po  da apar-
tenen ei lor confesionale, se roag  cu t rie pentru ca 
poporul nostru s  î i p streze pacea i în elegerea, i 
pentru ca binele comun s   e scopul dorit de toat  
lumea. În numele episcopatului i al credincio ilor 
no tri, v  cerem s  continua i s  v  ruga i pentru re-
zolvarea pa nic  a con  ictului actual din Ucraina.

Cu sentimente de profund  comuniune,
V  salut, cu mult  gratitudine
în Domnul,

+ Sviatoslav
Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catoli-

ce Ucrainene

http: www.e-communio.ro
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(continuare în pag. 3)

Iubi i fra i i surori,
Cu ocazia Postului Mare v  ofer câteva re  ec-

ii, ca s  poat    de folos pentru drumul personal i 
comunitar de convertire. M  inspir din expresia sfân-
tului Paul: “C ci voi cunoa te i harul Domnului nos-
tru Isus Cristos, care, pentru voi, de i era bogat, s-a 
f cut s rac pentru ca, prin s r cia lui, voi s  v  îmbo-
g i i” (2 Cor 8,9). Apostolul se adreseaz  cre tinilor 
din Corint pentru a-i încuraja s   e genero i în a-i 
ajuta pe credincio ii din Ierusalim care se a   în ne-
cesitate. Ce ne spun nou , cre tinilor de ast zi, aceste 
cuvinte ale sfântului Pavel? Ce ne spune nou invita ia 
la s r cie, la o via  s rac  în sens evanghelic?

Harul lui Cristos
Înainte de toate ne spun care este stilul lui 

Dumnezeu. Dumnezeu nu se reveleaz  cu mijloacele 
puterii i bog iei lumii, ci cu acelea ale sl biciunii i 
s r ciei: “De i era bogat, s-a f cut s rac…”. Cristos, 
Fiul ve nic al lui Dumnezeu, egal în putere i glorie 
cu Tat l, s-a f cut s rac; a coborât în mijlocul nos-
tru, s-a apropiat de  ecare dintre noi; s-a despuiat, s-a 
“golit”, pentru a se face în toate asemenea nou  (cf. 
Fil 2,7; Evr 4,15). Este un mare mister întruparea lui 
Dumnezeu! Îns  motivul pentru toate acestea este iu-
birea divin , o iubire care este har, generozitate, do-
rin  de apropiere, i nu ezit  s  se d ruiasc  i s  se 
jertfeasc  pentru creaturile iubite. Caritatea, iubirea 
înseamn  a împ rt i în toate soarta celui iubit. Iu-
birea ne face asem n tori, creeaz  egalitate, d râm  
zidurile i distan ele. i Dumnezeu a f cut asta cu noi. 
De fapt, Isus “a lucrat cu mâini omene ti, a gândit 
cu minte omeneasc , a voit cu voin  omeneasc , a 
iubit cu inim  omeneasc . N scut din Maria Fecioara, 
s-a f cut cu adev rat unul dintre noi, asem n tor nou  
întru toate, în afar  de p cat” (Conciliul Ecumenic al 
II-lea din Vatican, Constitu ia pastoral  Gaudium et 
spes, 22).

Scopul lui Isus de a se face s rac nu este s r cia 
în ea îns i, ci – spune sfântul Paul – “…pentru ca, 
prin s r cia lui, voi s  v  îmbog i i”. Nu este vorba 
de un joc de cuvinte, de o expresie cu efect! Este în 
schimb o sintez  a logicii lui Dumnezeu, logica iubi-
rii, logica întrup rii i a crucii. Dumnezeu n-a f cut 
s  cad  peste noi mântuirea de sus, ca pomana celui 
care d  o parte din ceea ce-i prisose te cu pietism  -
lantropic. Nu aceasta este iubirea lui Cristos! Atunci 
când Isus coboar  în apele Iordanului i este botezat 
de Ioan Botez torul, nu face asta pentru c  are nevoie 
de poc in , de convertire; face asta pentru a sta în 
mijlocul oamenilor, care au nevoie de iertare, în mij-

locul nostru al p c to ilor, i pentru a lua asupra sa 
greutatea p catelor noastre. Aceasta este calea pe care 
a ales-o pentru a ne consola, a ne mântui, a ne elibera 
de mizeria noastr . Ne uime te c  apostolul spune c  
nu am fost elibera i prin intermediul bog iei lui Cris-
tos, ci prin intermediul s r ciei sale. i totu i sfântul 
Paul cunoa te bine “inefabila bog ie a lui Cristos” 
(Ef 3,8), “mo tenitor al tuturor lucrurilor” (Evr 1,2).

A adar, ce este aceast  s r cie cu care Isus ne 
elibereaz  i ne face boga i? Este tocmai modul s u 
de a ne iubi, faptul de a deveni aproapele nostru ase-
menea samariteanului milostiv care se apropie de acel 
om l sat pe jum tate mort pe marginea drumului (cf. 
Lc 10,25 u). Ceea ce d  adev rat  libertate, adev -
rat  mântuire i adev rat  fericire este iubirea sa de 
compasiune, de duio ie i de împ rt ire. S r cia lui 
Cristos care ne îmbog e te este faptul de a deveni 
trup, faptul de a lua asupra sa sl biciunile noastre, p -
catele noastre, comunicându-ne milostivirea in  nit  a 
lui Dumnezeu. S r cia lui Cristos este cea mai mare 
bog ie: Isus este bogat în încrederea sa nem rginit  
în Dumnezeu Tat l, în încredin area în orice moment 
Lui, c utând mereu i numai voin a sa i gloria sa. 
Este bogat a a cum este un copil care se simte iubit i 
îi iube te pe p rin ii s i i nu se îndoie te o clip  de 
iubirea lor i de duio ia lor. Bog ia lui Isus este fap-
tul de a   Fiul, unica sa rela ie cu Tat l este preroga-
tiva suveran  a acestui Mesia s rac. Atunci când Isus 
ne invit  s  lu m asupra noastr  “jugul s u pl cut”, ne 
invit  s  ne îmbog im din aceast  “s r cie bogat ” a 
sa i “bog ie s rac ”, s  împ rt im cu el Spiritul s u 
 lial i fratern, s  devenim  i în Fiul, fra i în fratele 

Mesajul Sfântului P rinte Papa Francisc
pentru Postul Mare 2014

S-a f cut s rac pentru a ne îmbog i cu s r cia sa (cf. 2 Cor 8,9)
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primul n scut (cf. Rom 8,29).
S-a spus c  singura triste e adev rat  este aceea 

de a nu   s  n i (L. Bloy); am putea spune i c  exist  
o singur  mizerie adev rat : aceea de a nu tr i ca  i ai 
lui Dumnezeu i ca fra i ai lui Cristos.

M rturia noastr
Am putea crede c  aceast  “cale” a s r ciei a 

fost cea a lui Isus, în timp ce noi, care venim dup  
el, putem s  mântuim lumea cu mijloace umane adec-
vate. Nu este a a. În  ecare epoc  i în  ecare loc, 
Dumnezeu continu  s -i mântuiasc  pe oameni i lu-
mea “prin s r cia lui Cristos”, care se face s rac în 
sacramente, în cuvânt i în Biserica sa, care este un 
popor de s raci. Bog ia lui Dumnezeu nu poate s  
treac  prin bog ia noastr , ci întotdeauna i numai 
prin s r cia noastr , personal  i comunitar , însu  e-
it  de Spiritul lui Cristos.

Imitându-l pe Înv torul nostru, noi, cre tinii, 
suntem chema i s  privim mizeriile fra ilor, s  le atin-
gem, s  le lu m asupra noastr  i s  lucr m concret 
pentru a le u ura. Mizeria nu coincide cu s r cia; mi-
zeria este s r cia f r  încredere, f r  solidaritate, f r  
speran . Putem distinge trei tipuri de mizerii: mi-
zeria material , mizeria moral  i mizeria spiritual . 
“Mizeria material ” este ceea ce în mod obi nuit este 
numit  s r cie i îi atinge pe cei care tr iesc într-o 
condi ie nedemn  de persoana uman : priva i de drep-
turile fundamentale i de bunurile de prim  necesitate 
cum sunt hrana, apa, condi iile igienice, munca, posi-
bilitatea de dezvoltare i de cre tere cultural . În fa a 
acestei mizerii, Biserica ofer  slujirea sa, diakonia sa, 
pentru a merge în întâmpinarea nevoilor i a vinde-
ca aceste r ni care des  gureaz  fa a omenirii. În cei 
s raci i în cei din urm  noi vedem fa a lui Cristos; 
iubindu-i i ajutându-i pe s raci îl iubim i-l slujim 
pe Cristos. Angajarea noastr  se orienteaz  i spre a 
face în a a fel încât s  înceteze în lume înc lc rile 
demnit ii umane, discrimin rile i samavolniciile, 
care, în atâtea cazuri, sunt la originea mizeriei. Atunci 
când puterea, luxul i banul devin idoli, ace tia se pun 
înaintea exigen ei unei distribuiri egale a bog iilor. 
De aceea, este necesar ca toate con tiin ele s  se con-
verteasc  la dreptate, la egalitate, la sobrietate i la 
împ rt ire.

Nu mai pu in îngrijor toare este “mizeria mo-
ral ”, care const  în a deveni sclavi ai viciului i ai 
p catului. Câte familii sunt în angoas  pentru c  unul 
dintre membri – adesea tân r – este subjugat de al-
cool, de droguri, de jocuri de noroc, de pornogra  e! 
Câte persoane au pierdut sensul vie ii, sunt lipsite de 
perspective cu privire la viitor i au pierdut speran a! 

i câte persoane sunt constrânse la aceast  mizerie de 
condi ii sociale nedrepte, de lipsa locurilor de munc  
ce le priveaz  de demnitatea pe care o d  faptul de a 
duce pâine acas , datorit  lipsei de egalitate cu privire 

la drepturile la educa ie i la s n tate. În aceste cazuri 
mizeria moral  se poate numi foarte bine sinucidere 
incipient . Aceast  form  de mizerie, care este i mo-
tiv de ruinare economic , se leag  mereu cu “mizeria 
spiritual ”, care ne love te atunci când ne îndep rt m 
de Dumnezeu i refuz m iubirea sa. Dac  noi consi-
der m c  nu avem nevoie de Dumnezeu, care în Cris-
tos ne întinde mâna, pentru c  noi credem c  suntem 
autosu  cien i, pornim pe un drum de e ec. Dumnezeu 
este singurul care într-adev r mântuie te i elibereaz .

Evanghelia este adev ratul antidot împotriva 
mizeriei spirituale: cre tinul este chemat s  duc  în 
orice loc vestea eliberatoare c  exist  iertarea r ului 
comis, c  Dumnezeu este mai mare decât p catul nos-
tru i ne iube te gratuit, mereu, i c  suntem f cu i 
pentru comuniune i pentru via a ve nic . Domnul 
ne invit  s   m vestitori bucuro i ai acestui mesaj de 
milostivire i de speran ! Este frumos s  experimen-
t m bucuria de a r spândi aceast  veste bun , de a 
împ rt i comoara încredin at  nou , pentru a consola 
inimile r nite i a da speran  atâtor fra i i surori în-
v lui i de întuneric. Este vorba de a-l urma i a-l imita 
pe Isus, care a mers spre cei s raci i spre p c to i ca 
p storul spre oaia pierdut , i a mers plin de iubire. 
Uni i cu el putem deschide cu curaj noi c i de evan-
ghelizare i promovare uman .

Iubi i fra i i surori, acest timp al Postului Mare 
s  g seasc  întreaga Biseric  dispus  i preocupat  s  
m rturiseasc  tuturor celor care tr iesc în mizeria ma-
terial , moral  i spiritual  mesajul evanghelic, care 
se rezum  în vestirea iubirii Tat lui milostiv, gata s  
îmbr i eze în Cristos  ecare persoan . Vom putea 
face asta în m sura în care vom   conforma i lui Cris-
tos, care s-a f cut s rac i ne-a îmbog it cu s r cia sa. 
Postul Mare este un timp potrivit pentru despuiere; i 
ne va face bine s  ne întreb m de care lucruri putem 
s  ne priv m cu scopul de a ajuta i a îmbog i pe al ii 
cu s r cia noastr . S  nu uit m c  adev rata s r cie 
doare: n-ar   valabil  o despuiere f r  aceast  dimen-
siune peniten ial . Nu am încredere în pomana care nu 
cost  i care nu doare.

Spiritul Sfânt, gra ie c ruia “[suntem] ca ni te 
s raci, de i îmbog im pe mul i, ca unii care nu au ni-
mic, de i st pânim toate” (2 Cor 6,10), s  sus in  aceste 
propuneri ale noastre i s  înt reasc  în noi aten ia i 
responsabilitatea fa  de mizeria uman , pentru a deve-
ni milostivi i f c tori de milostivire. Cu aceast  dorin-

, asigur rug ciunea mea pentru ca  ecare credincios 
i  ecare comunitate eclezial  s  parcurg  cu rod itine-

rarul Postului Mare i v  cer s  v  ruga i pentru mine.
Fie ca Domnul s  v  binecuvânteze i sfânta 

Fecioar  Maria s  v  p zeasc .

Franciscus

www.magisteriu.ro
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MIRUL, PECETEA DARULUI SPIRITULUI SFÂNT
Ioan M GHERU AN

„Este necesar ca, cei care au fost boteza i, s   e 
un i cu sfântul Mir, astfel încât, însemna i cu sigiliul 
darului Spiritului Sfânt, s   e f cu i martori mai potri-
vi i i coedi  catori ai Împ r iei lui Cristos”. (1) 

 Sacramentul Mirului, al turi de cel al Botezu-
lui i al Euharistiei alc tuiesc ansamblul sacramentelor 
ini ierii cre tine. Primirea Mirului este necesar  pentru 
des vâr irea harului baptismal al cre tinilor. În acest 
fel ei sunt lega i de Biseric , sunt înt ri i cu o putere 
special  a Spiritului Sfânt i se oblig  s  apere i s  
r spândeasc , prin cuvânt i fapt , credin a cre tin  ca 
adev ra i martori ai lui Cristos. Prin Botez ne înrol m 
în oastea lui Cristos, primim via a harului divin, iar 
prin Mir se înt re te credin a noastr , ni se lumineaz  
mintea pentru a cunoa te mai bine adev rurile cre tine 
i ne d  t rie i convingere de a le m rturisii. 

Pecetea este simbolul ungerii. Tat l a pecetluit 
pe Fiul (In.6,27). În Fiul, Tat l „ne-a i pecetluit pe 
noi” (2Co.1,22) „cu Sfântul Spirit al f g duin ei” 
(Ef.1,13) „pentru ziua r scump r rii (Ef.4,30). Nu-
mele de Cristos vine din traducerea greceasc  a terme-
nului ebraic «Mesia» care înseamn  «uns». Mesia nu 
devine numele propriu al lui Cristos, decât în m sura 
în care se refer  la misiunea divin  pe care o semni  c . 
Cristos a fost uns ca Rege, Preot i Profet: „«Cel care a 
uns este Tat l, Cel care a fost uns este Fiul, i a fost uns 
în Spirit, care este ungerea», Consacrarea lui mesianic  
s-a revelat în timpul vie ii p mânte ti la botezul dat de 
Ioan când «Dumnezeu L-a uns cu Spirit Sfânt i cu pu-
tere» (Fa.10,38)”. (2)

 A adar, consacrarea mesianic  a lui Cristos ara-
t  misiunea Lui divin  pus  în slujba mântuirii neamu-
lui omenesc. Întreaga via  i misiune a lui Cristos se 
realizeaz  în unitate deplin  cu Spiritul Sfânt d ruit din 
plin tatea Tat lui. Plin tatea Spiritului Sfânt nu s-a r s-
frânt doar asupra lui Mesia, ci trebuia împ rt it  între-
gului popor dornic de mântuire. Rev rsarea Spiritului 
Sfânt a fost împlinit  în chip str lucitor în ziua de Ru-
salii, când S-a coborât, în chip v zut, asupra apostolilor 
„ i s-au umplut to i de Spirit Sfânt”(Fa.2,4). 

Darul Spiritului Sfânt a fost împ rt it de apos-
toli neo  ilor prin impunerea mâinilor: „prin mâinile 
apostolilor se f ceau semne i minuni multe în popor” 
(Fa.5,12). Prin impunerea mâinilor se invoc  puterea 
Spiritului Sfânt i este apreciat  de tradi ia catolic  
drept originea sacramentului Mirului. La aceasta s-a 
ad ugat ungerea cu ulei parfumat numit crism  care 
se consacr  în Joia Sfânt  de c tre episcop. „Aceast  
ungere ilustreaz  numele de «cre tin» care înseamn  
«uns» i care- i a   originea în numele lui Cristos în-
su i”. (3)

 În Orient sacramentul ungerii cu Mir se nume te 
Miruire. În Occident el a primit denumirea de Con  r-

ma iune sugerând con  rmarea Botezului i comple-
teaz  ini ierea cre tin , înt re te harul baptismal spre 
cre terea i înt rirea credin ei. Peste cei care primesc 
Mirul, Spiritul Sfânt se coboar  în chip nev zut, iar 
credincio ii particip  în acest fel la în elegerea i trans-
miterea adev rului de credin  revelat. Ei prin ungerea 
Spiritului Sfânt devin capabili de a în elege înv turile 
cre tine care îi c l uzesc spre tot adev rul i spre liber-
tatea de a-l exprima. 

Cei care primesc Mirul particip  la misiunea 
lui Cristos i la plin tatea Spiritului Sfânt, ca s  poa-
t  r spândi buna „mireasm  a lui Cristos” (2Co.2,15). 
„În ritul latin, sacramentul Mirului este conferit prin 
ungerea cu sfânta crism  pe frunte, f cut  cu impune-
rea mâinii i înso it  de cuvintele: «Prime te pecetea 
darului Spiritului Sfânt». În Bisericile orientale, unge-
rea cu mir se face, dup  o rug ciune de epiclez , asu-
pra p r ilor celor mai importante ale corpului: fruntea, 
ochii, nasul, urechile, buzele, pieptul, spatele, mâinile 
i picioarele,  ecare ungere  ind înso it  de formula: 

«Pecetea darului Spiritului Sfânt»”. (4)
 Este deosebit de important s  lu m în conside-

rare ceea ce reprezint  semnul ungerii cu Mir i anume: 
„signaculum spirituale”; „pecetea spiritual ”. Ea se 
imprim  pe chipul celui ce prime te acest sacrament 
în mod ne ters, se p streaz  toat  via a i pune bazele 
primirii altor sacramente. Mirul este rev rsarea depli-
n  a Spiritului Sfânt în su  etele primitoare ale acestui 
sacrament i are drept roade: cre terea i aprofundarea 
harului baptismal; consolidarea  lia iei noastre divine; 
ne une te mai strâns cu Cristos i cu patimile Sale; spo-
re te darurile i înt re te harurile Spiritului Sfânt; ne 
leag  în chip des vâr it de Biseric  i de Evanghelie; 
ne d ruie te puterea special  care ne face vrednici de a 
r spândi i a ap ra credin a prin cuvânt i fapt  ca ade-
v ra i martori ai lui Cristos; ne d  t ria de a m rturisi 
cu mult curaj i mândrie smerit , numele lui Cristos i 
de a nu ne ru ina, în nici o împrejurare, de Crucea Lui. 

Iubite cre tin: „Aminte te- i c  ai primit pecetea 
spiritual , Spiritul în elepciunii i al în elegerii, Spiritul 
sfatului i al t riei, Spiritul tiin ei i al piet ii, Spiritul 
fricii s  nte, i p streaz  ceea ce ai primit. Dumnezeu 
Tat l te-a însemnat cu pecetea Sa, Cristos Domnul te-a 
înt rit i a pus în inima ta z logul Spiritului”. (5)

 Oricine a primit sacramentul Botezului i nu a 
fost înc  miruit, este necesar s  primeasc  sacramentul 
Mirului, iar la timpul potrivit i pe cel al Euharistiei. 
Aceste trei sacramente formeaz  o unitate, completân-
du-se unul pe altul i punând bazele ini ierii cre tine, 
în cadrul c reia Mirul este considerat «sacramentul 
maturit ii cre tine». Su  etul nu condi ioneaz  vâr-
sta trupului, iar omul poate primi des vâr irea vârstei 
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spirituale chiar i în copil rie.  „Ca i Botezul, a c rui 
împlinire este, Mirul se d  o singur  dat . Într-adev r, 
Mirul imprim  în su  et o pecete spiritual  de ne ters, 
«caracterul» care este semnul c  Isus Cristos l-a marcat 
pe cre tin cu pecetea Spiritului s u, îmbr cându-l cu 
puterea de sus, ca s -i  e marto r”. (6)

Ungerea cu sfântul Mir este administrat  de pre-
ot,  e unit  cu Botezul,  e separat. Trupul este uns spre 
a   consacrat su  etul, trupul este însemnat pentru a   
înt rit su  etul de a rezista în fa a marilor ispite ale vie-
ii i a lupta împotriva demonilor i a p catului pentru 

triumful drept ii, adev rului i luminii. Ie ind din baie 
ne ungem cu crism , ungerea binecuvântat ; pecetea 
spiritual  a bunei credin e i a unei înalte con tiin e 
cre tine; a înt ririi speran ei pentru dobândirea vie ii 
ve nice. Crisma nu mai este uleiul comun, ci este teza-

urul darurilor lui Cristos i ale Spiritului Sfânt, iar cel 
ce prime te acest minunat tezaur dobânde te calitatea 
de cre tin i înalta cinste de a   „templu al Spiritului 
Sfânt” (1Co.6,19). Prin Botez i Mir poporul cre tin 
devine: „semin ie aleas , preo ie împ r teasc , neam 
sfânt” (1Pt.2,9). Acum  ecare cre tin poate a  rma cu 
deplin  convingere: „Toate le pot întru Cristos, Cel 
care m  înt re te” (Fi.4,13). 

(1) CODUL CANOANELOR BISERICILOR ORIENTA-
LE, Canonul 692;
(2) CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, edi ia a III-a, 
438;
(3) Idem 1289; 
(4) Idem 1300;
(5) Idem 1303 citeaz  pe Sf. Ambrozie; 
(6) Idem 1304.

MIRUL,...

Pe 1 Martie a avut loc inaugurarea-
celui de-al doilea Centru Acreditat PECS în 
Romania, Pyramid Learning Center - Centru 
pentru copii cu dizabilit i „Sfântul Nicolae” 
Oradea. Acest proiect î i propune s  vin  în 
întâmpinarea nevoilor familiilor copiilor cu 
dizabilit i din cadrul comunit ii.

În prezen a unor o  cialit i locale, 
sâmb t , a avut loc inaugurarea unui centru, 
al doilea de acest gen din ar , care se adre-
seaz  unei categorii vulnerabile din societate, 
copiii cu dizabilit i. Pyramid Learning Cen-
ter - Centru pentru copii cu dizabilit i „Sfân-
tul Nicolae” Oradea va func iona pe strada 
Alexandru Andri oiu, într-o cl dire pus  la 
dispozi ie gratuit de parohia Bisericii Greco-
Catolice „Schimbarea la fa ” din Velen a i 
de asocia ia Charitates Sfântul Nicolae, co-
ordonat  de parohul acesteia, Gavril Buboi. 
Abordarea Pyramid Learning Center este una inova-
toare, aducând o viziune holistica asupra interven iei la 
copilul cu dizabilit i. 

Metodele de interven ie au la baz  principiile 
analizei comportamentale aplicate (ABA). ABA este 
tiin a ce se ocup  de studiul comportamentului uman. 

Metodele folosite au la baz  principiile acestei tiin e 
adresându-se dezvolt rii abilit ilor cognitive, de auto-
servire i via  independent , a comunic rii i limbaju-
lui i a abilit ilor sociale. Toate acestea au ca i scop 
func ionalitatea i independen a persoanei cu dizabi-
lit i - desf urându-se într-un mediu cât mai natural. 
Un plus pe care îl aduce Pyramid Learning Center este 
aplicarea metodei PECS (sistemul de comunicare prin 
schimbul de pictograme),  ind cea mai e  cient  me-
tod  de interven ie pentru dezvoltarea comunic rii la 

nivel interna ional. 
PECS este atât un sistem alternativ de comunica-

re ce se adreseaz  persoanelor non-verbale i care ajut  
la dezvoltarea limbajului, cât i un sistem de comuni-
care augmentativ pentru persoanele care au limbaj, dar 
nu este func ional, putându- i îmbun t i astfel limba-
jul curent i comunicarea abstract . Pyramid Learning 
Center este al doilea centru acreditat în Romania s  
foloseasc  aceast  metod  de interven ie.Bene  ciarii 
sunt copiii cu vârste cuprinse între 1,5 ani i 14 ani. În 
acest moment Pyramid Learning Center dispune de o 
capacitate de pân  la 30 de copii. La inaugurarea Cen-
trului au fost prezen i deputatul Florica Chereche , efa 
Cancelariei Prefectului, Claudia Timofte, managerul 
Spitalului Jude ean, Gheorghe Carp i alte o  cialit i.

Cristina PU CA  www.crisana.ro

Centrul „Sfântul Nicolae” - Pyramid Learning Center
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Dumnezeu este cel care ne cheam  în  ecare 
duminic  i s rb toare la Sfânta Liturghie, în timpul 
c reia ascult m cuvintele Evangheliei, iar pe urm  
preotul roste te cuvântul de înv tur  (Predica). Pen-
tru ca predica s   e rodnic  i s  î i ating  scopul, 
acela de a educa în spiritul cre tin, trebuie s  aib  
un început care ne va introduce în con inut, iar pe 
urm  s  aib  un con inut i un sfâr it, o concluzie a 
con inutului. 

Via a noastr  este la fel: ne na tem, tr im, iar 
pe urm  murim.

Se întâmpl  de multe ori, la mul i dintre noi, 
ca atunci când ascult m predica s  vin  peste noi o 
mole eal  i de multe ori chiar somnul, i de ce nu 
chiar s  a ipim pu in. Ceea ce ne treze te din acea 
amor eal  este vocea preotului, care la un moment 
dat o ridic  din cauz  c  trebuie s  ne atrag  aten ia 
asupra unui pasaj important sau, uneori, chiar s  ne 
trezeasc  din momentul nostru de odihn .

Se mai întâmpl , i sper c  la cei mai mul i 
dintre noi, s  ascult m cuvântul preotului cu o mare 
aten ie i chiar s  culegem roade din ceea ce el ne 
spune. 

Într-o predic , partea cea mai important  este 
con inutul acesteia, la fel ca i via a noastr , partea 
cea mai important  este cum tr im.

A a cum în timpul predicii multora dintre noi, 
când preotul folose te o voce suav , ni se întâmpl  
s  adormim, la fel i în via a de zi cu zi, dac  avem o 
siguran  i o stabilitate se mai întâmpl  s  amor im, 
iar ceea ce ne treze te sunt problemele sau di  cult ile 
pe care via a ni le pune dinainte.

Vocea ridicat  a preotului care ne treze te din 
somn în timpul predicii putem s  o compar m cu 
vocea ridicat  a lui Dumnezeu care ne treze te din 
amor eala vie ii i ne întreab : tu ce faci? Ce vrei s  
faci? Care este menirea ta? Crezi c  Eu i-am dat via a 
s  o consumi doar pentru tine, tu gânde ti c  tot ceea 
ce ai este mul umit  ie?

Dumnezeu ne treze te din amor eala vie ii de 
multe ori cu probleme, putem s  compar m aceast  
voce ridicat  a Lui cu anumite suferin e, neajunsuri 
ale noastre.

Poate o s  spune i bine, bine dar cei care nu 
pot s  cad  în amor eala vie ii pentru c  nu au nimic, 
atunci am s  v  prezint un alt eveniment din timpul 
predicii.

În timp ce noi, atunci când preotul vorbe te, 
a ipim, exist  câte un bun cre tin care ne d  câte un 
cot s  nu mai dormim c  preotul se uit  la noi, iar noi 
,ca buni ascult tori, deschidem ochii i de multe ori 
zicem în sinea noastr , da ’ sta ce vrea, nu vede c  
eu meditez?

 Ace tia, în via  sunt cei care nu au nimic, nu 

au o stabilitate, nu au o siguran  i de aceea nu pot 
s  cad  în amor eal , nu î i permit acest lucru i bat la 
u a noastr  i sunt pu i lâng  noi ca s  nu ne lase s  
dormim, s  ne coteasc  i s  ne cear  ajutorul. Dum-
nezeu vorbe te prin ei, mai întâi le cere s  ne coteasc  
ca s  ascult m cuvântul Lui, iar dac  noi nu ne trezim, 
atunci ridic  vocea i ne treze te El la via . 

Întrebarea este: dup  ce preotul a ridicat vocea, 
cât timp am r mas treji? Cât timp am continuat s  as-
cult m ceea ce el ne spune, câte minute sau câte se-
cunde, ori dup  ce preotul î i reia vocea domoal  noi 
iar i ne cufund m în medita ia noastr  somnoroas ?

Deci, cre tinilor, nu vi se pare aceast  asem -
nare cu via a noastr : problemele au disp rut, Dum-
nezeu a redus vocea, ne vorbe te domol, din nou, noi 
adormim, nu îl mai ascult m i consider m c  toat  
lumea este a noastr .

A a se va întâmpla în toat  via a noastr  dac  
nu va exista o continuitate, dac  nu vom   treji toat  
via a noastr .

Exist  persoane care r mân treze atât când pre-
otul vorbe te domol, atât cât preotul ridic  vocea. Ei 
sunt cei care r mân cu Dumnezeu tot timpul, cei care 
i-au pus via a în mâinile Lui. Când le vorbe te do-

mol, ei ascult , iar când El î i ridic  vocea, su  etul 
lor se în  c reaz .

Ce s  facem ca s  r mânem tot timpul preg ti i 
atât în fa a intemperiilor, cât i în fa a vie ii lini tite? 
Solu ia este oferit  de Biseric , iar multora dintre noi 
nu ne place, dar este începutul r mânerii noastre cu o 
aten ie ridicat  la ceea ce Dumnezeu ne spune.

Dac  mergem la biseric , dup  ce cu o sear  
înainte am chefuit (am mâncat, am b ut, am dansat) 
când predica începe, oboseala ne apas  i c dem pra-
d  somnului. La fel i în via , dac  suntem îmbuiba i 
sau obosi i din cauza gust rii prea mult a petrecerilor 
nu vom   aten i la cuvântul Domnului.

În timpul vie ii noastre, pentru a r mâne treji 
trebuie s  postim, s  înfrân m trupul nostru, s  gus-
t m din suferin a de a nu avea i atunci când avem 
totul, iar asta ne va ine tot timpul preg ti i a face voia 
lui Dumnezeu, a asculta cuvântul Lui.

La fel ca în timpul predicii, dac  nu suntem 
îmbuiba i sau obosi i din cauza gust rii prea mult a 
petrecerilor vom   aten i la cuvântul preotului.

Concluzionând, dac  în timpul predicii r mâ-
nem aten i putem s  gust m i concluzia  nal  a ceea 
ce preotul vrea s  ne spun , dac  nu suntem aten i i 
dormim, la sfâr it vom spune c  nu am în eles nimic. 
La fel în via , dac  o bun  parte din ea o petrecem 
dormind, la sfâr it vom spune c  nu a avut nici un 
sens i nu vom în elege pentru ce ne-am n scut i, la 
sfâr it, pentru ce murim. Postul ne ine aten i.

Via a ca o predic
Pr. Vasile OPTEA
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Postul este un dar al lui Dumnezeu, nu este doar 
o porunc , ci i un dar, o binecuvântare, o cale pen-
tru cre terea spiritual . Din dorin a de a petrece Pos-
tul Mare cât mai aproape de Dumnezeu, credincio ii 
din parohia Boc a, protopopiatul Zal u, au organizat 
vineri, 28 februarie 2014, o sear  de rug ciune i medi-
ta ie în comunitatea lor.

Credincio i din parohie sau veni i din comuni-
t ile Zal u, imleu, Bobota, B d cin, Iaz i Chilioara, 
au umplut biserica parohial , biseric  monument isto-
ric, în interiorul c reia se a   mormântul lui Simion 
B rnu iu i al vicarului Alimpiu Barbulovici.

Seara de vineri a debutat cu „Rozarul de durere” 
condus de c tre p rintele Daniel Bertean, a urmat apoi 
„Adora ia Euharistic ” cu medita ii condus  de c tre 
p rintele paroh Alexandru Fi  i Sora Cornelia din Con-
grega ia Preas  ntei Inimi a lui Isus din Zal u.

Sfânta Liturghie a fost celebrat  de c tre p -
rintele Nicolae Bodea, protopop de imleu-Silvaniei, 
împreun  cu preo ii Ciprian Robotin, Daniel Bertean, 
Vasile Pop, Cristian Laslo, Florin M rincean, Cristian 
Borz, Adrian Vasile Pop, diaconul Ioan Mitre i hipodi-
aconul Gheorghe Muste. În cuvântul s u de înv tur , 
p rintele Bodea a subliniat necesitatea tr irii autentice 
a postului «… care este un timp pentru a înt ri rela ia 

cu Isus, prin rug ciuni mai multe în  ecare zi, prin ci-
tirea zilnic  a cuvântului S u în Sfânta Scriptur , prin 
Împ rt ania frecvent , prin participarea la slujbele 
speciale din Post.»

P rintele paroh Alexandru Fi  a mul umit în în-
cheiere celor prezen i, preo ilor, credincio ilor, precum 
i surorilor din Congrega ia Preas  ntei Inimi a lui Isus 

din Zal u pentru seara de rug ciune i har.

Pr. Cristian BORZ

Sear  de rug ciune în parohia Boc a, jude ul S laj

Biserica i drepturile omului” este tema conferin-
ei interna ionale organizat  la Bratislava, pe 4 martie, 

a.c., de Conferin a Episcopal  din Slovacia. Între cei 
care au luat cuvântul a fost i pre edintele Consiliului 
Ponti  cal „Dreptate i pace”, card. Peter Turkson care 
a vorbit despre „Drepturile omului din punctul de ve-
dere al Bisericii Catolice”pentru a promova i încuraja 
tutelarea drepturilor omului. La Conferin  au mai vor-
bit pre edintele Conferin ei Episcopale din Slovacia, 
mons. Stanislav Zvolenský, nun iul apostolic în Slova-
cia, mons. Mario Giordana i Martin Kugler, membru 
al Observatorului intoleran ei i discrimin rii fa  de 
cre tini, care are sediul la Viena, i care a vorbit despre 
drepturile cre tinilor i discriminarea lor în Europa. De 
asemenea, în cadrul conferin ei s-a vorbit succint des-
pre libertatea religioas  în Slovacia i despre politicile 
grupurilor pro-homosexuale.

În interven ia sa, card. Turkson a spus c  libertatea 
religioas  trebuie protejat  i ap rat  deoarece „rezum  
libertatea  ec rui om de a tr i conform propriei în ele-
geri profunde a adev rului”, subliniind c  „libertatea 
religioas  este inseparabil  de libertatea de exprimare i 
de con tiin ”, de aceea presupune i libertatea de schim-
bare a credin ei i de manifestare personal  i comunita-
r  a credin ei. Vorbind despre faptul c  aceast  libertate 
nu este recunoscut  i tutelat  în întreaga lume, prelatul 

catolic a spus c  ast zi cre tinii 
reprezint  grupul religios care 
este cel mai persecutat în lume, 
o situa ie care constituie o grav  
violare a drepturilor omului.

Card. Turkson a f cut un 
apel la toate guvernele lumii 
pentru a proteja drepturile cet -
enilor lor, indiferent de religia pe 

care ace tia o practic . De asemenea, aceasta a vorbit 
succint despre cele dou  mari provoc ri ale societ ii 
contemporane, secularismul, care dore te limitarea reli-
giei la un nivel pur personal, i fundamentalismul, care 
este o adev rat  falsi  care a religiei deoarece este contrar 
reconcilierii i p cii lui Dumnezeu. Prelatul catolic i-a 
exprimat îngrijorarea fa  de „ideologiile care doresc s  
rescrie drepturile omului sau s  creeze unele noi”, ascun-
zând în ele drama avortului, a eutanasiei chiar i pentru 
minori, a c s toriei între persoane de acela i sex.

Nu în cele din urm  card. Turkson a subliniat im-
plicarea Bisericii Catolice în tutelarea demnit ii umane 
ca fundament al drepturilor omului i a vie ii umane, din 
momentul conceperii i pân  la moartea natural , pre-
cum i respectarea drepturilor omului în întreaga lume.

I. Piro – A. C. Hri man
www.ro. radiovaticava.va

Conferin  interna ional
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Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2014
APRILIE

Universal : Pentru ca guvernan ii s  promoveze ocrotirea crea iei i împ r irea egal  a bunurilor i resurselor materiale. 
Pentru evanghelizare: Pentru ca Domnul Înviat s  umple de speran  inima celor care sunt încerca i de durere i de boal . 

Vineri, 28 februarie, Asocia ia Ave Miriam (din 
Valea lui Mihai) a organizat tradi ionalul Carnaval la 
oratoriul „Col  de Rai” (CRI).

Dup  cutuma anual , în ajunul mult a tepta-
tei prim veri dar i la intrarea în Postul Pa telui, Ave 
Miriam, prin coordonarea doamnei Carmen Zima, a 
organizat Carnavalul Prim verii. Începând cu ora 16, 
oratoriul a fost invadat de personaje de basm i, în scurt 
timp, sala mare a fost ocupat  de Imperiul Veseliei câr-
muit armonic de Consiliul Su  e elelor Mici i Cur ele 
(CSMC). Caracteristic acestui CSMC este faptul c  to i 
membrii (peste 30 de copii) au drepturi egale la veselie 
i to i sunt invita i s  practice regulile prieteniei. Am 

constatat cu bucurie practicitatea i rodnicia acestei 
amicale alian e de putere, dorit  de transpus în toate 
cercurile vie ii cotidiene. Dorin a noastr  i rodul acti-
vit ilor s pt mânale de la CRI este îns i aceast  bu-
curie de a   împreun  în armonie din copil rie pân -n 
b trâne e. Nu putem s  nu subliniem substan a inerent  
cre tin  al acestui unic mod viabil de a  : „S  v  iubi i-
v  unii pe al ii, cum v-am iubit Eu” (Ioan 13,34). 

M micile i ta ii, prin admirarea lor în cele câte-
va minute au fost p trun i de bucuria micu ilor i, chiar, 
s-au unit cu ei în dans i jocuri. Uneori, obosi i de atâta 
munc  (a se în elege: joac  i dans!), copiii s-au a ezat 
la mese pentru a se înfrupta i din tradi ionalii gogo i. 
La sfâr itul evenimentului, to i participan ii au primit 
diplome de participare, pe care cu mult  m iestrie le-
au colorat îndat . Pentru a nu pierde nici un moment 

miri  c oferit de Ave Miriam, to i au fost invita i s  ne 
mai viziteze oratoriul i s  ne urm reasc  pe domeniul 
virtual: www.facebook.com/ave.miriam.

Prin acest bal copiii i-au luat r mas bun de la 
iarn  i cu voio ia lor trezesc natura, provocând prim -
vara s  r spund  prin acela i zâmbet aducând lumin  
i c ldur . În spiritul cre tin, ei, uni i într-un cerc al 

prieteniei, au întâmpinat Postul Pa telui printr-un an-
gajament fa  de Isus Mântuitorul i Prietenul copiilor, 
acela de a   mai buni i ascult tori. Astfel, s-a marcat 
i „vinerea l satului sec de chef”.

Mul umim micilor nobili participan i, distin ilor 
înso itori i sus in torilor no tri tradi ionali (Parohia 
Greco-Catolic , Prim ria, Ara Shoes). Tuturor le dorim 
o prim var  frumoas  i un Post rodnic în bine i iubire.

Pr. Zorel ZIMA

Reuniunea corpului profesoral i a personalul didactic auxiliar 
Corpul profesoral i personalul didactic auxiliar al 

Facult ii de Teologie Greco-Catolic  din Universitatea 
Babe -Bolyai Cluj-Napoca s-a întrunit la Felix, în perioada 
14-16 februarie 2014, la invita ia Preas  n iei Sale dr. Virgil 
Bercea, episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea. 

Întâlnirea a fost onorat  i prin prezen a Preas  n iei 
Sale Claudiu, episcopul Curiei Arhiepiscopale Majore din 
Blaj. Timpul petrecut împreun  a avut menirea de a forti-
 ca spiritul de echip  iar dezbaterile referitoare la activita-

tea Facult ii au condus la asumarea unor proiecte de viitor 
comune. 

Participan ii la acest eveniment î i exprim  gratitudi-
nea fa  sprijinul pe care Biserica Român  Unit  cu Roma, Greco-Catolic  îl acord  Facult ii de Teologie i, în mod 
particular, îi mul umesc Preas  n iei Sale Virgil Bercea pentru oportunitatea de a   împreun  în aceste zile.

Pr. Cristian BARTA

Carnaval în Col  de Rai
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(continuare în pag. 11)

Simpozion omagial Ion M. Gârleanu
Moment de pioas  aducere aminte la 

împlinirea a 70 de ani de la trecerea la Tat l 
Ceresc a preotului Ion M. Gârleanu OFM-
Conv.

La ini iativa preo ilor i a ter iarilor 
franciscani de la M n stirea Maica Domnu-
lui din Oradea, în ziua de 15 martie 2014 a 
avut loc la Seminarul teologic greco-catolic 
din Oradea Simpozionul omagial dedicat per-
sonalit ii celui care a fost frate franciscan, 
preot i paroh, poet i scriitor, traduc tor din 
limba francez , ctitor de biserici, spiritual al 
Seminarului greco-catolic, membru ordinar i 
spiritual al Societ ii de lectur  „Ioan Gur  de 
Aur”, prietenul copiilor i al s racilor, iubitor 
i promotor al devo iunii la Inima lui Isus i a 

Mariei - preot Ion M. Gârleanu. Via a lui p -
mânteasc , relativ scurt , a fost o oglindire a 
zelului i a abnega iei sale pastorale, dar i a 
înclina iei sale spre nesfâr itul univers al culturii în ge-
neral i al literaturii în special.

Simpozionul, i-a avut ca invita i pe PSS Virgil 
Bercea - episcop de Oradea, pr. Iosif Bisoc OFMConv. 
Roman, pr. Alexandru Chivari - paroh Calea Mare i 
Gruilung, dl. Ioan Moldovan - critic literar i director 
la Revista Familia din Oradea, dl. Vasile Dumitra  - 
franciscan ter iar din Oradea. Moderatorul simpozio-
nului a fost pr. Mihai V t m nelu OFMConv. - paroh 
la Biserica M n stirii Franciscane Maica Domnului 
din Oradea. 

În cuvântul s u, pr. Iosif Bisoc a evocat perso-
nalitatea preotului Ion M. Gârleanu, care la 20 de ani 
îmbr i a spiritualitatea franciscan  intrând în Semina-
rul franciscan de la H l uce ti, urmând ca pe 15 au-
gust 1922 s   e hirotonit preot la Assisi, în Italia. Dup  
câ iva ani, din ini iativa PSS Traian Fren iu, începe în 
Transilvania activitatea misionar  a fra ilor franciscani, 
prezen a acestora în ritul greco-catolic având o frumoa-
s  i rapid  evolu ie. Urmându- i chemarea i misiunea 
franciscan , pr. Ion Gârleanu ajunge în anul 1929 în 
Eparhia de Oradea, unde a ridicat biserica din Gruilung 
consacrat  de episcopul Valeriu Traian Fren iu la 19 oc-
tombrie 1930. Din activitatea pastoral  parohial , dup  
Dr ge ti, Gruilung, Dic ne ti i Calea Mare, p rintelui 
Gârleanu i s-a incredin at o  ciul de paroh II al Catedra-
lei din Oradea i apoi paroh la Beiu . P rintele Gârlea-
nu se dedic  cu deosebit elan atât activit ii de paroh al 
bisericii catedrale din Oradea Mare (1931-1937), cât 
i activit ii de duhovnic al studen ilor i elevilor. Cei 

care l-au cunoscut pe p rintele Ion M. Gârleanu l-au 
numit „fericitul Ieremia Valahul al nostru”, deoarece, 
în timpurile grele ale Celui de-al II-lea R zboi Mondi-
al, îl vedeau mergând din cas  în cas  pentru a aduna 
câte ceva de la cei care aveau mai mult i a-i ajuta pe 

cei lipsi i. Era deosebit de respectat i admirat atât de 
c tre intelectuali, cât i de c tre cei nevoia i. Copiii, 
tinerii i studen ii erau predilec ii convorbirilor, catehe-
zelor i întâlnirilor sale spirituale. Activitatea de direc-
tor spiritual desf urat  în cadrul Academiei Teologice 
Greco-Catolice din Oradea (1931-1937) i al colilor 
episcopale din Beiu  (1940-1943) a fost bene  c  pen-
tru to i. Ecoul activit ii sale duhovnice ti nu s-a stins 
nici ast zi în con tiin ele celor din Biserica Greco-Ca-
tolic  din Eparhia de Oradea în care a activat. 

Domnul Ion Moldovan, critic literar i director la 
Revista Familia din Oradea, a prezentat în alocu iunea 
sa activitatea literar  a preotului poet i scriitor Ion M. 
Gârleanu, subliniind valoarea deosebit  pe care o au i 
ast zi operele sale literare în cadrul literaturii religioase 
române. Expunerea domniei sale sper m s-o reg sim 
cât de curând în paginile revistei de cultur  Familia. 
Din activitatea scriitorului Ion Gârleanu sunt cunoscu-
te volumele de poezii Lacrimi (1926), Viorele (1926), 
Boabe de t mâie (1928), Tranda  ri (1929) precum i 
c r ile: Flori de pe drum (1934), Supranaturalul de la 
Lourdes (1936), F catorul de minuni, Sfântul Anton de 
Padova (1936), Spre Regele Iubirii (1939), Întronarea 
Preas  ntei Inimi a lui Isus (1939), Cum trebuie s  iu-
bim pe Dumnezeu (1940), Sfântul Francisc de Assisi 
(1941), Veni i la mine to i (1941). 

P rintele Alexandru Chivari, în prezent paroh 
la Gruilung i Calea Mare i ter iar franciscan, a vor-
bit cu inima i su  etul despre ecoul, i ast zi viu, al 
prezen ei p rintelui Ion M. Gârleanu în parohiile din 
Gruilung, Calea Mare i Dr ge ti, ecou ce traverseaz  
timpul prin m rturiile celor c rora le-a fost p stor. Pr. 
Chivari a evocat de asemenea contribu ia pr. Gârlea-
nu la în  in area M n stirii Franciscane Sf. Anton de 
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(urmare din pag. 10)

Padova de la Dr ge ti. 
Un moment emo ionant în cadrul simpozionului 

l-a constituit m rturia domnului doctor Dorin Domu a, 
care în copil rie l-a cunoscut personal pe pr. Ion Gâr-
leanu, în perioada de preg tire pentru prima Sfânt  Îm-
p rt anie. O m rturie personal  a fost prezentat  i de 
domnul Vasile Dumitra , ter iar franciscan.

Interven iile celor invita i la simpozion au fost 
intercalate cu scurte momente poetice, în care tineri 
franciscani au recitat câteva poezii din crea ia p rin-
telui Ion Gârleanu: „Florile de meri”, „Rug ciune”, 
o poezie dedicat  Înalt Prea S  n itului Valeriu Traian 
Fren iu episcop român-unit al Oradiei Mari, cu ocazia 
împlinirii a 25 de ani de episcopat. 

P rintele Mihai V t m nelu, pe l ng  calitatea 
sa de moderator al simpozionului, a adus o m rturie în 
plus despre preotul Ion M. Gârleanu, dând citire unui 
document din anul 1946, recent descoperit, apar inând 
lui Ion Bradu, înv tor al vremii în L z reni Bihor, 
care a scos în eviden  aplecarea pr. Ion Gârleanu spre 
cei s raci, bolnavi, spre cei a  a i în suferin : „Poate 
foarte pu ini cunosc faptul, c  la altarul s  ntei biserici 
din satul Gruilung a servit mai mul i ani în ir preotul 
poet Ion Gârleanu. În via a satului Gruilung i a îm-
prejurimilor a dezvoltat o activitate misionar  demn  
de pomenire. Slujbele sale religioase, predicile pline de 
miez i înv tur  cre tin  au mângâiat inimile am râte 
i dornice de mântuire ale multor oameni de bine. În 

timpul liber, ori de câte ori preocup rile sale preo e ti 
i-au îng duit a cercetat casele oamenilor din sat ducân-
du-le o inim  cald , o mângâiere, un dar ceresc. La pa-
tul bolnavilor a f cut rug ciuni de vindecare, pe cei în 
lipsuri i-a ajutat cu bani i obiecte din danii i colecte 
s vâr ite de dânsul în acest scop. Biserica din Gruilung 
i biserica greco-catolic  din Calea Mare e opera str -

daniilor sale, m rturii gr itoare a zelului s u apostoli-
cesc. În activitatea lui literar  a c utat s   e pe linia ce-
lor mul i i oropsi i de soart . S-a f cut ecoul puternic 

al durerilor, am r ciunilor i speran elor de mai bine 
pentru marea gloat . Volumele sale de versuri: Boa-
be de t mâie, Viorele, Mama i Flori de pe drum, sunt 
destul de edi  catoare în aceast  privin . Prin credin , 
prin puterea nem rginit  a cerului, poetul Ion Gârlea-
nu a v zut drumul cel adev rat spre idealul suprem al 
omenirii, ca un soldat devotat al cre tinismului.” 

La  nal tot pr. Mihai a prezentat i un cuvânt 
de omagiu adus de c tre un autor anonim în paginile 
„Micului Misionar” la trecerea la Tat l, dedicat Bunu-
lui P rinte Ion Gârleanu, din care amintim: „Nu prea 
înalt, ve nic neobosit, ochi p trunz tori i senini ca 
seninul cerului, gând mare, inim  aprins , totdeauna 
vesel…. A a l-am cunoscut. …a muncit f r  preget ca 
s - i adune’n su  et tot focul dragostei dumnezeie ti i 
lumina ce vine din cer. A mâncat cu nesa  din Pâinea 
vie ii, a sorbit zilnic Potirul Mântuirii, i s-a avântat 
cu totul spre lumea adev rului i a frumosului i f r  
încetare a privit spre Fecioara f r  Pat … Drumurile 
b tute de el ne cheam  i amintirea lui ne înt re te… 
Bunule P rinte, te urm m…”

La  nalul simpozionului PSS Virgil Bercea - 
episcop de Oradea a adus un omagiu celui care a fost 
pr. Ion M. Gârleanu, folosindu-se de o metafor  extrem 
de sugestiv  folosit  la adresa acestuia: „S  nu constru-
im un castel în jurul unui  r de nisip”. Dar - a ad ugat 
Prea S  n ia Sa - asemeni Maicii Tereza de Calcutta, 
care spunea „Ceea ce facem noi e ca o pic tur  într-
un ocean, dar f r  acea pic tur , oceanului i-ar lipsi 
ceva”, tot la fel i „plajei’’, care este Biserica, i-ar lipsi 
„  rul de nisip” - care a fost p rintele Ion M. Gârleanu. 

Dup  binecuvântarea  nal , cei prezen i au putut 
vizita o mic  expozi ie de c r i i scrieri ale p rintelui 
i despre p rintele Gârleanu preg tit  de d-na Othilia 

Groza OFS. Cei prezen i au intonat „Cre tin sunt din 
leag n” pe versurile pr. Ion Gârleanu, muzica Francisc 
Hubic,  ind apoi invita i de ter iarii franciscani la o 
agap  fratern . 

Imagine în timp a Sera  cului P rinte 
Francisc, purtând pecetea umilin ei ca o 
insign  pe inim , preotului Ion M. Gârleanu îi 
dator m ve nic  recuno tin , acum la împli-
nirea a 70 de ani de la trecerea la Tat l Ceresc. 
În veci pomenirea lui! 

„Isuse cu inima dulce,
Fântân  de bine ceresc,
Virtu ile toate i via a
Din coasta- i r nit  pornesc.
Smerit ucenic i apostol
Doresc cu-nfocare s - i  u;
Isuse, revars  virtutea

i-n pieptul meu ubred, pustiu.”
(Ion M. Gârleanu – „Isuse cu inima sfânt ”)

Simona COBE, OFS
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Exerci ii Spirituale pentru Postul Mare
În perioada 14-16 martie 2014 la M n stirea Sfân-

ta Maria din Baia Mare, tinerii din ASTRU Oradea au 
organizat exerci iile spirituale speci  ce Postului Mare.

În prima zi, cea de vineri, tinerii, împreun  cu 
asistentul lor spiritual, p rintele Anton Cioba, ajun i la 
M n stire s-au împ r it în camere i au format trei echi-
pe,  ecare echipa purtând numele unui personaj impor-
tant din via a cre tin , pe care mai târziu au trebuit s  
îl prezinte. Înainte de prezentare membrii primului grup 
au preg tit prânzul, iar dup  aceasta, pentru destindere, 
s-au f cut ni te jocuri care au avut rolul de a-i apropia pe 
tineri. La sfâr itul jocurilor  ecare grup a avut timp s  
se întâlneasc  i s  adune informa ii despre persoana a 
c rui nume îl purta: Angelo Roncalli (Papa Ioan al XXI-
II-lea), Carol Wojtyla (Papa Ioan Paul al II-lea), Joseph 
Ratzinger (Papa Benedict al XVI-lea) i Mario Jose Ber-
goglio (Papa Francisc). A urmat apoi Adunarea General  
Extraordinar  a asocia iei care a debutat cu prezentarea 
personajului spiritual a c rui nume îl purta  ecare echip  
i în cadrul c reia s-au primit nou  noi membri, discu-

tându-se de altfel i alte diverse chestiuni interne. 
Înainte de cin  s-a celebrat Sfânta Liturghie a 

Darurilor Înainte S  n ite împreun  cu surorile de la 
m n stire. Dup  cina preg tit  de o alt  echip  a ur-
mat vizionarea  lmului „Ritualul”, la sfâr itul c ruia au 
avut loc discu ii pornite de la subiectul  lmului.

Cea de a doua zi a început cu Sfânta Liturghie 
dup  care o echip  a preg tit micul dejun. Prima medita-
ie s-a desf urat dup  micul dejun i a fost condus  de 

c tre p rintele Alexandru Drago  din Satu Mare, invita-
tul nostru pentru aceste momente spirituale. La  nalul 
medita iei tinerii au avut parte de un moment de silen-
tium în care au avut timp s  analizeze i aprofundeze 
cele auzite. A doua medita ie a urmat în aceea i zi, dup  
ce a fost preg tit i servit prânzul de o alt  echip . În tim-
pul acestei mese momentul de silentium a continuat. La 
 nalul celei de a doua medita ii tinerii sau unit în discu ii 

pe grupuri pentru a- i împ rt i medita iile personale.
În încheierea zilei s-a servit cina, iar mai apoi a 

fost vizionat  lmul „Padre Pio”. În ultima zi tinerii din 
ASTRU Oradea au participat la Sfânta Liturghie arhi-
ereasc  celebrat  de PS Vasile Biz u la Biserica Sfânta 
Maria din Baia Mare, în cadrul c reia a avut loc hiro-
tonirea unui nou preot pentru Eparhia de Maramure . 

La încheierea Exerci iilor spirituale  ecare par-
ticipant a dat o m rturie despre momentele spirituale 
petrecute împreun . În acest fel au decurs Exerci iile 
spirituale organizate de tinerii din ASTRU Oradea, 
exerci ii care i-au unit pe tineri i care le-a ar tat ade-
v rata cale de a ajunge ferici i, calea lui Isus.

Câteva m rturii:
Revenind de la Exerci iile spirituale am sim it o 

mare înc rc tur  pozitiv  datorit  faptului c  am putut 

s  ne retragem i s  medit m în natur  Cuvântul Lui 
Dumnezeu pentru c  acolo g sim mai multe r spunsuri 
la întreb rile noastre. De asemenea, în noi s-a reg sit 
aceast  atmosfer  de m n stire i cred c  to i am avut 
ceva de înv at atât de la loc cât i de la pr. Alexandru 
Drago  c ruia îi mul umim pentru toate sfaturile bune. 
(Vasile Chindri )

Eu vreau s  încep i s  termin cu acela i cu-
vânt: „profunzime”. Profunzime am sim it din primul 
moment în care am pornit pe drumul acesta, drumul 
ce avea s  ne preg teasc  momente sublime, momente 
frumoase i puternice. Sunt con tient  i voi   mereu 
c  f r  ajutorul lui Dumnezeu nu aveam parte de astfel 
de experien e. Ce poate   mai sublim decât s  alegem 
s   m „apostoli în lume trimi i”, s  ne adun m într-un 
decor de vis, creat de Dumnezeu i s  ne umplem su-
 etul de energie spiritual  pozitiv , pentru a   capabili 
s -i mul umim Domnului i Fiului S u pentru c  s-a 
jert  t pe cruce pentru p catele noastre. Eu am reu it 
la aceste exerci ii spirituale s  descop r laturi ascunse 
ale mele, am reu it s  m  apropii de Dumnezeu, poate 
ca niciodat . M-am întors înapoi cu o doz  de energie 
pozitiv , cu dorin a de a împ rt i tuturor experien ele 
ce le tr im în sânul ASTRU-lui. Închei prin a spune i 
a-i mul umi lui Dumnezeu pentru c  mi-a oferit ansa 
de a tr i astfel de momente al turi de oameni dragi i 
frumo i în locuri rupte din pove ti, totul într-o total  
profunzime. (Andreea Plugaru)

Exerci iile spirituale din aceast  perioad  a pos-
tului au fost extraordinare, începând de la organizare 
pân  la medita ii i la colocviile cu preo ii prezen i, iar 
dac  ar   s  rezum totul în doar câteva cuvinte, a  spu-
ne c  sunt mândru pentru c  sunt un „apostol în lume 
trimis”. (Cristian Matus)

În cele trei zile petrecute împreun  cu ASTRU 
Oradea la Baia Mare am realizat c  într-adev r sun-
tem un grup care îl avem în centru pe Cristos i  ecare 
avem datoria de a   „apostoli în lume trimi i” de El 
i pentru El i trebuie s   m modele de urmat pentru 

restul tinerilor. (Raul Stancea)
Andrei SZILAGYI
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Voluntariatul - o lec ie de via
Este al 10-lea an în care derul m, în Liceul Gre-

co-Catolic Iuliu Maniu, activit i de voluntariat în ca-
drul Strategiei Na ionale de Ac iune Comunitar .

Acest program st  sub egida Ministerului 
Educa iei Na ionale i fost ini iat în România în anul 
2004 de c tre Baroana Nicholson Membr  a Parla-
mentului Europei.

În anul 2004 liceul nostru a fost ales s  fac  
parte din acest program i timp de 9 ani am colabo-
rat cu Centrul de Educa ie Incluziva Orizont i Casa 
Minunat , desf urând numeroase activit i i parti-
cipând la concursuri i festivaluri.

Din anul colar 2013-2014 colabor m cu Aso-
cia ia Caritas Eparhial Oradea în cadrul acestui pro-
gram. Am avut o mare bucurie s  v d un num r atât 
de mare de elevi doritori s  se implice, s  ofere din 
timpul lor liber pentru a   voluntari.

Cu un plan bine stabilit în luna septembrie, am 
început s  ne implic m în diverse activit i. Prima 
activitate a fost în luna octombrie. “S pt mâna legu-
melor i a fructelor donate”. S-au colectat pe lâng  
legume i fructe i alimente cu ajutorul voluntarilor 
i a cadrelor didactice din coal  apoi au fost donate 

Cantinei Sociale Caritas. Campania a fost emo io-
nant  i a promovat voluntariatul, implicarea, altru-
ismul, solidaritatea.

Voluntarii liceului nostru au participat de ase-
menea la colecta de Cr ciun, realizarea de felicit ri, 
campania 2%, iar ca activitate permanent  este vo-
luntariatul de la Centrul de zi Gabriele al Asocia iei 
Caritas Eparhial Oradea. În prezent centrul este frec-
ventat de 11 copii din familii nevoia e, cu vârste cu-
prinse între 7 i 16 ani.

Voluntarii îi ajut  pe ace ti copii atât la teme 
cât i la desf urarea diferitelor activit i care s  le 
dezvolte acestora capacit ile  zice i intelectuale.

„Este o experien  deosebit  i nou  pentru 
mine, care m  ajut  s  îmi descop r noi abilit i, 
ajutând acolo unde e nevoie de mine.” (Raluca Pop, 
clasa a X-a A)

„Este o experien  de via , o experien  fru-
moasa care te face sa  i mai bun i s  îi aju i pe 
ceilal i.” (Alexandra Ciarn u, clasa a X-a A )

„Este o adev rat  lec ie de via  experien a 
cu copii de la Centrul de zi Gabriele. M  bucur c  
fac parte din acest minunat program.” (Corduneanu 
Cezara, clasa a X-a A)

„Voluntariatul pentru mine este un mare pri-
vilegiu, deoarece pot sa-i ajut pe ceilal i i pot s  le 
fac o mic  bucurie, aceea de a-L cunoa te pe Dum-
nezeu în ceilal i. Prin colecta de Cr ciun am înv at 
sa  u mai util celor din jur. Sper c  am putut s  ajut 
i de  ecare dat  când voi   solicitat voi merge cu 

o deosebita pl cere i cu gândul de a-i ajuta pe cei-
lal i.” (Chindri  Vasile, clasa a X-a A )

„Voluntariatul re  ect  încredere, speran ... 
speran a celor care au nevoie de ajutor, c  întot-
deauna se va g si cineva cu su  et mare care s  ofere 
acel ajutor f r  a a tepta ceva în schimb. În cadrul 
voluntariatului am participat la confec ionarea feli-
cit rilor, distribuirea plicurilor din campania 2% i 
împachetatul cutiilor pentru colecta de Cr ciun. Înc  
nu am avut pl cerea, dar abia a tept s -i cunosc pe 
copiii de la centrul Gabriele i ori de cate ori va   ne-
voie de mine voi   prezent  i voi oferi tot suportul 
meu „ (Covaciu Cynthia, clasa a X-a A)

Adina RADU
coordonator SNAC
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În 10 martie 2014, a încetat din via  doamna 
Lucre ia Bercea, mama Preas  n itului Virgil. 

P rin ii vicari, protopopi, împreun  cu to i preo ii 
i credincio ii Eparhiei de Oradea au în l at rug ciuni 

pentru odihn  ve nic  al turi de s  n ii lui Dumnezeu i 
i-au transmit sincere condolean e Preas  n itului Virgil 
i familiei în aceste momenet de încercare.

Înmormântarea a avut loc miercuri, 12 martie 
2014, în localitatea Habic, jud. Mure .

Biroul de pres

La invita ia europarlamentarului Monica Ma-
covei, în perioada 3-7 martie, a.c., împreun  p rintele 
Ioan Mitrofan de la Blaj i cu un grup de 36 de per-
soane, mai precis preotese greco-catolice care lucreaz , 
colaboreaz  sau pur i simplu activeaz  ca voluntare 
în asocia iile Caritas din eparhiile de Oradea, Cluj, 
Maramure , Blaj, Bucure ti, am avut ansa de a sta trei 
zile în ara care g zduie te institu iile europene, Belgia.

Excursia a fost sus inut  de c tre europarlamen-
tarul Monica Macovei. Mul umit  invita iei lansate de 
aceasta am avut ocazia s  vizit m Parlamentul Euro-
pean i Prim ria ora ului Bruxelles, s  bif m obiective 
importante din capitala Belgiei, s  discut m cu fostul 
Ministru al Justi iei i cu consilierii domniei sale.

În prima zi a vizitei noastre am f cut un tur al 
ora ului cu autocarul, am vizitat impun toarea cl dire 
a Prim riei, ne-am înfruptat cu gauffre cât mai dulci 
i aromate. Ziua s-a încheiat la Leven cu o liturghie 

o  ciat  de preotul asum ionist Cornelis Nelissen. O li-
turghie în l toare i o primire c lduroas  pe care ne-a 
f cut-o p rintele Ne-
lissen.

A doua zi, vi-
zit  la Parlamentul 
European i muzeul 
Parlamentarium , 
plus o întâlnire cu 
europarlamentarul 
Monica Macovei 
care ne-a ajutat s  
cunoa tem mai bine 
rolul i modul de 
func ionare al Parla-
mentului European, 
dar i misiunea pe 
care domnia sa o are 
în calitate de mem-
bru al acestuia. 

Trei zile în capitala contrastelor
În cea de-a treia zi a ederii noastre în capitala 

Europei ,,ne-am pierdut” pe str zi  i prin magazine. În 
inima Bruxelles-ului am descoperit str du e pline de 
farmec, un farmec aparte în vânzoleala eurocrat  de 
pe str zile capitalei Belgiei, dar i parcuri, restaurante, 
ber rii de renume, cu mii de tipuri de bere, de la clasi-
cele blonde i brune, la fructate, ne  ltrate sau cu arome 
ciudate, cafenele, magazine de antichit i, magazine 
vintage ori magazine cu haine noi, dar i boutiq-uri de 
bun t i i delicatese belgiene. 

Trei zile de amintiri care vor r mâne întip rite 
mereu în mintea i în su  etele noastre. 

Mul umim doamnei Monica Macovei i 
Asocia iei Caritas Eparhial Oradea pentru ansa de a 
edea câteva zile într-un ora  al artei moderne, un ora  

multicultural, un ora  în care po i reg si unul dintre 
cele mai mari mozaicuri culturale i lingvistice din 
lume – Bruxelles.

Simona TODOREAN

Mama Preas  n itului Virgil Bercea a trecut la cele ve nice
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Hirotonire de diaconi în Biserica Seminarului din Oradea
În cadrul S  ntei Liturghii arhiere ti celebrat  în Bi-

serica Seminarului din Oradea joi, 27 februarie 2014, prin 
punerea mâinilor Preas  n iei Sale Virgil Bercea, episcop 
eparhial de Oradea, doi dintre absolven ii Departamen-
tului din Oradea al Facult ii de Teologie Greco-Catoli-
c  din cadrul Universit ii “Babe -Bolyai” Cluj Napoca, 
Ioan Papi  i Alin Papi , au primit treapta diaconatului.

P rintele Ioan Papi  este din Oradea, absolvent al 
Facult ii de Teologie în anul 2013, este c s torit. P rin-
tele Alin Papi  - originar din Marghita, este c s torit i 
a terminat Masterul în cadrul facult ii noastre în anul 
2011. Ambii p rin i diaconi s-au format în Seminarul 
S  n ii Trei Ierarhi “Vasile, Grigore i Ioan” din Oradea.

Dorim noilor diaconi mult har i binecuvântare 
în misiunea încredin at  lor.

Biroul de pres

Unul din scopurile parohiei greco-catolice Sf. 
Cruce din Bologna este aceea de a ajuta seminari -
tii greco-catolici care au terminat studiile sa fac  o 
experien  pastoral  în diferite parohii i asocia ii 
cre tine din Bologna în vederea preg tirii pentru di-
aconat i preo ie.

Ipodiaconul Dorin tef nu  a terminat studiile 
teologice la Vene ia i de anul trecut 2013, din iunie 
este la Bologna locuind împreun  cu al i tineri ita-
lieni, albanezi, africani în parohia Sant’Antonio di 
Savena, parohie care are o carism  particular  pentru 

formarea tinerilor i trimiterea lor în misiune în dife-
rite ri ale lumii.

P rintele protopop Marinel Mure an împreun  
cu don Mario Zacchini au considerat important ca ipo-
diaconul Dorin tef nu  s  fac  o experien  pastoral  
în Croa ia împreun  cu al i tineri italieni care caut  s -
i descopere voca ia i sunt dispu i s  dedice via a lor 

în slujba celor nevoia i. Dup  o preg tire de câteva s p-
t mâni la centrul International din Rimini ipodiaconul 
Dorin Stef nu  va pleca în Croa ia.

P rintele Marinel Mure an împreuna cu comuni-
tatea i-a mul umit ipodiaco-
nului Dorin tef nu  pentru 
implicarea în activit ile 
parohiei i a Asocia iei Be-
tania i îi ureaz  o experi-
en  plin  de roade spiritua-
le, care urmeaz  s  le pun  
în practic  în via a parohiei 
din Bologna.

Sigur ca pentru 
mine, dup  o experien  de 
ase luni la Caritasul din 

Rimini împreun  cu C t -
lin Burda , aici la Bologna 
singur f r  Dorin. Oricum 
îi urez din tot su  etul bine-
cuvânt ri de la Domnul i 
împreun  cu comunitatea îl 
sus inem cu rug ciunea.

Adrian JURCA
www.bru-italia.eu

Ipodiaconul Dorin tef nu  în misiune în Croa ia
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Duminic , 9 martie, a avut loc în Biserica Greco-
Catolic  o întrunire ecumenic  cu ocazia Zilei Mondiale 
de Rug ciune a Femeilor (ZMR). Aceast  zi este orga-
nizat  de Mi carea ecumenic  a femeilor cre tine, înce-
pând din anul 1890 i este s rb torit  ast zi în peste 170 
de ri, printre care i în România (deja de 40 de ani) în 
peste 200 de localit i.

La acest moment de rug ciune au participat repre-
zentan ii cultelor istorice locale cu enoria ii lor: Bogdán 
István, paroh romano-catolioc, Balázs Kiss Csilla, paroh 
reformat, Popa Marius-Dumitru, paroh ortodox i Zima 
Zorel, paroh greco-catolic.

Comuniunea în rug ciunea cu i pentru femei a 
început intrarea preo ilor pe fundalul cânt rii “Laudate 
Dominum”. Tema rug ciunii din acest an: “Izvoare de 
ap  vor curge în pustiu i pâraie în p mânt însetat” (Is. 
35, 6) reaminte te speran a mesianic  a poporului lui 
Dumnezeu, i în acest context special speran a des -
vâr irii femeii. Dup  prezentarea Egiptului, ar  a c rei 
responsabilitate a fost întocmirea rug ciunii, i rosti-
rea invoca iilor de c tre femeile din cadrul reuniunii 
mariane locale, a urmat ascultarea textului evanghelic: 
dialogul dintre Isus i samarineanca. Preo ii au adresat 
credincioaselor un cuvânt de înv tur , respectiv cal-
de ur ri de bine. 

Parohul reformat, Balázs Kiss Csilla a reamintit 
c  misiunea femeilor de a purta i d rui via a trebuie 
s  r mân  o constant  i în lupta pentru emancipare. 
Biserica este locul în care Dumnezeu o întâlne te i “îi 
ud  su  etul” f cându-o s  rodeasc . Dup  discurs, ea 
împreun  cu corul “Musica Sacra” i cel al copiilor au 
oferit o  oare muzical  tuturor celor prezente.

Preotul ortodox, Popa Dumitru, a subliniat im-
portan a respectului i recuno tin ei datorate femeilor 
i, mai cu seam , mamelor, respectiv vitalitatea unui 

dialog sincer, cald cu ele, în contextul unei mai imper-
sonale comunic ri prin facebook sau telefon.

Maternitatea femeii a fost accentuat  i de preo-

Ziua Mondial  de Rug ciune

tul romano-catolic, Bogdán István. În contextul greut -
ilor conjucturale, mamele merit  respect i au nevoie 

de sprijinul familial i eclezial. Sfânta Fecioar  Maria 
este un actual exemplu pentru femei, i cunoa terea i 
cinstirea ei ofer  lumin  tuturor femeilor.

Pornind de la textul crea iei, parohul greco-ca-
tolic a subliniat valoarea femeii i rolul ei în familie, 
respectiv în societate. Prin crea ie, ea este un “ajutor” al 
b rbatului. Aceast  rela ionare, se sublinia prin citarea 
din Scrisoarea c tre Femei a Fericitului Papa Ioan Paul 
al II-lea, trebuie tr it  într-o reciprocitate. În scopul 
unei demne i fructuoase rela ion ri, atât femeia cât i 
b rbatul, Biserica i societatea trebuie s  descopere fe-
minitatea în planul lui Dumnezeu, în originalitatea sa. 
Maria, Maica Domnului este o pild  edi  catoare, care 
prin calit ile ei inspir  tr irea unei feminit i autenti-
ce. Pentru evitarea unei eronate evalu ri ori subevalu-
ri, femeia este invitat  s  Îl întâlneasc  pe Isus, care 

este izvorul vie ii i a cunoa terii.
La sfâr itul comuniunii, preo ii au oferit partici-

pantelor o simbolic   oare-imagine religioas , iar grupul 
marian a servit credincio ii cu o mic  gustare.

Biroul Parohial Valea lui Mihai

În aceast  zi de rug ciune i în contextul Zilei 
Mondiale a Femeii, suntem invita i s  privim i noi cu 
ochiul lui Dumnezeu, femeia. Suntem invita i de a re-
descoperi femeia în planul lui Dumnzeu, frumuse ea i 
bun tatea  in ei ei. 

Cuvântul lui Dumnezeu împ rt it nou  prin 
Sfânta Scriptur  consemneaz , c  la sfâr itul celei de a 
asea zi de crea ie, ziua cre rii omului, b rbat i femeie, 

“a privit Dumnezeu toate câte a f cut i iat  erau bune 
foarte”. Totu i, Dumnezeu constat  singur tatea resim i-
t  de om-Adam i îi face “un ajutor” (Gen 2,18) potrivit 
lui, femeia-Eva. Am putea s  denun m oare o ov ire 
în crearea omului? Consider, mai degrab , o accentuare 
prin limbaj uman a formei autentice i ideale a omului, 

Fi i ceea ce Dumnezeu v-a creat s   i: Femei!
a modului s u natural de a  : b rbat i femeie ca  in e 
complementare. Fericitul Papa Ioan Paul al II-lea nota în 
“Scrisoarea sa c tre femei” (1995) c  “în crea ia femeii 
este înscris înc  de la început principiul de ajutor: (dar 
sublinieaz ) nu unilateral, ci reciproc”. Tocmai în redes-
coperirea acestei demnit i i responsabilit i a femeii, a 
acestei “naturalit i” const  fericirea sa i, implicit, feri-
cirea umanit ii. 

Privind acum asupra femeii, trecând în revist   -
gurile biblice feminine, mai cu seam  cea a S  ntei Fe-
cioare Maria, mama lui Isus, constat m  in a ei înmi-
resmat  cu frumoase virtu i, precum: primirea, iertarea, 
în elegerea, empatia, generozitatea, d ruirea, cur ia, 
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duio ia, aten ia, delicate ea, sacri  ciul, spiritul intuitiv. 
De aceea, privindu-o din perspectiva moralei cre tine, 
Biserica o vede pe Maria ca expresie maxim  a “geniului 
feminin”, un izvor neîncetat de inspira ie. Nu trebuie s  
facem un efort deosebit al memoriei pentru a în ira câ-
teva din evenimentele ale c rei protagoniste era ea, eve-
nimente care întruchipeaz  virtu ile în irate i motiveaz  
pre uirea ei: ascultarea i supunerea fa  de Dumnezeu la 
Bunavestire, duio ia cu care îl inea la pieptul ei pe copi-
la ul Isus, aten ie i empatie prin vizitarea veri oarei Eli-
sabeta i mijlocirea transform rii apei în vin la nunta din 
Cana, dragostea de mam  i spiritul intuitiv în c utarea 
disperat  a micului Isus i g sirea sa în Templul din Ieru-
salim, d ruirea prin urmarea continu  a lui Isus, iertarea 
pe care a oferit-o tuturor celor care l-au dat nevinovat 
mor ii pe Fiul ei i, sigur, i a celor care dincolo de arcul 
temporal continu  s  o fac  ast zi prin p cat, primirea 
apostolului Ioan, i simbolic i a noastr , ca  i ai ei. 

Acestea sunt tr s turile su  ete ti pe care Biseri-
ca le propune tuturor femeilor. Cât de comune v  sunt 
acestea? Acestea sunt adev ratele valori prin care femeia 
str luce te i e cu adev rat liber  i doamn . 

În societatea de azi, femeia întâmpin  îns  ob-
stacole în redescoperirea demnit ii sale i în tr irea 
ei. Suntem uneori martori ai exploat rii, discrimin rii, 
uzului nedemn al femeii de c tre societate i de b rbat. 
Aceasta nu e “normalitatea”. Biserica transmite i azi un 
apel autorit ilor, angajatorilor i, mai ales, so ilor de a o 
respecta i sprijini. 

Papa Francisc ne înva  c  “Dumnezeu încredin-
eaz  femeii în mod special omul,  in a uman ”, prin 

acel dar de a putea   mam . De aceea, femeia e mai mult 
decât cet ean. Atât de multe lucruri se pot schimba în 
evolu ia cultural  i social , dar r mâne faptul c  femeia 
este aceea care concepe, poart  în pântece i d  na tere 
 ilor oamenilor i este prima care educ , formeaz  prin 

copilul ei însu i viitorul. Femeia e mai mult decât o for  
de munc  util  într-o fabric . Ea e i mam  i are munc  
i acas . Femeia e mai mult decât frumoasa menajer  i 

dorita so ie, e cea care complementeaz  b rbatul, f când 

ca familia s   e un frumos i unitar întreg. 
Dar, uneori chiar femeia caut  nepotrivit pre uirea 

ei de c tre cei din jur: mizând chiar pe ceea ce o deran-
jeaz , exploatarea  zicului ei, sau îmbr i ând extreme 
ideologii feministe, prin care tot ceea ce era natural fe-
minin este respins… i r mâne cu o sete. O vedem anga-
jat  în rela ii f r  angajament, o vedem refuzând, uneori 
criminal prin avort maternitatea, o vedem neonorându-
i chemarea de prim educator ai copiiilor ei, dorind a- i 

p stra libertatea clipei i alegerii, dar î i pierde timpul, 
libertatea i îns i demnitatea.

În ce const  aceast  r t cire? Femeia e oare singu-
r  în întristarea ei? Nicidecum, Dumnezeu ne este al turi 
mereu. Profetul Ieremia, noteaz  triste ea lui Dumnezeu 
i cauza nefericirii noastre: “Dou  rele a f cut poporul 

Meu: pe Mine, izvorul apei celei vii, M-au p r sit, i i-
au s pat fântâni sparte, care nu pot ine ap ” (Ier. 2,13). 
Uneori uit m c  Dumnezeu este Tat l-Creatorul nostru, 
din care izvore te via a noastr  trupeasc  i su  eteasc . 
Uneori uit m de ceea ce e responsabilitate i demnitate. 
De aceea este necesar de a ne revedea în planul dumne-
zeiesc i de a cere ajutorul S u. A vedea femeia altfel 
sau a se vedea ea îns i altfel, înseamn  a s pa fântâni 
sparte, care nu pot ine ap . 

Tema acestei întruniri ecumenice care este: “iz-
voare de ap  vor curge în pustiu i pâraie în p mânt în-
setat” (Is. 35, 6) reaminte te speran a mesianic  a popo-
rului lui Dumnezeu, i în acest context special speran a 
des vâr irii femeii. Aceste cuvinte pline de speran  sunt 
reauzite de noi i adresate chiar unei femei, celei din Sa-
maria, de c tre Isus: “Cel ce va bea din apa pe care i-o 
voi da Eu nu va mai înseta în veac, c ci apa pe care i-o 
voi da Eu se va face în el izvor de ap  curg toare spre 
via  ve nic ” (In. 4,14). 

Acest izvor de ap  vie nu este altul decât harul 
s  n itor d ruit nou  de c tre Spiritul Sfânt prin Botez, 
pentru a deveni ceea suntem chema i s   m:  i ai lui 
Dumnezeu. C utându-l pe Dumnezeu, întâlnindu-l prin 
rug ciune, cuvânt i sacramente, urmându-l prin împli-
nirea înv turilor Sale, r mânem un binecuvântat curs 
al acestui izvor înaintând noi în ine înspre Dumnezeu în 
via a ve nic .

Dragi femei, în acest izvor const  speran a noas-
tr , a voastr  i împlinirea ei. 

V  îndemn cu drag, ave i curaj s   i  icele lui 
Dumnezeu i ve i avea lumin  pentru a c lca nestinghe-
rite pe calea vie ii. Ave i dorul de a-l întâlni pe Dom-
nul i vi se va împlini setea prin harul care se va rev rsa 
asupra voastr . Ave i curajul de a v  redobândi i p stra 
demnitatea i aprecierea,  ind în lume ceea ce Dumne-
zeu v-a creat s   i: Femeii! Biserica i b rbatul, astfel, 
ie, femeie î i spune: La Mul i Ani i “Mul umiri, ie Fe-

meie” (Fericitul Papa Ioan Paul al II-lea)!

Pr. Zorel ZIMA
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Ne confrunt m cu o realitate sumbr , o realita-
te pe care oamenii obi nui i, cu o oarecare bun stare 
material  nu o cunosc i nici nu au capacitatea de a o 
în elege. Într-adev r este mai anevoios a con tientiza 
greut ile pe care semenii no tri le tr iesc, povara pe 
care persoanele f r  ad post o poart  zi de zi, atunci 
când este perceput ca un fenomen comun. Contactul 
zilnic cu aceste persoane, datorat muncii noastre, a 
rupt pentru noi bariera care desparte partea frumoa-
s  a vie i (care cuprinde persoane dragi, s n tate i 
avu ii) de  partea dezolant , singuratic , în care tot 
ceea ce ai este doar credin a c  va   bine. Iar uneori, 
persoanele f r  ad post o pierd i pe aceea, abdi-
când în fa a greut ilor.  Datorit  neputin ei, aceste 
persoane, la un moment dat ajung s  se izoleze so-
cial tr ind în t cere suferin a i ducând povara sin-
gur t ii. Pierzând conexiunea cu cei din jur, ace tia 
recurg la  anumite vicii cum ar   consumul de al-
cool, droguri. Sim indu-se stingheri într-o lume în 
care familia i cei dragi i-au uitat, persoanele f r  un 
c min, adesea, pentru a repara gre elile proprii sau 
a altora, sunt nevoite s  înve e s  supravie uiasc  pe 
perioade lungi sau scurte de timp pe strad  (în func-
ie de mobilizarea i implicarea  ec rei persoane),. 

Munca în teren, ne-a oferit o viziune mai am-
pl  asupra st rii reale i anevoioase a persoanelor 
f r  ad post care prezint  numaidecât privarea lor 
de la bun stare. Aceste persoane nu tr iesc la un 
standard de via  care s   e considerat acceptabil. 
Majoritatea dintre ace tia tr iesc în locuri de ad -
post s r c cioase (poduri, cl diri p r site, cimitir, 
gara local , etc.), aceste locuri  ind improprii pen-
tru locuit. Mul i dintre ace tia devin ni te fanto e ale 
societ ii de ast zi în contextul în care realitatea pe 
care ei o tr iesc este una caracterizat  de disperare 
i debusolare. Pentru “a evada” din situa ia nefast  e 

nevoie de dorin a de g sire de solu ii diverse care s  
ajute la ie irea din problemele reale care degradeaz  

Strada, locul c ruia îi spun acas
omul s n tos, care îmboln ve te întreaga condi ie 
uman . Unii, datorit  resurselor interioare sc zute, 
în afar  de a hoin ri pe strad , nu au posibilitatea de 
a realiza un lucru util pentru ei în i i. Al ii, dispun 
de capacit i intelectuale care pot   exploatate la 
poten ial maxim, astfel încât s  devin  oamenii care 
au fost cândva, oameni cu un trai corespunz tor de 
via . Cauzele care au atras dup  sine aceste lipsuri 
materiale i  nanciare nu sunt în totalitate provo-
cate de c tre persoanele în cauz , ci ne confrunt m 
cu cazuri în care p rin ii au fost în ela i de propriii 
copii, prin semnarea diferitelor acte, care au dus la 
pierderea propriei locuin e. Proprii lor copii r mâ-
nând indiferen i la durerea i via a marcat  de s r -
cie. Alte cauze sunt determinate de: divor , neplata 
între inerii, s r cia - cauze pentru care unii oameni 
ajung s  locuiasc  sub cerul înstelat. Aceste persoa-
ne ajun i la o vârst  înaintat , nu au un loc în care s  
se bucure de lini tea i iubirea celor din jur. 

Majoritatea bene  ciarilor asocia iei nu dispun 
de o resurs   nanciar  i material  constant  din care 
s  aib  posibilitatea de a- i acoperi nevoile stringente 
de baz , aceste persoane se g sesc în situa ia în care 
au nevoie de servicii sociale specializate. 

Asocia ia Caritas Eparhial întâmpin  aceast  
categorie vulnerabil , prin acordarea de sprijin con-
stând în servirea unei mese calde pe zi, asigurarea 
vestimenta iei adecvate  ec rui sezon, acordarea 
de p turi pe perioada iernii. Asistentul social ofe-
r  sprijin i îndrumare în preg tirea i scrierea unui 
CV precum i modul de prezentare la un interviu. 

De asemenea, o condi ie esen ial  în inser ia 
socio - profesional , este constituit  de prezentarea 
unui act prin care persoana s  se identi  ce,  îns  ma-
joritatea dintre ace tia nu de in actul de identitate, 
astfel, asistentul social îi înso e te la Eviden a Po-
pula iei i reprezint  interesul acestora în fa a insti-
tu iei în vederea ob inerii actelor de identitate. 

R spundem nevoilor persoanelor care ne soli-
cit  direct sprijin sau persoane care sunt sesizate de 
c tre membrii din comunitate, acordând astfel aju-
tor bene  ciarilor din zona metropolitan  dar i celor 
care provin din alte localit i sau jude e. 

Organiza ia noastr  reprezint  pentru ei un 
sprijin atât în ceea ce prive te latura uman  deoa-
rece este locul unde î i pot împ rt ii emo iile i 
tr irile, unde pot plânge, pot zâmbi, cât i cea mate-
rial , prin care îmbun t im calitatea vie ii loe prin 
accesul la servicii sociale specializate. 

Ioana GHERASIM
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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 i îndemna i un 
prieten sau cunoscut s  fac  la fel. Cu cât vor   mai 
multe persoane care s  direc ioneze 2% din impozitul 
pe venitul realizat în 2013, cu atât visul de a vedea ter-
minat  casa pentru persoanele vârstnice 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

Loterie pentru du uri sociale
Asocia ia Caritas Eparhial Oradea organizeaz  

Loteria pentru Du uri Sociale. Loteria se desf oar  
în perioada 8 martie  – 25 mai 2014,  ind organizat  i 
desf urat  pe teritoriul României. Biletele se pot pro-
cura din Libr ria Gutenberg, str. Ep. Mihai Pavel nr.4 
Oradea, de la sediul asocia iei Caritas Eparhial Oradea, 
str. Ep. Mihai Pavel nr. 3 Oradea precum i de la volun-
tarii caritas.

Valoarea unui bilet este de 5 lei. 
Premiile care vor   acordate în cadrul acestei 

Loterii sunt urm toarele:
1. O s pt mân  la Rimini, Italia, pt. 2 persoa-

ne; 2. coal  auto, categoria B pt. o persoan ; 3. Un 
weekend la B ile 1 Mai pt. 2 persoane; 4. Un weekend 
la B ile 1 Mai pt. 2 persoane; 5. O cin  pt. 2 persoa-
ne la Restaurantul “Hanul cu noroc”, Oradea; 6. O 
cin  pt. 2 persoane la Restaurantul “Hanul cu no-
roc”, Oradea; 7. Un robot de buc t rie; 8. Un aparat 
cafea Bosch Tassimo; 9. O trus  de cosmetice pt. 2 
persoane; 10. Un pachet cu vitamine pt. 2 persoane; 
11. Un pachet cu vitamine pt. 2 persoane; 12. Un joc 
de mas  ( ah, table, domino); 13. O geant  de voiaj; 
14. O geant  de voiaj; 15. Un portofel.

Extragerea premiilor va avea lor în data de 29 
mai 2014, ora 11.00, la sediul Asocia iei Caritas Epar-
hial Oradea, în prezen a presei. Orice persoan  care 
dore te este liber  s  participe la extragere. Numerele 
câ tig toare cu premiile aferente vor   a  ate pe site-ul 
asocia iei, www.caritaseparhial.ro, i vor   publicate în 
presa din Oradea în ziua urm toare extragerii.

Persoanele care se a   în posesia unui bilet de 
Loterie câ tig tor poate veni s  î i revendice premiul 
oricând din momentul anun rii numerelor câ tig toa-
re, de luni pân  vineri, între orele 9.00 – 15.00, dar nu 
mai târziu de 10 iunie 2014. Înmânarea premiilor se 
va realiza la sediul Asocia iei Caritas Eparhial Oradea, 
din Oradea, str. Ep. M. Pavel nr 3. Pentru mai multe 
detalii vizita i site www.caritaseparhial.ro sec iunea 
Loterie.

Caritas Eparhial Oradea



20 VESTITORUL

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


