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În perioada 7-9 mai 2014, s-au desf urat 
la Oradea, sub pre edin ia Preafericitului P rinte 
Cardinal Lucian Mure an, lucr rile sesiunii ordinare de 
prim var  ale Sinodului Episcopilor Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic .

Considerând nevoia pastoral  i realitatea 
istoric , cultural  i geogra  c  a sudului teritoriului 
extracarpatic al Arhieparhiei de Alba-Iulia i F g ra , 
cu acordul i binecuvântarea Sfântului P rinte Papa 
Francisc, dup  ce a primit consensul Sinodului 
Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-
Catolic , conform can. 85 § 1 al Codului Canoanelor 
Bisericilor Orientale, dup  consultarea Scaunului 
Apostolic al Romei, Preafericirea Sa Cardinal Lucian 
Mure an, în calitate de Arhiepiscop Major, a în  in at 
Eparhia „Sfântul Vasile cel Mare” de Bucure ti 
(Eparchia Sanctus Basilius Magnus Bucarestiensis 
Romenorum), cu teritoriu canonic corespunz tor 
capitalei României i jude elor provinciei istorice a 

rii Române ti (Oltenia, Muntenia i Dobrogea).
Astfel, biserica „Sfântul Vasile cel Mare” (strada 

Polon ) din Bucure ti prime te rangul i statutul de 
Catedral  a noii Eparhii.

Totodat , Preafericirea Sa Cardinal Lucian 
Mure an, în aceea i calitate de Arhiepiscop Major, 

în baza canonului 85 §2,2 al Codului Canoanelor 
Bisericilor Orientale, ca urmare a procesului electoral 
desf urat canonic, dup  ce a primit consensul Sinodului 
Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-
Catolic , cu acordul i binecuvântarea Sfântului P rinte 
Papa Francisc, l-a transferat pe Preas  n itul Episcop 
Mihai Fr il  din func ia de Episcop titular de Nove i 
auxiliar de Alba-Iulia i F g ra , în func ia de Episcop 
eparhial al noii Eparhii „Sfântul Vasile cel Mare” de 
Bucure ti.

Data întroniz rii la Bucure ti a noului Episcop 
eparhial al Eparhiei „Sfântul Vasile cel Mare” de 
Bucure ti, va   comunicat  ulterior.

Uni i în rug ciune de mul umire, cerând plin tate 
de haruri i ajutorul Maicii Preacurate peste noul Eparh 
i noua Eparhie, îi dorim Preas  n itului Episcop Mihai 

îndelungat  i binecuvântat  p storire.
Întru mul i ani, Preas  n ite P rinte!          

Notar al Sinodului Episcopilor
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice

Pr. Cristian CRI AN

Comunicat de pres

În  in area Eparhiei greco-catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de 
Bucure ti i alegerea primului s u Episcop eparhial,

Preas  n itul Mihai Fr il
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Biserica ce nu surprinde este slab , bolnav , muribund
8.06.2014

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus

www.catholica.ro

Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
S rb toarea Rusaliilor comemoreaz  re-

v rsarea Spiritului Sfânt asupra Apostolilor adu-
na i în cenacol. Ca i Pa tele, este un eveniment 
care a avut loc în timpul s rb torii ebraice pre-
existente i care aduce o împlinire surprinz toa-
re. Cartea Faptele Apostolilor descrie semnele 
i roadele acelei rev rs ri extraordinare: vântul 

puternic i limbile de foc; frica dispare i las  
loc curajului; limbile se dezleag  i to i în eleg 
vestea. Acolo unde ajunge Duhul lui Dumnezeu, 
totul rena te i se transfigureaz . Evenimentul 
de la Rusalii marcheaz  na terea Bisericii i ma-
nifestarea sa public ; i ne uimesc dou  tr s -
turi: este o Biseric  ce surprinde i tulbur .

Un element fundamental al Rusaliilor este 
surpriza. Dumnezeul nostru este Dumnezeul 
surprizelor, tim aceasta. Nimeni nu mai a tepta 
nimic de la discipoli: dup  moartea lui Isus erau 
un mic grup nesemnificativ, ni te înfrân i orfani 
de Înv torul lor. În schimb are loc un eveni-
ment nea teptat care treze te uimire: oamenii 
sunt tulbura i pentru c  fiecare îi auzea pe disci-
poli vorbind în propria limb , povestind marile 
opere ale lui Dumnezeu (cf. Fap 2,6-7.11). Bise-
rica ce se na te la Rusalii este o comunitate care 
treze te uimire deoarece, cu for a care îi vine de 
la Dumnezeu, veste te un mesaj nou – învierea 
lui Cristos – cu un limbaj nou – cel universal al 
iubirii. O veste nou : Cristos este viu, a înviat; 
un limbaj nou: limbajul iubirii. Discipolii sunt 
îmbr ca i cu putere de sus i vorbesc cu curaj 
– cu pu ine minute înainte erau cu to ii la i, dar 
acum vorbesc cu curaj i franche e, cu libertatea 
Spiritului Sfânt.

A a este chemat  s  fie Biserica mereu: ca-
pabil  s  surprind  vestind tuturor c  Isus Cris-
tos a învins moartea, c  bra ele lui Dumnezeu 
sunt mereu deschise, c  r bdarea Sa este mereu 
acolo i ne a teapt  pentru a ne vindeca, pentru 
a ne ierta. Tocmai pentru aceast  misiune Isus 
înviat l-a d ruit Bisericii pe Spiritul S u. Aten-
ie: dac  Biserica este vie, trebuie mereu s  sur-

prind . Este propriu Bisericii vii s  surprind . 
O Biseric  ce nu are capacitatea de a surprinde 
este o Biseric  slab , bolnav , muribund  i tre-
buie s  fie internat  în sec ia de reanimare, cât 
mai repede!

Unii, la Ierusalim, ar fi preferat ca disci-

polii lui Isus, bloca i de fric , s  r mân  închi i 
în cas  pentru a nu crea tulburare. i ast zi mul-
i vor aceasta de la cre tini. În schimb Domnul 

înviat îi trimite în lume: “A a cum m-a trimis 
Tat l, a a v  trimit i eu pe voi” (In 20,21). Bi-
serica de la Rusalii este o Biseric  ce nu se re-
semneaz  s  fie inofensiv , prea “distilat ”. Nu, 
nu se resemneaz  cu aceasta! Nu vrea s  fie un 
element decorativ. Este o Biseric  ce nu ezit  s  
ias  afar , s  întâlneasc  oamenii, pentru a vesti 
mesajul care i-a fost încredin at, chiar dac  acel 
mesaj deranjeaz  sau nelini te te con tiin ele, 
chiar dac  acel mesaj aduce, probabil, probleme 
i chiar, uneori, ne duce la martiriu. Ea se na -

te una i universal , cu o identitate precis , dar 
deschis , o Biseric  ce îmbr i eaz  lumea dar 
nu o captureaz ; o las  liber , dar o îmbr i ea-
z  asemenea colonatului din aceast  pia : dou  
bra e care se deschid ca s  primeasc , dar nu 
se închid pentru a re ine. Noi cre tinii suntem 
liberi i Biserica ne vrea liberi!

Ne adres m Fecioarei Maria, care în acea 
diminea  de Rusalii era în cenacol i Mama era 
cu fiii. În ea puterea Spiritului Sfânt a f cut într-
adev r “lucruri mari” (Lc 1,49). Ea îns i a spus 
aceasta. Ea, Mama R scump r torului i Mama 
Bisericii, s  ne ob in  cu mijlocirea ei o reînno-
it  rev rsare a Spiritului lui Dumnezeu asupra 
Bisericii i asupra lumii.
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În  in area noii eparhii greco-catolice la Bucu-
re ti reia un proces istoric  resc ce a fost întrerupt 
brutal de dictatura comunist . La ordinele Moscovei, 
comuni tii din România au scos în afara legii Biserica 
Greco-Catolic , l ca ele de cult au fost con  scate,  -
ind aresta i i p storii credincio ilor uni i din Capital  
- episcopul Vasile Aftenie, protopopul Tit Liviu Chinezu 
(consacrat episcop auxiliar pentru Bucure ti în clandes-
tinitate), Zenovie Pâcli anu, academician i preot gre-
co-catolic numit de c tre Nun iul Apotolic vicar general 
pentru Bucure ti dup  arestarea primilor doi.

1930. Concordatul 
Dup  Marea Unire, în 1930, în baza Concor-

datului dintre Statul român i Sfântul Scaun, tot 
teritoriul Vechiului Regat a intrat în componen a 
Arhiepiscopiei greco-catolice de la Blaj.

În afara arcului carpatic, urmare a emigr rii, înce-
pând cu a doua jum tate a secolului XVIII se în  in aser  
comunit i ale credincio ilor români uni i cu Roma. În 
1816, în ara Româneasc  se a  au circa 12.000 de cre-
dincio i greco-catolici veni i din Transilvania.

Dup  revolu ia de la 1848, des  in area iob giei 
i Unirea Principatelor, a existat un alt val important de 

emigrare din Transilvania. Mul i români greco-catolici 
s-au stabilit la Bucure ti – devenit Capital  a Româ-
niei. Arhiepiscopia de la Blaj le-a trimis drept p stor 
un tân r preot cu studii la Roma - Demetriu Radu. El 
a predicat românilor uni i în catedrala Sfântul Iosif i 
a cump rat, în 1892, terenul din strada Polon , pe care 
a fost ridicat , în 1909, biserica „Sfântul Vasile cel 
Mare”. Dup  ce Demetriu Radu a fost numit episcop 
de Lugoj, a fost trimis la Bucure ti un alt p stor – Ioan 
B lan, protopop al Bucure tilor. i acesta avea s  de-
vin  ulterior episcop, în fruntea Eparhiei de Lugoj. A 
fost urmat în p storire la Bucure ti -între 1934-1938- 
de c tre p rintele protopop, pe atunci, Vasile Aftenie. 

1940. Crearea Vicariatului la Bucure ti 
În 1940 a fost în  in at Vicariatul pentru Bu-

cure ti i Vechiul Regatm cu episcop vicar auxiliar 
– PS Vasile Aftenie. Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” 
a primit astfel rangul de biseric  vicarial . Episcop vi-
car a fost numit PS Vasile Aftenie, care fusese preot în 
Capital  pân  în 1938, iar protopop al Bucure tilor – 
p rintele Tit Liviu Chinezu. 

A  uxul de refugia i greco-catolici din Transilva-
nia c tre Bucure ti a crescut în timpul celui de-al Doi-
lea R zboi Mondial mai ales dup  anexarea nord-ves-

O evolu ie  reasc

tului Ardealului. În biserica vicarial  de pe str. Polon  
nr.50, Fericitul Vladimir Ghika – preot catolic ce avea 
permisiunea de a sluji în ambele rituri, latin i oriental - 
lua parte la rânduielile liturgice bizantine i rug ciuni, 
organizând celebrele conferin e pentru tinerii catolici 
i ortodoc i sub egida ASTRU – Asocia ia Studen ilor 

Români Uni i.
1948-1989. Prigoana. 
În 1948, dup  o campanie furibund  presei 

comuniste i autorit ilor, la instigarea Moscovei 
regimul comunist a scos în afara legii Biserica Ro-
mân  Unit  cu Roma, a con  scat l ca ele de cult i 
i-a arestat p to i cei ase episcopi, pe preo ii, c lu-
g rii, c lug ri ele i credincio ii care continuau s  
opun  rezisten . Au fost aresta i PS Vasile Aftenie, 
Tit Liviu Chinezu, Zenovie Pâcli anu. O vreme, pân  
în 1952 când a fost arestat i el, credincio ii uni i din 
Bucure ti au g sit discret  îndrumare spiritual  la Fe-
ricitul Vladimir Ghika. Prigona comunist  a întrerupt 
astfel dezvoltarea  reasc  a comunit ii unite din Bu-
cure ti, biserica trecând în clandestinitate, mutându-se 
în casele credincio ilor, în lag re i închisori.

2008. Reîn  in area Vicariatului la Bucure ti
Dup  pr bu irea regimului comunist în 1989 

i vremurile tulburi care au urmat, în urma unor ce-
reri repetate ale credincio ilor din Capital , în 2008 
Biserica Român  Unit  cu Roma a decis reîn  in a-
rea Vicariatului i numirea PS Mihai Fr il  ca epi-
scop auxiliar pentru Arhiepiscopul Major cu sediul 
la Bucure ti. PS Mihai i-a fost încredin at  p storirea 
întregului teritoriu al Vechiului Regat. Biserica „Sfân-
tul Vasile cel Mare” de pe strada Polon  a redevenit 
biseric  vicarial .

2014. În  in area Eparhiei „Sfântul Vasile cel 
Mare” de Bucure ti

Preafericitul P rinte Cardinal Lucian Mure-
an a decis în  in area Eparhiei „Sfântul Vasile cel 

Mare” de Bucure ti (Eparchia Sanctus Basilius Mag-
nus Bucarestiensis Romenorum). PS Mihai a devenit 
Episcop eparhial al noii eparhii, iar biserica „Sfântul 
Vasile cel Mare” din Bucure ti a primit rangul i statu-
tul de Catedral  a noii eparhii.

Teritoriul canonic al noii eparhii greco-catolice 
cuprinde capitala României i jude ele provinciei isto-
rice a rii Române ti (Oltenia, Muntenia i Dobrogea).

Biroul de pres  al Eparhiei de Bucure ti

„Dac  pentru str mo ii no tri romani toate drumurile duceau la Roma, pentru noi, românii ardeleni, toate 
drumurile duc la Bucure ti. Acesta este Sionul Neamului Românesc.”

Adresarea episcopului greco-catolic Iuliu Hossu c tre Regele Ferdinand i Parlamentului României 
cu ocazia venirii la Bucure ti  i înmân rii actului unirii Transilvaniei cu ara.
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(continuare în pag. 6)

POC IN A, CONVERTIREA INIMII SMERITE
Ioan M GHERU AN

Poc in a este Sacramentul în care Biserica, 
prin cuvântul preotului i din puterea Jertfei lui Cris-
tos, terge p c tosului îndreptat p catele f cute dup  
Botez. Poc in a omului este întoarcerea de la starea 
de p cat, la starea de dependen  fa  de Dumnezeu, 
atât în calitate de creatur , cât i ca parte a unui le-
g mânt. Isus, în nem surata Sa iubire fa  de oameni, 
ne cheam  la convertirea inimii, la poc in a interioa-
r , care cur  con tiin a afectat  de p cat. Instituind 
acest Sacrament, Isus cheam  „pe p c to i la poc in-

” (Lc.5,32). Poc in a i Ungerea bolnavilor sunt sa-
cramentele de vindecare. P catul este ofensa adus  lui 
Dumnezeu, care rupe sau tirbe te comuniunea cu El i 
unitatea Bisericii. 

Poc in a repar  sau reface întreaga comuniune. 
„Poc in a interioar  este o reorientare radical  a între-
gii vie i, o întoarcere, o convertire la Dumnezeu din 
toat  inima, o ruptur  cu p catul, o aversiune fa  de 
r u, împreun  cu repulsia fa  de faptele rele s vâr ite. 
În acela i timp, ea comport  dorin a i hot rârea de a ne 
schimba via a, cu speran a îndur rii divine i cu încre-
derea în ajutorul harului ei. Convertirea inimi este înso-
it  de o durere i o triste e mântuitoare pe care P rin ii 

Bisericii le-au numit „animi cruciatus” (mântuirea su-
 etului) i „compuncinto cordis”, (c in a inimii)”. (1)

 Convertirea are loc în raport cu sine, cu Dum-
nezeu i cu semenii. Ea se înf ptuie te prin lacrimi 
de c in  i practicarea iubirii; prin post i rug ciune; 
prin dreptate i milostenie. Isus, Fiul lui Dumnezeu 
are puterea de a ierta p catele,  e direct,  e prin îm-
puternici ii S i. „Putere are Fiul Omului pe p mânt 
a ierta p catele” (Mt.9,6) Isus a f cut pe apostoli i 
pe urma ii lor episcopi i preo i, p rta i la propria pu-
tere de a ierta p catele, acordându-le autoritatea de 
a reconcilia pe p c to i cu Dumnezeu i de ai împ -
ca cu Biserica. „Lua i Spirit Sfânt! C rora ve i ierta 
p catele, le vor   iertate, i c rora le ve i ine, vor 
  inute” (In.20,22-23). Poc in a are ca izvor i hra-

n  izb vitoare, Euharistia. Efectele poc in ei sunt: 
iertarea p catelor; iertarea pedepsei datorit  p catu-
lui; acordarea harului s  n itor pierdut printr-un p cat 
grav, sau sporirea harului dac  nu a fost pierdut, ci 
numai sl bit; acordarea altor haruri lucr toare, care ne 
ajut  s  facem binele i s  evit m r ul. 

 Ca s  primim cu vrednicie Poc in a, este nece-
sar s  parcurgem câteva etape preg titoare: a) - cerce-
tarea cugetului. Penitentul î i aduce aminte i reconsti-
tuie p catele f cute. Dar memoria noastr   ind slab  
este nevoie s  cerem ajutorul Spiritului Sfânt, care s  
ne lumineze mintea i s  ne înt reasc  inima pentru a 
putea m rturisi cu încredere toate p catele; b) - c in a 
este o durere a su  etului i o urgisire a p catelor f cute. 

Este necesar ca ea s   e înso it  de o adânc  p rere de 
r u, pentru c  prin p cate noi am sup rat pe Dumnezeu; 
c) - propunerea este hot rârea penitentului de rupe le-
g tura cu p catul; d) - spovedania sau m rturisirea p -
catelor este ac iunea con tient  i liber consim it  prin 
care penitentul merge la preot i î i m rturise te toate 
p catele cu gândul i încrederea de a dobândi dezlega-
rea de ele. P catul ascuns în inim  mustr  con tiin a 
i r ne te grav su  etul; e) - îndestularea rodnic , se 

refer  la îndeplinirea cu st ruin , de c tre penitent, a 
canonului dat de preot pentru iertarea p catelor m rtu-
risite i aduce „roade vrednice de poc in ” (Lc.3,8). 

Biserica pe lâng  termenul de poc in  folo-
se te i pe cel de peniten . În limba greac  peniten a 
este numit  metanoia i const  în convertirea inimii la 
Cristos, urgisirea p catului i angajamentul de a isp i 
pedeapsa cuvenit  ca urmare a p catului s vâr it. „Pe-
niten a este o virtute moral , supranatural , rev rsat  
de Dumnezeu în inimile noastre, prin care noi repar m 
dreptul lui Dumnezeu, v t mat prin p cat, i de aceia 
peniten a are leg tur  cu virtutea drept ii”. (2)

 Sacramentul Peniten ei se realizeaz  în mod 
tainic între penitent i preot i vizeaz  faptele celui 
ce se converte te sub ac iunea Spiritului Sfânt prin in-
terven ia Bisericii. Secretul spovezii este inviolabil. 
Urmare puterii încredin ate, Biserica, prin episcopii 
i preo ii ei, acord , în numele lui Cristos, iertarea 

p catelor; stabile te modalitatea îndestul rii; se roa-
g  pentru penitent; face poc in  împreun  cu el. Se 
recomandat  spovedania frecvent , la interval de o 
lun . Poc in a este necesar  atât pentru iertarea p ca-
telor grave, cât i a celor veniale, i este e  cient  în 
vederea mântuirii. „Deci poc i i-v  i v  întoarce i, 
ca s  se tearg  p catele voastre” (Fa.3,19). Poc in-
a este medicamentul cu care ne vindec m de p cat, 

ne ajut  la îndreptarea f r delegilor i la tergerea la-
crimilor pricinuite de am r ciunea p catului. Timpul 
poc in ei arat  nem surata iubire a lui Dumnezeu fa  
de oameni i nu pot   exprimat prin cuvinte, bun tatea 
i îndurarea Lui. Dumnezeu nu dore te moartea p c -

tosului, ci acesta „mai degrab  s  se întoarc  de la 
c ile sale i s   e viu” (Ez.18,23.

 O persoan  care s-a poc it cu adev rat, nu mai 
respinge pe Cristos, ci crede cu t rie El i astfel va da 
dovad  de o via  schimbat  în esen a ei l untric  i nu 
doar de suprafa . Dezlegarea de p cate este semnul c  
aceast  schimbare a fost împlinit  i întoarcerea a avut 
loc pentru înnoirea vie ii. Dar dac  p catul are nevo-
ie de ru inare, Poc in a are nevoie de credin  i de o 
îndr znire smerit . Isus îndemn , cu insisten , pe to i 
oamenii s  se poc iasc : „Poc i i-v , c ci s-a apropiat 
Împ r ia cerurilor” (Mt.4,17). Ca tain  a realipirii de 
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(urmare din pag. 5)

Seminar

Biseric  a m dularelor, care s-au îndep rtat de trupul ei 
prin p cat, Poc in a, este sacramentul Legii celei Noi. 
În Biseric  „exist  apa i lacrimile: apa Botezului i 
lacrimile Poc in ei”(Sf. Ambrozie).

Via a cre tin  decurge în Adev r i Poc in . De 
aceea este înso it  de plâns i de lacrimi. Îns , plânsul 
acesta nu reprezint  o stare stearp  de inhibi ie negativ , 
ci una creativ  i aduc toare de bucurie. Lacrimile c -
in ei nu exprim  sensibilit i sentimentale, ci profunde 
transform ri existen iale, pricinuite de peniten a omului 
i de harul divin. Din plâns i din lacrimi de c in  izvo-

r te adev rata bucurie a cre tinului. Parcurgând Calea 
Poc in ei cu smerenie i încredere, la cap tul ei avem 
marea bucurie de a ne întâlni cu Isus Euharisticul. 

Divina Euharistie celebreaz  misterul mor ii i 
învierii lui Isus i este o pregustare a fericirii ve nice. 
M rturisirea sacramental  este de orânduire divin . Ea 
confer  for  i vigoare, pentru a continua drumul vie ii 
în comuniune cu Isus, readuce în inima i su  etul nos-
tru bucuria osp ului pascal. Poc in a i Euharistia sunt 
dou  sacramente legate între ele prin Jertfa mântuitoare 
a lui Cristos. Ele aduc convertirea i c in a inimii sme-
rite, i ne conecteaz  la harul divin i la dreptate cât mai 
suntem în via  i putem primii iertarea.

Poc in a...

(1) CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, edi ia a III –a, 
2003, 1431;
(2) M rtinc  I. Sacramentele Bisericii Catolice, Ed. Arh. 
Romano – Catolice, Bucure ti  2003, Vol. II, p.24:

„Plani  carea unui sistem eparhial integrat de 
dezvoltare pentru Eparhie” – a fost tema unui seminar 
intens de trei zile la care a participat PS Virgil Bercea 
împreun  cu p rin ii vicari, protopopi i al i preo i i 
laici implica i în organizarea Eparhiei de Oradea.

Cursul s-a desf urat în Aula Magna a Semi-
narului S  n ii Trei Ierarhi din Oradea în perioada 16-
18 iunie 2014 i a fost inut de dl. Willi Kawohl din 
Germania.

Urmând porunca Mântuitorului de a merge i a 
transmite Evanghelia pân  la marginile p mântului, Bi-
serica dore te s  in  pasul cu societatea de ast zi i s  
r spund  tuturor provoc rilor care nu înceteaz  s  apa-
r  i s   e din ce în ce mai preten ioase. În acest sens, 
seminarul „Plani  carea unui sistem eparhial integrat de 
dezvoltare pentru Eparhie” reprezint  o modalitate de a 
c uta noi solu ii i posibilit i de a   cât mai deschis  i 
receptiv  la problemele lumii.

Pornind de la o analiz  am nun it  a punctelor 
pozitive i a oportunit ilor eparhiei, cei prezen i la se-
minar i-au dat interesul pentru a g si i punctele sensi-
bile pe care le are Biserica la ora actual  pentru a le g si 
solu ii în spiritul Evangheliei. Programul a fost variat 
alternând rug ciunea - Sf. Liturghie zilnic  i rug ciu-
nile de la începutul  ec rei sesiuni de lucru - cu p r ile 
teoretice respectiv cu p r ile practice de munc  efecti-
v  în echipe. Au fost momente importante care au pus 
fa  în fa  pe cei care au responsabilit i de conducere 
cu cei implica i în diferitele activit i ale Bisericii îm-
p rt ind rodul muncii lor spre folosul credincio ilor. 
Credem c  roadele se vor vedea în timp.

Mul umim Domnului pentru aceste momente 
formative i îl rug m ca s  ne ajute pe to i s  ne ridic m 
la a tept rile pe care le are de la noi în munca pe care o 
facem în via Sa.

Biroul de pres
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NOUT I DESPRE VISELE NOASTRE
Într-un studiu recent asupra somnului, s-a consta-

tat c  subiec ii care au fost trezi i la începutul  ec rui 
vis, dar c rora li se permitea, totu i, s  doarm  opt ore 
de somn, au prezentat cu to ii dup  aceea di  cult i de 
concentrare, iritabilitate, halucina ii i semne de psihoz , 
dup  numai trei zile în care au fost supu i unui asemenea 
tratament. Atunci când, în cele din urm , li s-a permis un 
somn continuu i neîntrerupt, cu vise, creierele subiec-
ilor au recuperat timpul pierdut, ridicând considerabil 

procentul de somn în stare REM (Rapid Eye Movement 
– mi care rapid  a ochilor), aceasta însemnând c  au visat 
mult mai mult, pentru a ajuta la refacerea cerebral  (Vi-
sele sunt necesare pentru s n tatea noastr  psihic ).

Toate  in ele omene ti viseaz  (exceptând cazu-
rile de tulburare psihologic  grav ), îns  b rba ii i fe-
meile viseaz  diferit i au reac ii  zice distincte. B rba ii 
tind s  viseze mai mult despre al i b rba i (cam în pro-
por ie de 70%), în timp ce femeile viseaz  în mod egal 
despre femei i b rba i. Mai mult, atât b rba ii, cât i fe-
meile experimenteaz  reac ii  zice de natur  sexual  în 
timp ce viseaz , indiferent dac  visele au sau nu o tent  
sexual  explicit . De asemenea, b rba ii în general au 
mai multe emo ii agresive în visele lor decât femeile (Cu 
to ii vis m, îns  femeile i b rba ii viseaz  diferit).

  În timpul somnului REM (care ocup  circa 20-
25% din totalul somnului, la adul i), trupurile noastre 
sunt, virtual, paralizate – cel mai probabil, pentru a se 
preveni mi carea lor în concordan  cu ceea ce vis m. 
Potrivit unor studii, glandele secret  un hormon care 
ajut  la inducerea somnului, iar neuronii trimit semnale 
coloanei vertebrale, care cauzeaz  relaxarea i, în cele 
din urm , paralizia temporar  a corpului (În timp ce 
vis m, corpul este ca i paralizat).

Dup  5 minute de la trezire, jum tate din visele 
noastre sunt uitate. În 10 minute, 90% din con inutul 
a ceea ce am visat dispare. Un caz celebru este cel al 
poetului Samuel Taylor Coleridge, care s-a trezit într-o 
diminea  dup  un vis fabulos i a a ternut pe hârtie de-
scrierea „viziunii dintr-un vis”, care a devenit, ulterior, 
unul dintre cele mai apreciate poeme engleze ti: „Kubla 
Khan”. În vreme ce scria, mai exact dup  cel de-al 54-lea 
vers, a fost întrerupt de cineva, iar când s-a întors s  î i 
termine poemul, nu i-a mai putut aminti restul visului, 
iar poemul a r mas incomplet (Uit m 90% din vise).

Mintea noastr  interpreteaz  stimulii externi cu 
care sunt bombardate sim urile noastre în timp ce dormim 
i poate integra percep iile respective în ceea ce vis m. 

Aceasta înseamn  c  uneori, în visele noastre, integr m, 
s  zicem, un sunet pe care-l auzim în timpul somnului. 
De exemplu, vis m c  suntem la un concert, în timp ce în 
alt  camer  cineva cânt  la pian. În ceea ce prive te stimu-
lii interni, un exemplu este situa ia când ne este sete, frig 
sau avem o alt  nevoie  ziologic , în realitate, iar mintea 

noastr  încorporeaz  aceast  nevoie în vis: vis m c  bem 
un pahar mare cu ap , dup  care setea real  revine (ea 
ne  ind satisf cut ), bem iar (în vis), iar ciclul se repet  
pân  când ne trezim i chiar bem un pahar cu ap  (Sti-
mulii externi i interni ne afecteaz  visele).

Mintea noastr  nu inventeaz  chipuri noi, în vise 
vedem fe e adev rate de oameni pe care i-am v zut în 
timpul vie ii, dar nu mai tim sau nu ne mai amintim 
c  i-am v zut. De-a lungul vie ii noastre vedem sute 
de mii de chipuri, a a c  avem o rezerv  nesfâr it  de 
personaje pe care creierul nostru s  le poat  folosi în 
timpul viselor (Necunoscu ii din vise sunt persoane 
pe care le-am v zut cândva).

  De cele mai multe ori, visele comunic  într-un 
limbaj simbolic i încifrat i, orice simboluri ar ap rea în 
vis, este foarte pu in probabil s   e vorba despre o repre-
zentare explicit  a însu i lucrului visat. Practic, aici inter-
vine acea „interpretare a viselor” datorit  c reia a devenit 
celebru Freud i care asociaz , de exemplu, un scenariu 
oniric precum decesul cuiva apropiat cu dorin a din reali-
tate de a reîntâlni persoana iubit  (Visele sunt cifrate).

Oamenii tind s  aib  teme comune în visele lor: 
situa ii legate de coal  s u serviciu, urm riri, alergare 
îngreunat  i pe loc, experien e sexuale, e ecuri, întâr-
zieri, decesul unei persoane dragi, din i c zu i, zbor, 
picarea unui examen sau un accident de ma in  (Teme 
comune în vise).

În timp ce con inutul celor mai multe vise este în-
tâlnit numai o dat , foarte mul i dintre noi experiment m 
visele cu repeti ie, sau visele a c ror poveste se repet  în 
alte momente ale somnului. Pân  la 70% dintre femei i 
65% dintre b rba i au vise ce se repet  (Visele recurente).

Cea mai comun  emo ie experimentat  în vis 
este anxietatea. Emo iile negative sunt mai întâlnite în 
vis decât cele pozitive (Emo iile preponderente).

Oamenii ce- i pierd vederea dup  na tere v d, în 
continuare, imagini în visele lor. Cei ce s-au n scut f r  
darul vederii nu v d imagini în visele lor, dar visele par 
la fel de reale i vii prin celelalte sim uri: auzul, miro-
sul, sim ul tactil i emo iile ( i nev z torii viseaz ).

Cercet torii a  rm  c  un procent de 12% dintre 
oamenii v z tori viseaz  numai în alb i negru. Restul vi-
seaz  colorat. Studii ce s-au desf urat din 1915 pân  în 
1950 sus ineau c  majoritatea viselor erau în alb i negru, 
dar aceste rezultate au început s  se schimbe odat  cu anii 
’60. În prezent, doar 4,4% din visele celor sub 25 de ani 
sunt în alb i negru. Studii recente sugereaz  cum c  aces-
te schimb ri ar putea   corelate cu trecerea la televiziunea, 
 lmele i media color. Pe de alt  parte, nu se tie dac  

impactul unui vis marcat de violen  sau moarte poart  o 
înc rc tur  emo ional  mai puternic  în cazul unei per-
soane care viseaz  color, decât în cazul uneia care viseaz  
în alb-negru (Unii vis m în culori, al ii în alb-negru).

 

Alin CRE U
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(continuare în pag. 9)

Poporul primului Leg mânt. 
Abord ri cre tine ale misterului lui Israel

Jean-Miguel Garrigues, Poporul primului Leg -
mânt. Abord ri cre tine ale misterului lui Israel (edi ie 
tradus  i îngrijit  de Fraternitatea Sfântul Ilie dup  Le 
peuple de la première Alliance. Approches chrétiennes du 
mystère d’Israël, Paris, Cerf 2011), Blaj, Editura „Buna 
Vestire”, 2013, 323 p.

Jean-Miguel Garrigues, c lug r i preot al Sfân-
tului Dominic, n scut în 1944, este un teolog francez 
de origine spaniol . Dup  o tez  despre Sfântul Maxim 
M rturisitorul, el a predat teologia  în diferite centre de 
formare din Fran a. Membru al Academiei Ponti  cale de 
Teologie din Roma, profesor de teologie i predicator (a 
inut seria de predici pascale la Notre Dame de Paris între 

anii 1992 - 1994). Este mai cunoscut probabil prin studiile 
sale ecumenice în raport cu R s ritul cre tin: în anii ’70 
a coordonat i editat în paginile revistei Istina (unul din 
primele centre ecumenice catolice din Fran a) un dosar de 
studii pe tema teologiei palamite, iar, mai târziu, ca urma-
re a operei sale intitulate: Spiritul care zice: Tat !, ap rut  
în 1981, a fost cooptat ca expert în elaborarea Catehismu-
lui Bisericii Catolice i la dou  colocvii din Vatican (des-
pre antiiudaismul din mediul cre tin i despre Inchizi ie), 
care au preg tit actul de c in  f cut de Ioan Paul al II-lea 
în anul jubiliar 2000. El a contribuit i la redactarea docu-
mentului roman de clari  care: Tradi iile greac  i latin  
privitoare la purcederea Spiritului Sfânt (Consiliul pentru 
unitatea cre tinilor, septembrie 1995). 

Tema rela iilor cu iudaismul a intrat în mod nepre-
v zut în orizontul preocup rilor sale, dup  cum m rturi-
se te în „Cuvântul înainte” al c r ii, dup  ce ni te evrei i 
s-au adresat ca s  cear  botezul în Biserica Catolic ; atunci 
a realizat c  un evreu nu e preg tit pentru Botez la fel ca 
un alt necre tin, un evreu are o alt  rela ie cu Scriptura, 
iar intrarea în comunitatea bisericii se face de pe un alt 
fundament. Cu aceast  chestiune în minte, a recitit toat  
Biblia. Re  ec iile de atunci, al turi de cele ale altor patru 
teologi, au alc tuit un volum intitulat L’Unique Israël de 
Dieu (=Unicul Israel al lui Dumnezeu, 1987). Contribu-
ia sa de atunci se reg se te în prima din cele patru p r i 

ale volumului de fa , sub titlul „Misterul lui Israel în pla-
nul lui Dumnezeu” (p. 21-189). O prezentare succint  i 
sugestiv  a con inutului acestei c r i este cea sugerat  de 
motto-ul ei, dou  versete din parabola evanghelic  a  ului 
risipitor (Lc 15, 31-32): „Fiule, tu e ti cu Mine totdeauna 
i toate ale Mele sunt ale tale. Dar trebuia s  s rb torim 
i s  ne bucur m pentru c  acest frate al t u era mort i a 

revenit la via , era pierdut i a fost g sit!”. Parabola este 
reluat  de autor în câteva din paginile c r ii sale, în care 
cei doi  i rezum   ecare câte o identitate colectiv :  ul 
cel mic, pe cre tinii proveni i din p gânism, întor i de la 
idolatrie (de la p scutul porcilor), iar cel mare, pe evreii 
r ma i de veacuri  deli Legii, dar f r  s  adere la vestea 

cea bun  care înso e te întoarcerea  ului mai mic i impli-
cit, f r  s  intre în odaia osp ului preg tit de tat . Aten ia 
autorului în paginile acestei c r i este îndreptat , putem 
spune, asupra imaginii tat lui care mai întâi a teapt  în-
toarcerea  ului risipitor, ie indu-i în întâmpinare, iar apoi 
acela i tat  care las  întredeschis  u a în care se desf -
oar  osp ul, ba chiar iese pentru a încerca s -l conving  
i pe fratele mai mare s  intre. Dac  parabola se încheie 

cu imaginea acestei scene, realitatea istoric  este, îns , 
mai crud : înc p ân rii fratelui mai mare îi corespunde 
îngâmfarea celui mai mic care ar dori, dac  nu chiar a i 
încercat s  o fac , s  închid  acea u . Realitatea teologic  
a situa iei este rezumat , îns , în cuvintele tat lui adresa-
te fratelui mai mare, c rora, dac  le-a auzit, fratele mai 
mic nu le-a acordat aten ia cuvenit : „Toate ale Mele sunt 
ale tale…”. Sunt acelea i cuvinte, remarc  autorul, care 
se g sesc pe buzele lui Isus, în Evanghelia dup  Ioan, în 
rug ciunea Acestuia c tre Tat l ceresc în seara Cinei de 
Tain . La aceast  intimitate tainic  continu  s   e p rta  
fratele mai mare. Israelul, popor „eclezial” (în sens etimo-
logic) dintru început, este unul singur. În unitatea acestui 
popor se reg sesc Ecclesia ex gentibus (Biserica celor 
dintre neamuri) i Ecclesia ex circumcisione (Biserica 
celor circumci i), împreun  formând adunarea mesiani-
c  a acestui popor. În aceast  unitate rezid  catolicitatea 
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(urmare din pag. 8)

fundamental  sau originar  a Bisericii, Trupul lui Hristos, 
menit  s  devin  universal  prin predicarea apostolic  
„la toate neamurile”. Evreii care nu au primit Evanghelia 
continu  s   e membri ai aceluia i Israel al lui Dumne-
zeu. Biserica i Sinagoga sunt dou  adun ri distincte ale 
aceluia i Popor, îns  nu în sensul a dou  c i de mântuire. 
Destinatarii c r ii, dup  cum declar  de fapt autorul în In-
troducere, sunt cre tinii, îns  cu speran a c  unii evrei vor 
da aten ie celor ce cre tinii discut  pe seama lor. Astfel c  
înainte de a   o carte dedicat  dialogului iudeo-cre tin, 
aceasta este în mod implicit o carte dedicat  dialogului 
ecumenic: situarea fa  de identitatea lui Israel este în cele 
din urm , sau în cele din început, un factor în de  nirea 
propriei identit i ecleziale. În acest sens, cartea de fa  ne 
face s  privim dialogul ecumenic ca pe o ecua ie comple-
x  în care situarea fa  de „r d cina-Israel” (cf. Rm cap. 
9-11) este un factor fundamental. 

Prima parte, „Misterul lui Israel în planul lui Dum-
nezeu”, s-ar putea descrie ca o re  ec ie eclesiologic  ( i 
eshatologic ) în lumina acestui mister. Autorul prezint  
pe parcursul a ase capitole leg tura dintre Israel, un sin-
gur popor al Singurului Dumnezeu i Biseric , adunarea 
mesianic  a lui Israel. Este vorba de fapt despre un popor 
al lui Dumnezeu în dou  adun ri (Biserica i Sinagoga), 
iar schisma care persist  între acestea nu poate destr -
ma unitatea Poporului  care se întemeiaz  pe unitatea lui 
Dumnezeu i pe  delitatea Sa fa  de Numele s u. J-M 
Garrigues nu se fere te s  foloseasc  expresii care, f r  
explica ii, ar putea p rea nepotrivite. El vorbe te, spre 
exemplu, despre neîmplinirea mântuirii pentru a dezvolta 
pornind de aici tema Parusiei, venirea glorioas  a lui Hris-
tos, care înseamn  de fapt realizarea deplin  a  mântuirii.

Cea de a doua parte a c r ii – „Isus i Israel” (p. 
129-189) – ar reprezenta o re  ec ie cristologic  i sote-
riologic  din aceea i perspectiv  a misterului lui Israel. 
Se a  rm  de la începutul acestei p r i: Mesia se a   în 
centrul speran ei lui Israel ca în centrul unei rozete de 
catedral . Patriarhii, profe ii i regii sunt îndrepta i, 
ca razele unui cerc, spre semnul „femeii care na te” 
(Is 7, 14), în care se realizeaz  f g duin a mesianic  
„pe care au v zut-o i au salutat-o de departe” (Evr 
11, 13) (p.129). Isus este prezentat ca templul omenesc 
al numelui lui Dumnezeu, dar acest mister mesianic 
a ajuns s  scandalizeze pe mul i evrei din epoca sa i 
pân  în zilele noastre. Drama se rezum  la observa ia: 
o parte din Israel a v zut în mesianitatea  transcenden-
t  a lui Isus pe Dumnezeu f cut om, o alt  parte nu 
a v zut i înc  nu vede decât un om care se face pe 
sine  Dumnezeu (cf. p.139). Pe baza acestei observa ii 
pus  în leg tur  cu leg mântul de pe Sinai, Isus este 
speran a ridic rii lui Israel.

Partea a treia – „Orbire i iluminare a cre tinilor 
dintre neamuri” (p. 193-241) – ar constitui partea istori-
c , îns  nu atât în sensul relat rii episoadelor în general 
di  cile pentru raporturile cre tinilor (catolici, mai precis, 

aici) cu iudeii, cât în descifrarea „mecanismelor” socio-
logice, psihologice colective care au dus la cronicizarea 
unui antiiudaism cre tin, uneori cu momente de exacer-
bare. Actul de c in  al Bisericii pentru omisiunile acelora 
dintre p storii s i care nu au luminat su  cient con tiin ele 
credincio ilor este un motiv de speran  în stabilirea unor 
rela ii de apropiere.

Ultima parte, a patra – „În dialog cu evreii catolici 
i mesianici” (p. 245-310) – reprezint  partea „practic ”, 

principiile practice care decurg în urma re  ec iei asupra 
propriei identit i ecleziale în raport cu cea a Unicului 
Israel al lui Dumnezeu. Aceast  ultim  parte începe cu 
m rturiile de via  i experien  personal  a doi teologi i 
oameni ai Bisericii, care au în eles împlinirea speran ei 
mesianice în direct  i nemijlocit  leg tur  cu poporul 
evreu. Este vorba despre Jean Marie Aron Lustiger, un 
evreu catolic devenit cardinal i Ioan Paul al II-lea, papa 
al c rui ponti  cat a dezvoltat înv tura Bisericii relativ  
la poporul ales, concentrat  în Declara ia Nostra Aeta-
te a Conciliului Vatican al II-lea. Autorul insist  asupra 
ac iunilor concrete ale celor doi: Lustiger prin asumarea 
convertirii ca o împlinire a speran ei mesianice i Ioan 
Paul al II-lea prin pa ii de apropiere care jaloneaz  is-
toria modern  a Bisericii: vizita istoric  la sinagoga din 
Roma (13 aprilie 1986) sau actul de p rere de r u f cut 
în prima duminic  a Postului mare, anul jubiliar 2000. 
Un loc important în aceast  ultim  parte îl are prezenta-
rea concep iei despre rela iile cre tinilor cu evreii a Sfân-
tului Toma de Aquino în al s u Comentariu la Epistola 
c tre Romani, concep ie care constituie, din perspectiva 
autorului, bazele unui dialog constructiv i o profund  
în elegere a misterului lui Israel. Sunt interesante în 
aceast  parte a c r ii i paginile referitoare la unitatea 
neamului omenesc ce se realizeaz  prin leg mântul con-
jugal în alteritatea b rbatului i a femeii (p. 267-273), à 
propos la lupta violent  împotriva familiei care, vedem, 
c  se duce ast zi mai ales în occident.

În Concluziile c r ii autorul confer  Scaunului 
apostolic roman, Romei cre ti ne, o semni  cativ  pon-
dere eclesiologic , plecând de la aceast  existen  a 
evreilor catolici, considerat  de autor drept structural  
Bisericii i nu doar un fapt istoric de la începuturile 
ei. Roma constituie, dealtfel, locul m rturiei supreme a 
celor a doi apostoli, unul – Petru – al celor din t ierea 
împrejur (ex circumcisione), cel lalt – Pavel – al celor 
dintre neamuri (ex gentibus).

Pr. Cornel DÎRLE / Pr. Adrian LUNG
_______________________
Aceast  carte este disponibil  la Schitul Sfânta Cru-
ce, str. Gudea nr. 281, 547575 Stânceni (MS). Tot în 
aceast  m n stire carmelit  a avut loc anul trecut 
un colocviu despre IDENTITATEA LUI ISRAEL I A 
BISERICII, AST ZI. Actele colocviului sunt disponi-
bile în revista Mikhtav nr. 68 editat  la Schitul din 
Stânceni.
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Prima Spovad  i Împ rt anie solemn
Un grup de aproximativ 30 de 

elevi din clasa a III-a A de la Liceul Gre-
co-Catolic „Iuliu Maniu” Oradea au cele-
brat pentru prima dat  în via a lor Sacra-
mentul Spovezii i, în mod solemn, Sfânta 
Împ rt anie. Evenimentul s-a desf urat 
joi, 29 mai 2014, în S rb toarea În l rii 
Domnului la Cer, în cadrul S  ntei Litur-
ghii s pt mânale a claselor de la Step by 
Step, în Catedrala Sf. Nicolae.

Îmbr ca i în h inu e albe i cu lu-
mân ri aprinse în mân  – simbolizând pu-
ritatea su  eteasc , cei 28 de copii, împre-
un  cu preo ii i cu doamnele înv toare, 
l-au primit la intrarea în catedral  pe PS 
Virgil Bercea care a celebrat Sf. Liturghie, 
conducându-l în procesiune spre Sfântul Altar.

Sfânta Liturghie a fost animat  de s rb tori i, în 
special, dar i de cei peste 130 de copii din clasele de 
Step by Step care au participat la bucuria colegilor lor, 
cântând i recitând rug ciunile din cadrul slujbei.

La omilia pe care a inut-o, PS Virgil i-a invitat 
pe copii s - i înal e su  etul spre în aceast  s rb toare 
i s  se bucure pentru primirea celor dou  sacramente 

deosebite. De asemenea a lansat câteva întreb ri referi-
toare la formarea spiritual  i cateheza preg titoare pe 
care micu ii au f cut-o de-a lungul anilor împreun  cu 
Pr. Anton Cioba – directorul spiritual al liceului i Pr. 
Ovidiu Duma – parohul catedralei, dar i cu doamnele 
înv toare i profesoara de religie.

Înainte de rostirea Simbolului Credin ei copiii i 
to i cei prezen i au fost invita i de PS Virgil s - i înno-
iasc  promisiunile f cute la botez. To i au r spuns în 
cor: Ne lep d m de Satana i de toate lucrurile lui, de 
toate uneltirile lui i de to i slujitorii lui. Ne unim cu 

Cristos i credem lui ca unui Împ rat i Dumnezeu. 
În momentul împ rt aniei, cu emo ie, copiii 

s-au apropiat de Sfântul Sacrament al Altarului, pri-
mit din mâna arhiereului, unindu-se cu Cristos – cel pe 
care, prin faptele bune i prin rug ciune, s-au angajat s  
îl propov duiasc  pentru tot restul vie ii lor.

Evenimentul nu s-a încheiat înainte de împ r i-
rea darurilor – Sfânta Scriptur  pentru copii, cea care le 
va   de acum izvor de înv tur  i diploma care la va 
aminti totdeauna de acest eveniment deosebit. La  nal 
copiii i-au f cut poze cu episcopul, cu preo ii prezen i 
dar i cu înv toarele i membrii familiilor lor, urmând 
ca apoi s  împ rt easc  din bucatele preg tite pentru 
acest eveniment.

Mul umim Domnului pentru aceste momente de 
har pentru to i cei prezen i i încredin m pe to i copiii 
iubirii Sale divine i protec iei Mamei Sale, Preacurata 
Fecioar  Maria.

Biroul de pres

Duminic , 8 iunie, de s rb toarea Rusaliilor, la 
M n stirea Franciscan  „Maica Domnului” din Oradea 
un num r de 12 copii au venit la biseric  cu bucurie dar 
i cu emo ie, deoarece pentru ei se realiza un lucru mi-

nunat: pentru prima data îl primeau pe Isus Euharisticul 
în inima lor. Frumos îmbr ca i i iradiind de fericire au 
intrat în biseric  unde au fost întimpina i cu c ldur  de 
c tre credincio i. Copiii din grupul „Dominic Savio” 
au animat Sf. Liturghie, coordona i  ind de Sr. Felicia 
Unguru O.A.

Liturghia a fost celebrat  de Pr. Mihai V t m -
nelu i Pr. Cristian Tiba. Dup  Sfânta Liturghie am co-
borât la subsolul bisericii unde a fost preg tit  o agap  
pentru s rb tori i. 

Mul umim lui Dumnezeu pentru aceast  minu-
nata s rb toare.

Pr. Cristian TIBA

Prima Sfânt  Împ rt anie
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Prima Spovad  i Împ rt anie solemn

Taina S  ntei Împ rt anii la Carei

Ziua de duminic , 1 iunie a acestui an a adus 
unui grup de aproape 30 de copii din clasa a III-a B 
de la Liceul Greco-Catolic “Iuliu Maniu” Oradea i 
din Parohia “Schimbarea la Fa ” Velen a, Oradea un 
dar deosebit: cu bucurie i emo ie în su  et au f cut 
Prima Spovad  i l-au primit pe Isus în su  etul lor, 
f când Prima lor Împ rt anie Solemn .

Evenimentul a fost celebrat în cadrul S  ntei 
Liturghii arhiere ti celebrat  de PS Virgil Bercea îm-
preun  cu un sobor de preo i la orele 10.00 în Biserica 
“Schimbarea la Fa ” din cartierul Velen a, Oradea. 

Copiii împreun  cu preo ii i doamnele înv -
toare au intrat în procesiune în biseric , unde au fost 
întâmpina i de familiile lor i de membrii comunit ii. 

În cuvântul de înv tur  pe care l-a rostit, PS 
Virgil le-a mul umit i i-a felicitat pe p rin ii copiilor 
pentru c  i-au adus la biseric . “Spre deosebire de al i 
copii, ace tia au ceva în plus: îl au pe Domnul. Iar de-a 
lungul vie ii lor vor tii c ,  e în necaz,  e în bucurie, 
Isus este prezent în via a lor i îi va ajuta s  se bucure 
de cele bune i s  treac  peste greut i” – i-a asigurat 
episcopul pe cei prezen i la eveniment. A avut de ase-
menea un dialog cu cei mici, ace tia ar tându- i cuno -
tin ele dobândite în urma catehezei f cute de Pr. Paul 
Popa, asistent spiritual al claselor de Step by Step din 
str. Gen. Magheru, de doamnele înv toare i de pro-
fesoarele de religie.

Momentul solemn a fost primirea S  ntei Taine a 
Împ rt aniei, copiii ar tându-se mi ca i i emo iona i. 

La sfâr itul S  ntei Liturghii, s rb tori ii au inut 
un concert de cântece religiose, încântându-i pe to i cei 
prezen i cu glasurile lor îngere ti, urmând apoi s  se 
bucure împreun  cu to ii: copii, p rin i, membrii ai fa-
miliilor i membri ai comunit ii de agapa ce s-a f cut 
în sala din subsolul bisericii.

Domnul, cel pe care ace ti copii l-au primit în 
mod solemn în Sfântul Sacrament al Euharistiei, s  le  e 
c l uz  lor i celor pe care ace tia în vor avea în preajm  
iar Maica Sfânt  s -i ocroteasc  în toat  via a lor.

Biroul de pres

Cu ocazia Sfântului Praznic al Rusaliilor, dou  
feti e din Oradea au tr it duminic , 8 iunie 2014, un mo-
ment emo ionant i de mare bucurie. Olivia Maria Popo-
viciu i Iulia Raluca Boro  au primit la biserica „Sfântul 
Apostol Andrei” din municipiul Carei, Taina S  ntei Îm-
p rt anii. Evenimentul a fost celebrat în cadrul S  ntei 
Liturghii de p rintele vicar foraneu greco-catolic, Radu 
Filip împreun  cu ipodiaconul Istvan Deac.

Cele dou  feti e au intrat în biseric  împreun  cu 
preo ii unde au fost întâmpinate de familiile lor i de 
cre tini. Sfântul l ca  în care s-a desf urat ceremonia 
religioas  nu a fost ales întâmpl tor i s-a datorat faptu-
lui c  o parte dintre p rin ii i bunicii ambelor miresu e 
provin din ora ul Carei.

De diminea , copilele au f cut Prima Spovad  
i apoi au participat în timpul slujbei religioase de Ru-

salii la Prima Împ rt anie Solemn .
Dup  aceasta, cele dou  feti e au rostit, cu emo-

ie în voce, câte o poezie religioas . La  nalul recitalu-
lui, preotul Radu Filip a înmânat  ec reia un rozar i o 
fotogra  e a bisericii, adresându-le totodat  o rug min-
te: „V  rog s  sta i aproape de Sfânta Biseric . Acest 
moment unic din via a voastr  s  v  r mân  ve nic viu 
în su  ete i oriunde via a v  va duce s  ti i c  sunte i 

oricând bine primite aici, iar duminica Rusaliilor petre-
cut  în Carei s  r mân  o amintire drag  pentru voi i 
familiile voastre”.

În încheierea liturghiei, p rintele Radu Filip a 
felicitat p rin ii i le-a mul umit, spunându-le c  este 
onorat c  au ales biserica din Carei pentru acest eve-
niment.

www.buletindecarei.ro
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Duminica a VI-a a S  ntelor Pa tilor, a Orbului 
din na tere, a oferit credincio ilor din Parohia Greco-
Catolic  Olosig din Oradea fericitul prilej de a tr i îm-
plinirea unei alte n zuin e, reîn  in area grupul de ru-
g ciune al Reuniunii Mariane „Mama În elepciunii”. 
Evenimentul, care a avut loc în biserica „Sf. Mucenic 
Gheorghe”, în cadrul S  ntei Liturghii duminicale, a 
fost prezidat de c tre p rintele paroh Eduard-Felician 
Fischer, având bucuria de a o avea al turi pe Doamna 
profesoar  Otilia B la , pre edinta Reuniunii Mariane 
„Neprih nita Z mislire” i coordonatoarea Reuniunilor 
Mariane în cadrul Eparhiei de Oradea. 

Reuniunea Marian  „Mama În elepciunii” reu-
ne te atât mariani ti cu vechime, care cu aceast  oca-
zie i-au recon  rmat angajamentul fa  de Preacurata 
Fecioar  Maria, dar i pe cei noi, primi i cu aceast  
fericit  ocazie. Ritualul primirii membrilor în Reuni-
unea Marian  cere exprimarea adeziunii totale fa  de 
Dumnezeu i de Biseric , tr ind spiritul Evangheliei lui 
Hristos sub obl duirea Preacuratei. Aceste angajamen-
te au fost public a  rmate de to i membrii mariani ti, 
dup  care au primit însemnele speci  ce, constând în 
medalia cu chipul Preacuratei Fecioara Maria, rozarul 
ca simbol general al rug ciunii mariane i diploma care 
atest  calitatea de membru ordinar. 

La  nalul evenimentului, doamna profesoa-
r  Otilia B la  a reiterat în câteva cuvinte importan a 
existen i Reuniunii Mariane într-o parohie greco-cato-
lic , amintind magisteriul marian al unor Ponti   Ro-
mani, precum Pius al XII-lea, Sf. Ioan al XXIII-lea, Sf. 
Ioan Paul al II-lea, care au manifestat cu solicitudine 
importan a i necesitatea devo iunii i a rug ciunii c -
tre Mama lui Cristos i a Bisericii. De asemenea, s-a 

f cut referin  i la vrednicii p stori ai Bisericii Greco-
Catolice, Preas  n i ii episcopi Demetriu Radu i Vale-
riu-Traian Fren iu, care au fost promotori i sus in tori 
ai Reuniunii Mariane. Vrednic  de pomenire este i 
ini iativa de pionierat pe care a întreprins-o Protopo-
pul or dean de odinioar , P rintele Ioan Gen , dându- i 
concursul ca în 28 decembrie 1913, în aceea i biseric  
„Sf. Mucenic Gheorghe”, s  poat  în  in a prima Re-
uniune Marian  de pe cuprinsul Eparhiei de Oradea. 
Împlinirea acestui eveniment a adus deopotriv  mult  
bucurie atât precursorilor no tri, a  a i în împ r ia Ta-
t lui ceresc, cât i celor prezen i care i-au încredin at 
întreaga lor via  ocrotirii Preacuratei Fecioare Maria, 
spre a primi binecuvântarea ei cereasc : Cu blândul 
Isus, s  ne binecuvânteze Fecioara de sus!

Pr. Eduard-Felician FISCHER

Reîn  in area Reuniunii mariane în Parohia Olosig, Oradea

Cu ocazia hramului Schitului, la 6 August 2014, 
se va desf ura colocviu  cu tema “Evrei i cre tini, 
pentru aprofundarea dialogului”. Iat  programul:

SCHIMBAREA LA FA  LA STÂNCENI
Ora 930       Orele canonice
Ora 1000     Sfânta Liturghia ponti  cat  de P.S. 

Alexandru Mesian
Ora 1400     Colocviu „Evrei i cre tini, pentru 

aprofundarea dialogului”
Moderator : Prof. Univ. Dr.Tereza Sinigalia (Bu-

cure ti)Marele Rabin Rafael Shafer (Bucure ti), Ima-
ginile în iudaism

Dr. Alexandru Ioni  (Sibiu), De la Exod 20 la 
venerarea icoanelor în Biserica Ortodox

Dr. Tereza Sinigalia, Teme vetero-testamentare 
în pictura bisericii m n stirii Sucevi a

P. Lucian Lechintan sj (Roma), O tema vete-
ro-testamentara in decorul absidei altarului: „Cortul 

INVITA IE

Marturiei” - originea si semni  catia in pictura murala 
bizantina si post-bizantina

P. Damase Zuazua ocd (Spania), Sfânta Tereza a 
lui Isus i imaginile
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În perioada 2-6 iunie s-a desf urat la Minsk, în 
Belarus Întrunirea celui de-al IV-lea Forum Ortodox-Ca-
tolic. Din partea Conferin ei Episcopilor din România a 
participat PS Virgil Bercea, Episcop greco-catolic de Ora-
dea. Mai jos red m Comunicatul  nal al întâlnirii.

“Ca p stori dorim s  continu m s  transmitem 
cât mai bine înv tura moral  a poporului nostru, iar 
ca cet eni, s  o prezent m Guvernelor noastre i in-
stitu iilor europene. Suntem convin i c  comunit ile 
cre tine sunt în m sur  s  ac ioneze ca i martori a ceea 
ce e bine pentru to i, întrucât se inspir  din Evanghelia 
lui Cristos. În Cristos g sim izvorul de inspira ie care 
ne reînnoie te i ne conduce la un sens al responsabili-
t ii mai bun în Europa i în lumea de ast zi”. Despre 
aceasta au scris participan ii la cel de-al IV-lea Forum 
European Ortodox-Catolic în mesajul aprobat la  nalul 
întâlnirii cu tema: Religie i diversitate cultural : pro-
voc ri pentru bisericile cre tine din Europa.

Mesajul are nou  puncte, dezvoltând unele proble-
matici discutate pe parcursul întâlnirii: religia i realitatea 
cultural  în Europa de ast zi, rolul i valorile umane i 
cre tine în societ ile europene multiculturale contempo-
rane, libertatea religioas  i recl direa moral  a Europei.

“Mesajul nostru – scriu participan ii – dore te s   e 
un semn de bucurie i de speran … tim c  mul i sufer  
i sunt în c utarea unui cuvânt care s  dea sens vie ii lor. 

A adar, acolo unde moralitatea cre tin  a fost respins , un 
sentiment de goliciune îi duce pe mul i la disperare i nihi-
lism. Biserica ofer  valori constante încorporând umanita-
tea în Cristos, izvorul tuturor valorilor adev rate”. 

Semni  ca ia profund  pe care reprezentan ii biseri-
cilor doresc s  o transmit  este c : “credin a în Cristos nu 
des  in eaz  diversitatea uman  ci îmbog e te i promo-
veaz  elementele adev rului i binelui, deja prezente în 
culturile umane”. Întâlnirea de la Minsk s-a desf urat în 
capitala bielorus , la invita ia Exarhului Patriarhal a între-
gii Belarusiei, Mitropolitul Pavel al Minsk-ului i Sluzk-
ului. Lucr rile au fost conduse de cei doi copre edin i ai 
Forumului: Mitropolitul Ghenadie din Sassima al Patriar-
hatului Ecumenic i Cardinalul Erd  Péter, pre edinte al 
CCEE. Participan ii i-au exprimat profunda gratitudine 
c tre biserica local  a Mitropolitului Pavel i a Excelen ei 
Sale Tadeusz Kondrusiewicz, Arhiepiscop de Minsk-Mo-
lihev, pentru importanta implicare în sus inerea Forumu-
lui.  Lucr rile s-au deschis cu o rug ciune pentru pace în 
Europa i Ucraina, în cripta bisericii – monument al tutu-
ror s  n ilor i victimelor inocente din Patria de Minsk, un 
important edi  ciu ridicat ca m rturie dar i un dar, pentru 
genera iile viitoare, a îndelungatei istorii de suferin  i 
martiriu a poporului bielorus.

Peste 35 de reprezenta i ai bisericilor ortodoxe pre-
zente în Europa i a Conferin elor Episcopale din Con-
tinent au îmbr i at cu entuziasm mesajele lor adresate 
de Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic Bartolomeu, de 

Sanctitatea Sa Papa Francisc i de Sanctitatea Sa Patriar-
hul Kirill al Moscovei i al întregii Rusii, acesta din urm  
 ind citit de c tre Eminen a Sa, Mitropolitul Hilarion din 

Volokolamsk, pre edintele departamentului pentru afaceri 
externe a Patriarhatului de Moscova.

Pe lâng  bogatele sesiuni de lucr ri din sal , repre-
zentan ii celor 22 de ri europene au putut experimenta 
generoasa ospitalitate a unei na iuni care pentru mult timp 
a fost izolat  de restul Europei, dar i a unui popor care 
a tiut s - i construiasc  o identitate deschis  spre dialog 
dând o m rturie de unitate împotriva oric rei tentative de 
separare. Belarus, ar  de leg tur  între pl mânul oriental 
i cel occidental al continentului, se dovede te a   punte 

într-o Europ  care înc  ast zi trebuie s  înve e s  respire 
cu ambii s i pl mâni.

De-a lungul întâlnirii participan ii au putut expe-
rimenta c lduroasa primire a autorit ilor civile i a pre-
edintelui Republicii Belarus, Excelen a Sa Alexander 

Lukashenko, care, în repetate rânduri, pe parcursul audi-
en elor date participan ilor, a subliniat faptul c  ortodoxia 
i catolicismul au avut un rol decisiv în istorie în vederea 

determin rii mentalit ii i a caracterului na ional a na i-
unii bielorus  astfel încât “ast zi, credin a cre tin  repre-
zint  o component  f r  egal a viziunii i a vie ii spirituale 
a majorit ii cet enilor no tri”.

Miercuri, 4 iunie, participan ii la Forum i-au întâlnit 
pe unii ambasadori pe lâng  Statul Belarus, cu ocazia unei 
recep ii la Nun iatura Apostolic  din Belarus, organizat  
de c tre Excelen a Sa Claudio Gugerotti, în onoarea Pa-
pei. Întâlnirea s-a încheiat cu o vizit  la Muzeul na ional, 
la Bibliotec  i la comunit ile locale catolice i ortodoxe. 
Întâlnirea de la Minsk a fost posibil  i datorit  multor ani 
de experien  a Christian Educational Center ‘Sf. Metodiu 
e Ciril’ (www.christeducenter.by), a c rui mare experien-

 în organizarea proiectelor ecumenice s-a dovedit a   
foarte folositoare, acesta a  ându-se sub conducerea Emi-
nen ei sale Mitropolitul Filaret, actualul Exarh Patriarhal 
onori  c a întregului Belarus.

Biroul de pres  al CCEE

Forum European Ortodox-Catolic
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Cursul festiv la Facultatea de Teologie Greco-Catolic  din Oradea

„S  ne bucur m, a adar,/Cât înc  suntem tineri 
/Fiindc  dup-o tinere e agitat , / i-o b trâne e-ngreu-
nat ,/ râna ne va avea pe to i.

Via a ne este scurt /Va   terminat  prea curând,/
Moartea vine fulger tor/Atroce ne aga -n ghearele-i./
Nimeni nu-i cru at de-aceasta.

Tr iasc  coala!/Tr iasc  profesorii!/Tr iasc  
 ecare-ntreb tor!/Tr iasc   ecare-ntreb toare!/Fie ca 

ei s -n  oreasc  de-a pururi!”/Gaudeamus igitur

Sunt cuvintele pe care cei mai noi absolven i 
ai cursurilor Facult ii de Teologie Greco-Catolic , 
Departamentul Oradea a Universit ii Babe -Bolyai 
Cluj Napoca, au p it în Aula Magna a Seminarului 
Teologic Greco-Catolic din Oradea, pentru a parti-
cipa la cursul festiv cu ocazia  nelui unui nou ciclu 
de studii.

Astfel, data de 22 mai 2014 va r mâne o dat  
semni  cativ  în special pentru absolven i dar nu 
numai întrucât al turi de ei au mai fost profesori, 
p rin i i apropia i ai acestora. O nou  promo ie î i 
ia zborul, luând cu asalt turbulen ele vântului vie ii 
acesteia. La acest eveniment deosebit de important 
au luat parte a adar formatori, profesori, responsa-
bili, p rin i i apropia i ai studen ilor din anul ter-
minal IV.

Deschiderea cursului festiv a început cu o ru-
g ciune, dup  care Preas  n ia sa, Episcopul Virgil 
Bercea a adresat câteva gânduri atât tinerilor absol-
ven i cât i tuturor invita ilor: „îndemnul s u a fost 
de a îndr zni, de a înv a toate neamurile, înv turi 
primite din prea plinul inimii profesorilor, prin ur-
marea datoria ce le revine absolven ilor este de a da 
mai departe darul pe care l-au primit – s -l d ruias-
c  mai departe pe Cristos care r mâne în continuare 
prezen  în via a lor”.

Odat  cu ultima strigare a catalogului de c -
tre domnul profesor i director de departament Ionu  
Popescu, acesta a precizat câteva gânduri, amintind 
de valul de tinere e oferit odat  cu  nele  ec rei ge-
nera ii, “val ce ne poate duce cu gândul pe to i la 
nemurire”. Invita ia sa a fost la neuitare, la continu-
area rug ciunii, la p strarea leg turilor precum i la 
apelarea la idealurile cele mai înalte în momentele 
cele mai di  cile ale vie ii.

Titlul acestui curs festiv a fost: „Chipul che-
m rii noastre” i a fost inut de c tre profesorul de 
su  et al anului IV, maestrul Radu Ioan Mure an. 
Întreaga prezen  s-a putut bucura de cuvintele de 
înv tur  – un mesaj de su  et din partea maestru-
lui. „Ce înseamn  într-un cuvânt aceast  chemare, 

acest chip al chem rii? ... E nevoie a adar de a   
treji, chemare ce presupune mult  aten ie”. Invita ia 
venit  pentru  ecare dintre student i nu numai, a 
fost de a c uta r spunsuri, de a tr i st ri de navigare 
nu în apropierea rmului, a coastei, ci în largul aces-
tei lumi. „C ci astfel, prin expunerea în primejdia 
valurilor, se poate ajunge la cunoa terea unui el pe 
care nici m car faptul de a nu-l putea atinge nu te 
mai poate descuraja”. Aceast  ie ire în larg semni  -
c  atât c utarea în elegerii comune, a unit ii, a dia-
logului, al dezbaterii sincere i politicoase, precum 
i dezvoltarea capacit ii de a înfrunta cu tenacitate 

lucrurile cele mai înalte, a unui spa iu spiritual ce 
ajut  la modelarea propriei chem ri. A adar invita ia 
la care s-a apelat a fost cea de a se continua la lucra-
rea propriei înf i ri, ce poate ar ta cine suntem i 
încotro ne îndrept m.

Studentul Bon e Cristian din anul III, la pre-
luarea tradi ionalei chei, a adresat câteva cuvinte ce 
invitau de asemenea la curaj în a dechide u a necu-
noscutului, asemenea pelerinilor ce dup  o bun  bu-
cat  de drum sunt nevoi i a- i urma propriul traseu.

Nu în ultimul rând, eful de promo ie Daniel 
C t lin Pi , a adus, în numele tuturor absolven ilor, 
mul umirile adresate Preas  n iei Sale Virgil Bercea 
pentru sprijinul acordat pe întreg parcursul acestor 
patru ani de studiu i formare, tuturor responsabililor 
i formatorilor, întreg colectivului de profesori, dar 
i principalilor sus in tori – familiile. „Prieteniile 

care s-au legat între noi sunt deosebite pentru c  ele 
s-au format întru Cristos”. 

Se cuvine a adar ca s  aducem laud  i prea-
m rire Bunului Dumnezeu pentru toate harurile re-
v rsate asupra tuturor, mul umiri familiilor i tuturor 
celor dragi. Întâlnirile noastre nu se vor sfâr i aici, 
întrucât prin invita ia la unitate în rug ciune se pot 
doborî orice bariere de distan , apartenen , convin-
gere sau de orice alt fel.

Vlad HIRI
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Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2014
IULIE

Universal : Pentru ca practicarea sportului s   e mereu ocazie de fraternitate i cre tere uman .
Pentru evanghelizare: Pentru ca Spiritul Sfânt s  sus in  opera laicilor care vestesc evanghelia în rile cele mai s race. 

AUGUST
Universal : Pentru ca refugia ii, constrân i s  abandoneze casele lor din cauza violen ei, s  g seasc  primire generoas  
i s  aib  ocrotite drepturile lor.

Emo ii i lacrimi la sfâr itul claselor a XII-a 

i pentru 
absolven ii celor 
dou  pro  luri a 
Liceului Greco-
Catolic „Iuliu Ma-
niu” (teologie i 
matematic  – in-
formatic ) a sosit 
momentul s  se 
despart  de colegi 
i de profesori i 

s  porneasc  pe 
drumuri separate.

D e s p r i -
rea s-a f cut în-
tr-un cadru festiv 
i emo ionant la 

care au participat 
protopopul greco-
catolic de Oradea, Gavril Buboi, i episcopul Virgil 
Bercea, joi, 29 mai 2014.

„Nu uita i c  s rb toarea voastr  coincide cu 
s rb toarea În l rii Domnului. i su  etele i speran-
ele voastre trebuie s  se înal e c tre z ri. Uneori v  

va   greu în via , alteori, u or. S  nu uita i îns  c  
dac -l ve i lua pe Domnul cu voi, drumul vostru va   
mai u or. Dumnezeu s  v  binecuvânteze pa ii pe ca-
lea vie ii, iar Maica Sfânt  s  v  ocroteasc ”, le-a spus 
PSS Virgil Bercea absolven ilor Liceului Greco-Cato-
lic „Iuliu Maniu”.

Festivitatea a fost completat  de emo ia p rin i-
lor prezen i, care au tr it acest moment unic al turi de 
copiii lor.

Liceenii, sprijini i de prof. Antonia Nica i prof. 
Andrei Cristea, au organizat cu minu iozitate cursul 
festiv de absolvire a liceului. Directorul institu iei de 
înv mânt, prof. Andrei Cristea, le-a reamintit elevilor 
valorile morale importante de urmat în via  i le-a urat 
succes în tot ceea ce va urma.

Profesorul Cristea a acordat deja tradi ionalele 
burse de performan , în valoare de 300 de euro/elev, 
oferite cu sprijinul Asocia iei Progetto Arcobaleno din 

Italia, celor mai buni trei absolven i.
Cei trei elevi care au încheiat cu medii aproape 

de 10 au fost: M d lina Costea – efa promo iei (media 
9,99), Andrada Ghe e i Alexandra Szucs.

„Ziua de azi este un avans spre trenul care m  va 
duce la Facultatea de Medicin  din Cluj. Cu siguran  
va   un drum greu, dar cu sfaturile i încuraj rile primi-
te în liceu, voi r zbi. Voi   legat  de acest liceu, în care 
am stat 12 ani. A fost locul în care m-am dezvoltat, am 
crescut i sunt ceea ce sunt”, a spus M d lina Costea.

Diplome, de aceast  dat  de  delitate, au primit 
i elevii care au r mas în liceu din clasa I pân  în clasa 

a XII-a.
Elevii au rostit discursuri în care au elogiat cali-

t ile profesorilor pe care îi vor lua ca modele de via  
i le-au mul umit acestora pentru cuno tin ele, sfaturi-

le, sprijinul, în elegerea i pasiunea lor.
Printre cântece, premii, discursuri i lacrimi, 

liceenii au rememorat, apoi, momentele i activit ile 
frumoase la care au participat.

Crina DOBOCAN
www.bihon.ro
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Sâmb t , 31 mai 2014, la Liceul “Don Orione” 
din Oradea, a avut loc Întâlnirea Copiilor din Eparhia de 
Oradea cu Preas  n itul Virgil. Tema întâlnirii din acest 
an, a fost: “Domnul este de partea mea, nu m  tem de 
nimic”! Ps 118,6

Cei aproape 1000 de copii, împreun  cu peste 150 
de înso itori: preo i, dasc li, p rin i, coordonatori i ani-
matori care i-au înso it au petrecut o zi plin  de har în 
jurul P storului Eparhiei noastre, Preas  n itul Virgil. 

Programul zilei a început cu primirea participan-
ilor, apoi a continuat cu Sfânta Liturghie, unde în mod 

deoasebit am mul umit Domnului pentru toate haruri-
le primite. Copiii au mul umit, deasemenea, p rin ilor, 
educatorilor, preo ilor, binef c torilor i tuturor celor 
care se îngrijesc de ei. 

Preas  n itul Virgil, în cuvântul adresat copiilor, 
le-a mul umit pentru c  au venit la aceast  întâlnire într-
un num r atât de mare. A subliniat cumin enia lor, iar 
pentru aceast  atitudine a copiilor, Preas  n itul a recu-
noscut harul lui Dumnezeu precum i munca p rin ilor, 
educatorilor, preo ilor, preoteselor i c lug ri elor. Por-
nind de la tema zilei: “Domnul este de partea mea, nu 
m  tem de nimic”! (Ps 118,6), Preas  n itul ne-a spus c  
atunci când suntem cu Domnul reu im în toate planurile 
noastre, la coal , în familie, cu prietenii i nu ne poate   
team  de nimic pentru c  Isus Domnul este prietenul cel 
mai bun, mai ales al copiilor.

S rb toarea a continuat într-un spirit de bucurie i 
comuniune, luând masa împreun  dup  care s-a dat curs 

Întâlnirea copiilor din Eparhia de Oradea

programului recreativ (cântece, dansuri, jocuri…). Acest 
program a fost preg tit de c tre animatorii i volunta-
rii de la Oratoriu-Scout-Liceul “Don Orione”, Oratoriul 
“Maria Imaculata”, Seminarul Teologic, Colegiul “Sfân-
ta Familie”, Grupul “Allegria” de la M n stira Francis-
can  i ASTRU.

O parte a programului s-a desf urat sub form  de 
concurs între participan ii din protopopiate, iar la sfâr i-
tul întâlnirii au fost premia i cei mai buni. 

Surpriza zilei a constat în prezen a a doi magicieni 
invita i pentru a-i încânta pe copii: Eduard i Bianca – 
campioni na ionali în magie, cei care au ajuns pân  în 
semi  nale la “Românii au talent”. Ace tia, prin numerele 
lor, i-au încântat i fascinat pe copiii care s-au ar tat de-
osebit de bucuro i.

La  nal doamna Ramona Drago  i Pr. Paul res-
ponsabili cu Birolul Pastoral, organizatorul principal al 
întâlnirii, au mul umit copiilor prezen i. Mul imiri deo-
sebite celor ce au participat la concursul de desene pe 
tema întâlnirii i în mod deosebit lui Alexandru Ghiu-
lai, clasa a III-a de la Liceul “Don Orione”, câ tig torul 
desenului aplicat apoi pe toate tricourile pe care partici-
pan ii le-au primit. S-a mul umit gazdelor întâlnirii, Co-
munitatea “Don Orione” (Pr. Mihai Fechet  i Pr. Vicar 
Florian Gui, Fra ii C t lin i Gabriel), colaboratorilor 
Biroului Pastoral Oradea, voluntarilor prezen i, preo i-
lor, dasc lilor, i tuturor celor care au acceptat invita ia 
la s rb toarea copiilor. 

Pr. Mihai FECHET
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Încheierea anului catehetic la Zal u
Sâmb t , 14 iunie 2014, a avut loc la Zal u în-

cheierea Anului Catehetic. Cu aceast  ocazie s-a orga-
nizat o ie ire cu to i copiii i tinerii din cele dou  paro-
hii greco-catolice, „Sfânta Familie” i „S  n ii Petru i 
Pavel”. La întâlnire au fost invita i i p rin ii copiilor.

Programul a început la ora 10:00 cu adunarea tu-
turor în curtea Surorilor S  ntei Inimi a lui Isus, de unde 
s-a pornit înspre poieni a din p durea Aghire , un loc 
minunat de comuniune, de relaxare i joac .

S-a desf urat un „adev rat” meci de fotbal între 
t tici i b ie i, s-a cântat i s-a dansat, s-au desf u-
rat diferite concursuri, la care au participat i p rin ii. 
Sfântul Rozar a încununat aceast  zi minunat , f când 
s  coboare în su  etele celor prezen i harul binecuvântat 
al S  ntei Fecioare.

Echipa buc tarilor i-a f cut datoria într-un mod 
des vâr it, preg tind pentru to i cei prezen i mici i un 
delicios bogracs.

Mul umim bunului Dumnezeu pentru aceast  zi, 

preo ilor participan i: pr. Fi  Alexandru - principalul 
animator - i pr. Ciprian Robotin, surorilor, minuna ilor 
t tici i deosebitelor m mici i nu în ultimul rând tutu-
ror copiilor mai mici i mai mari.

Sr. CORNELIA

Jurnal cercet esc: Ie irea patrulei „Ursul” la C l ea
În perioada 14-15 iunie a.c., patrula „Ursul” din 

cadrul Asocia iei „Cerceta ii Români Uni i”, înso i i de 
drume ii în serviciu Antoniu Suciu, Cristian Matus i 
Chindri  Vasile, au participat la o ie ire în satul C l -
ea, localitate din apropierea ora ului Ale d, ie ire care 

a avut ca tem  „Cerceta ul vede în natur  lucrarea lui 
Dumnezeu; el iube te plantele i animalele”.

Dup  sosirea la locul de campare, cerceta ii din 
patrul  au instalat corturile, apoi, dup  o scurt  pauz , 
al turi de drume ul Vasile Chindri  au f cut atelierul 
de transmisiuni - Codul lui Morse – cu scopul de a în-
va a s  scrie în acest alfabet. Imediat dup  terminarea 
acestei activit i cu to ii au luat prânzul, iar apoi, al turi 
de drume ul Antoniu Suciu, patrula a f cut un atelier 

de construc ii în cadrul c ruia a înv at s  fac  dou  
noduri. Programul a continuat cu explorarea zonei din 
jurul „taberei” i aprovizionarea cu apa rece de la iz-
vorul din apropiere. Apoi s-a preg tit cina, mâncarea 
preparat   ind sup  de carto  . Seara, patrula a preg -
tit Veghea în jurul focului de tab r , în cadrul c reia 
s-a organizat o scenet  pe baza temei i câteva jocuri 
i cântece. La  nal, drume ul Cristian Matus a facut 

o scurt  medita ie pe baza S  ntei Evanghelii din ziua 
curent . Stingerea a fost dat  la ora 22:00.

Ziua urm toare a început cu trezirea i învio-
rarea, iar apoi cu to ii au luat micul dejun. Pentru c  
era duminic , cerceta ii au pornit spre satul G l eni 
unde au ascultat Sf. Liturghie, distan a str b tut   ind 

de aproximativ de 7 Km dus-întors. Dup  în-
toarcerea de la Biseric , patrula s-a echipat 
de drum, au strâns corturile i au cur it locul 
de tab r , prânzul  ind luat la familia Sab u 
din satul C l ea. Dup  masa de prânz, s-a 
f cut o scurt  plimbare, unde au fost împ rt -
ite impresiile acestei ie iri.

Ie irea s-a terminat cu întoarcerea 
acas . Cu to ii am încercat sa înv am cât 
mai multe, dar, în primul rând, am înv at 
c  f r  munca în echip  nu se poate realiza 
nimic, o astfel de ac iune  ind sortit  e ecu-
lui. La  nal, în gara Oradea, cerceta ii re-
uni i în „careu” s-au desp r it cercet e te, 
exprimându- i dorin a de a participa la cât 
mai multe ie iri.

Vasile CHINDI
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S rb toare în Parohia S rsig

În binecuvântatele zile de 12-13 iunie 2014, zeci 
de ale deni i nu numai,i s-au rugat la Icoana Fecioa-
rei Maria de la Guadalupe i au vizionat videoproiec ii/
documentare cu caracter educativ-moral în scopul ap -
r rii vie ii. Evenimentul s-a desf urat în Biserica Gre-
co-Catolica „Izvorul T m duirii” din Ale d, jud. Bihor 
i a fost condus de c tre Pr. paroh Sorin Ro ca i Pr. 

Ioan Chi r u - pre edintele Asocia iei ”Darul Vie ii” 
din Timi oara. Au mai participat la eveniment i fos-
tul paroh, Pr. Hegye  Ioan Cristian i Pr. Polac Romeo 
Mircea din parohia Beznea, jud. Bihor.

Oamenii au fost convin i c  rugându-se la icoa-
na Fecioara Maria îi va ajuta sau chiar îi va vindeca 
,,So ia mea este bolnav  i am venit s  m  rog pentru 
ea, sper s  se fac  bine” a declarat un b trân care a mers 
s  se închine icoanei Fecioarei Maria.

Icoana f c toare de minuni a S  ntei Fecioare 
Maria de Guadalupe este cunoscut  ca ne  ind pictat  
de mân  omeneasc , cea care a determinat pe azteci s  
renun e la sacri  ciul copiilor inocen i în sec, al XVI-
lea, de altfel este i singura consacrat  ca Protectoare a 
pruncilor nen scu i.

Icoana Maicii S  nte de la Guadalupe la Ale d

Icoana este o copie  del  în m rime natural  a 
originalului, care se a   în Mexic, iar episcopii catolici 
de acolo au binecuvântat periplul ei prin bisericile lu-
mii pentru oprirea avorturilor.

Mul umim lui Dumnezeu pentru aceste minu-
nate zile!

Pr. Sorin RO CA

Duminica, 15 iunie 2014, în parohia din S rsig, jude ul Bihor, 
a fost s rb toare.

P rintele paroh Florin Ghiulai a s vâr it Sfânta Liturghie îm-
preun  cu p rintele Cristian B l nean, iar la sfâr itul ei au s  n it sta-
tuetele Sfântului Anton, ale Fecioarei Maria i ale Domnului Isus 
Hristos, care fuseser  scoase din biseric  în 1948.

Un alt eveniment important a fost i prima încre tinare a unui 
copil in biserica greco-catolic  din S rsig dup  65 de ani!

Mul umim lui Dumnezeu pentru toate!
Pr. Florin GHIULAI

În organizarea Asocia iei Caritas Eparhial Ora-
dea i a Prim riei Oradea, poetul i eseistul Ioan F. Pop 
i-a lansat joi, 22 mai, cel de-al X-lea volum: „Margi-

nalii la o absen ”.
Cartea a fost închinat   ului s u, Octavian,  -

ind o confesiune eseistic  a autorului, un jurnal în care 
poetul dezv lui o parte profund  a sa. Volumul a v zut 
lumina zile la Editura Galaxia Gutenberg din Târgul 
L pu . Al turi de autor, despre noul volum au vorbit 
episcopul greco-catolic de Oradea, PSS Virgil Bercea, 
prof. univ. dr. David Marius Cruceru i scriitorul Ioan 
Moldovan, directorul Revistei ,,Familia”.

„Sunt gânduri care încep i se termin  abrupt, f r  
titlu, introducere sau cuprins. Fiecare cititor poate desco-
peri în carte, dac  vrea, în carte gânduri profunde. Dac  
nu, el va   marele absent”, a a  rmat PSS Virgil Bercea.

În viziunea poetului 
Ioan Moldovan, cartea este 
un jurnal, în care autorul î i 
prezint  gândurile ascunse, 
un jurnal în care evenimen-
tele concrete sunt suprimate.

„În pagin  s-a stre-
curat i limpezit o etalare a 
sinelui, cât mai eliberat de 
accidentele imediatului. Este 
o carte de maturitate cu care 
ajunge în centrul personalit -
ii sale creatoare”, a mai ad ugat renumitul poet. Eve-

nimentul a fost moderat de preotul Olimpiu Todorean, 
pre edintele Caritas Eparhial Oradea.

Crina DOBOCAN, www.bihon.ro

Lansarea volumului „Marginalii la o absen ”
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Ziua colii Ardelene
România, ca na iune european  integrat , nu este o 

realizare exclusiv  a politicii actuale. Asemeni cu a tuturor 
na iunilor din Uniunea European , con tiin a continental  
a românilor a secondat întregul demers al istoriei noastre. 
Originea latin , roman , este r d cina axiologic  pe care 
s-a întemeiat con tiin a european  a românilor. Nenum -
rate fenomene i evenimente istorice de pe parcursul celor 
dou  milenii au revelat faptul c  românii au busola ori-
entat  spre ideologia i civiliza ia Europei occidentale, în 
po  da unor mari puteri politice, care for au stagnarea lor 
într-un Orient ambiguu i asupritor. tefan cel Mare este 
numit de papa de la Roma „atlet al lui Hristos”, pentru 
biruin ele împotriva Imperiului Otoman, principalul du -
man al Europei acelei vremi. Mihai Viteazul a realizat, la 
1600, o unire a celor trei ri române, sub egida ideii de 
unitate cultural  ini iat  de Imperiul Romano-German, 
principalul factor de echilibru politic i economic pe con-
tinent. i exemplele pot continua.

De-a lungul istoriei îns , esen ial pentru constru-
irea con tiin ei noastre europene a fost a  uxul perma-
nent al modului de gândire occidental, al ideologiilor 
 loso  ce, politice i culturale care au conturat epoca 

modern  a continentului, cu  zionomia lui persistent  
pân  ast zi. Rolul cardinal în aceast  receptare a gândi-
rii Europei occidentale de c tre marea etnie româneas-
c  de la Carpa i i Dun re l-a avut mi carea ideologic  
i cultural  cunoscut  sub numele de coala Ardelea-

n . Originea ei se reg se te în faptul c  Transilvania a 
fost poarta de intrare a c r ilor occidentale în arealul 
amintit, „spa iul de recuperare din Est”, cum o nume te 
istoricul francez Pierre Chaunu, referindu-se la situa ia 
secolului al XVIII-lea. Elitele române ti ardelene ale 
secolului amintit au preluat ideile din aceste c r i, pre-
lucrându-le în sensul unei construc ii identitare a na iu-
nii române moderne. Reprezentan ii de marc  ai colii 
Ardelene, Samuil Micu, Gheorghe incai, Petru Maior 
i Ioan Budai-Deleanu, dar i întreaga clas  intelectual  

pe care au creat-o prin ideile lor în toate cele trei prin-
cipate române ti istorice, au preconizat logica unit ii 
poporului român într-o singur  forma iune politic , lo-
gic  întemeiat  pe unitatea originar  a limbii românilor 
din întregul spa iu locuit de ace tia, peste grani ele vre-
melnice instituite de vitregiile istoriei. Limba român , 
ca mo tenire istoric  de baz  a poporului nostru, a con-
stituit un obiect profund de cercetare a colii Ardelene, 
prin orient ri programatice curajoase, dintre care unele 
continu  pân  ast zi, cum este cazul Dic ionarului te-
zaur al limbii române. Cercet torul atent poate constata 
c  toate aliniamentele gândirii politice, ale  loso  ei 
sociale, ale ideologiei culturale i pedagogice din zilele 
noastre sunt, în bun  parte, tributare tenacelui curent 
maturizat în a doua jum tate a secolului al XVIII-lea. 

coala Ardelean  este un curent întemeietor prin 
de  ni ie, este kilometrul zero al celor mai valoroase idei 

i opere care ne de  nesc genetic, istoric i sociologic în 
aria de cugetare a Europei, printr-un uria  efort de acli-
matizare a spiritului european în via a românilor, de cre-
are a unei gândiri române ti în consens continental, dar 
cu speci  cul local pe care în apreciem, îl cultiv m i îl 
ap r m i ast zi. Apreciind aceast  e  orescen  valoroa-
s  a istoriei noastre, cunoscând i valori  când l s mân-
tul acestor înainta i providen iali, ne dovedim a   o na i-
une cu sim ul demnit ii pe frontonul imaginii României 
de ast zi, pe care gânditorii colii Ardelene au premoni-
ionat-o ca parte organic  a civiliza iei europene.

Na iunile cu sim ul demnit ii tiu s - i cinsteas-
c  marii înainta i, marile fapte i evenimente din tre-
cut, printre altele i prin simbolistica zilelor dedicate. 
Pe lâng  ziua na ional  de la 1 decembrie, avem o zi a 
armatei la 25 octombrie, ziua drapelului na ional la 26 
iunie, ziua muncii la 1 mai, ziua copilului la 1 iunie, 
ziua educa iei la 5 octombrie, ziua pompierilor la 13 
decembrie etc. În repertoriul acestor zile dedicate o  -
cial, coala Ardelean  i-a meritat-o cu prisosin  pe a 
sa, ca pe un prilej nu doar de pioas  aducere aminte a 
corifeilor no tri ilumini ti i a operei lor nemuritoare, 
dar i ca pe un moment cultural de seam , când s-ar 
desf ura în toat  ara manifest ri publice (simpozi-
oane, serb ri, pelerinaje la locurile legate de nume-
le reprezentan ilor de seam , îngrijiri i restaur ri de 
monumente etc.), prin colaborarea institu iilor laice i 
bisericesti, a funda iilor i societ ilor culturale din ar  
i de peste hotare. Ziua ideal  a colii Ardelene este 

11 octombrie, ziua în care, la 1754, Petru Pavel Aron 
a emis decretul de în  in are, la Blaj, a primelor coli 
sistematice i moderne din istoria românilor. 

Ne bucur m c  parlamentul României a instituit 
prin lege aceast  zi ca Ziua colii Ardelene. Aceast  ini-
iativ  l udabil  este rodul colabor rii dintre Episcopia 

de Oradea i dl. deputat Adrian Miroslav Merka. Mul u-
mim tuturor celor care s-au implicat în acest proiect, în 
special pr. Florin Jula i dl. prof. dr. Ioan Chindri .

Dorim ca de acum înainte Biserica Român  Uni-
t  cu Roma, Greco-Catolic , s  se implice al turi de 
autorit i în manifest rile dedicate acestei zile.

Virgil BERCEA, Episcop
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1,5 Lei

Asocia ia Caritas Eparhial Oradea a 
organizat Loteria pentru Du uri Sociale pen-
tru a strânge fonduri pentru programul Du-
uri Sociale. Au fost tip rite un num r de 

5.000 de bilete de loterie,  ecare în valoare 
de 5 lei.

În perioada 29 mai – 10 iunie 2014 
câ tig torii au putut s - i revendice premiul 
prin prezentarea biletului cu num rul câ ti-
g tor.

Persoanele care au câ tigat i au ridicat 
premiul sunt urm toarele: Ghiulai Florin din 
Marghita (un pachet cu vitamine pentru dou  
persoane); Susana Vaida din Oradea (un ca-
fea BOSCH TASSIMO); Valeria Pogar din 
Oradea (o trus  cosmetice); Angela Popu e 
din Brusturi (o geant  de voiaj); Diana Flon-
ta din Oradea (o geant  de voiaj); Alina oca 
din Oradea (o cin  pentru dou  persoane la 
Restaurantul „Hanul cu Noroc” din Oradea); 
Roxana Faur din Oradea (un weekend pentru 
2 persoane la Hotel Aqua din B ile 1 Mai); 
Margareta Vilciuc din Oradea (un weekend 
pentru 2 persoane la Coada Lacului); Ana 
Maria M lan din Livada ( coal  auto, cate-
goria B pentru o persoan ).

ase premii nu au fost revendicate. 
Aceste premii vor   folosite pentru loteria 
din 2015.

Parohia Greco-Catolic  Ip a organizat, joi, 29 
mai 2014, o sear  de rug ciune pentru eroii i marti-
rii neamului. Localitatea Ip este localitate martir, una 
dintre cele patru localit i martir ale celui de al Doilea 
R zboi Mondial, Parohia Greco-Catolic  Ip având ca 
hram s rb toarea În l rii Domnului, s rb toare la care 
sunt comemora i eroii i martirii neamului.

Programul a cuprins rug ciunea Rozarului i Ve-
cernia în cadrul c reia pr. Cristian Borz din B d cin 
le-a vorbit credincio ilor despre cele mai vii pilde de 
eroism, care sunt tocmai cele din istoria recent  a Ro-
mâniei, despre cimitirele eroilor de pe întreg cuprinsul 

rii, despre eroii c zu i pe câmpurile de lupt  i su-
tele de martiri ai credin ei, care i-au purtat crucea în 
închisorile comuniste. Tot în cadrul acestei seri a fost 
evocat   gura tribunului Simion B rnu iu, de la a c rui 
moarte au trecut 150 de ani, precum i episcopul Iuliu 
Hossu, primul cardinal român, de inut politic.

La B d cin, dup  Sfânta Liturghie s-a celebrat 
un parastas în memoria eroilor c zu i în cele dou  r z-
boaie mondiale. Credincio ii s-au deplasat apoi la Mo-
numentul Eroilor din localitate, unde au depus coroane 

Ziua Eroilor, marcat  la Ip i B d cin

CÂ TIG TORII LOTERIEI

de  ori. Printre eroii c zu i în primul r zboi mondial 
se a   i Matei Pop unul din cei patru nepo i pe care 
i-a crescut Iuliu Maniu, dup  moartea cumnatului s u, 
Ioan Pop, vicarul greco-catolic al N s udului. La mor-
mântul lui din Dealul arinii din B d cin s-au celebrat 
pân  în 1948 slujbele de pomenire ale eroilor, slujbe la 
care a participat de multe ori i Iuliu Maniu.

Maria BORZ


