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Domnului Ministru Remus PRICOPIE

Domnule ministru,

Pentru Biserica Catolic  a constituit întotdeauna 
o prioritate educa ia copiilor i a tinerilor, pentru care 
a în  in at, dezvoltat i sus inut coli în toate formele i 
nivelurile de înv mânt. 

Noi, episcopii catolici din România, reuni i în 
sesiune plenar  a Conferin ei Episcopilor din România 
(CER), am luat în discu ie situa ia actual  a înv mân-
tului preuniversitar voca ional de stat i confesional/
particular. Am constatat, cu îngrijorare, dou  aspecte 
legislative care, dup  p rerea noastr , aduc atingere 
grav  func ion rii în bune condi ii a colilor catolice.

Prima problem  este legat  de neaplicarea preve-
derilor art. 101 (2) i 102 (1) din Legea Educa iei Na i-
onale 1/2011, privind  nan area de baz  pentru to i ele-
vii din înv mântul primar, gimnazial, profesional i 
liceal obligatoriu de stat i particular/confesional acre-
ditat. În prezent, elevii bene  ciaz  de  nan are doar în 
înv mântul de stat, nu i în înv mântul particular i 
confesional. 

Solicit m, a adar, aplicarea f r  întârziere a pre-
vederilor articolelor Legii Educa iei Na ionale i pentru 
înv mântul confesional i particular acreditat.

A doua problem  este legat  de modi  carea art. 
31 (4) (d) din OMEN nr. 5451/12.11.2013, Metodolo-

gia cadru privind mobilitatea personalului didactic din 
înv mântul preuniversitar în anul colar 2014/2015, 
prin care se acord  avizul cultelor recunoscute o  cial 
de stat doar pentru disciplinele teologice de specialitate 
i nu pentru toate disciplinele studiate în seminariile/

liceele voca ionale teologice de stat. 
Consider m c  acest articol încalc  principiul 

convenit cu privire la drepturile câ tigate i solicit m 
revenirea la situa ia anterioar , prin care avizul cultului 
trebuie acordat tuturor cadrelor didactice, indiferent de 
specialitate.

V  transmitem cele mai alese gânduri, haruri i 
binecuvânt ri de la Domnul!

În numele episcopilor catolici din România,

† ÎPS Ioan ROBU,
Arhiepiscop Mitropolit de Bucure ti,
Pre edinte

† PS Aurel PERC           
Episcop auxiliar de Ia i,

Responsabil al Comisiei pentru înv mânt Catolic

Scrisoare deschis  c tre Ministerul Educa iei Na ionale
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V  rog s  îi deranja i pe p stori
11.05.2014

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus

www.catholica.ro

Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
Evanghelistul Ioan ne prezint , în aceast  a 

patra duminic  din Timpul Pascal, imaginea lui Isus, 
Bunul P stor. Contemplând aceast  pagin  din evan-
ghelie, putem s  în elegem tipul de raport pe care Isus 
îl avea cu discipolii S i: un raport bazat pe duio ie, pe 
iubire, pe cunoa tere reciproc  i pe promisiunea unui 
dar incomensurabil: “Eu am venit”, spune Isus, “pen-
tru ca s  aib  via  i s  o aib  din bel ug” (In 10,10). 
Acest raport este modelul rela iilor dintre cre tini i al 
rela iilor umane.

i ast zi, ca în timpurile lui Isus, mul i se propun 
ca “p stori” ai existen elor noastre; dar numai Cel Înviat 
este adev ratul P stor, care ne d  via  din bel ug. Îi in-
vit pe to i s  aib  încredere în Domnul care ne ajut . Dar 
nu numai c  ne conduce: El ne înso e te, merge cu noi. 
S  ascult m cu mintea i inima deschise cuvântul S u, 
pentru a alimenta credin a noastr , pentru a lumina con-
tiin a noastr  i pentru a urma înv turile evangheliei.

În aceast  duminic  s  ne rug m pentru p sto-
rii Bisericii, pentru to i Episcopii, inclusiv Episcopul 
de Roma, pentru to i preo ii, pentru to i! Îndeosebi s  
ne rug m pentru noii preo i din Dieceza de Roma, pe 
care i-am hirotonit cu pu in timp în urm , în Bazilica 
San Pietro. Un salut pentru ace ti 13 preo i! Domnul s  
ne ajute pe noi p storii s   m mereu  deli fa  de Înv -

torul i c l uze în elepte i luminate ale poporului lui 
Dumnezeu încredin at nou . i vou , v  rog, v  cer s  ne 
ajuta i: s  ne ajuta i s   m buni p stori. Odat  am citit 
un lucru foarte frumos despre modul în care poporul lui 
Dumnezeu îi ajut  pe Episcopi i pe preo i s   e p stori 
buni. Este o scriere a Sfântului Cezar din Arles, un P -
rinte din primele secole ale Bisericii. El explica modul 
în care poporul lui Dumnezeu trebuie s  îl ajute pe p s-
tor i d dea acest exemplu: când vi elului îi este foame 
merge la vac , la mam , ca s  ia lapte. Îns  vaca nu îi 
d  imediat: pare c  îl ine pentru ea. i ce face vi elul? 
Împunge cu botul s u la ugerul vacii pentru ca s  vin  
laptele. Este frumoas  imaginea! “Tot a a voi”, spune 
acest sfânt, “trebuie s   i cu p storii vo tri: bate i mereu 
la u a lor, la inima lor, pentru ca s  v  dea laptele înv -
turii, laptele harului i laptele conducerii”. i v  cer, v  
rog s  îi deranja i pe p stori, s  îi deranja i pe p stori, pe 
noi to i p storii, pentru ca s  v  putem da laptele harului, 
al înv turii i al conducerii. S  deranja i! Gândi i-v  la 
aceast  imagine frumoas  a vi elului, cum o deranjeaz  
pe mama pentru ca s  îi dea de mâncare.

Imitându-l pe Isus,  ecare p stor “uneori va sta în 
fa  pentru a indica drumul i a sus ine speran a poporu-
lui – p storul trebuie s   e în fa  uneori – alteori va sta 
pur i simplu în mijlocul tuturor cu apropierea sa simpl  
i milostiv , iar în unele circumstan e va trebui s  mear-

g  în spatele poporului, pentru a-i ajuta pe cei care au r -
mas în urm ” (Exorta ia apostolic  Evangelii gaudium, 
31). Fie ca to i p storii s   e a a! Dar voi deranja i-i pe 
p stori, pentru ca s  dea c l uza înv turii i a harului.

În aceast  duminic  este Ziua Mondial  de Rug -
ciune pentru Voca ii. În Mesajul din acest an am amintit 
c  “orice voca ie cere în orice caz un exod din noi în ine 
pentru a centra propria existen  pe Cristos i pe evan-
ghelia Sa” (nr. 2). Pentru aceasta, chemarea de a-l urma 
pe Isus este în acela i timp entuziasmant  i angajant . 
Pentru ca s  se realizeze, este necesar mereu s  se intre 
în profund  prietenie cu Domnul pentru a putea tr i din 
El i prin El. S  ne rug m pentru ca i în acest timp, mul-
i tineri s  aud  glasul Domnului, care risc  mereu s   e 

sufocat de atâtea alte glasuri. S  ne rug m pentru tineri: 
poate c  aici în pia  este vreunul care aude acest glas al 
Domnului care îl cheam  la Preo ie; s  ne rug m pentru 
el, dac  este aici, i pentru to i tinerii care sunt chema i.

Dup  Regica Coeli, Sfântul P rinte a spus urm toarele: 

Iubi i fra i i surori,
V  salut pe voi to i, familii, grupuri parohiale, 

asocia ii i pe  ecare credincios care provin din Italia i 
din atâtea ri, îndeosebi pe cei din Diecezele de Campo 
Grande i Dourados (Brazilia), din New York, din Las 
Palmas (Canarii) i pe studen ii de la Miranda Do Corvo 
din Portugalia i pe tinerii de la coala “Inima Mariei”, 
din cartierul Alta Cordoba, Argentina. Salut comunit ile 
neocatecumenale care în aceste duminici din timpul Pa -
telui duc vestea lui Isus înviat în 100 de pie e din Roma i 
în multe ora e din lume. Domnul s  v  d ruiasc  bucuria 
evangheliei! i merge i înainte, voi, care sunte i buni!

O binecuvântare special  pentru copiii i tinerii 
care au primit sau urmeaz  s  primeasc  prima Împ rt -
anie i Mirul. i pentru rudele i prietenii noilor preo i 

din Dieceza de Roma pe care i-am hirotonit ast zi di-
minea . Salut Corpul Forestier al Statului, care organi-
zeaz  s rb toarea na ional  a Rezervelor Naturale; i pe 
membrii “Muntelui Tân r”, veni i la Roma pe Via Fran-
cigena; Re eaua Italian  de Îngrijire de Sprijin în On-
cologie, încurajând activitatea lor cu bolnavii i rudele; 
Protec ia Civil  Viggii-Clivio; pe motocicli tii din San 
Marino i din Abruzzo.

i ast zi v  invit s  dedic m o frumoas  amin-
tire i o rug ciune tuturor mamelor. S  le salut m pe 
mame! Încredin ându-le mamei lui Isus s-o rug m pe 
sfânta Fecioar  Maria pentru mamele noastre i pen-
tru toate mamele: “Bucur -te Marie…” Un mare salut 
mamelor: un mare salut! Duminic  frumoas  tuturor! 
Poft  bun , la revedere!
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Au fost înscri i în rândul s  n ilor la 27 apri-
lie, în duminica Divinei Milostiviri, în urm  cu abia 
câteva zile. Papa Francisc a celebrat consacrarea în 
Pia a Bazilicii San Pietro, în fa a câtorva milioane de 
credincio i veni i acolo din toat  lumea. Dac  avem 
în vedere milioanele de catolici i necatolici care 
au urm rit solemnitatea la televizor, tim c  aceast  
consacrare a f cut înconjurul lumii. 

Ace ti doi mari Ponti   au deschis noi orizon-
turi Bisericii de azi i au marcat istoria lumii. Papa 
Ioan al XXIII-lea a deschis Conciliul Ecumenic Va-
tican II, iar Papa Ioan Paul al II-lea a f cut s  se 
clatine sistemul comunist i s  cad  Cortina de Fier 
care desp r ea arti  cial Europa.

Amândoi au fost bine cunoscu i i iubi i în 
timpul vie ii lor. Dar i in România: Papa Ioan Paul 
al II-lea ne-a vizitat ara în 1999; vizita i persoana 
sa au fost raze de lumin  necunoscute pân  atunci 
celor mai mul i de la noi. Ioan Paul al II-lea iubea 
România i Biserica Greco-Catolic  pentru care se 
ruga în  ecare zi. Studen ilor greco-catolici de la 
Roma le spunea cu admira ie c  ,,sunt urma i de 
martiri, c  românii sunt cre tini de la începutu-
rile Bisericii’’.

Ioan al XXIII-lea (1881-1963),  ind numit în 
1925 Vizitator Apostolic în Bulgaria, a fost de multe 
ori România, în 1930 a vizitat M n stirea ortodox  
de la C ld ru ani. ,,Printr-o ironie a sor ii, parc , 
acest sfânt loca  avea s  devin  în 1949 lag r pen-
tru Episcopii greco- catolici i loc de consacrare, 
în clandestinitate, a episcopilor Tit-Liviu Chinezu 
i Ioan Cherte ” (Cristian Grigore, ,,Ioan al XXI-

II-lea: Amintiri din patria fratelui Ieremia Valahul”, 
în ,,Actualitatea cre tin ’’, publica ie a Arhiepi-
scopiei Romano-Catolice de Bucure ti, anul XXV, 
nr.4/2014, p.16).

Papa cuno tea persecu ia la care era supus  
Biserica Catolic  de la noi i nota în scrierile sale: 
,,În România catolicii trec prin ceasul încerc rii, 
permis de Providen ...”

Ioan Paul al II-lea i-a schi at un portret de 
neuitat: ,,De la Papa Ioan al XXIII-lea, r mâne în 
amintirea tuturor imaginea unui chip zâmbitor 
i a dou  bra e larg deschise c tre lumea întrea-

g . Câte persoane nu au r mas oare cucerite de 
simplitatea sa su  eteasc , îngem nat  cu o vast  
experien  în ceea ce prive te oamenii i lucruri-
le! Noutatea pe care el adus-o nu privea atât doc-
trina , cât, mai degrab , modul de a o prezenta; 
era nou stilul de a vorbi i de a ac iona, era ceva 
nou valul de simpatie cu care el i-i apropia pe 

Ioan al XXIII-lea i Ioan Paul al II-lea,
 S  n i ai Bisericii Catolice

oamenii simpli i pe cei puternici ai lumii’’ (,,Au 
spus despre Papa Ioan al XXIII-lea”, în ,,Actualita-
tea cre tin ”, Bucure ti, anul XXV, nr. 4/2014, p.12).

În 1944 a fost numit Nun iu apostolic în Fran-
a, unde, pentru calit ile sale, a fost pre uit i stimat 

în mediul diplomatic. Pentru bun tatea su  etului 
s u, lumea întreag  i-a spus Papa cel Bun.

Ales Pap , tiindu-i-se vârsta - avea 77 de ani 
-, s-a crezut c  va   un Pap  de tranzi ie. Mo tenirea 
unui Pap  nou ales este întotdeauna grea, dar i-a f -
cut fa . Papa Pius al XII-lea a condus Biserica pân  
în pragul lumii moderne. De-acum trebuia gândit i 
lucrat pentru prezen a Bisericii în aceast  lume mo-
dern  - era o necesitate imediat . La trei luni dup  
alegerea sa, la 25 ianuarie 1959, Ioan al XXIII-lea a 
anun at deschiderea Conciliului Vatican II, deschi-
dere inaugurat  solemn la 11 octombrie 1962. 

Papa Ioan Paul al II-lea (1920-2005) a avut 
unul dintre cele mai lungi ponti  cate - 26 de ani-, 
al treilea ca durat  în istoria Papilor. Este greu s  
not m num rul Enciclicilor, a Scrisorilor apostolice, 
a beati  c rilor, canoniz rilor, a audien elor i a vizi-
telor f cute în rile lumii. 

Jean-Claude Perisset, fost Nun iu Apostolic 
în ara noastr , ne-a l sat o imagine vie a Sfântului 
P rinte: ,,...mai r sun  strig tul lansat în ziua in-
augur rii ponti  catului s u: <S  nu v   e fric ! 
Deschide i larg por ile în fa a lui Cristos, în fa a 
puterii sale mântuitoare... deschide i-i grani e-
le statelor i sistemelor politice i economice, ale 
vastelor domenii ale culturii, civiliza iei i dezvol-
t rii. S  nu v   e fric !> Iar Biserica, spunea în 
continuare Papa Ioan Paul al II-lea, exist  pentru a 
predica vestea cea bun  a iubirii profunde a lui Dum-
nezeu pentru oameni. Providen a a f cut ca Ioan Paul 
al II-lea s  treac  pragul în cel de al treilea mileniu 
cre tin, dar nu singur, a trecut acel prag împreun  cu 
Biserica i credincio ii s i.

Prin canonizarea Papei Ioan al XXIII-lea i 
a Papei Ioan Paul al II-lea în aceea i zi, 27 aprilie 
2014, Dumnezeu ne-a dat doi s  n i a c ror via  a 
fost contemporan  cu a noastr . Credin a i s  n enia 
este deci posibil  în lumea noastr . Trecând peste 
statutul lor special, drumul perfec iunii cre tine poa-
te   al nostru, al tuturor. S  încerc m! i de-acum 
s  ne rug m acestor doi mari s  n i i s  le cerem 
ocrotire i ajutor.

Otilia B LA
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A venit la noi din localitatea Bad Deutsch - 
Altemburg (Austria), localitate cu credincio i care îi 
p streaz  amintirea i, împreun  cu Dieceza de Ia i, 
se preg tesc pentru beati  carea, la 17 mai, a celui care 
este i al lor, Episcopului Martir Anton Durcovici. 

Provenea dintr-o familie modest -- tat l, Fran-
cisc, a fost zidar, iar mama, Maria, casnic . Cum 
Francisc a murit tân r, la 36 de ani, Maria a fost pus  
în fa a multor greut i. Un ajutor nesperat a venit 
pentru mam  i cei doi copii din partea unei m tu i, 
care locuia la Ia i, unde avea un restaurant. Acolo a 
lucrat un timp Maria ca s - i poat  cre te copiii.

La Ia i cei doi fra i au început coala Primar  
a Parohiei Romano-Catolice; aici au înv at limba 
român .

Maria Durcovici s-a stabilit de  nitiv la Bucu-
re ti, unde copiii au urmat coala Arhiepiscopal ,, 
Sfântul Andrei”, condus  de ,,Fra ii colilor Cre ti-
ne” -educa ia catolic  a copiilor a fost cu deosebire 
în aten ia mamei. Tot la Bucure ti Anton a urmat Se-
minarul mic (liceul), la absolvirea c ruia a fost tri-
mis la Roma pentru continuarea studiilor.

A urmat Colegiul,, De Propaganda Fide”, re-
u ind s  st pâneasc  nu numai disciplinele de spe-
cialitate, dar, în paralel, i o vast  cultur . A vorbit 
curent mai multe limbi europene: româna, germana, 
franceza, italiana i maghiara. Prin statutul de viitor 
preot catolic, a cunoscut perfect latina.

S-a întors în ar  cu dou  doctorate, în  lozo-
 e i teologie, i cu licen a în drept canonic.

În 1910 a fost s  n it preot la Roma.
În ar  a fost profesor de religie la Liceul ,,Sf. 

Iosif ’’ din Bucure ti, rector la ,,Institutul Teologic 
Romano-Catolic” din Ia i i a îndeplinit mai multe 
func ii în Arhidieceza de Bucure ti.

La 5 aprilie 1948 a fost consacrat Episcop ro-
mano-catolic de Ia i. În aceast  calitate a desf urat 
o munc  pastoral  istovitoare pentru a înt ri credin a 
în su  etele amenin ate de ateism.

Arhiepiscopul romano-catolic de Bucure ti, 
Alexandru Cisar,  ind înl turat for at din func ie, 
Sfântul Scaun îi încredin eaz  Episcopului Durco-
vici conducerea Arhiepiscopiei de Bucure ti.

La 26 iunie 1949 a fost arestat i pân  în mo-
mentul mor ii a trecut prin suferin e neînchipuite. 
În Închisoarea din Sighet, unde via a p mânteasc  i 
s-a sfâr it, ajunsese aproape un schelet. A încurajat 
îns  pe de inu ii din apropierea lui: ,,Duce i crucea 
Mântuitorului care S-a r stignit pentru p catele 
noastre, c ci va veni i ziua Învierii”, le spunea 
conving tor. A fost izolat într-o celul  în frig i întu-

Episcopul Anton Durcovici,
Fericit al Bisericii Catolice din România

1888-1951

neric, f r  mâncare i ap . Preo ii din celulele vecine 
au auzit un timp cuvintele Episcopului, rostite în la-
tin : ,,Antonius, Episcopus! Orate pro me ut non 
di  ciare: moriror fame et siti, da mihi absoluti-
onem, Antonius moribundus! (Anton, Episcopul, 
ruga i-v  pentru mine ca s  nu cedez. Mor de foame 
i de sete... D -mi dezlegarea. Anton în agonie!).

În noaptea de 10 decembrie 1951 a murit i 
trupul i-a fost aruncat într-o groap  comun  din ,,Ci-
mitirul S racilor”.

Papa Francisc a autorizat Congrega ia pentru 
Cauzele S  n ilor s  promulge decretul de recunoa -
tere a martiriului Episcopului Anton Durcovici. Bea-
ti  carea a avut loc, sâmb t , 17 mai 2014, ora 11.00, 
la Ia i, în cadrul S  ntei Liturghii o  ciate de Cardi-
nalul Angelo Amato.

,,Atotputernice Dumnezeule, f  ca s  n enia 
vie ii i t ria martiriului Episcopului Anton Dur-
covici s  iradieze în inimile noastre.”

O.B.
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Comunicat de pres
Conferin a Episcopilor din România

Participarea credincio ilor catolici la vot, ap ra-
rea familiei i a vie ii, promovarea libert ii i a drep-
turilor fundamentale ale omului, situa ia din Ucraina, 
pastora ia rromilor, înv mântul confesional catolic au 
fost câteva dintre temele abordate de episcopii roma-
no-catolici i greco-catolici din România în sesiunea 
plenar  a Conferin ei Episcopilor din România (CER). 
Lucr rile au avut loc în zilele de 5-7 mai 2014 i au fost 
g zduite de Episcopia Român  Unit  cu Roma, Greco-
Catolic , de Oradea. 

Analizând situa ia educa iei din institu iile cato-
lice de înv mânt, episcopii au constatat neaplicarea 
Legii Educa iei Na ionale în ce prive te înv mântul 
preuniversitar voca ional de stat i confesional/parti-
cular i au adresat Ministerului Educa iei Na ionale o 
Scrisoare deschis . De asemenea, preocupa i pentru 
viitorul societ ii române ti i inând cont de apropi-
atele alegeri pentru Parlamentul European, episcopii 
au semnat o Declara ie comun , prin care îi îndeamn  
pe credincio ii catolici i pe to i cei de bun voin  din 
societate româneasc  s - i exercite dreptul i responsa-
bilitatea de a participa la vot i s  sprijine prin actul lor 
la ap rarea familiei i a vie ii, promovarea libert ii i a 
drepturilor fundamentale ale omului.

Episcopii au evaluat apoi activitatea Bisericii 
Catolice din România, atât pe plan pastoral i cât i so-
cial, i au votat numirea pre edintelui i a asisten ilor 
spirituali ai Ac iunii Catolice din România, i au re-

propus, pentru înc  un mandat, candidatura actualului 
director na ional al Operelor Ponti  cale Misionare din 
România.

În perioada desf ur rii lucr rilor sesiunii, epi-
scopii au avut ocazia s  participe i la dou  momente 
culturale: Spectacolul Gala Prim verii la Teatrul Regi-
na Maria i lansarea mai multor c r i, dintre care dou  
dedicate episcopului greco-catolic de Oradea Iuliu Hir-
ea (1914-1978), la Seminarul Greco-Catolic S  n ii 

Trei Ierarhi „Vasile Grigore i Ioan”, Oradea. 
În diminea a zilei de 7 mai, episcopii catolici din 

România au celebrat împreun  Sfânta Liturghie în Bise-
rica Seminarului din Oradea, cu hramul „Sf. Gheorghe”. 
Ierarhii catolici au cerut binecuvântarea lui Dumnezeu 
asupra poporului român i au încredin at prezentul i vi-
itorul României mijlocirii Papei Ioan Paul al II-lea, de-
clarat recent sfânt i de la a c rui vizit  istoric  în ara 
noastr  se împlinesc în aceste zile 15 ani. 

La invita ia Episcopiei Romano-Catolice de Ia i, 
episcopii romano-catolici i greco-catolici din Româ-
nia i-au anun at prezen a la evenimentul beati  c rii 
episcopului martir Anton Durcovici, ce va avea loc 
sâmb t , 17 mai 2014, la Ia i.

Urm toarea sesiune plenar  a CER va avea loc 
în perioada 2-4 septembrie 2014, la Timi oara.

Secretar general
Pr. Eduard Mihai CO A
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DECLARA IA
Conferin ei Episcopilor din România referitoare la alegerile 

europarlamentare din 2014

Noi, Episcopii catolici de ambele rituri din Ro-
mânia, reuni i la Oradea, în sesiunea de prim var , în-
tre 5-7 mai, îi îndemn m pe to i oamenii de bun voin , 
i în special pe catolici, s - i exercite dreptul i res-

ponsabilitatea de a participa la vot, la alegerile pentru 
Parlamentul European, din 25 mai 2014. 

Cre tinii au datoria moral  de a se implica ac-
tiv în p strarea i promovarea valorilor conforme cu 
înv tura S  ntei Scripturi i a Bisericii. Îi încuraj m, 
a adar, în mod deosebit pe tineri, care sunt viitorul 
societ ii i al Bisericii, s  participe la dezbaterile din 
societate i la vot. Amintim, totodat , c  este dreptul 
fundamental i democratic al cet enilor României de 
a acorda propriul vot în ziua alegerilor acelor candida i 
care promoveaz  i sus in valorile Bisericii.

Unind glasul nostru cu cel al episcopilor cato-
lici din rile membre ale Uniunii Europene (UE), îi 
îndemn m pe candida ii la alegerile europarlamentare 
s  se angajeze, prin politici complete i e  ciente, pen-
tru sus inerea, promovarea i ap rarea valorilor morale 
i cre tine care au pl m dit Europa, in particular ale 

societ ii române ti. 
De asemenea, îi încuraj m pe to i credincio ii s  

acorde propriul vot acelor candida i care au în program:

- sus inerea tinerilor, a persoanelor cu dezabili-
t i, a celor s raci, a vârstnicilor, promovarea culturii 
vie ii, a familiei i demnitatea ei, ocrotirea întregii cre-
a ii a lui Dumnezeu; 

- promovarea unit ii în cadrul UE i sus inerea, 
f r  echivoc, a principiului subsidiarit ii, ducând în 
Parlamentul European valorile cre tine, tradi ionale ro-
mâne ti i binele comun;

- promovarea libert ii religioase ca tr s tur  
fundamental  a unei societ i tolerante i deschise i 
sus inerea dreptului  ec ruia de a- i manifesta credin a 
în public; ap rarea emigran ilor precum i libera circu-
la ie a cet enilor în UE. 

Mesajul Bisericii este unul de speran . Convin-
gerea noastr  este, a adar, aceea c  proiectul European 
este inspirat de o imagine nobil  a omenirii i poate 
modela viitorul Europei.

Haruri i binecuvânt ri tuturor!
În numele episcopilor catolici din România,

Arhiepiscop Mitropolit de Bucure ti,
Pre edintele Conferin ei Episcopilor Catolici 

din România
† ÎPS Ioan ROBU
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La invita ia Preas  n iei Sale Virgil Bercea a 
avut loc, în ziua de 24 aprilie a.c. la Oradea, întâlnirea 
responsabililor eparhiali cu înv mântul catolic din 
Biserica Român  Unit  cu Roma Greco-Catolic  din 
România. Întrunirea s-a desf urat în sala de consiliu 
a Facult ii de Teologie Greco-Catolic  a Departamen-
tului din Oradea al UBB Cluj Napoca. Au participat 
reprezentan i ai Eparhiilor de Cluj-Gherla, Oradea i 

Întâlnirea inspectorilor eparhiali de religie
ai Arhieparhiei de Alba Iulia i F g ra , respectiv din 
Blaj i Bucure ti.

Dup  cuvântul de bun-venit adresat participan i-
lor, Preas  n ia Sa Virgil Bercea a subliniat importan a 
pred rii religiei în colile greco-catolice dar i în coli-
le de stat, precum i a catehezei în parohii pentru copii 
i tineri, dar i pentru diferitele categorii de adul i. 

Fiecare participant a prezentat apoi, situa ia în-
v mântului catolic în colile din eparhia sa, punând 
în eviden  atât aspectele pozitive, cât i di  cult ile cu 
care se confrunt  profesorii de religie în coli i preo ii 
în parohiile lor. S-au f cut propuneri pentru îmbun t i-
rea procesului educativ religios, începând pin organiza-
rea de cursuri de formare i consf tuiri periodice pentru 
profesorii de religie, promovarea implic rii profesori-
lor de religie în diferitele asocia ii catolice, organizarea 
de tabere interjude ene tematice pentru copii i tineri. 

Aceast  întâlnire reprezint  începutul unei se-
rii de întâlniri cu responsabilii înv mântului religios 
i ai catehezei la nivelul Bisericii Greco-Catolice din 

România, menite s  aduc  îmbun t iri în ceea ce pri-
ve te predarea religiei greco-catolice în coli dar i a 
uniformiz rii modului în care se realizeaz  cateheza în 
biserica noastr .

Biroul de pres

În cadrul S  ntei Liturghii arhiere ti de dumini-
c , 4 mai 2014, prin punerea mâinilor Preas  n iei Sale 
Virgil Bercea a fost hirotonit un nou lucr tor în Via 
Domnului, p rintele Olivian Filip.

Pr. Olivian s-a n scut în 29 mai1982, a f cut Se-
minarul la Universitatea „Santa Croce” din Roma în 
perioada 2007 – 2012,  ind hirotonit în 25 mai 2013 în 
Biserica Colegiului „Pio Romeno” din Roma. În pre-
zent p rintele î i face studiile de licen  în Patristic  la 
Universitatea „Augustinianum” din Roma.

La acest eveniment important din via a noului 
preot au fost prezen i familia sa, colegi de la Colegiul 
„Pio Romeno” împreun  cu Pr. Gabriel Buboi, rectorul 
colegiului i al i colegi i prieteni de-ai p rintelui, de la 
Roma i din alte ri. R spunsurile la Sfânta Liturghie 
au fost date de corul Bisericii Greco Catolice din Si-
ghet, din care p rintele Olivian a f cut parte.

Dorim noului p rinte haruri de la Domnul în 
noua sa misiune spre mântuirea credincio ilor.

Biroul de pres

Hirotonire de preot în Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea
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Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2014
IUNIE

Universal : Pentru ca omerii s  ob in  sprijinul i locul de munc  de care au nevoie pentru a tr i cu demnitate. 
Pentru evanghelizare: Pentru ca Europa s  reg seasc  r d cinile sale cre tine prin m rturia de credin  a credincio ilor. 

Comunicat de pres
Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic

În perioada 7-9 mai 2014, la Sediul Episcopiei 
Greco-Catolice Române din Oradea s-au desf urat 
lucr rile sesiunii ordinare de prim var  ale Sinodu-
lui Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic . 

La lucr rile sinodale, desf urate sub pre e-
din ia Preafericitului Cardinal Lucian, Arhiepiscop 
Major, au participat to i Episcopii greco-catolici din 
România, absentând, în mod motivat, Preas  n ia Sa 
John Michael Botean, Episcop Eparhial de Canton – 
Ohio (SUA).

Printre temele dezb tute de P rin ii sinodali, 
pot   amintite: probleme juridice i canonice, ches-
tiuni administrative, de  nirea unor amendamente de 
interes general, aspecte pastorale i liturgice, proce-
sul de beati  care al Episcopilor greco-catolici mor i 
în faim  de martiri sub regimul comunist, propuneri-
le formulate de Comisia Sinodal  pentru redactarea 

Dreptului Particular, precum i chestiuni legate de 
prezen a comunit ilor greco-catolice române în di-
aspora. 

În dup -masa zilei de joi 8 mai 2014, Episco-
pii sinodali au participat la o manifestare cultural  
cu prilejul împlinirii a 230 de ani de la deschiderea 
primei coli române ti la Oradea.

Urm toarea sesiune sinodal  ordinar  va   ce-
lebrat  în intervalul 27-29 octombrie 2014 la Blaj, 
sediul Arhiepiscopului Major.

Sinodul Episcopilor îi reune te pe to i Epi-
scopii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-
Catolic , din România i din afara grani elor rii, 
reunindu-se în sesiune ordinar  de dou  ori pe an, 
prim vara i toamn .

Notar
Pr. Cristian CRI AN
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(continuare în pag. 11)

”Familia Coposu - între istorie i memorie”
- O carte semnat  de Marin Pop -

La editura „Caiete Silvane din Zal u” a ap rut în 
acest an jubiliar (100 de ani de la na terea seniorului, 
cum i-a spus Petre u ea), o carte consacrat  marelui 
om politic i familiei acestuia. A fost elaborat  de Ma-
rin Pop, un harnic truditor în evocarea Partidului Na i-
onal i Partidului Na ional r nesc i care anterior a 
elaborat multe studii despre cons teanul s u, Coposu. 
Aceast  monogra  e, de 464 de pagini, ne permite s -l 
cunoa tem pe cel mai important om politic din jum ta-
tea secolului XX i unul din cei mai însemna i din toate 
timpurile ai istoriei României.

A fost o munc  sisi  c  s  consulte i s  desci-
freze con inutul i semni  ca ia a zeci de mii de pagini 
din dosarele informative „dedicate” lui Coposu, ce se 
g sesc în arhiva CNSAS, dar autorul, muzeograf la 
Muzeul de Istorie al jude ului S laj, a mai citit sute i 
sute de  le din Arhivele Na ionale din Cluj i Zal u, 
apoi multe periodice i, în plus, a solicitat interviuri cu 
persoanele care l-au cunoscut pe Corneliu Coposu i 
familia lui. Cele mai important evoc ri sunt cele ale 
surorilor Flavia Coposu, c s torit  B lescu, i Rodica 
Coposu, ambele tr ind în Bucure ti. Util ar   fost pen-
tru autor s  fac  trimitere în carte i la coresponden a 
lui Corneliu Coposu, din care o parte a fost tip rit . Nu 
mai pu in, documentarea c r ii este cople itoare, aceas-
ta  ind selectat  cu discern mânt. Din aceast  cauz , 
i se spune doctorului Marin Pop c  este cel mai mare 
specialist din România în Coposu. Pentru str daniile 

depuse i rezultatele ob inute în urma investiga iilor f -
cute, volumul merit  o difuzare cât mai larg  pentru a 
  cunoscut de cât mai mul i cititori. De aceea, ar trebui 

s  se organizeze manifest ri în care s   e prezentat  
monogra  a, m car în centrele universitare tradi ionale, 
Bucure ti, Cluj, Ia i, Timi oara. Aceast  ac iune este 
un comandament atât pentru editur , cât i pentru autor. 
Cartea nu trebuie s  treac  în anonimat i rutin .

Puiu, cum îi spuneau prietenii lui Corneliu, a 
fost cel mai ilustru membru al familiei Coposu. A avut 
ca ascenden i apte preo i pe linie matern  i al i trei pe 
linie patern , to i de religie greco-catolic . În privin a 
Bisericii Române Unite i a rolului ei în istoria Transil-
vaniei, m  delimitez de academicianul Ioan Aurel Pop, 
un istoric de altfel excelent. Unirea din 1700 nu a dus la 
emanciparea ranilor români de iob gie, dar de la înce-
put i-a ridicat spiritual pe cona ionalii no tri din Ardeal, 
îndreptându-i cu fa a spre vest. Unirea cu Roma a fost 
prima integrare relevant  a românilor în spa iul euro-
pean. Via a familiei Coposu este un exemplu semni  ca-
tiv pentru ceea ce a  rm. Revenind la cartea prezentat , 
despre aceasta scriu în dubl  ipostaz . L-am cunoscut pe 
Coposu i despre aceste întâlniri am scris în mai multe 
rânduri, i apoi, de i nu sunt specialist, sunt s l jean, i 
unul iubitor de istorie,  ind originar din B d cin. Pro-
fesorul universitar Vasile âr u consemneaz  în prefa a 
c r ii c  stilul lui Marin Pop este „pe alocuri baroc”, dar 
scoate în eviden  virtu ile acestuia.
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(urmare din pag. 10)
Monogra  a este deosebit de util  i pentru c , 

pe lâng  informa iile oferite despre personajele oferite, 
înf i eaz  cu competen  i via a politic  în decursul a 
dou  secole de istorie în care a activat familia Coposu. 
Este vorba de Imperiul Austro-Ungar, de dramatismul 
întâmpl rilor din anul 1919 pentru protopopul Valentin 
Coposu, pe care cedarea Ardealului din 1940 l-a alun-
gat în jude ul Alba, unde a încetat din via . A urmat 
perioada României Mari, pu in peste 20 de ani, una, în 
general, normal , pân  la instaurarea dictaturii regale 
i perioada postbelic , când Corneliu Coposu a avut 

un rol important în structurile i ac iunile PNC, atunci 
cel mai important partid al rii. Dup  aceea a urmat 
cumplita perioad  a universului carceral, cea mai grea 
 ind aceea petrecut  la penitenciarul de la Râmnicu-

S rat. Dup  ie irea din pu c rie, Coposu a fost trimis 
în domiciliu obligatoriu în comuna Rubla, jude ul Br -
ila. Punerea în libertate i-a adus o grea încercare, prin 
pierderea so iei, Arlette. Au fost împreun  numai cinci 
ani, din cauza anilor de gulag pe care i-au îndurat, atât 
so ul, cât i so ia.

Cartea dr. Marin Pop nu numai in  rm  cu pro-
be certe calomnia c  omul politic a fost informatorul 
Securit ii, ci demonstreaz  conving tor c , în po  da 
anchetelor repetate, perchezi iilor domiciliare, aten io-
n rilor i intimid rilor de c tre organele de represiune, 
acesta i-a p strat constant verticalitatea. În acesta con-
di ii, în 1987, cu prilejul vizitei lui Jean-Marie Doyer, 
vicepre edintele Uniunii Europene la Bucure ti, Cor-
neliu Coposu, în numele PN , ader  la Interna ionala 
Cre tin-Democrat . Apropo de urm rirea lui Coposu, 
care altfel era prudent, de i a fost aten ionat de prieteni, 
nu a acceptat niciodat  c  este ascultat, de i locuin a 
lui de pe strada M mulari din Bucure ti era infestat  cu 
tehnic  de ascultare a convorbirilor.

Dup  ce a ie it din temni , a lucrat pe un antier 
de construc ii, de unde, la un moment dat, a fost dat 
afar , dar a fost reprimit în serviciu, la interven iile lui 
Alexandru Ivasiuc, cu care Coposu s-a a  at în domi-
ciliu obligatoriu. La Rubla, scriitorul „P s rilor” a dat 
note informative despre Coposu. Dup  cum se vede, 

nici informatorii nu pot   judeca i exclusiv în negru, 
deoarece ulterior l-a ajutat. Coposu a fost pensionat, 
având la încetarea activit ii un salariu tarifar mai mic 
de 2800 de lei. Acesta a fost omul pe care nevolnicii de 
prin anul 1990 îl acuzau c  nu a mâncat salam cu soia i 
c  dore te s - i recupereze mo iile pe care nu le-a avut 
niciodat . A  mai vrea s  subliniez un aspect ce rezul-
t  cu prisosin  din carte: cel evocat, la serviciu, lucra 
enorm de mult, pân  la 14 ore pe zi, iar câteodat  le ina 
de oboseal . Prin aceast  tr s tur  s-a manifestat st -
ruin a i seriozitatea în tot ceea ce întreprind a ardele-
nilor, de altfel o caracteristic  i a tuturor surorilor lui. 
Via a grea dus  nu l-a împiedicat ca, în acela i timp, s  
ac ioneze, p strând vie  ac ra speran ei la prieteni i 
colegii de partid.

Mul i au scris despre Coposu, dar nic ieri efor-
tul de investiga ie nu a fost mai amplu dezvoltat, cu 
deosebit  acribie, iar rezultatele ob inute sunt pe m -
sura muncii depuse. Este p cat c , „pre edintele moral 
al rii”, sintagm  frecvent reluat  de domnul Marin 
Pop, spre deosebire de Iuliu Maniu, nu a reu it s  lase 
urma i. i acum, câteva observa ii i sesizarea unor in-
adverten e care vor putea   amendate cu prilejul unei 
viitoare edi ii.

Astfel, chiar dac  a a  gura în documentele de 
la Securitate, numele pre edintelui Fran ei era Geor-
ges Pompidou, i nu Pampidu, cum este reprodus în 
carte. Apoi, indicele de nume este evident incomplet. 
Mai sunt i alte inadverten e, dar acestea nu sunt sem-
ni  cative pentru o carte pe care o semnalez Academiei 
Române pentru a   premiat . N-ar   r u i dac  ar   
tradus  într-o limb  str in  de circula ie universal , de-
oarece Coposu a fost unul din cei mai mari lideri ai de-
mocra iei cre tin-europene, m rturie în acest sens  ind 
i aprecierile doamnei Margaret Thatcher. Monogra  a 

familiei Coposu este o izbând  a istoriogra  ei româ-
ne ti, pentru care Marin Popa, Editura Caietele Silva-
ne, i to i cei care i-au fost de ajutor autorului, merit  
întreaga gratitudine.

Adrian MAN, www.gazetadecluj.ro

Dup  o îndelungat  suferin , în diminea a zilei de 20 
aprilie 2014, la vârsta de doar 32 de ani, a trecut la cele ve -
nice doamna Pop Elena Petru a, so ia p rintelui Pop C t lin, 
preot în parohia San Donà di Piave, Provincia Vene ia, Italia.

Slujba înmormânt rii a avut loc la Capela Fren iu a Ci-
mitirului Rulikowski din Oradea, mar i, 29.04.2014

Biroul de pres

A trecut la cele ve nice 
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În prezen a Preafericirii Sale, Cardinalul Luci-
an Mure an, a ÎPS Francisco Javier Lozano, Nun iul 
Apostolic în România i Republica Moldova, a ÎPS 
Ioan Robu, pre edintele Conferin ei Episcopilor Ca-
tolici din România (CER) i în prezen a întregului 
episcopat catolic din România a  at la Oradea pen-
tru întrunirea de prim var  a CER, în Aula Magna 
a Seminarului S  n ii Trei Ierarhi „Vasile, Grigore i 
Ioan” din Oradea, joi 7 mai 2014, s-a desf urat un 
eveniment cultural i spiritual deosebit. Este vorba 
de lansarea urm toarele c r i: 

- Marin Pop, Monogra  a familiei Coposu – 
prezentat  de prof. univ. dr. Mihai Drecin, de dl. Da-
niel S uca (directorul Centrului de cultur  i art  al 
Jud. S laj) i de prof. Marin Pop;

- Alexandru Constantin Chitu , Pictorul 
Octavian Smigelschi între uitare, redescoperire i re-
stituire – prezentat  de Alexandru Constantin Chitu ;

- Silviu Sana, Rezistentul. Episcopul dr. Iuliu 
Hir ea în dosarele Securit ii (1947-1979) – prezentat  
de prof. univ. dr. Blaga Mihoc;

- PS Iuliu Hir ea, Rorate Caeli. Picura i, ce-
ruri, rou … - prezentat  de criticul literar Ioan Moldo-
van, directorul Revistei Familia.

Întreaga Biseric  Greco-Catolic  se bucur  de 
acest eveniment datorit  subiectului c r ilor lansate 
care pune în lumin  istoria Bisericii Române Unite cu 
Roma, atât prin art  cât i prin diferite personalit i. 

Deosebitul eveniment a fost organizat de Epi-
scopia Român  Unit  cu Roma, Greco-Catolic  de 
Oradea în colaborare cu Departamentul Oradea al 
Facult ii de Teologie Greco-Catolic  din cadrul Uni-
versit ii Babe -Bolyai Cluj Napoca i este ocazionat 
de aniversarea centenarului de la na terea Episcopului 
Iuliu Hir ea, fost episcop de Oradea în perioada 1949-
1978, i de la na terea lui Corneliu Coposu, precum i 

de a aniversarea a 230 de ani de la în  in area primei 
coli române ti în Oradea – azi Liceul Teologic Greco-

Catolic „Iuliu Maniu”. În acela i timp, în aceste zile se 
aniverseaz  15 ani de la vizita istoric  a Sfântului Ioan 
Paul al II-lea în România.

Momentul  nal a culminat cu celebrarea Paracli-
sului Maicii Domnului în fa a grotei din curtea semi-
narului, la care au participat peste 200 de credincio i, 
rug ciunea  ind condus  de studen ii seminari ti. 

Cu aceast  ocazie este de men ionat faptul c  au 
început rug ciunile la grota S  ntei Fecioare Maria din 
curtea seminarului speci  ce lunii mai, programate în 
zilele de mar i i vineri, la care sunt invita i s  participe 
to i credincio ii.

Se cuvine a se aduce mul umiri organizatorilor 
i în mod special autorilor pentru munca i aportul lor 

la îmbog irea i conturarea tezaurului ve nic, cl dit în 
mod special de martirii i credincio ii acestei biserici.

Vlad HIRI

Lansare de c r i i rug ciune de sear
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Duminic , 27 aprilie 2014, 
23 de copii de la Liceul „Don Ori-
one”, printre care 21 din clasa a II-
a, unul din clasa a III-a i unul din 
clasa a V-a, au primit Prima Sfânt  
Împ rt anie în Parohia „Dumini-
ca Tuturor S  n ilor”.

Copiii au fost preg ti i pen-
tru acest moment al primirii lui 
Isus, r mas cu noi în Sfânta Tain  
a Euharistiei, în trupul i su  etul 
lor curat, de c tre P rintele Mihai 
Fechet , paroh i responsabil-co-
ordonator al Liceului i de Fratele 
C t lin, împreun  cu doamnele: 
Ileana Silaghi – înv toare, i Ni-
coleta Arenda  – profesor de reli-
gie i educa ie muzical .

Bunul Dumnezeu ne-a bi-
necuvântat duminic  cu o diminea  însorit  i cald , 
astfel copiii, îmbr ca i în haine de s rb toare, au pornit 
în procesiune din curtea Liceului pân  la Biseric  înso-
i i de preo i, ministran i, propriile familii, profesori i 

colegi de coal , invita i i credincio i.
A urmat celebrarea S  ntei Liturghii, la care a 

participat în mod activ întreaga comunitate prezent , 
iar copiii, ajuta i de animatorii Oratoriului „Sfântul 
Luigi Orione” au adus laud  Celui înviat, ce a venit în 
su  etul lor, prin cântece i rug ciune.

Cuvântul de înv tur  a fost rostit de P rintele 
Florian Gui, vicar general al Eparhiei de Oradea, c lu-
g r în Congrega ia „Don Orione” i profesor de religie 
la Liceul „Don Orione”. P rintele a amintit c  este o zi 
deosebit , când întreaga Biseric  este în s rb toare. În 
primul rând pentru c  în aceast  zi, în Bazilica Sfântul 
Petru, în Vatican, are loc canonizarea a doi papi, Ioan 
al XXIII-lea i Ioan Paul al II-lea, care au promovat 
simplitatea i dialogul între cre tini. Dar pentru comu-
nitatea noastr  este de asemenea o s rb toare impor-
tant : 23 de copii au f cut Prima Spovad  i Împ r-
t anie Solemn . P rintele a mai amintit de asemenea 
importan a p cii în lume, dup  cum ne arat  însu i Isus. 
Într-adev r primele cuvinte ale lui Isus cel înviat sunt: 
„Pace vou !” (In 20,19). Adresându-se copiilor a subli-
niat importan a ascult rii de p rin i i educatori dar mai 
ales frumuse ea iert rii, îndemnându-i s  foloseasc  cât 
mai des „iart -m ”, fa  de p rin i, bunici, colegi dar 
mai ales fa  de Dumnezeu, prin taina S  ntei Spovezi. 
Le-a cerut p rin ilor i bunicilor s   e model i exem-
plu pentru copiii lor în tot ceea ce fac.

Dup  Sfânta Liturghie, Pr. Florian a adus mul u-
miri tuturor celor care au contribuit la preg tirea acestui 
moment: copiilor în primul rând, p rin ilor, educatori-
lor, profesoarelor de religie i preo ilor colaboratori. A 

mul umit lui Dumnezeu i pentru darul fratelui Gabriel, 
sosit în comunitatea noastr  miercuri, 23 aprilie.

De asemenea, Pr. Mihai a înmânat  ec rui copil 
o diplom : „Amintire de la Prima Spovad  i Împ rt -
anie Solemn ”, precum i câteva c r i de rug ciune i 

catehez .
Toat  comunitatea prezent  a continuat acest 

moment deosebit participând la o agap  fr easc , în 
sala de festivit i a Liceului, oferit  prin grija familiilor 
i a Congrega iei „Don Orione”. Totul a fost sub o tr ire 

profund  i cu multe emo ii.
Mul umim Bunului Dumnezeu pentru acest timp 

de har rev rsat peste comunitatea noastr . Ne rug m 
pentru ace ti „îngera i” ca s   e mereu uni i cu Isus, iar 
cei mari, p rin ii i educatorii s   e mereu exemple i 
modele vii de m rturisire a lui Cristos în lume.

Comunitatea „Don Orione” Oradea

Prima Împ rt anie Solemn
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230 de ani de înv mânt românesc greco-catolic în Oradea
În Sala Mare a Prim riei Municipiului Oradea 

s-a desf urat aniversarea a 230 de ani de la în  in a-
rea primei coli române ti în Oradea, azi Liceul Gre-
co-Catolic Iuliu Maniu. Evenimentul a avut loc joi, 8 
mai 2014 de la orele 16.30 i s-a bucurat de prezen a 
episcopilor greco-catolici a  a i la Oradea pentru întru-
nirea Sinodului Bisericii Române Unite cu Roma Gre-
co-Catolic : PS Alexandru Mesian, episcop eparhial 
de Lugoj, PS Florentin Crih lmeanu, episcop eparhial 
de Cluj-Gherla, PS Vasile Biz u, episcop eparhial de 
Maramure , PS Mihai Fr il , episcop auxiliar al Ar-
hieparhiei de Alba-Iulia i F g ra , cu sediul la Bucu-
re ti, PS Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopale 
Majore de la Blaj i PS Virgil Bercea, episcop eparhial 
de Oradea.

Prefectul jude ului Bihor, Claudiu Pop i-a ex-
primat aprecierea i mul umirea fa  de Biserica Greco-
Catolic , pentru care înv mântul reprezint  una din 
priorit ile sale. 

Prorectorul Universit ii din Oradea, prof. univ. 
dr. Sorin ipo  a trecut în eviden  momentele cele mai 
importante din istoria primei coli pentru români din 
Oradea, cea la care – pe atunci – se preg teau cei care 
urmau a   dasc li în colile din Bihor i nu numai. 

“230 de ani înseamn  istorie i înseamn  tradi-
ie pentru înv mântul or dean, pentru înv mântul 

pedagogic. În 1784-1785 începe func ionarea sistema-
tic  recunoscut  de guvern a colii Normale Române 
Greco-Catolice Unite de înv tori. Tradi ia înseamn  
o sum  de valori, o experien  comunitar , în mijlo-
cul c reia ne na tem i de la care plec m, chiar atunci 
când inov m. Putem lega tradi ia de educa ie, de cre-

din , de cultur  i tehnic , de toate domeniile vie ii, de 
noi in ine, care, astfel, trebuie s  devenim responsabili 
pentru valorile pe care le cre m i le transmitem celor 
care ne vor urma“ spunea inspectorul colar general al 
jude ului Bihor, prof. Daniel Negrean, care a acordat 
o diplom  aniversar  Liceului Greco-Catolic Iuliu Ma-
niu, în semn de apreciere pentru aportul ce l-a adus i 
continu  s  i-l aduc  în înv mântul or dean.

Pe lâng  o  clialit ile locale i jude ene au mai 
participat reprezentan i ai diferitelor inspectorate din 
jude ul Bihor, directori de coli or dene, preo i i pro-
fesori împreun  cu un grup de elevi de la Liceului Gre-
co-Catolic Iuliu Maniu.

PS Virgil Bercea a mul umit la  nal actualului 
director al colii, prof. Andrei Aurelian Cristea, tutu-
ror o  cialit ilor, inspectorilor i profesorilor i elevilor 
prezen i la acest eveniment.

Biroul de pres

230 de ani înseamn  istorie i înseamn  tradi-
ie pentru înv mântul or dean, pentru înv mântul 

pedagogic. În 1784-1785 începe func ionarea sistema-
tic  recunoscut  de guvern a colii Normale Române 
Greco-Catolice Unite de înv tori.Tradi ia înseamn  
o sum  de valori, o experien  comunitar , în mijlocul 
c reia ne na tem i de la care plec m, chiar atunci când 
inov m.Putem lega tradi ia de educa ie, de credin , de 
cultur  i tehnic , de toate domeniile vie ii, de noi în i-
ne, care, astfel, trebuie s  devenim responsabili pentru 
valorile pe care le cre m i le transmitem celor care ne 
vor urma. colile române ti confesionale din Transilva-
nia au avut, la început de secol al XVIII- lea, responsa-
bilitatea supravie uirii na iunii române, a viitorului s u. 
Prin ele, românii transilv neni, chiar dac  f ceau efor-
turi deosebite, spre a le sus ine, aveau speran a viitoru-
lui na iunii.Prin unirea cu Roma a Bisericii Române din 
Transilvania, românii de aici au avut acces la cultura i 

colile apusene, iar preo ii lor au fost educa i la Roma, 
în limba latin , i nu la arigrad, în limba slavon . Epi-
scopul greco-catolic Inochentie Micu, o personalitate 
emblematica pentru întreaga noastr  na iune, a luptat 
pân  la moarte pentru drepturile tuturor românilor din 
Transilvania, indiferent de confesiune.Prin studiile f -
cute la Roma i prin accesul la cultura latin , dasc lii 
români greco-catolici au avut revela ia originilor noas-
tre latine, origini pe care le-au dovedit în multe studii 
i lucr ri de specialitate. Astfel ia na tere “ coala Ar-

delean ”, lumina care provoac  de teptarea con tiin ei 
na ionale la români. coala Ardelean  a de  nit con tiin-
a na ional  român : originea - daco-roman , limba - de 

origine latin , alfabetul - latin, numele - Român, trico-
lorul - cele trei provincii române ti. Frunta i ai acestei 

coli ca: Samuil Micu, Gheorghe incai, Petru Maior. 
au fost, cu to ii, greco-catolici. Nimeni pân  la ace ti 

Cuvântul inspectorului general al ISJ Bihor



15Mai 2014

(urmare din pag. 14)
mari dasc li ai colii Ardelene nu a eviden iat atât de 
clar originea noastr  latin . Si nimeni nu ne-a identi  -
cat atât de bine ca popor. De aceea, poporul român nu 
trebuie s  uite si nici s  minimalizeze rolul fundamen-
tal jucat de greco-catolicism în istoria României.La în-
ceputul secolului al XIX-lea, Gheorghe Laz r i Ghe-
orghe Asachi, puternic in  uen a i de coala Ardelean , 
au în  in at primele coli publice române ti de înv -
mânt sistematic în Muntenia, respectiv în Moldova, cu 
profesori forma i la coala Ardelean . Este demn de 
remarcat c  înv mântul românesc din Principate s-a 
dezvoltat mai târziu, cu contribu ia profesorilor forma i 
în spiritul colii Ardelene.Greco-catolicismul a dat Ro-
mâniei o list  impresionanta de personalit i culturale 
i religioase: Inochentie Micu, Samuil Micu, Gheorghe 
incai, Petru Maior, Gh. Bari iu, Timotei Cipariu, An-

drei Mure anu, Ioan Ra iu, Gh. Pop de B se ti, Vasile 
Lucaciu, George Co buc, Liviu Rebreanu, Ion Agârbi-
ceanu, Iuliu Maniu, Iuliu Hossu, Corneliu Coposu.Ion 
C. Bratianu (1821-1891) marele nostru om de Stat, de 
mai multe ori prim-ministru, participant la Revolutia 
din ara Româneasca în 1848, declara în Parlamentul 
Romaniei, la 4 Decembrie 1881: „ i trebuie s  ti i c  
descoperirea noastr  na ional  ne-a venit de dincolo, 
de peste Carpa i, prin acei români care au fost trimi i 
la Roma, unde au înv at s   e români!” Nicolae Iorga: 

„...Nu de aici putea s  vie acea lumin  de care aveam 
noi nevoie pentru a c p ta con tiin a despre noi i a 
ne ridica din umilin ... Nota ra ional  a început s  se 
fac  auzit  când spiritul cel nou a p truns biruitor i 
aici, acel spirit nou pe care-l predicaser  întâia oara 
«ereticii» de peste mun i.” (Istoria Literaturii Româ-
ne în sec. XVIII, 1901).Biserica româneasc  ortodo-
x , al turi de cea greco-catolic , i-a luat i ea sarcina 
de a organiza i îndruma înv mântul românesc din 
Transilvania. Astfel, la începutul ultimului deceniu 
al secolului al 19-lea, func ionau ,,3083 de coli pri-
mare, patru coli civile, cinci coli secundare, apte 
coli normale (preparandii pentru înv tori) i apte 

seminarii pentru preo i.”Liceul Teologic Greco-Cato-
lic „Iuliu Maniu” este coala a c rei misiune se înscrie 
între tradi ie, actualitate i perspective. Cu o mo tenire 
atât de valoroas , se oblig  s  promoveze o educa ie de 
calitate , care s  fac  cinste înainta ilor i care, la rân-
dul ei , s  devin  istorie.. Inspectoratul colar Jude ean 
Bihor ureaz  personalului didactic i nedidactic, elevi-
lor, conducerii Liceului „La mul i ani”, cu satisfac ii 
profesionale i responsabilitate asumat !

Inspector colar General
Prof. Daniel NEGREAN
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UNGEREA BOLNAVILOR, MÂNTUIRE I ALINARE
Ioan M GHERU AN

„Prin ungerea sacramental  a bolnavilor, înde-
plinit  de sacerdot cu rug ciunea, credincio ii cre tini 
a  a i în boal  grav  i c i i din inim  primesc harul prin 
care, înt ri i cu speran a r spl ii ve nice i dezlega i de 
p cate, devin dispu i la îndreptarea vie ii i sunt ajuta i 
s  treac  peste boal  sau s  o suporte cu r bdare”.  (1)

Ungerea bolnavilor i îngrijirea lor pastoral  este 
sacramentul prin care cre tinul prime te ungerea cu 
untdelemn s  n it i prin rug ciunea preotului dobân-
de te harul Spiritului Sfânt pentru mântuirea su  etului 
i alinarea sau vindecarea suferin elor cauzate de boal  

ori b trâne e. Biserica, prin acest sacrament, încredin-
eaz  pe bolnavi lui Isus r stignit i înviat i îi îndeam-

n  a se asocia de bun  voie p timirii i mor ii Sale spre 
binele Poporului lui Dumnezeu. „Boala i suferin a 
s-au a  at întotdeauna printre problemele cele mai gra-
ve care încearc  via a omului.  Prin boal , omul face 
experien a propriei neputin e, a limitelor i a condi iilor 
sale muritoare. Orice boal  ne poate face s  întrez rim 
moartea”. (2) 

Prin boal  se poate ajunge la disperare sau la în-
chiderea omului în sine. Bolnavul ap sat de nelini te 
poate s  cad  într-o deprimare su  eteasc  i supus is-
pitelor poate s - i piard  credin a, sau s  se revolte îm-
potriva lui Dumnezeu. Îns , raportate la patimile mân-
tuitoare a lui Isus, boala i suferin a pot   acceptate i 
s  conduc  la consolidarea  spiritual  a persoanei; o pot 
ajuta s  pun  mai presus de via a p mântean , care ori-
cum e trec toare, mântuirea su  etului i fericirea ve -
nic . Boala privit  astfel, orienteaz  persoana s  caute 
pe Dumnezeu i s  a  e în suferin  mijlocul e  cient de 
a se întoarce la El. Boala devine cale de convertire, iar 
iertarea lui Dumnezeu este începutul vindec rii  su  e-
tului i a trupului. Ungerea bolnavilor i Poc in a  sunt 
sacramentele de vindecare.

 Isus a comp timit pe bolnavi i a vindecat multe 
suferin e: „aduceau la El pe to i cei ce se a  au în su-
ferin e,  ind cuprin i de multe feluri de boli i de chi-
nuri, pe demoniza i, pe lunatici, pe sl b nogi, i El îi 
vindeca” (Mt. 4,24). Îns , Isus nu are numai puterea de 
a vindeca bolile i suferin ele trupe ti, ci i de a ierta 
p catele: „s  ti i c  putere are Fiul Omului pe p mânt 
de a ierta p catele” (Mt. 9,6). Isus a luat chipul omu-
lui pentru vindecarea complet  a acestuia, atât a r nilor 
su  ete ti, cât i a suferin elor trupe ti, care primesc va-
loare mântuitoare.  

Compasiunea lui Isus fa  de cei bolnavi este atât 
de profund  încât El însu i ajunge  s  se identi  ce cu 
ei: „bolnav am fost i  M-a i cercetat” (Mt. 25,36).  De 
aceea Isus îi înt re te pe credincio ii S i care sufer  de 
boal  cu ajutorul cel mai puternic i mai e  cient, care 
este Sacramentul Ungerii i cere bolnavilor s  nu se 
team , ci s  cread  pentru c  prin credin  pot   mântu-

i i i vindeca i. Mul imile c utau s  se «ating » de Isus 
 indc : „putere ie ea din El i-i vindeca pe to i” (Lc. 

6,19). Prin sacramentele cre tine Isus continu  s  ne 
ating  i s  ne vindece.  Isus nu numai c  se las  atins 
de cei bolnavi, dar ia asupra Sa pân  i durerea i ne-
putin a lor: „neputin ele noastre a luat i bolile noastre 
le-a purtat” (Mt. 8,17).

 „Îns  El nu I-a vindecat pe to i bolnavii. Vinde-
c rile Sale erau semne ale venirii Împ r iei lui Dum-
nezeu. Ele vesteau o vindecare mai radical : victoria 
asupra  p catului i a mor ii prin Pa tele S u. Pe Cruce, 
Cristos a luat asupra Sa toat  greutatea r ului i a ri-
dicat «p catul lumii» (In. 1,29), boala ne  ind decât o 
consecin  a acestuia. Prin p timirea i moartea Sa pe 
Cruce, Cristos  a dat un nou sens suferin ei: de acum, 
ea ne poate face asemenea chipului S u i ne poate uni 
cu p timirea Sa r scump r toare”. (3)

Apostolii lui Isus,  ind chema i s - i ia crucea i 
s -I urmeze, devin p rta i vrednici ai misiunii de com-
p timire i de vindecare a bolnavilor i suferinzilor. 
Ei propov duiau Poc in a „ i scoteau mul i demoni i 
ungeau cu untdelemn pe mul i bolnavi i-i vindecau” 
(Mc. 6,13). Cu toate acestea nici rug ciunile cele mai 
puternice nu ob in vindecarea tuturor bolnavilor pentru 
c  suferin ele noastre pot avea menirea s  împlineasc  
în trupul nostru „lipsurile i necazurile lui Cristos pen-
tru trupul Lui” (Cl.1,24), care este Biserica. Deci, noi 
trebuie s  primim cu bucurie suferin ele pentru binele 
Bisericii. Suferind pentru Biseric , ne unim cu Patima 
mântuitoare a lui Cristos, cu Crucea Sa. 

Apostolii i prin ei Biserica, au primit misiu-
nea de la Cristos de a „t m dui pe cei neputincio i” 
(Mt.10,8).  Isus, medicul su  etelor i al trupurilor, lu-
creaz  prin sacramente i se manifest  în mod deose-
bit în Divina Euharistie, sacramentul unit ii cre tine. 
Bolnavul este îndemnat s  cheme preo ii Bisericii „s  
se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în nume-
le Domnului. i rug ciunea credin ei va mântui pe cel 
bolnav, i Domnul îl va ridica, i de a f cut p cate, se 
vor ierta lui” (Ic. 5,14-15).  Sacramentul Ungerii bol-
navilor include rug ciunea: „Prin aceast  Ungere sfân-
t  i prin mila Sa prea îndur toare s  te ajute Domnul 
cu harul Spiritului Sfânt, pentru ca, iertându- i p cate-
le, s  te mântuiasc  i s  te aline”. (4)

 Iertarea p catelor  este marea alinare, care se 
poate aduce celor a  a i în suferin , iar Biserica ce-
lebrând Divina Liturghie, nu omite a se ruga pentru 
bolnavi ca ace tia s  redobândeasc  s n tatea, dac  
acesta este în folosul mântuirii lor. Suferin a este una 
din sechelele p catului adamic, îns  prin intermediul 
Ungerii, devine parte integrant  a  lucr rii mântuitoare 
a lui Cristos,  ind har de mângâiere, de pace i de curaj 
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pentru a învinge greut ile generate de boal  grav  sau 
de b trâne e.  Acest sacrament preg te te pe cei a  a i în 
suferin  pentru marea trecere de la via a p mântean  
la via a ve nic  din care cauz  se nume te „sacramen-
tum exeunitium”; „sacramentul celor ce pleac ”. Prin el 
se des vâr e te adeziunea  ec ruia din noi la moartea 
i Învierea lui Cristos, început  la Botez.  Conferirea 

Ungerii va   „dup  Spovad  i înaintea primirii Viati-
cului”. (5)

Euharistia ca viatic este s mân  de via  ve -
nic , speran  în înviere i lumin  pe  calea ve niciei. 
Ea confer  harul special al mântuirii su  etului i alina-
rea suferin elor cauzate de greut ile inerente ale vie ii. 
Viaticul este sacramentul trecerii de la moarte la via a 
prin Înviere: „Cel ce m nânc  trupul Meu i bea sân-
gele Meu are via  ve nic , i Eu îl voi învia în ziua 

cea de apoi” (In. 6,54).  Atâta timp cât omul este viu, 
trebuie s  depunem toate eforturile pentru a-l men ine 
în via . Moartea este i r mâne aceia i misterioas  tre-
cere spre un viitor la fel de misterios. Îns , nici via a 
p mântean  i nici moartea trupului nu ne pot desp r ii 
de marea dragoste a lui Isus. Moartea îns i a devenit 
o etap  esen ial  i inevitabil  a via ii  pentru c  Isus  a 
umplut-o cu Sine, cu dragostea Sa, cu lumina Sa i cu 
speran ele Sale.
(1) CDUL CANOANELOR BISERICILOR ORIENTALE, 
aprobat prin H.G. nr.1218 din 2008, publicat în  Anexa 2 a 
Monitorului O  cial al României nr. 798 bis din 2008, canonul  
737 - § 1; (2) CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, edi ia 
a III – a, 1500; (3) Idem 1505; (4) M rtinc  I. Sacramentele 
Bisericii Catolice, Ed. Arh. Romano-Catolice, Bucure ti 
2003, Vol. II, p.85; (5) CONCILIUL VATICAN II,  Constitu ia 
despre liturghie Sacrosanctum Concilium  nr. 74, p.30.

În perioada Postului Mare 2014, Aso-
cia ia Caritas Eparhial Oradea a organizat o 
colect  de alimente în bisericile greco-catolice 
din Oradea:Catedrala „Sfântul Nicolae”, M -
n stirea „Maica Domnului”, Biserica „Sfânta 
Treime”, Biserica „Sfântul Gheorghe”, Biseri-
ca În l area Domnului, Biserica „Schimbarea 
la fa ”, Biserica Seminarului „Sfântul Gheor-
ghe”, în parohia Haieu i parohia Marghita, iar 
în perioada 8-18 aprilie 2014 am fost prezen i 
la Selgros, respectiv 12-18 aprilie 2014, în Era 
Shopping Park (din Calea Aradului) pentru a 
colecta de alimente neperisabile pentru famili-
ile i persoanele s race din comunitate.

Alimentele au fost colectate cu sprijinul 
voluntarilor. În  ecare duminic  din Postul 
Mare i în zilele de peste s pt mân  la cele 
dou  magazine, 78 de voluntari, cu vârste 
cuprinse între 15 i 61 de ani, s-au implicat în 
colecta pe care am organizat-o. 

Cei care au ales s  se implice în aceast  colect  
au f cut 412 de ore de voluntariat. Dac  ar   s  
contabiliz m în bani orele de lucru ale voluntarilor am 
ajunge la suma de 1.952 lei.

La aceste colecte s-au adunat alimente de baz , 
dup  cum urmeaz :

Colect  biserici: ulei (182 de litri), f in  (245 de 
Kg), zah r (164 de Kg) orez (126 de Kg), paste f inoase 
(105 pachete), conserve diferite (136 buc), dulciuri (28 
buc i) etc. cu o valoare de inventar de 3.727 lei.

Colect  Selgros i Era Shopping Park: ulei 
(175 de litri), f in  (203 de Kg), zah r (146 de Kg) orez 
(78 de Kg), paste f inoase (111 pachete), conserve di-
ferite (148 buc), dulciuri (232 buc i) etc. cu o valoare 
de inventar de 3.870 lei.

Unele persoane au ales s  fac  dona ii în bani. 

Acestea au fost în valoare de 9.996 lei.
Din alimentele colectate vom asigura pachete 

alimentare, pe toat  perioada anului, familiilor ai c ror 
copii frecventeaz  Centrul de zi „Gabriele” i celor 
a  ate în baza de date a Centrului de Îngrijire la Domici-
liu. Aceste familii au venituri mici, insu  ciente pentru 
asigurarea m car a unei mese pe zi. Din banii pe care-i 
câ tig  ace ti oameni î i achit  facturile sau chiria. De 
asemenea, sprijinim cu pachetele alimentare persoane 
singure, vârstnice - care se gospod resc dintr-un pachet 
luni întregi. i de data aceasta o parte semni  cativ  
a bunurilor colectate va   destinat  Centrului Social 
„Maria Rosa” unde se prepar  zilnic masa de prânz 
pentru 70 de persoane.

În numele bene  ciarilor no tri, mul umim parte-
nerilor no tri care au f cut posibil  organizarea colec-
tei, precum i tuturor celor care au f cut aceste dona i.

Caritas

Colecta de Pa ti
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În data de 6 mai, a.c., atât credincio ii romano 
catolici cât i cei greco-catolici îl comemoreaz  pe 
Sfântul Dominic Savio, care, pentru  ecare, ar putea   
un exemplu de evlavie, modestie, purtare i iubire.

Grupul de copii de la M n stirea Franciscan  
,,Adormirea Maicii Domnului” din Oradea l-au luat 
drept patron spiritual, purtându-i numele în semn de 
respect. A devenit tradi ie ca în  ecare an s  cinstim 
aceast  dat  printr-o s rb toare a copiilor din grupul 
,,Dominic Savio”. Împreun  cu p rin ii no tri i în-
drum torii spirituali: Pr. Cristian Tiba O.F.M.Conv, i 
Sr. Felicia Unguru, ne bucur m de aceast  zi prin voie 
bun , dar i rug ciune. 

În acest an, grupul de copii ,,Dominic Savio” 
i-a s rb torit patronul în data de 10 mai într-un ca-

dru natural. Mai concret, ne-am deplasat cu autocarul 
mai mul i participan i, p rin i i copii, înso i i de Pr. 
Tiba Cristian, Sr. Felicia Unguru i Sr. Leti ia Licurici 
în localitatea inteu. Este o localitate situat  la grani a 
dintre jude ele Bihor i S laj, în mijlocul naturii unde 
ne-am bucurat de mult  verdea , soare i aer proas-
p t. Am avut gazd  pe p rintele paroh al localit ii, 
care ne-a primit cu generozitate i bucurie, punându-
ne la dispozi ie spa iul din proprietatea parohiei. Odat  
ajun i la destina ie, am început ziua prin participarea 
la Sfânta Liturghie celebrat  de Pr. Tiba Cristian. Apoi 

i-au serbat patronul spiritual la inteu

În perioada 26 aprilie – 1 mai 2014 a avut loc la 
Loreto preg tirea pentru cel de al VI-lea Campus Ecu-
menic Interna ional de la Loreto.

La acest eveniment au participat delega ii din 
Italia (romano-catolici), Suedia (luterani), Danemarca 
(luterani), Anglia (anglicani) i România (greco-cato-
lici i ortodoc i). 

Pentru campusul din acest an tema propus  are 
ca punct de referin  S pt mâna Mare,  ecare delega ie 
preg tind o zi conform tradi iei i obiceiului locului de 
provenien , iar motto-ul campusului va  : “C ci dac  
mor ii nu înviaz , nici Cristos n-a înviat. Iar dac  Cris-
tos n-a înviat, zadarnic  este credin a voastr ” (1Cor 
15,16-17).

Loca ia preg tirii campusului a fost Centrul 
”Papa Ioan Paul al II-lea”, centru care a fost în  in at 
pentru tineri, din dorin a Sfântului Ioan Paul al II-lea, 
iar data întâlnirii de preg tire a fost aleas  în jurul datei 
de canonizzare a Papilor Ioan Paul al II-lea i Ioan al 
XXIII-lea ce a avut loc în Vatican în data de 27 aprilie.

Tinerii participan i la acest campus pot s  cu-
noasc  alte confesiuni i, bineîn eles, al i tineri care 
provin din diferite ri. Aceast  ini iativ  ne arat  c  ti-
nerii pot s  dep easc  unele bariere interconfesionale 
i s  creeze o f râm  de unitate.

Preg tirea Campusului Ecumenic Interna ional de la Loreto

Delega ia român  greco-catolic , reprezenând 
Biroul Pastoral Eparhial pentru laici Oradea - cel care 
organizeaz  la nivelul Bisericii Catolice din România 
evenimentul, a fost compus  de pr. Anton Cioba i de al i 
trei tineri: George Sirca, Lucian Alexe i Raul Stancea. 

Persoanele care doresc s  participe la Campusul 
Ecumenic din var  care va avea loc în perioada 30 iulie 
– 6 august, s  contacteze Biroul Pastoral al Episcopiei 
de Oradea.

Biroul de pres

ne-am bucurat cu to ii de drume ii prin împrejurimi, de 
mult  voie bun , jocuri i nu în ultimul rând de bucate 
pe placul nostru. 

Am petrecut o zi minunat  i parc  am   dorit s  
prelungim acest moment special, dar spre sear  ne-am 
preg tit s  ne întoarcem spre cas .

Sub protec ia lui Dumnezeu i a Sfântului Do-
minic Savio am ajuns cu bine la casele noastre, mul u-
mind pentru toate darurile primite.

Darius OMOLAN
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Locuitorii ora ului Valea lui Mihai au s rb torit 
ziua de 9 Mai, o zi de tripl  însemn tate istoric : Ziua 
Europei, Ziua Victoriei i Ziua Independen ei de Stat al 
României.

Asocia ia Ave Miriam în parteneriat cu Prim ria a 
organizat festivit ile ocazionate de aceast  s rb toare atât 
na ional , cât i interna ional . Programul festiv s-a desf -
urat în dou  etape: vineri, 9 mai, la monumentul Eroilor 
i duminic , 11 mai, la Casa de Cultur  „Bartok Bela”.

Momentul o  cial al s rb torii care a avut loc în 
fa a monumentul Eroilor a început cu intonarea imnului 
României, urmat de cel al Europei. Primarul localit ii, 
domnul Nyako Jozsef, a salutat o  cialit ile jude ene i 
locale prezente al turi de reprezentan ii institu iilor, ti-
nerii i to i cet enii prezen i. i-a exprimat aprecierea 
fa  de marcarea acestei triple anivers ri, subliniind im-
portan a i frumuse ea unei convie uiri fraterne locale 
i europene în speran a unei p ci i bun st ri constan-

te. Profesorul Varga Robert, directorul adjunct al co-
lii Generale Zelk Zoltan, a inut o alocu iune despre în-
semn tatea istoric  al zilei de 9 mai, accentuând idealul 
comunitar European: a tr i nu doar al turi unii de al ii, 
ci împreun . Momentul a fost urmat de o slujb  de po-
menire a tuturor osta ilor c zu i pe câmpurile de lupt , 
o  ciat  de preotul greco-catolic, Zima Gh. Zorel, i cel 
orthodox, Popa Marius. Fa  de ace ti eroi, cei prezen i 
i-au exprimat omagiul i prin depunerea coroanelor de 
 ori, în timp ce se intona imnul Eroilor. Copiii i tinerii 

unit ilor colare, coala General  Zelk Zoltan i Cole-
giul Agricol nr. 1, au prezentat un frumos moment artis-
tic, elogiind prietenia, fraternitatea i pacea.

Momentul cultural al s rb torii s-a desf urat în 
dup -amiaza duminicii de 11 mai, la Casa de Cultu-
r . Prima edi ie a Recitalului muzical „Oda bucuriei” 
a deputat prin aportul organizatoric al Asocia iei Ave 
Miriam, cu sprijinul Prim riei i al sponsorului o  ci-
al – grupul de  rme Ara România. Fidel  obiectivelor 
sale, Ave Miriam dore te s  sus in  via a cultural loca-
l , promovând tinerele talente.

Con inutul partiturii a transpus în note unitatea în 
diversitate, acest frumos deziderat european. Copiii i 
tinerii interpre i au încântat publicul cu fragmente din 
operele populare i marii clasici din România, Ungaria 
i alte state. Piesele au fost interpretate la pian, unele 

acompaniate de  uier, vioar  i tobe. Rapsodia român  
a compozitorului G. Enescu i Oda bucuriei al lui L. Be-
ethoven au fost interpretate simfonic i vocal, ridicând 
publicul în picioare spre satisfac ia interpre ilor. Interca-
lat între piese, un grup de copii au recitat poezii în limba 
român  i maghiar , despre prietenie, „acas ” i Europa. 
Piesele au fost interpretate la pian – de Rubletzky Ervin, 
Molnár Boróka, Vuyo Khanye, Vuyso Khanye, Més-
záros József, Miriam Zima, Darabont Panna, Darabont 
Gréta, la  uier – de Cs ri Enik , Kardos Nikolett, Kacsó 

„9 Mai” la Valea lui Mihai

Létai Anna, Lehoczki Krisztina, Karsai Annamária, Li-
tus Adrián, Szabó Virág, iar la tobe – de Fülöp Adrienn, 
Torda Csilla. Poeziile au fost recitate în limba român  de 
Der edan Denisa, Pustai Patric, Ionoi Victoria i Zima 
Miriam, respective în limba maghiar  de Kovács Csenge 
Nárcisz, Nagy Krisztina Dóra i Badar Ivett.

Efortul i d ruirea interpre ilor a fost premiat cu 
plachete comemorative i diplome de participare. La 
sfâr itul recitalului au fost premia i to i cei 17 inter-
pre i muzicali, 7 recitan i de poezie, al turi de cele care 
i-au preg tit muzical i vocal, profesoarele de muzica 
Darabont Aliz, Torok Erzsebet i profesoarele Boros 
Emóke, respectiv Zima Carmen. Festivitatea muzical  
s-a încheiat cu o urare adresat  tuturor t ticilor, c ci cea 
de-a doua duminic  din luna mai este dedicat  lor.

Pr. Zorel ZIMA
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1,5 Lei

Comunitatea greco-catolic  din 
Parohia Sfântul i Marele Mucenic Ghe-
orghe, Poiana jude ul Bihor, au s rb torit 
pentru prima dat  pe ocrotitorul lor. 

Cu acest prilej, Sfânta i Dumneze-
iasca Liturghie a fost s vâr it , în capela 
din localitate, care poart  numele acestui 
mare purt tor de biruin   ind numit i 
caznic a lui Dumnezeu. În mijlocul comu-
nit ii, pe lâng  Pr. paroh Gheorghe Dat 
s-au mai al turat acestei mari s rb tori Pr. 
Cristian B l nean i Pr. Papi  Alin.

P rintele B l nean Cristian a fost 
protosul acestei jertfe liturgice, men io-
nând în cuvântul s u de înv tur  impor-
tan a acestui praznic i exemplul pe care 
Sfântul Gheorghe îl d , urmându-L pe 
Cristos pân  la moarte, ducându- i crucea 
sa înaintea lui Cristos cel mort i înviat care a mântuit 
neamului omenesc de sub robia p catului.

Mai apoi p rintele Papi  Alin, un nou slujitor în 
seceri ul Tat lui a mul umit lui Dumnezeu c  este pre-
zent la acest eveniment din via a Bisericii locale, do-
rind tuturor celor prezen i mult  s n tate i lumina lui 
Cristos cel înviat s  reverse harurile sale în su  etele lor, 
dorindu-le celor care poart  numele acestui mare Sfânt 
al Bisericii, mul i ani ferici i i binecuvânta i, în frunte 
cu p rintele paroh.

„Pe Dumnezeu nimeni nu L-a v zut vreodat ; 
Fiul cel Unul-N scut, Care este în sânul Tat lui, Acela 
L-a f cut cunoscut”, Evanghelia dup  Ioan

A doua zi de Pa ti a prilejuit s  n irea troi ei zidi-
te în fa a bisericii Parohiei Greco-Catolice din localita-
tea Câmpia, jude ul S laj.

La acest eveniment important pentru via a spi-
ritual  a satului au participat mai mul i credincio i so-
si i i din alte parohii. S  n irea a fost celebrat  de c tre 
preo ii Iancu Neagot  i Adrian Podar. Donat  de c tre 
o credincioas  a parohiei, troi a a fost ridicat  în anul 
2013. Aceast  bucurie a f cut s  r sune înc  o dat , 
spre mai mare gloria lui Dumnezeu, cântarea Pa tilor: 
„Crucii Tale ne închin m, Cristoase, i sfânt  Învierea 
Ta o l ud m i o m rim!”

Fiului, care ne-a f cut cunoscut pe Domnul, s -I 
 e m rire împreun  cu Tat l i cu Spiritul Sfânt, în 

veci. Amin

Pr. Adrian PODAR

S  n irea Troi ei din Parohia Câmpia

La sfâr itul acestei celebr ri, p rintele paroh a 
adus mul umire lui Dumnezeu pentru aceste momente 
în l toare de rug ciune, mul umind i celor doi slu-
jitori pentru prezen a lor i sus inerea oferit  pân  în 
prezent acestei mici parohi.

Dup  binecuvântarea de  nal, cei prezen i au 
r mas la o agap  fr easc  oferit  de p rintele paroh 
în frunte cu cei din parohie care poart  numele acestui 
mare purt tor de biruin .

Mariana DAT

Hram în parohia Poiana


