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„De teapt -te române!”
Celebr m ast zi ziua Imnului Na ional la exact 

100 de ani de la începutul primului R zboi Mondial. 
Atmosfera în lume nu este lini tit , dac  ne gândim 
doar la Ucraina, Siria, Iraq, Fâ ia Gaza, Sudan. 

Este foarte important s  în elegem mesajul Im-
nului: cinstind acest cântec solemn, ne cinstim patria, 
îi pre uim trecutul i jertfele, sporim eforturile pentru 
progres în prezent i ne punem în fa  idealuri înalte 
pentru viitorul ei. Dac  „Un r sunet” - „De teapt -te, 
române!”, are caracter de „manifest”, este o chemare 
la libertate, acela i caracter de „manifest” îl g sim în 
„Discursul” lui Simion B rnu iu din Catedrala Blajului 
i de pe Câmpia Libert ii, rostit la 2 mai 1848. 

De când a fost creat, din timpul Revolu iei de 
la 1848 din Ardeal, i apoi pus pe note de Anton Pan, 
Imnul „De teapt -te, române!” s-a împletit cu via a i 
istoria noastr : se cânta în tab ra lui Avram Iancu, de 
„r sunau v ile mun ilor” (spunea B lcescu); a r sunat 
triumf tor la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia; a fost in-
terzis în anii comunismului; s-a cântat în genunchi în 
Decembrie 1989; a însemnat îndemnul de a ne reg si 
curajul i demnitatea.

Andrei Mure anu, autorul Imnului Na ional, a 

f cut parte din a doua genera ie a colii Ardelene, al -
turi de Simion B rnu iu, Timotei Cipariu, Aron Pum-
nul, August Treboniu Laurian,  i ai Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic ,  i ai neamului româ-
nesc, erudi i care au îmbog it cultura româneasc . 

„De teapt -te române!”: Mesajul Imnului este 
actual i a a va   întotdeauna; este un îndemn de a sta 
smeri i în rug ciune pentru binele rii; este o rug ciu-
ne de laud  adus  lui Dumnezeu.

„Doamne, Dumnezeul nostru, mântuie te poporul 
T u i binecuvânteaz  mo tenirea ta!” Doamne, Dumne-
zeul nostru binecuvânteaz  Imnul i Tricolorul! Doam-
ne, Dumnezeul nostru binecuvânteaz  ara i poporul!

† Virgil BERCEA

Discursul
Preas  n itului Virgil Bercea la festivitatea celebr rii

Zilei Imnului Na ional al României
(29 iulie 2014)

Inten iile apostolatului 
rug ciunii pentru anul 2014

SEPTEMBRIE

 
Universal : Pentru ca persoanele cu handicap mental s  
primeasc  iubirea i ajutorul de care au nevoie pentru 
o via  demn . 

Pentru evanghelizare: Pentru ca to i cre tinii, inspira i 
de cuvântul lui Dumnezeu, s  se angajeze în slujirea 
s racilor i a celor suferinzi.
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Credin a cre tinului merge în întâmpinarea Domnului înviat
10.08.2014

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus

www.catholica.ro

Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
Evanghelia de ast zi ne prezint  episodul cu Isus 

care merge pe apa lacului (cf. Matei 14,22-33). Dup  
înmul irea pâinilor i a pe tilor, El îi invit  pe discipoli 
s  urce în barc  i s  treac  înaintea Lui pe malul cel -
lalt, în timp ce El d  drumul mul imii i apoi se retrage 
complet singur ca s  se roage pe munte pân  noaptea 
târziu. Între timp pe lac se porne te o furtun  puternic  
i chiar în mijlocul furtunii Isus ajunge la barca disci-

polilor, mergând pe apa lacului. Când îl v d, discipolii 
se însp imânt , cred c  este o fantom , îns  El îi lini -
te te: “Curaj, Eu sunt, nu v   e fric !” (v. 27). Petru, 
cu elanul s u tipic, îi cere aproape o dovad : “Doamne, 
dac  e ti Tu, porunce te s  vin la Tine pe ap ”; i Isus 
îi spune “Vino!” (v. 28-29). Petru coboar  din barc  i 
începe s  mearg  pe ap ; îns  vântul puternic îl cuprin-
de i el începe s  se scufunde. Atunci strig : “Doamne, 
salveaz -m !” (v. 30) i Isus îi întinde mâna i îl ridic .

Aceast  relatare este o icoan  frumoas  a cre-
din ei apostolului Petru. În glasul lui Isus care îi spune: 
“Vino!”, el recunoa te ecoul primei întâlniri pe malul 
aceluia i lac i imediat, înc  o dat , p r se te barca i 
merge spre Înv tor. i merge pe ap ! R spunsul încre-
z tor i prompt la chemarea Domnului duce mereu la 
s vâr irea de lucruri extraordinare. Isus însu i ne-a spus 
c  suntem capabili s  facem minuni cu credin a noastr , 
credin a în El, credin a în cuvântul S u, credin a în gla-
sul S u. În schimb Petru începe s  se scufunde în mo-
mentul în care î i abate privirea de la Isus i se las  r pus 
de adversit ile care-l înconjoar . Îns  Domnul este me-
reu acolo, i atunci când Petru îl invoc , Isus îl salveaz  
de pericol. În personajul lui Petru, cu elanurile sale i 
sl biciunile sale, este descris  credin a noastr : mereu 
fragil  i s rac , nelini tit  i totu i victorioas , credin a 
cre tinului merge în întâmpinarea Domnului înviat, în 
mijlocul furtunilor i al pericolelor lumii.

Este foarte important  i scena  nal . “Dup  ce 
au urcat în luntre, vântul s-a oprit. Atunci cei care erau 
în luntre s-au plecat în fa a lui Isus i au spus: ‘Cu ade-
v rat, Tu e ti Fiul lui Dumnezeu!’” (v. 32-33). În bar-
c  sunt to i discipolii, uni i de experien a sl biciunii, 
a îndoielii, a fricii, a “pu inei credin e”. Îns  când în 
acea barc  urc  Isus, climatul se schimb  imediat: to i 
se simt uni i în credin a în El. To i mici i înfrico a i, 
devin mari în momentul în care se arunc  în genunchi 
i recunosc în înv torul lor pe Fiul lui Dumnezeu. De 

câte ori i nou  ni se întâmpl  acela i lucru! F r  Isus, 
departe de Isus, ne sim im înfrico a i i neadecva i 
pân  acolo încât s  credem c  nu putem reu i. Lipse te 
credin a! Îns  Isus este mereu cu noi, ascuns probabil, 
dar prezent i gata s  ne sus in .

Aceasta este o imagine a Bisericii: o barc  ce tre-
buie s  înfrunte furtunile i uneori pare pe punctul de a 
  doborât . Ceea ce o salveaz  nu sunt calit ile i cu-

rajul oamenilor s i, ci credin a, care permite s  mergem 
i în întuneric, în mijlocul di  cult ilor. Credin a ne d  

siguran a prezen ei lui Isus mereu al turi, a mâinii Sale 
care ne prinde pentru a ne scoate din pericol. Noi to i 
suntem în aceast  barc  i aici ne sim im în siguran  în 
po  da limitelor noastre i a sl biciunilor noastre. Sun-
tem în siguran  mai ales atunci când tim s  ne punem 
în genunchi i s -l ador m pe Isus, unicul Domn al vie-
ii noastre. La aceasta ne cheam  mereu Mama noastr , 

Preasfânta Fecioar  Maria. Ei ne adres m încrez tori.

Dup  Angelus, Sfântul P rinte a spus urm toarele:
Iubi i fra i i surori,
Ne las  ului i i zdruncina i tirile venite din 

Irak: mii de persoane, între care atâ ia cre tini, alunga-
te din casele lor în manier  brutal ; copii mor i de sete 
i de foame în timpul fugii; femei sechestrate; persoane 

masacrate; violen e de orice tip; distrugere peste tot; 
distrugere de case, de patrimonii religioase, istorice i 
culturale. Toate acestea îl ofenseaz  grav pe Dumnezeu 
i ofenseaz  grav omenirea. Nu se poart  ur  în numele 

lui Dumnezeu! Nu se face r zboi în numele lui Dumne-
zeu! Noi to i, gândindu-ne la aceast  situa ie, la ace ti 
oameni, s  p str m acum t cere i s  ne rug m.

(t cere)
Le mul umesc celor care, cu curaj, ofer  ajutor 

acestor fra i i surori i am încredere c  o e  cace solu ie 
politic  la nivel interna ional i local poate s  opreasc  
aceste crime i s  restabileasc  dreptul. Pentru a asigu-
ra mai bine de apropierea mea de acele popula ii dragi, 
am numit ca trimis al meu personal în Irak pe Cardina-
lul Fernando Filoni, care mâine va pleca de la Roma.

i în Gaza, dup  o încetare a ostilit ilor, s-a re-
luat r zboiul, care secer  victime nevinovate, copii… 
i nu face decât s  înr ut easc  con  ictul dintre isra-

elieni i palestinieni. S -l rug m împreun  pe Dumne-
zeul p cii, prin mijlocirea Fecioarei Maria: D  pace, 
Doamne, zilelor noastre, i f -ne artizani ai drept ii i 
ai p cii. Marie, Regina p cii, roag -te pentru noi.

S  ne rug m i pentru victimele virusului “ebo-
la” i pentru cei care lupt  pentru a-l opri. Salut to i 
pelerinii i pe romani, îndeosebi pe tinerii din Verona, 
Cazzago, San Martino, Sarmeola i Mestrino, i tinere-
le scout din Treviso. De miercuri pân  luni, 18 august, 
voi face o c l torie apostolic  în Coreea: v  rog, în-
so i i-m  cu rug ciunea, am nevoie de aceasta! Mul u-
mesc. i tuturor v  doresc duminic  frumoas  i poft  
bun . La revedere.
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Trei zile, 4-7 iulie, a.c., a dedicat unui eveniment 
aniversar prima promo ie de absolven i ai Institutului 
Teologic de Grad Universitar Oradea (aceasta  ind de-
numirea o  cial  la acea vreme). În 1994 au  nalizat stu-
diile 78 de absolven i, majoritatea  ind ulterior hirotoni i 
preo i, iar o alta parte au r mas laici urmând alte voca ii. 
La întâlnirea de 20 de ani de la absolvire au con  rmat 
participarea 48 de persoane, ceilal i din motive tehnice 
nu au putut   contacta i sau nu au putut participa.

 Întâlnirea a debutat cu sosirea participan ilor, 
vineri seara, a continuat sâmb t  diminea a cu Sfânta 
Liturghie în biserica Sfântul Gheorghe din incinta se-
minarului, urmat  de un parastas pentru cei adormi i în 
Domnul, preo i profesori i preo i colegi.

 Sfânta Liturghie a fost celebrat  de preo ii ab-
solven i, de PSS Virgil Bercea, i PSS Alexandru Me-
sian, invitat special, deoarece în Eparhia de Lugoj sunt 
doisprezece dintre preo ii absolven i i singurul preot 
profesor în via , p rintele Ioan Bota. În cuvântul s u, 
PSS Alexandru, printre altele, a amintit i de faptul c  se 
împlinesc 20 de ani i de la numirea ca episcopi de c tre 
Papa Ioan Paul al II-lea a PSS Virgil Bercea, episcop 
de Pupiana i auxiliar de Blaj, iar a s  n iei sale episcop 
coadjutor de Lugoj.

 Dup  micul dejun, absolven ii s-au reg sit în 
Aula Magna pentru strigarea catalogului, iar so iile aces-
tora s-au întâlnit în Aula 3 unde, împreun  cu p rinte-
le Mihai Tegze , au discutat despre Taina C s toriei i 
importan a rug ciunii în familie.

 La strigarea catalogului,  ecare absolvent i-a 
prezentat activitatea pastoral  i situa ia familial  în cei 
20 de ani de la absolvire. Un vicar foraneu, opt proto-
popi i doi protopopi onorari a dat prima genera ie de 
absolven i.

DUP  20 DE ANI
Iulie 1994 – Iulie 2014

 În cuvintele lor, s-a reamintit cum Domnul ne-a 
chemat, la fel ca în primele veacuri, din familii, de la 
locurile de munc , din industrie, din agricultur , din în-
v mânt, de pe b ncile liceului i din alte locuri pentru 
a   pescari de oameni.

 În prima genera ie au fost chemate peste 141 de 
persoane, dar au r mas i au absolvit doar 78 de persoa-
ne. Au fost tineri de la 18 ani i pân  la persoane de 60 
de ani. Chemarea a fost mare, seceri ul se apropia dup  
eliberarea bisericii greco catolice, dar secer tori erau pu-
ini dup  zeci de ani de oprimare comunist . Începuturile 

au fost grele. Lipsa spa iilor, condi iile precare, frecven a 
redus , doar la sfâr it de s pt mân , nu au f cut altceva 
decât s  motiveze studen ii c  trebuie, cu orice pre , s  
se preg teasc  pentru seceri , mai ales c  erau vremuri 
în care trebuia s  intri printre lupi. Prezen a profesorilor, 
îi amintim cu drag pe cei pleca i dintre noi: preot pro-
fesor Fernea Vasile, preot profesor Erdei Ioan, profesor 
Oros Iuliu dar i pe p rintele, înc  în via  i înc  foarte 
activ, profesor Ioan Bota, ne-au f cut s  prindem drag de 
aceast  Biseric .



5Iulie-August 2014

 „Lec ia” a fost inut  de p rintele profesor uni-
versitar dr. Ioan Bota, prelat papal, veteran de r zboi i 
colonel în rezerv , care a vorbit despre Rolul preotului 
în societatea noastr  contemporan . În cuvântul s u 
a amintit despre catehizarea credincio ilor la nivelul 
vârstei  ec ruia prin lec ii în coal , predici în bise-
rici, conferin e etc.; folosirea mijloacelor mass-media; 
organizarea de activit i culturale; rela ii mai bune cu 
parohiile ortodoxe cu preo ii i credincio ii lor. Accentul 
a fost pus pe faptul c  preotul trebuie s   e un om cult, 
citit, orientat nu numai în problemele biserice ti, ci i în 
cele lume ti: politice, economice, agricole, medicale. i, 
a concluzionat p rintele Bota, preotul s   e apostol al 

culturii iubirii, nu func ionar bisericesc.
 În cuvântul de încheiere al acestui moment, PSS 

Virgil ne-a încurajat i a subliniat câteva aspecte pe care 
le-a re inut importante din cuvânt rile noastre. 

 Dup  masa de prânz participan ii au avut liber 
pentru vizitarea ora ului, având în vedere c  o parte ve-
neau din alte dieceze, iar la ora 18.00 s-a celebrat slujba 
vecerniei în biserica Sfântul Gheorghe. Seara de sâmb t  
s-a încheiat cu o mas  festiv .

 Duminic  diminea a, preo ii s-au reunit în fostul 
am  teatru al Liceului Teologic Iuliu Maniu, în amintirea 
primei perioade unde s-au desf urat cursurile, de unde 
au i plecat apoi în procesiune spre catedrala Sfântul Ni-
colae.

 Liturghia solemn  a fost ponti  cat  de PSS Vir-
gil Bercea care, în predica sa, a vorbind despre credin a 
suta ului în Cuvântul lui Isus, a vorbit i despre credin a 
care au avut-o în urm  cu 24 de ani tineri i adul i de 
a r spunde chem rii lui Isus, credin a care i-a f cut s  
 nalizeze studiile, credin a care i-a trimis s  redeschid  

parohii, în condi ii nu tocmai u oare, credin a care i-a 
f cut s   e statornici în biserica greco-catolic , credin a 
care îi va ajuta s  continue ceea ce au început, credin a 
în cuvântul Domnului s  le  e far c l uzitor.

 Dup  Sfânta Liturghie, absolven ii, laici i pre-
o i împreun  cu so iile, s-au reg sit în sala de festivit i, 
fosta capel  a parohiei Sfântul Nicolae pentru mul i din-
tre ei locul unde au fost hirotoni i întru preo ie, pentru o 
agap  fr easc  i de r mas bun, cu speran a c  urm toa-
re întâlnire s   e nu peste zece, ci peste cinci ani.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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(continuare în pag. 7)

CARE ESTE INFLUEN A MUZICII ASUPRA NOASTR ?
V  pute i imagina cum ar   via a f r  muzic ? 

Nu am ti ce înseamna cântecele de leag n, serenadele 
romantice, melodiile pop antrenante, simfoniile emo-
ionante i melodiile în l atoare sau muzica popular . 

Pentru majoritatea oamenilor, via a ar   monotona i 
lipsit  de farmec.

Muzica poate face s  vibreze în inima noastr  
aproape orice fel de emo ie. Ea ne lini te te i ne învi-
oreaz , ne înal  i ne inspir . Ne ridic  pe culmile ex-
tazului i ne scufund  în adâncurile triste ii. Deoarece 
îi vorbe te inimii, muzica are putere asupra noastr , 
 ind un dar minunat, pe care ar trebui s -l pre uim. 

Ea are o in  uen  pozitiv  asupra noastr  putându-se 
bucura pe to i, tineri i vârstnici.

Muzica este o art  cu o istorie str veche. Potrivit 
dovezilor arheologice, cu mai bine de dou  milenii în 
urm , membrii triburilor africane cântau la corn, tobe 
i clopo ei. Chinezii din Antichitate cântau la un fel de 

muzicu  i la nai. Egiptenii, indienii, israeli ii i meso-
potamienii cântau la harp . Din câte se pare, una dintre 
cele mai concrete men iuni istorice privitoare la muzic  
se g se te în Biblie. De aici a  m c  un b rbat pe nume 
Iubal a fost „str mo ul tuturor celor care cânt  la harp  
i la  uier”. Secole mai târziu, Solomon, regele Israelu-

lui, a dovedit un mare interes fa  de muzic  i a ob inut 
lemn de cea mai bun  calitate la acea vreme pentru a 
realiza harpe i alte instrumente care au avut coarde.

În acele timpuri, pentru a te bucura de muzica 
instrumental  trebuia  e s  tii s  cân i la un instru-
ment,  e s  ascul i pe cineva care interpreta o pies . 
În zilele noastre îns , muzica este accesibil  oame-
nilor printr-o simpl  ap sare de buton sau printr-un 
simplu click de mouse. Melodii apar inând tuturor 
genurilor muzicale se pot înregistra pe un suport ori 
se pot desc rca de pe internet i apoi se pot asculta 
folosind aparate mici, de buzunar. Un sondaj efectuat 
în 2009 în Statele Unite a dezv luit c  tineri cu vârsta 
cuprins  între 8 i 18 ani ascult  mai mult de dou  ore 
pe zi muzic  sau alte înregistr ri audio.

Aceast  tendin , din ce în ce mai r spândit , 
explic  într-o oarecare m sur  de ce muzica i teh-
nologiile adiacente au ajuns produse de larg consum. 
Muzica este o adev rat  industrie!

 Ca i momente din istoria înregistr rilor au-
dio, amintesc:

1880 – Placa de fonogaf
1890 – Sârma de o el
1940 – Banda de magnetofon
1960 – Banda de caset  audio
1980 – Compact discul (CD)
1990 – Fi ierele audio digitale (MP3, AAC, 

WAV etc)
 Referitor la muzica online amintesc c  exist  

dou  direc ii de ascultare a ei:
DOWNLOADING: De obicei, utilizatorii pl tesc 

pentru  ecare  ier pe care îl descarc  de pe internet, 
care astfel devine proprietatea lor. Al ii - la încheierea 
unui contract cu o companie de telefonie mobil  sau 
la achizi ionarea anumitor produse - ob in abonamente 
care le permit s  descarce  iere cu muzic  doar în peri-
oada contractului.

STREAMING: Muzic  în format digital pe care 
utilizatorii o ascult  f r  a o descarc . Cea mai mare par-
te a muzicii ce poate   ascultat  prin streaming este gra-
tuit , de i anumite con inuturi digitale specializate sunt 
disponibile doar pe baza de abonament.

Industria muzical  se de  ne te prin: evolu ie ra-
pid , instabilitate i concuren  acerb . Gusturile în ceea 
ce prive te muzica se schimb , hiturile se demodeaz , 
iar tehnologiile noi iau locul celor vechi. Promotorii 
sunt mereu în c utarea celor mai noi i mai importante 
tendin e în muzic . Dar de aici pân  la realizarea unui hit 
sunt numeroase etape de parcurs. Mul i copii viseaz  s  
devin  staruri ale muzicii i s  încheie un contract cu o 
cas  de înregistr ri. Îns  de la vis la realitate e cale lung . 

Compozitorii i textierii au ca obiectiv s  scrie 
versuri care s  ating  inima oamenilor i s  le oglindeas-
c  speran ele, visele i sentimentele cele mai profunde. 
Ce alt  tem  ar putea   mai potrivit  decât dragostea? 
Compozitorii doresc s  compun  i melodii care s  atra-
g  ascult torul cu ceva, cum ar   o fraz  muzical  care 
s -i capteze imediat aten ia i s -i st ruie în minte.

Apoi, compozitorul face o înregistrare de proba 
a melodiei, numit  demo. Dac  directorii casei de dis-
curi consider  c  melodia se va vinde, ei îi pot propune 
artistului un contract de produc ie discogra  c . Dac  
îns  au re ineri în ce îl prive te - poate c  nu este foarte 
cunoscut - ei ar putea cump ra melodia pentru un cân-
t re  celebru.

Pentru coordonarea procesului de înregistrare, 

Alin CRE U
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(urmare din pag. 6)

casa de discuri angajeaz , de obicei, un pro duc tor cu 
experien . El decide stilul muzical în care va   interpre-
tat  melodia. În plus, el încheie contracte cu studioul de 
înregistr ri, cu aranjorii, cu transcriitorii, cu muzicienii, 
cu backing vocals i cu inginerii de sunet asigurând echi-
pamentul muzical necesar. Toate acestea au drept obiec-
tiv realizarea unui produs de calitate, care s  se vând .

Majoritatea înregistr rilor sunt rezultatul su-
prapunerii mai multor înregistr ri separate. Pentru în-
ceput se înregistreaz , de regul , tobele, chitara, basul 
si clapele. Apoi, urmeaz  soli tii, suportul vocal i 
solourile ins rumentale, dup  care sunt ad ugate efec-
tele sonore speciale. Se trece la etapa de mixaj, iar în 
 nal este produs un master digital.

Pentru a- i promova produsele, casele de discuri 
realizeaz  de cele mai multe ori videoclipuri ale aces-
tor melodii. Filmule ele, de 3 pân  la 5 minute, ofer  o 
parte din emo ia unui spectacol live. Prin intermediul 
lor, artistul este mediatizat, iar casele de discuri pot ob-
ine un pro  t semni  cativ.

În general, arti tii vând mai multe albume în zo-
nele în care dau concerte. Ei î i promoveaz  adesea un 
album nou mergând în turnee i dând concerte. Majori-
tatea arti tilor î i creeaz  i un site web pe care postea-
z  sample-uri muzicale, fotogra  i,  lmule e, un blog 
personal i informa ii despre concertele programate, 
precum i linkuri c tre fan cluburi i, cel mai important, 
c tre magazinele online de muzic .

Cine stabile te dac  o melodie va deveni un hit? 
Ascult torii. A a c , pe ce criterii v  alege i muzica: 
doar în func ie de linia melodic  sau de artist? Ori ineti 
cont i de anumite valori? Întreb rile sunt importante 
deoarece muzica ne poate in  uen a în cele mai profun-
de aspecte ale vie ii. 

Dac  sunte i p rin i, cum v  pute i îndeplini 
responsabilitatea de a v  ocroti copiii de pericole în 
plan spiritual, mintal i emo ional?

Aceasta nu înseamn  doar a le interzice un anu-
mit album sau un anumit gen muzical. Trebuie s -i 
ajuta i pe adolescen i s  aleag  o muzic  potrivit . Nu 
po i pur i simplu s -i iei cuiva un lucru care îi place 
foarte mult i s  la i un gol în urm . Trebuie s -i oferi 
o alternativ , ceva nou care s  înlocuiasc  acel lucru, 
altfel persoana respectiv  se va întoarce la vechile ei 
obiceiuri.

Ar mai   un aspect demn de luat în conside-
rare: Cât timp petrec copiii vo tri ascultând mu-
zic ? Se suprapune acest timp peste cel rezervat 
activit ilor mai importante, de exemplu temelor pen-
tru acas , activit ilor spirituale sau responsabilit ilor 
gospod re ti?

Alt  problem  ar   izolarea. Desigur, to i avem 
nevoie de intimitate i trebuie s  ne facem timp pentru a 
medita în lini te la lucrurile importante ale vie ii; altfel 
risc m s  devenim persoane super  ciale. Îns , dac  ne 

izol m prea mult, devenim egoi ti i preocupa i doar de 
propria persoan . 

Ce-i poate ajuta pe tinerii i pe p rin ii lor s  
evite con  ictele i s  ajung  la un numitor comun? 
Cum putem face to i alegeri în elepte în materie de 
muzic ? În acest sens, a i putea analiza câteva între-
b ri cu copiii vo tri.

Ce mesaj transmite muzica pe care o ascult?
Versurile multor cântece sunt decente. Îns  alte-

le,  e subtil,  e f i , aprob  sau chiar promovea z  un 
comportament care contravine unor valori s n toase. 
Unele genuri muzicale încurajeaz  depravarea, ura i 
violen a. Versurile cântecelor rap sunt uneori ocante i 
re  ect  brutalitate. De cele mai multe ori sunt pline de 
obscenit i i transmit mesaje misogine. Versurile mu-
zicii heavy metal fac deseori referire la violen  i ocul-
tism. Chiar i muzica pop obi nuit  poate îndemna la un 
comportament nepotrivit. Prin urmare, când decide i ce 
muzic  ve i asculta, folosi i-v  puterea ra iunii pentru a 
face alegeri în elepte. Nu urma i orbe te mul imea, ale-
gând ce e la mod  sau ce sun  bine.

Cum îmi in  uen eaz  muzica sentimentele?
Muzica pe care o asculta i arat  ce fel de per-

soan  sunte i în realitate, putându-v  in  uen a. Când 
ascult m anumite genuri de muzic , devenim agresivi 
i furio i. Întreba i-v : Cum îmi afecteaz  muzica pe 

care o ascult gândurile i dispozi ia? M  relaxeaz  i 
m  învioreaz  sau m  tulbur  i m  face s  m  simt 
încordat? Îmi treze te gânduri indecente? 

Pentru Cultivarea gusturilor, în multe familii, 
p rin ilor i copiilor adolescen i le place s - i explo-
reze reciproc universul muzical. Sunte i îngrijora i din 
cauza muzicii pe care o ascult  copilul dumneavostr ? 
Dac  da, cum îl pute i ajuta f r  s  isca i un con  ict? S  
analiz m urm toarele sugestii: Informa i-v  înainte de 
a vorbi, informati-v . Asculta i muzica respectiv ,  i 
aten i la versuri i uita i-v  la carcasa CD-ului (dac  
are). Întreba i-v : Am motive s   u îngrijorat sau sunt 
eu prea preten ios? 

Internetul, dar i aparatura i programele de în-
registrare accesibile la pret produc o adevarat  revo-
lu ie în industria muzicii. În prezent, muzicienii pot 
s  realizeze înregistr ri de calitate acas  i s  le dis-
tribuie publicului din toata lumea. Mul i arti ti celebri 
au înregistrat i au distribuit albume f r  s    apelat 
la case de discuri. 

De ce gusturile p rin ilor i ale adolescen ilor 
în ceea ce prive te muzica difer  atât de mult? Un motiv 
ar   c  gusturile se schimb  pe m sur  ce ne maturiz m. 
Alt motiv ar   c  muzica îns i ne schimb . Ce este în 
vog  azi se poate demoda mâine. 

În unele privin e, melodiile sunt asem n toare 
persoanelor cu care ne întov r im. Unele creeaz  în noi 
st ri su  ete ti pl cute, ca fericirea i iubirea, pe când al-
tele genereaz  sentimente negative, ca mânia i ura.
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Pr. Cornel DÎRLE

Despre Jacques Maritain la Betharram
Am participat în vara aceasta, în 

perioada 1-12 iulie, la o tab r - coal  de-
dicat  în principal cunoa terii i aprofun-
d rii gândirii lui Jacques Maritain (1882-
1973), organizat  de câ iva entuzia ti 
membri i simpatizan i ai Cercului de 
Studii „Jacques i Raïsa Maritain”. Be-
tharram este un s tuc din Fran a, la 15 
km în amonte de Lourdes, pe acela i 
râu, Gave, deci, la poalele Pirineilor. În 
dialectul local toponimul s-ar traduce 
„ramura salvatoare”, în amintirea unui 
miracol produs cu secole în urm , când o 
copil  c zut  în apele învolburate ale râu-
lui respectiv a fost salvat  prin interven ia 
Preas  ntei Fecioare care a f cut s  se ple-
ce în apa râului ramura unui copac de pe 
mal, de care copila s-a putut prinde i ast-
fel a ie it la liman. Ulterior, în apropiere 
s-a construit o biseric  în care mai apoi 
s-au produs câteva vindec ri miraculoase, astfel c  a 
devenit un loc de pelerinaj, pân  când a fost „eclipsat” 
de Sanctuarul marian din Lourdes. Bernadetta Soubiro-
us nu a reu it s  ajung  acolo, dar î i spunea rug ciunea 
pe un rozar d ruit ei de cineva care fusese în pelerinaj 
la Sanctuarul din Betharram. Tot acolo, în prima jum -
tate a secolului al XIX-lea, a început s  func ioneze o 
coal  confesional  cu internat ( i anexe), pentru copiii 

din satele din împrejurimi (peste 500 de locuri). Ast zi, 
spa iile complexului dep esc cu mult nevoile. Într-
unul din acestea am fost i noi g zdui i (cu autogospo-
d rire), care serve te de obicei, peste var , taberelor de 
cerceta i (scout). Pe h r ile turistice actuale , de acest 
nume se leag  o celebr  pe ter  – un complex carstic de 
vreo 25 km lungime (4 km circuitul turistic) –, prima 
iluminat  electric (1903). Revenind la Jacques Mari-
tain, ( i so ia sa, Raïsa), dac  mai este necesar, aces-
ta a fost întreaga sa via  un c ut tor al adev rului, pe 
care a încercat, în m sura în care l-a recunoscut, s -l i 
transpun  în propria-i via . Mai mult, a fost un mili-
tant, un apostol al convingerii pe care a îmbr i at-o: a 
început în adolescen  ca activist socialist, republican 
i anticlerical; în studen ie a cunoscut-o pe Raïsa, la 

fel de îndr gostit  de adev r, împreun  jurând, în ela-
nul în  erbântat al tinere ii, s  se sinucid  dac  nu vor 
putea tr i dup  adev rul pe care-l vor   g sit; împreu-
n  s-au convertit la cre tinism (ea, evreic  din Ucrai-
na), în confesiunea catolic . Personalitatea lui Jacques 
Maritain a iradiat în mediile intelectuale ale Fran ei 
interbelice i postbelice, dar i în afar , i postum (în 
mod paradoxal, poate, în prezent este mai studiat i mai 
apreciat peste ocean – Canada, SUA, Chile, Argenti-
na); prieten i corespondent cu personalit i culturale, 

politice i biserice ti ale vremii (între anii 1945-1947 
a fost ambasador al Fran ei pe lâng  Sfântul Scaun); 
dup  moartea so iei, ultimii trei ani de via  i-a petrecut 
ca frate într-o comunitate monastic  legat  de spiritua-
litatea P rintelui Charles de Foucauld. Programul tabe-
rei noastre, pe urmele maestrului, a urm rit s  îmbine 
teorie i practic ,  loso  e i via : lectura comentat  a 
unor texte ale sale de introducere în  loso  e i de me-
ta  zic ; ateliere de desen/pictur  în care noi, neini ia i, 
am putut recunoa te coeren a principiilor sale estetice 
cu nucleul meta  zic al gândirii sale; edin e de canto, 
sub îndrumarea unui tenor emerit al Operei din Cluj 
(aveam 3 studente la Conservator printre noi); medita ii 
pe tema rug ciunii; i, nu în ultimul rând, a fost via a 
în comun pe parcursul acestor zile – 10 români, dintre 
care 5 ortodoc i, 5 greco-catolici i 7 francezi, roma-
no-catolici, cu vârste între 18 i 80 de ani, ne-am rugat 
zilnic împreun  i ne-am autogospod rit. În program 
au fost incluse i dou  concerte de org  asociate cu lec-
turi din textele lui Maritain, sus inute în dou  biserici 
importante din regiune. Într-una din seri, P. Ioan Mitro-
fan, director al Centrului Maritain din Blaj, a f cut o 
expunere pe marginea coresponden ei de patru decenii 
dintre  losoful francez i preotul i profesorul bl jean 
Ioan Miclea. Cirea a pe tort a pus-o Clèmence, cea mai 
tân r  participant , proasp t  bacala ureat  de liceu, ve-
nit  de la Bruxelles imediat dup  examene i care, dup  
ultimul prânz în comun, a interpretat la vioar  Balada 
lui Ciprian Porumbescu (primise partitura în aprilie, i 
nu un liceu de muzic  a urmat). Maritain r mâne un 
reper de gândire i de f ptuire i pentru zilele Euro-
pei noastre. Avem motive s  ne dorim o continuare a 
experien ei de la Betharram i în spa iul românesc. 
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Una dintre activit ile pe care un voluntar le poa-
te îndeplini la Asocia ia Caritas Eparhial Oradea este 
activitatea de clovn la Spitalul de copii. Cu o legiti-
ma ie, un bra  de baloane colorate, o pomp  cu praful 
magic pentru modelat c elu i, s biu e i altele, ni te 
culori pentru machiaj i un halat alb cu imagini impri-
mate din lumea desenelor animate – cu aceste instru-
mente – toate primite de la Asocia ia Caritas Eparhial, 
sâmb ta de la ora 10:00, s pt mânal pornesc câte doi 
tineri voluntari c tre Spitalul de copii, cu gândul de a 
zâmbi duios copila ilor. 

De ce fac acest lucru, simplu – pentru c  i eu 
iubesc zâmbetul. Asocia ia Caritas Eparhial îmi ofer , 
mie pe de-o parte ansa de a   voluntar, i le ofer  co-
piilor pacien i de la Spitalul de copii „Dr. Gavril Cur-
teanu” din Oradea, gândul vindec rii pe traseul su  et 
– plag . Nu merit  s  vorbim mai r spicat, îns  de ne-
num rate ori patologia social  este mai problematic  
pentru copii, decât cea a bacteriilor depistate medical.

Am aproape 29 ani i-am devenit voluntar Ca-
ritas, cred, în 2007. i asta datorit  Adelei Ghi ulescu. 

tiam înc  de atunci c  la departamentul voluntariat, 
exist  sec iunea/grupul clovni i i-am acordat aten ia 
prima dat  prin hazardul instinctiv primit de la doi pri-
eteni, Iulian Boglu  i Marcel Au an, care au primit 
acest truc de la Verona, prin leg turile Asocia iei Cari-
tas, apoi prin rezultatele avute în acest sens, al lui Geor-
ge Demian i el un artist al acestor activit i. Cu toate 
acestea nu mi-am g sit motivarea, pân  în pragul unei 
noi serii de cursuri organizate la sediul asocia iei, prin-
tr-o prieten  de-a mea mai veche din cadrul ASTRU 
Oradea, Iulia Iova coordonatoarea în acele vremuri ai 
voluntarilor. Treptat, a sosit momentul ca primul ce are 
nevoie de un amic clovn, s   u eu. S pt mâna toat , 
sâmb t  de sâmb t , mi s-a p rut prea pedalant s  fac 
pasul rigorilor tiin i  ce pentru teza de docto-
rat i se mai aduna atmosfera mercantil  zilni-
c , în care totul cost  ceva, nimic nu e gratis.

Astfel, cu un pic de încredere, sâmb t  
voi avea urm torul program:  Numele meu nu 
mai este C.L. Demeter, ci sâmb ta m  numesc 
Pilu, un clovn pentru copii boln viori imobili-
za i în saloanele spitalului. Îmi iau ghiozdanul 
în spate ( tiind c  la  ecare pas va  utura în 
urma mea perechea de panto   al costumului 
de clovn avut) i pornesc spre sta ia de tram-
vai. Ne întâlnim în fa  la spital înc  2-3 co-
legi, urc m uneori la etajul 7, alteori la et. 8 
pentru a cere permisie de la asistenta ef  de 
serviciu i ne anun m dolean a de a ne trans-
forma în voluntari clovni pentru saloanele eta-
jului. Urmeaz  la sfâr it ca înso i i de cineva, 
s  intr m i în extremit ile coridorului, acolo 

unde-i g sim pe copii diagnostica i cu boli mai rare. In-
tr m în vestiarul cu oglind  i o mas  pentru despache-
tarea costumului, loc în care ne machiem  ecare dintre 
voluntari. Hm ... acum s  v  spun sau  nu, dar  ecare 
deja nu mai r spunde la numele civil; Pilu-n sus, Pilu-n 
jos, […] Zâna M selu -n colo, Zâna M selu -n coa-
ce […] Veselici to be or not to be.., i a a mai departe! 
Costumele expuse deliberat au un anumit parfum, spe-
ci  c actorilor din cabina de schimb i de machiaj din 
spatele scenei.

În saloane, îi întreb m pe copii dac  sunt cu-
min i, altfel dorim s  facem cuno tin  cu ei. R mânem 
cu  ecare copil între cinci i apte minu ele, abord m 
subiecte legate de culori, anim lu e preferate, dese-
ne animate preferate, i alte pasiuni imediat depistate 
de clovn în curiozitatea micu ului, urmând ca în  ne, 
„mândria cuno tin elor” lor s  le  e r spl tit printr-un 
dar al unui balona  de nu m  uita, modelat de Dr. Pilu, 
clovnul încântat c  a motivat o parte a vindec rii sufe-
rindului. Ie im din salon i mergem în urm torul. Acum 
e rândul celuilalt clovn, s  conduc  discu ia, i la urm  
s  fac  balonul modelat. Uneori, da, se întâmpl  s  iz-
bucneasc  în plâns câte un copil, dar atunci nu insist m 
cu prezen a noastr . Intr m în urm torul, i iar în altul 
salon, dar niciodat  nu depan m activit ile pe coridor, 
sau în g l gie ame itoare. În ordine i cu r bdare, f r  
debandad  i haos, dup  încheierea vizitelor în saloane, 
ne retragem în vestiarul nostru i de multe ori istovi i 
de lumea copiilor, ne tergem cu erve el umed pe fa , 
împachet m costumul i anun m asistenta c  am ter-
minat, mul umind frumos pentru permisie la copii .

În concluzie, convin i c  via a f r  veselie putem 
spune c  este precum lampa f r  ulei, i recunoscând c  
întradev r copil ria este un cadou pe care via a ni-l ofe-
r , de ce s  nu lucr m la acest am nunt. În încheiere, 
mai spunem c  joaca este începutul cunoa terii.

O juc rie inteligent  – clovnul 
Liviu-Constantin DEMETER
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Hramul M n stirii Preasfânta Inim  a lui Isus din Zal u
Vineri, 27 iunie 2014, a avut loc la Zal u un mo-

ment de s rb toare: hramul M n stirii Preasfânta Ini-
m  a lui Isus.

La invita ia surorilor Preas  ntei Inimi a lui Isus 
din Zal u au r spuns cu bucurie i ner bdare un nu-
m r însemnat de persoane (peste 350): preo i, persoane 
consacrate, laici, tineri si copii. Programul a început la 
ora 18 cu Sfânta Liturghie, condus  de p rintele vicar 
foraneu al Silvaniei, Gheorghe urca . Cuvântul de în-
v tur  a fost rostit de p rintele Gârboan Emil, proto-
pop greco-catolic de Baia Mare. Au mai participat un 
num r de 16 preo i, printre care amintim pe p rintele 
protopop de Zal u, Valer P r u, p rintele protopop de 

imleu, Nicolae Bodea, al i preo i din cele dou  pro-
topopiate. A urmat cons  n irea unui num r de 21 de 
familii la Preasfânta Inim  a lui Isus. În cadrul acestui 
moment am avut prilejul de a asculta dou  emo ionante 
m rturii ale unor persoane care au practicat devo iunea 
la Preasfânta Inim  a lui Isus.

Un moment de o înc rc tur  spiritual  aparte a 
fost Procesiunea Euharistic , în cadrul c reia a fost bi-

necuvântat întregul ora  i la  nal to i participan ii.
Mul umim surorilor Preas  ntei Inimi a lui Isus 

din Zal u, o adev rat  binecuvântare pentru credin-
cio ii greco-catolici din ora , i nu numai, pentru acest 
eveniment de o spiritualitate autentic  i modelatoare.

Ipod. Marius MATEI

Parohia Calea Mare în s rb toare
Duminic , 29 iunie 2014, credincio ii greco-ca-

tolici din Calea Mare, p stori i de preotul Alexandru 
Ioan Chivari, au s rb torit hramul parohiei Na terea Sf. 
Ioan Botez torul” i au celebrat un parastas în memo-
ria ctitorilor parohiei. De i s rb toarea a fost în cursul 
s pt mânii, din motive practice s-a amânat pentru ziua 
de duminic . Au fost aminti i cei care au contribuit la 
în  in area în 1930 a comunit ii greco-catolice din Ca-
lea Mare, preotul franciscan Ioan M. Gârleanu i cre-
dinciosul Nicolae Ciorba, episcop  ind Ex. Sa Dr. Va-
leriu Traian Fren iu. Ace tia s-au implicat în în  in area 
comunit ii i în construirea bisericii din localitate cu 
toat  opozi ia autorit ilor locale în frunte cu notarul 
Popescu, care au f cut tot ce le-a stat în putin  pentru a 
z d rnici în  in area comunit ii. Din fericire demersu-
rile acestora nu au fost încununate de succes, 59 de su-
 ete constituind noua comunitate de la început, iar al-

tele ad ugându-se ulterior. Au fost pomeni i i cei care 
în 1992 au purces la refacerea parohiei: preotul Teodor 
D r ban i credinciosul Pintea Teodor (baciu’ Todere), 
episcop  ind Preas  n ia Sa Vasile Hossu, care au avut 
de înfruntat alte piedici în refacerea parohiei dup  c -
derea sistemului comunist în 1989, inclusiv amenin ri 
cu b taia i moartea, aprinderea casei lui baciu’ Todere, 
în care s-a deschis o capel .

În acest an se împlinesc 85 de ani de la în  in area 
parohiei, când au venit în Eparhia de Oradea c lug rii 
franciscani, respectiv pr. Gârleanu, primind spre p sto-
rire credincio ii greco-catolici din Dr ge ti, Dic ne ti, 
Gruilung i Calea Mare. S-a amintit i împlinirea a 70 
de ani de la întoarcerea pr. Gârleanu în Casa Tat lui 
Ceresc. La hram i parastas au participat i credincio i 
din Gruilung i Oradea, precum i  i ai satului stabili i 
în alte localit i.

În încheiere, preotul Alexandru le-a reamintit ce-
lor prezen i importan a i bene  ciile în  in rii comuni-
t ii în anul 1930. Actuala biseric  ortodox  (Biserica 
din deal) este fosta biseric  greco-catolic  construit  
înainte de 1940 de c tre cei câ iva zeci de credincio i 
greco-catolici, de i ortodoc ii au o biseric  a lor mai 
veche (biserica din sat). Apoi, în 2005 sub p storirea 
Episcopului Dr. Virgil Bercea i a preotului Alexandru 
C. s-a cump rat o cl dire unde s-a amenajat biroul pa-
rohial i o capel . Deci, se poate spune c  mica comu-
nitate greco-catolic  din Calea Mare a îmbog it satul 
cu: o biseric , dou  capele i o cas  parohial .

Cristian CIORBA
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Întâlnirea de 10 a ani a studen ilor de la Teologie Pastoral

Din nou cu amicii din Carei

Sâmb t , 28 iunie 2014, absol-
ven ii de Teologie Pastoral  din cadrul 
Facult ii de Teologie Greco-Catoli-
c  Oradea, promo ia 1999-2004, s-au 
întâlnit pentru aniversarea a 10 ani de 
la terminarea studiilor. Evenimentul a 
început cu Sfânta Liturghie o  ciat  de 
P.S. Virgil Bercea, împreun  cu preo-
ii Vasile ân a , Traian T ma , Iulian 

Hotico, Ioan Va adi, Lucian Cociorva 
i Cosmin Farca , în Biserica Semina-

rului.
A urmat apoi „ora de dirigen ie” 

inut  de P.S. Virgil Bercea, împreun  
cu dl. Prof. Univ. Dr. Blaga Mihoc, Pr. 
Lect. Univ. Dr. Horea Ovidiu Pop i dl. 
Prof. Univ. Dr. Vasile Musc . Într-o at-
mosfer  de bucurie „ora de dirigen ie” 
a fost o ocazie special  de a dep na 
amintiri i a evoca realiz rile absol-
ven ilor prezen i.

Vineri, 18 iulie, s-au reîntâlnit copiii, amici, din 
cele dou  oratorii ale parohiilor greco-catolice din Va-
lea lui Mihai i Carei.

Un grup de copiii de la Oratoriul „Col  de rai” 
al Asocia iei Ave Miriam de pe lâng  Parohia Româ-
n  Unit  - Greco-Catolic  din Valea lui Mihai i-au 
întrerupt activit ile zilnice obi nuite pentru a- i vizita 
prietenii de la oratoriul „C su a Teodorei” al Parohiei 
Greco-Catolice (maghiare) din Carei. Reîntâlnirea a 
fost deosebit de c lduroas . Vizitatorii i oaspe ii „s-au 
încântat” reciproc cu cântece i s-au îndeletnicit f u-
rind câte un buchet de  ori din coli colorate, urmând 
atent sfaturile pedagogilor prezen i, so iile parohilor 
comunit ilor, respectiv o educatoare. Dup  nelipsitul 

joc, ei au vizitat splendida biseric  a comunit ii în care 
au rostit bilingv „Tat l nostru” i „Îngera ul”.

Acest fragment spiritual i comunitar al întruni-
rii a fost urmat de unul turistic: vizita frumosului castel 
„Karoly”. Momentul senza ional a fost, apreciind ex-
clamarea constant  al sincerului „uau”, vizionarea co-
lec iei de arme i trofee din Africa. Vizita s-a încheiat 
cu un joc comun în parcul castelului.

Oratoriul „Col  de rai” se bucur  de interesul fa  
de activit ile lui zilnice din partea a circa 35 de copii, de 
confesiuni i etnii diferite. To i sunt uni i i anima i de o 
sincer  prietenie ce izvor te din dragostea lui Dumne-
zeu i care se hr ne te cu profundele înv turi în lim-
bajul unanim al S  ntei Scripturi. Efortul material pentru 

toate activit ile este sus inut par ial de sponsori-
z ri locale (Prim ria, grupul de  rme Ara Shoes 
România, dr. Fur u Gh., dl. Savu) i de contribu-
iile p rin ilor. Ne bucur m de aceast  sus inere 

necesar  i important  nu doar pentru faptul c  
ofer   nanciar un cadru tot mai complex i pl -
cut programului oratoriului (zilnic în vacan  i 
s pt mânal în cursul anului colar) cât, mai ales, 
pentru c  este dovada unei aprecieri din partea 
comunit ii. Societatea astfel, recunoa te im-
portan a existen ei unui ambient cre tin propice 
dezvolt rii spirituale i form rii personalit ii 
copiilor i implicit a unei noi genera ii a familiei 
umane, în bra ele Bisericii.

Asocia ia „Ave Miriam”

Mesajul Preas  n iei Sale Episcop Virgil Bercea la aceast  întâlnire a 
fost de încurajare i plin de speran  de a continua  ecare pe drumul pornit.

Sergiu SOICA
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Parohia Greco-Catolic  Sfânta Treime din im-
leu Silvaniei în colaborare cu Corul Te Laudamus al 
Parohiei Greco-Catolice Sfânta Treime din imleu Sil-
vaniei i A.G.R.U. Filiala „Dr. Ioan Ossian” din imleu 
Silvaniei, a celebrat duminic , 29 iunie 2014, zece ani 
de la s  n irea Bisericii.

Cu ocazia celebr rii a zece ani de la s  ntirea Bi-
sericii Greco-Catolice din imleu Silvaniei au fost s  n-
ite lucr rile de renovare a bisericii, pictura din altar, 

giulgiul de la Torino, în copie de m rime natural  din 
absida lateral  dreapt  i grota din curte.

Cu ocazia evenimentului, printre credincio i 
s-a a  at i P.S.S.Virgil Bercea, Episcop Greco-Catolic 
de Oradea.

Evenimentul a început cu Liturghia arhiereasc  
de la orele 11.00 i manifest rile au continuat cu evo-
lu ia Corului Te Laudamus al Parohiei Greco-Catolice 
Sfânta Treime din imleu Silvaniei, dirijor ing. Ioan 
CHIORAN i al Corului Bunavestire al Catedralei 
Greco-Catolice Sfântul Nicolae din Oradea, dirijor dr. 
Radu Mure an al turi de Quartetul Re-belle i pianista 

Camelia MATEI, membri ai Filarmonicii de Stat din 
Oradea. Evenimentul s-a încheiat cu o agap  în curtea 
bisericii.

http://www.regiotv.ro

10 ani de la s  n irea Bisericii Greco-Catolice din imleu Silvaniei

Sâmb t  26 iulie a.c., în cadrul S  ntei i Dumnezeie tii Liturghii de la 
orele 8.00, ipodiaconul Leon Cosma a fost hirotonit diacon, prin impunerea 
mâinilor PS Dr. Virgil Bercea. 

N scut în anul 1960, Leon a avut onoarea de a studia i de a se forma 
în perioada anilor 1994-2000 la “Studium Theologicum Jerosolymitanum” din 
Israel, institu ie cu tradi ie care a format de-a lungul timpului sute de studen i 
proveni i din numeroase ri i continente diferite. La  nalul form rii  lozo  ce 
i teologice, a ob inut gradul de licen  în Sfânta Teologie iar mai apoi s-a c s -

torit. La Sfânta Mas  a Altarului au concelebrat, al turi de PSS Virgil, p rin ii 
parohi Ovidiu Duma i Mihai Tegze , Ieromonahul Gabriel-Grigorie Borzo  i 
p rintele Bogdan Torjoc. Îi dorim noului diacon un drum plin de bucurie, un 
drum luminat de Dumnezeu, iar Maica Sfânt  s - i  e c l uz  i ocrotitoare pe 
drumul t u, acum de diacon, iar mai târziu ca preot.

Biroul de pres

Hirotonire de diacon

Hirotonire de preot
Prin punerea mâinilor PS Virgil Bercea, duminic  27 iulie 2014, în Catedrala Sf. 

Nicolae din Oradea a fost hirotonit un nou lucr tor în via Domnului - p rintele Ioan Feier. 
La Sfânta Liturghie arhiereasc  au concelebrat, al turi de PS Virgil, preo ii Antoniu Chifor, 
rector al Seminarului “S  n ii Trei Ierarhi” din Oradea, Andrei Mese an din Ostiglia, Ioan 
Gaban din parohia Hamba, protopopiatul de Sibiu i al i preo i or deni.

N scut în Sighetu Marma iei, p rintele Ioan i-a des vâr it studiile teologice la Si-
biu urmând ca apoi s  fac  o experien  în Italia, unde locuie te la ora actual . A ales 
calea celibatului, oferind întreaga sa via  lui Dumnezeu pe care va continua s  îl propo-
v duiasc . Astfel, î i va desf ura activitatea pastoral-misionar  în protopopiatul român 
greco-catolic de Lombardia – Italia. Vorbind pe marginea Evangheliei de la Sf. Liturghie, 
PS Virgil a subliniat importan a disponibilit ii omului la dorin a lui Isus de a intra în casa 
i su  etul nostru, lucru care trebuie s  ne fac  s  ie im în întâmpinarea celorlal i.  Dorim 

noului lucr tor în via Domnului multe haruri i binecuvânt ri cere ti pentru a putea duce 
la împlinire acel plan pe care Domnul îl are cu s  n ia sa.

Biroul de pres
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Troi  i plac  comemorativ

O dat  cu venirea vacan ei, peste 150 de copii i 
tineri din “Comunitatea Scouti tilor Orionini” i de la 
Oratoriul “Don Orione”, num rau zilele pân  la mult-a -
teptata tab r .

Astfel, în perioada 09-20 iulie 2014, copii pân  la 
vârsta de 10 ani, înso i i de coordonatorii lor, au urcat la 

uncuiu , unde, într-o frumoas  loca ie, respectiv tab ra 
de la uncuiu  (cunoscut  sub numele de „La Castel”) au 
petrecut zile pline de aventuri în mijlocul naturii. Provi-
den a ne-a binecuvântat i în acest an s  avem parte de un 
schimb de experien  incredibil cu un grup de 15 cerce-
ta i din Fran a.Participan ii s-au împ r it în grupe, care au 
concurat între ele pentru a pune la încercare seriozitatea, 
capacitatea de implicare i de munc  în echip . Ei s-au 
gospod rit singuri, sub îndrumarea coordonatorilor, au 
f cut focul, i-au f cut de mâncare (paste cu sos, carto   
i carne la gr tar sau ni el, orez, cu cu  sau m m lig  cu 

toc ni , fasole i pulpe de pui etc.), au între inut cur e-
nia, au cântat i au prezentat diverse scenete. S-au f cut 
numeroase drume ii în natur  i s-au organizat jocuri de 
orientare pe timp de zi i de noapte.

Pe lâng  exersarea abilit ilor  zice i dobândirea 
de cuno tin e practice folositoare în via a de zi cu zi, copiii 
s-au îmbog it i spiritual prin participarea la Sfânta Litur-
ghie o  ciat  în  ecare zi. Acestea s-au inut în aer liber, 
lâng  tab ra cerceta ilor, pe un altar împodobit cu  ori. În 
spirit ecumenic, indiferent de confesiune, etnie sau ras , 
tinerii au cântat cântece religioase în român  i francez , 
în acompaniament de chitar , s-au rugat împreun  pen-
tru pace i binele tuturor cre tinilor, dar i al celor de alte 
religii. Unul dintre cele mai emo ionante momente a fost 
celebrarea S  ntei Liturghii din data de 13 iulie, când s-au 
adunat la Zece Hotare, preo i, coordonatori, copii i tineri 
din Comunitatea “Don Orione”, p rin i, precum i gru-
pul de tinere cerceta e din Fran a. Cu aceast  ocazie, mai 
mul i copii i chiar i adul i din marea familie orionin , au 
depus promisiunea c  vor respecta legile scout, devenind 

Tab ra copiilor i tinerilor de la “Don Orione” Oradea
astfel cerceta i.

La  nalul taberei, to i cerceta ii au primit câte o di-
plom , dup  care au f cut cur enie, i-au strâns corturile 
i s-au întors la Oradea. În ultimele zile în România tinere-

le cerceta e din Fran a au vizitat ora ul nostru frumos i li 
s-au ar tat câteva din obiceiurile noastre.

Aceast  experien  a r mas în su  etele noastre o 
amintire nestins , a a cum ne m rturise te una din tinerele 
cerceta e franceze: „Am petrecut împreun  ni te zile pline 
de soare, voie bun , entuziasm, multe zâmbete, aventuri… 
pe scurt, a fost prezent acel SPIRIT SCOUT cu care se la-
ud  to i cerceta ii din lumea întreag . Am fost bucuro i c , 
de i suntem din ri diferite, cu obiceiuri diferite, am avut 
cel pu in un lucru în comun: Cercet ia, ...iar simbolul cel 
mai evident pentru cei care nu tiu ce este cercet ia, este 
acea cravat  pe care am primit-o dup  ce ne-am depus 
promisiunea în fa a semenilor i celui care ne vegheaz  
pa ii zi de zi, clip  de clip  - în fa a lui Dumnezeu”.

Desp r irea a fost una trist , dar vesel  totodat . 
Trist  pentru c  s-a terminat i vesel  c  ne-am cunoscut i 
am legat prietenii frumoase i cu gândul c  ne vom reve-
dea curând ne-am urat reciproc DRUM BUN…. i, de ce 
nu, poate revederea va   chiar la Paris.

Pr. Mihai FECHET

În 14 Iulie 2014, la împlinirea a 115 ani de la na terea Episcopului greco-
catolic Vasile Aftenie, s-a inut slujba de s  n ire a Troi ei ridicate în memoria sa 
la casa p rinteasc  din Lodroman (Jud. Alba). 

Au participat rude ale Episcopului martirizat i al i credincio i. Este pri-
ma slujb  greco-catolic  din satul s u natal – Lodroman dup  arestarea Episco-
pului Vasile Aftenie în 1948 i trimiterea lui la moarte. Slujba a fost o  ciat  de 
P rintele Prof. Dr. Anton Moisin, îmbr cat în reverenda p strat  de la Episco-
pul Valeriu Traian Fren iu (martirizat i el în temni ) i în od jdiile P rintelui 
Octavian Moisin, Prelat Papal, care a slujit cu ele 65 de ani în Catacomb . 

A fosst prezent fostul Senator Ioan Moisin, din ini iativa i pe cheltuiala 
c ruia s-au ridicat Troi a i placa comemorativ . 

În cuvântul de dup  slujba de s  n ire, Pr. Anton Moisin i-a îndrumat pe 
cei de fa  s  cinsteasc  memoria i exemplul Episcopului Vasile Aftenie care 
i-a dat via a pentru credin .

Ioan MOISIN
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Într-un foarte sincer interviu acordat revistei ar-
gentiniene “Viva”, Papa Francisc a vorbit de propria 
sa experien  pentru a creiona un stil umil de via  
care îns  poate aduce fericirea.

Unul din ele este sfatul acordat familiilor de 
a „stinge televizorul atunci când se strâng la mas ”, 
pentru ca oamenii s  comunice, dar i abandonarea 
eforturilor de a-i converti pe al ii la modul t u de gân-
dire, chiar i când e vorba de religie, scrie “The Inde-
pendent”.

Iat  cele 10 sfaturi pe care Papa Francisc le ofe-
r  celor care vor o via  mai fericit .

1. „Tr ie te i las  i pe al ii s  tr iasc ”. Fieca-
re om ar trebui s  urmeze acest principiu, spune Papa.

2. „D ruie te-te pe tine celorlal i”. Oamenii tre-

Noul Vicar Episcopal cu preo ii al Eparhiei de Oradea
În data de 1 august 2014, PSS Virgil Bercea, 

Episcop al Eparhiei de Oradea, a semnat decretul de 
numire a noului Vicar Episcopal cu preo ii, al Eparhiei 
de Oradea, în persoana p rintelui Antoniu Titus Chifor, 
pân  acum rector al Seminarului “S  n ii Trei Ierarhi 
Vasile, Grigore i Ioan” din Oradea. Decretul a intrat 
în vigoare în data de 6 august 2014 - de S rb toarea 
Schimb rii la Fa  a Domnului.

Pr. Antoniu Titus Chifor s-a n scut la data de 10 
iulie 1981.

Între anii 1996 i 2000 a urmat studiile liceale la 
Liceul Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare din 
Blaj. Studiile universitare le-a urmat între anii 2000 i 
2005 la Facultatea de Teologie Greco-Catolic , depar-
tamentul din Blaj al Universita ii “Babe -Bolyai”. Aici 
a ob inut Licen a în Teologie cu lucrarea: “Dreapta-cre-
din  i erezia în Biserica Antic , secolele II-III”.

A urmat, între anii 2006 i 2009, o perioad  de 
studii post-universitare încheiate cu ob inerea unui 
Master în Teologie Biblic  pentru lucrarea: „L’Evangile 
de Jean dans le Temps pascal Byzantin. Hermeneutique 
liturgique et pascale des récits johanniques propres au 
Pentecostaire” sus inut  la “L’Institut Catholique de 
Paris”. Tot în aceast  perioad  a mai ob inut un certi  -
cat ISEO acordat de c tre “L’Institut Supérieur des Etu-
des Œcuméniques” i un certi  cat superior de Greac  
Biblic  de la “L’Ecole des Langues et Civilisations de 
l’Orient Ancien” (ELCOA).

Dup  ce s-a c s torit a fost hirotonit diacon, iar 
la 15 august 2008, preot.

Între anii 2007 i 2009 a sus inut o activitate dia-
conal  i preo easc  în parohia Notre Dame des Vertus, 
Aubervilliers, Fran a. Aici a fost responsabil cu asigu-
rarea permanen ei la secretariatul parohiei, consilierea 
persoanelor provenind din diferite categorii sociale, 

responsabil de vizitarea bolnavilor i asigurarea asis-
ten ei lor spirituale, responsabil de catehez  i de imi-
gran ii români din Nordul Parisului.

În anul 2009 a fost numit Vicerector i Formator 
al anilor III-IV la Seminarul Teologic Greco-Catolic 
„S  n ii Vasile, Grigore i Ioan” din Oradea, iar la 15 
iunie 2010, Rector al acestui Seminar. În data de 1 au-
gust 2014 a fost numit Vicar Episcopal cu preo ii în 
Eparhia de Oradea.

Îi dorim multe haruri i binecuvânt ri pentru 
noua misiune încredin at .

Biroul de pres

buie s   e deschi i i genero i cu ceilal i, a spus Fran-
cisc, „pentru c  dac  te retragi în tine, ri ti s  devii 
egoist. Iar apa care b lte te, se stric ”.

3. „În via  trebuie s  r mâi calm”. Papa, care a 
fost profesor de literatur  i a predat în licee, folosea 
o imagine dintr-un roman al scriitorului argentinian 
Ricardo Guiraldes, în care protagonistul, gaucho-ul 
Don Segundo Sombra, î i rememoreaz  felul în care 
i-a tr it via a.

4. „Un sentiment s n tos al odihnei”. „Consu-
merismul ne-a adus anxietate în via ”, spune Papa, 
i i-a sf tuit pe p rin i s  î i p streze timp pentru a 

se juca cu copiii lor i s  închid  televizoarele atunci 
când se a eaz  la masa în familie.

5. Duminicile ar trebui s  r mân  zile de repa-

Cele 10 sfaturi date de Papa Francisc pentru o via  mai fericit
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Noul Rector al Seminarului
Noul rector al Seminarului “S  n ii Trei Ierarhi 

Vasile, Grigore i Ioan” din Oradea este p rintele An-
ton Vasile Cioba, numit prin decret episcopal de c tre 
PS Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, în 
data de 1 august 2014. Decretul a intrat în vigoare în 
data de 6 august - de S rb toarea Schimb rii la Fa  a 
Domnului.

Pr. Anton Cioba s-a n scut în data de 3 ianuarie 
1986 i este originar din Habic, jud. Mure . A urmat 
studiile liceale la Liceul Teologic Greco-Catolic din 
Oradea în perioada 2000 – 2004. S-a format apoi în 
Seminarul “S  n ii Trei Ierarhi Vasile, Grigore i Ioan” 
din Oradea,  ind student al Departamentului din Ora-
dea al Facult ii de Teologie Greco-Catolic  din cadrul 
Universit ii “Babe -Bolyai” Cluj Napoca, în perioada 
2004 – 2008. Aici a ob inut Licen a în Teologie pen-
tru sus inerea lucr rii cu tema: “Iconogra  a bizantin : 
fundament i teologie”.

În anul 2008 pleac  la Roma pentru a- i des -
vâr i studiile teologice la Universitatea Ponti  cal  
Salezian , unde, în anul 2009, ob ine Licen a în Edu-
ca ie Religioas  la Facultatea de tiin e ale Educa iei, 
pentru sus inerea lucr rii cu titlul: “Icoana bizantin : 
instrument catehetic al Bisericii Greco-Catolice din 
România”. A fost hirotonit preot celibatar în data de 16 
august 2009. În anul 2010 a urmat un curs intensiv cu 
titlul: “Exorcism i Rug ciune de eliberare” la Institu-
tul Sacerdos al Ateneului Ponti  cal “Regina Apostolo-
rum” din Roma, iar în anul 2012 ob ine Masteratul în 
Pastora ia Tineretului i Catehetic , la Facultatea de 
Teologie a Universit ii Ponti  cale Saleziene, pentru 
sus inerea lucr rii cu titlul: “Satanismul: provocare 
pentru pastora ia tineretului”. În perioada studiilor la 
Roma, Pr. Anton a fost alumn al Colegiului Ponti  cal 
“Pio Romeno”.

A urmat apoi un an de practic  pastoral  ca 
vice-paroh al Catedralei din Cuneo, Italia dup  care 
s-a întors în România, la Oradea, unde a fost Direc-
tor Spiritual al Liceului Greco-Catolic “Iuliu Ma-
niu”, Asistent Spiritual al Asocia iei Tinerilor Ro-
mâni Uni i (ASTRU) Oradea, Asistent Spiritual al 
sectorului tineri din Ac iunea Catolic  din România 
i responsabil al Biroului Eparhial de pres . 

Dorim noului p rinte rector multe haruri i bi-
necuvânt ri în noua sa misiune de formare a viitori-
lor preo i.

Biroul de pres

os. Muncitorii ar trebui s  in  de duminici, pentru c  
„duminica este pentru familie”, a spus Papa.

6. Trebuie g site c i noi de a crea locuri de 
munc  demne pentru tineri. „Trebui s   m creativi în 
ceea ce-i prive te pe tineri. Dac  nu au oportunit i, 
vor ajunge s  se drogheze” i vor   mult mai vulne-
rabili,  ind tenta i uneori s  se sinucid , a spus Papa.

7. Natura trebuie respectata i protejat . Degra-
darea mediului „este una dintre cele mai mari provo-
c ri din via a noastr ”, a spus Înaltul Pontif. „Cred 
c  una din întreb rile pe care nu ni le punem este: nu 
cumva se sinucide omenirea cu aceast  folosire f r  
discriminare i tiranic  a naturii?”.

8. S  nu  m negativi ti. „Nevoia de a vorbi de 
r u al i oameni indic  pre uirea de sine foarte sc zu-
t ”. Asta înseamn  c  „m  simt atât de neînsemnat în-
cât, în loc s  m  înal  eu, trebuie s  îi cobor pe al ii”, 

a spus Papa. „E foarte s n tos s  scapi de toate senti-
mentele negative”.

9. Nu face prozelitism, respect  credin a altora. 
„Îi putem inspira pe cei care ne privesc comunicând 
cu ei. Dar cel mai r u lucru dintre toate este prozelitis-
mul religios, care paralizeaz : ‚Vorbesc cu tine pentru 
c  vreau s  te conving’. Nu! Fiecare persoan  dialo-
gheaz , i în primul rând î i ofer  propria identitate. 
Biserica cre te prin atragere, nu prin prozelitism”, a 
spus Papa.

10. Lucreaz  pentru pace. „Tr im într-o perioa-
d  de mari r zboaie, iar nevoia de pace trebuie stri-
gat . Uneori, pacea d  impresia c  e t cut , dar nu e 
niciodat  t cut , pacea e ceva ce trebuie s  se impun  
i s   e dinamic ”, a mai spus Papa Francisc.

www.ziare.com
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Preluarea puterii politice, dup  cel de-al Doilea 
R zboi Mondial, de c tre comuni ti, a avut o înrâurire 
major  asupra întregii societ i române ti. Transform -
rile impuse cu „puterea pumnului” au afectat toate seg-
mentele vie ii, de la sistemul politic democratic, la cel 
academic, pân  la cel religios.

Des  in area Bisericii Greco-Catolice r mâne, în 
continuare, un subiect delicat în societate româneasc . 
Adev rurile privind modul abuziv la care s-a recurs 
pentru a înf ptui aceast  misiune, trasat  de Moscova, 
încep, treptat, treptat, s  ias  la iveal . 

Volumul „Eparhia Greco-Catolic  de Oradea i 
Securitatea în anul 1948”, autor Sergiu Soica, vine s  
scoat  dintr-un col  de umbr , toate aceste m rturii t i-
nuite cu grij . Ap rut  de curând, la Editura Mega din 
Cluj – Napoca, cartea abordeaz  o tematic  mai pu in 
cercetat , Eparhia Greco-Catolic  din ora ul de pe Cri  
i destinele preo ilor din aceast  zon , la momentul 

tragic al des  in rii acestui cult. Volumul grupeaz , în 
partea a doua, 76 de documente despre aceast  insti-
tu ie, care ilustreaz  prigoana preo ilor i enoria ilor 
s i, dar i modul în care organele de securitate loca-
l  exercitau supravegherea credincio ilor. Abdicarea 
for at  a Regelui Mihai, la 30 decembrie 1947, a l sat 
cale liber , Guvernului Petru Groza pentru exercitarea 
terorii asupra opozan ilor. Fiecare lun  din anul 1948, 
a reprezentat un pas în fa  c tre des  in area cultului 
unit, care a culminat pe 1 decembrie 1948, cu adoptarea 
Decretului de dizolvare a Bisericii Române Unite. 

Noua Constitu ie, din 13 aprilie 1948, face un 
pas spre limitarea cultului, 
apoi sunt des  in ate colile 
confesionale, iar episopii 
greco-catolici sunt aresta i, 
rând pe rând. În acest an, 
1948, Episcopia Greco-
Catolic  de Oradea avea 
192 de preo i, 197 parohii, 
o m n stire, Academia Te-
ologic  i 200.000 de laici. 
În fruntea Episcopiei se 
a  a Valeriu Traian Fren iu, 
arestat i decedat în anul 
1952, la închisoarea de la 
Sighet, dup  un cumplit 
program de exterminare. 

Des  in area cultului 
s-a desf urat în paralel i 
cu o ampl  campanie de 
obligare a clericilor i lai-
cilor de a trece la ortodo-

xie. Pentru c  au refuzat i au luptat pentru credin a lor, 
54 de preo i de pe raza Episcopiei de Oradea, în frunte 
cu episcopul, au îndurat ororile deten iei comuniste. 
Dintre ace tia, opt au decedat în celulele întunecoase 
ale pu c riilor pres rate pe întregul p mânt românesc: 
Baliban Teo  l (Beiu ), Boca Mihai (Oradea), Borz Ilie 
(Drighiu), Fanea Victor (Sâncrai), Episcopul Valeriu 
Traian Fren iu (Oradea), Gherman Mihai (Tarcea), Ma-
ghiar Augustin (Oradea), uta Vasile (Cig). Anii de de-
ten ia la care au fost condamna i de ace ti martiri sunt 
exemplari: Episcopul Hir ea Iuliu a executat 11 ani i 7 
luni, pr. Ra iu Alexandru (Oradea) – 14 ani, pr. Rotaru 
Mihai (Dr ge ti) – 13 ani i 8 luni, canonicul T mâian 
Corilonau (Oradea) a efectuat 12 ani i 4 luni de temni-

, iar pentru a renun a la credin  a fost torturat în chip 
bestial,  ind-i vârâte mâinile în foc i b tut f r  mil , 
economul Mangra Gheorghe (Academia Teologic  Ro-
mân -Unit  – Oradea) – 5 ani i 2 luni etc. 

În paginile acestui volum se reg sesc documente 
prin care a fost preluat, în mod abuziv, de c tre regimul 
comunist Palatul Episcopal, situat în Pia a Malinovszki 
nr. 3, din acea vreme. În partea a doua a lucr rii, autorul 
Sergiu Soica aduce în spa iul public, un corpus de do-
cumente, de prim  mân , culese din arhivele diferitelor 
institu ii publice, m rturii care constituie o prim  baz  
pentru viitoarele cercet ri în domeniu.

Cristina PU CA
http://zidezi.ro

Destine frânte în comunism.
Preo ii greco-catolici i Securitatea din Oradea
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Cerceta ii Români Uni i în tab r  pe Valea Boiului
Asocia ia Cerceta ii Români Uni i a organizat 

tab ra de var  de anul acesta pe Valea Boiului, în sa-
tul Lor u, com. Bratca, Bihor. Tab ra a fost împ r it  
pe dou  categorii de vârst . În perioada 7-10 iulie s-au 
desf urat activit ile pentru lupi ori i pui de lup, iar 
în 11-18 iulie a avut loc tab ra de cerceta i – b ie i i 
fete. Ace tia au fost organiza i în patrule de 5-8 cer-
ceta i, b ie ii desf urându- i activit ile întotdeauna 
separat de fete.

Aproximativ 60 de persoane din Oradea, Bu-
cure ti, Foc ani i F g ra  au fost prezente în aceast  
tab r  – atât copiii i adolescen ii participan i, cât i 
responsabilii cu organizarea. Tema taberei a fost ”res-
ponsabilitatea”, iar printre problemele discutate s-au 
g sit participarea, respectul, rela ia cu Dumnezeu i 
solidaritatea. 

Programul unei zile începea la ora 6.30 cu pri-
mirea alimentelor i preg tirea micului dejun de c tre 
o patrul , în timp ce cealalt  avea înviorare i toaleta. 
La 7.30 se lua micul dejun în comun, urmând ca de la 
8.30 s  se o  cieze careul cu ceremonialul de diminea-

. De la ora 9.00 începeau atelierele sau alte activit i 
practice, dar i jocuri sau colocvii personale. Între orele 
12.00 i 14.30  ecare patrul  preg tea i servea prân-
zul. Dup  siest  se desf urau alte activit i în comun, 
în general ateliere practice, urmate de ateliere de po-
teca alb  sau dezbateri pe tema zilei. Între orele 18.30 
i 20.00 avea loc preg tirea i servirea cinei, urmând 

preg tirea pentru veghe. Aduna i to i împreun , în jurul 
focului, cerceta ii î i încheiau ziua în cel mai frumos 
mod posibil, prin veghea de sear , retr gându-se apoi 
la corturile lor în silentium.

Duminic , cerceta ii împreun  cu cerceta ele au 
participat la Sfânta Liturghie celebrat  în aer liber de 
p rintele Cornel Che e. De asemenea, un moment de-
osebit de emo ionant a constat depunerea promisiunii 

de c tre nou  cerceta i, dou  cerceta e i un drume  în 
cadrul ceremonialului de promisiune din ultima zi de 
tab ra, la care a fost prezent p rintele Romeo Polac, 
care ne-a ajutat la buna desf urare a taberei.

Tab ra de var  este cea mai complex  i mai mo-
bilizant  activitate a cerceta ilor. Faptul c  timp de o 
s pt mân , to i au renun at la telefonul mobil, tablet , 
televizor sau calculator, pentru a redescoperi frumuse-
ea traiului simplu în natur , poate deveni una dintre 

cele mai interesante experien e de vacan  sau poate 
chiar de via  pentru copiii i adolescen ii din Româ-
nia. Diversele activit i la care cerceta ii au trebuit s  
se descurce pe cont propriu sau în echip , cum ar   
instalarea corturilor, adunarea lemnelor i aprinderea 
focului, realizarea de construc ii doar cu ajutorul lem-
nelor i a sforii, prepararea i servirea meselor în  eca-
re zi, drume iile i explorarea naturii, concursurile de 
buc t rie i de orientare, veghea de seara, marele joc, 
precum i diferitele ateliere cu dezbateri au avut rolul 
de a-i face pe cerceta i s  în eleag  ce înseamn  spiri-
tul cercet esc i precum i deviza noastr  „Cerceta i, 
Întotdeauna Gata!”

Antoniu SUCIU

Încep miercuri 17 septembrie 2014, ora 18.00 i 
se încheie duminica 21 septembrie, ora 14.00

Exerci iile spirituale sunt o puternic  experien  
cu Dumnezeu, stârnit  prin ascultarea Cuvântului s u, 
în eleas  i acceptat  în via a personal , sub ac iunea 
Spiritului Sfânt, unde într-o atmosfer  de lini te, de ru-
g ciune i cu ajutorul unui îndrum tor spiritual, pri-
me ti capacitatea de discern mânt pentru puri  carea 
inimii, reformarea vie ii i urmarea lui Cristos, pentru 
împlinirea propriei misiuni în Biseric  i în societate.

Înscrieri i informa ii pe site: www.iezuiti.ro, 
prin e-mail: centrulmanresa@iezuiti.ro

sau la telefon: 0264-406471; 0743020331
V  a tept m cu drag!

Iezui ii din Cluj

Exerci ii Spirituale pentru to i credincio ii
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Colect  Special
Asocia ia Caritas Eparhial Oradea a organizat o colect  special  

pentru victimile inunda iilor din Serbia, Bosnia i Her egovina. Tasul din 
data de 15 iunie 2014, a fost predat, de parohii asocia iei. Astfel au intrat în 
caseria asocia iei suma de 20.638 lei.
 Domnul s  v  binecuvânteze pe to i cei ce aduce i daruri i face i 
bine întru s  ntele noastre biserici i v  aduce i aminte de cei s raci.

Pr. Olimpiu Todorean

Ale d, 46 lei
Ardud, 310 lei
Bab a, 240 lei
B ile Felix, 50 lei
B i a, 200 lei
Beiu , 259 lei
Beznea, 580 lei
Boc a, 30 lei
Calea Mare, 50 lei
Cam r, 25 lei
Carei, „Sfântul Andrei”, 920 lei
Carei, „Sfântul Anton”, 72 lei
C ua , 100 lei
Che , 102 lei
Ciocaia, 200 lei
Cosniciu de Jos, 150 lei
Cosniciu de Sus, 150 lei
Crestur, 100 lei
Curtuiu eni, 150 lei
Dr goteni, 60 lei
Drighiu, 100 lei
Ghenetea, 100 lei
Giri u de Cris, 32 lei
Gruilung, 50 lei
Haieu, 255 lei
Halm d, 200 lei
Ip, 20 lei
Horoatu Crasnei, 400 lei
Huseni, 150 lei
Iaz, 190 lei
Ioani , 100 lei
Izvoarele, 205 lei
Marca, 165 lei
Marghita, 500 lei
Marin, 200 lei

Nojorid, 30 lei
Oradea Catedrala „Sfântul Nicolae”, 950 lei
Oradea, M n stirea „Maica Domnului”, 1.750 lei
Oradea, „Sfânta Treime”, 158 lei
Oradea, „Duminica Tuturor S  n ilor”, 415 lei
Oradea, „Sfântul Gheorghe”, 500 lei
Oradea, „Sfântul Anton”, 33 lei
Ortelec, 50 lei
Pi colt, 100 lei
Plopi , 300 lei
Pocola, 245 lei
Por , 465 lei
Racova, 100 lei
Poiana, 140 lei
Sâmb ta, 420 lei
Sânlaz r, 100 lei
Sântandrei, 522 lei
S rsig, 77 lei
S uca, 325 lei
Silva , 50 lei
Sudrigiu, 50 lei
Suplacu de Barc u, 50 lei
Supuru de Jos, 100 lei

ilindru, 150 lei
imleu Silvaniei, 2.830 lei
tei, 250 lei
umal, 730 lei
uncuiu , 100 lei

T nad, 300 lei
Valc u de Jos i Sâg, 900 lei
Valea lui Mihai, 100 lei
Zal u, „Sfânta Familie”, 1.092 lei
Zal u, „Sfântul Ap. Petru i Pavel”, 721 lei
ASTRU Oradea, 71 lei
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Locuin e pentru tineri defavoriza i
Zece perechi de tineri majori care au p r sit insti-

tu iile de ocrotire ale statului, doresc s  lucreze i s - i 
întemeieze o familie vor bene  cia, timp de cinci ani, de 
o locuin  într-un imobil ce va   construit de Asocia ia 
Caritas Eparhial Oradea, a declarat mar i, pentru AGER-
PRES, preotul Olimpiu Todorean, pre edintele asocia iei. 

S  n irea temeliei blocului cu zece apartamente, pe 
trei etaje, destinat tinerilor defavoriza i a avut loc miercuri, 
6 august 2014, în strada Cantacuzino, nr. 56, din Oradea. 

„Noi nu dorim s  avem proprietari, dar nici asista i 
sociali. Vrem s  le acord m o ans  tinerilor f r  p rin i, 
care vor s - i întemeieze o familie i s  lucreze, pentru a 
se integra i ei în societate”, a a  rmat preotul. 

Tinerii vor   îndruma i pentru a- i g si un loc de 
munc  corespunz tor, pentru a înv a s  î i gestioneze 
banii, resursele, via a în general. Fiecare familie va pu-
tea locui în acest bloc pentru o perioad  de maxim cinci 
ani. În toat  aceast  perioad  ei nu vor   singuri, deoarece 
când vor avea nevoie de sprijin, de îndrumare, speciali tii 
asocia iei le vor   aproape. Dup  cinci ani, se preconizea-
z  ca ace tia s  reu easc  s - i conduc  singuri via a. De 
asemenea, în blocul DAR ei nu vor sta gratuit. Vor pl ti 
cheltuielile pentru facturi i o mic  chirie,  ind obliga i i 
s  depun  lunar o sum  de bani într-un cont, astfel c  dup  
cinci ani vor avea o rezerv  care s   e folosit  ca un mic 
avans pentru a- i putea lua un credit sau pentru a merge în 
chirie într-o alt  loca ie, în condi ii similare cu alte familii.

„Este o datorie cre tineasc  s  ne ajut m semenii, 
mai cu seam  pe cei care nu au avut niciodat  p rin i, c -
rora le-a lipsit întotdeauna afec iunea mamei, nu au niciun 
punct de reper, niciun sprijin. Venim în ajutorul celor care, 
descoperind dragostea, vor s  tr iasc  bucuria de a avea o 
familie i de a d rui ceea ce ei nu au putut primi, iubire”, 
a mai spus preotul. 

Proiectul intitulat „Un DAR pentru via ” în va-
loare total  de 400.000 de euro este sus inut  nanciar cu 
350.000 de euro de c tre Asocia ia Chiese del’Est din 
Italia, diferen a de 50.000 de euro urmând 
s   e ob inut  de Asocia ia Caritas Eparhial 
Oradea de la sponsori sau donatori persoane 
 zice i juridice din România. Blocul de lo-

cuin e va   construit în aproximativ 12 luni. 
Asocia ia Caritas Eparhial mai con-

struie te în prezent, în Oradea, un c min 
pentru b trâni cu garsoniere numit Casa 
Fren iu, pe strada Spartacus, cu o capacitate 
de 48 de persoane, a c rui valoare se ridic  la 
1,2 milioane de euro. Cl direa este aproape 
de  nalizare, dar pentru c  se bazeaz  pe do-
na ii, termenul de predare este estimat pentru 
septembrie 2015.

Asocia ia mai vine în ajutorul semeni-
lor nec ji i prin Centrul social „Maria Rosa”, 
unde zilnic m nânc  70 de oameni ai str zii 

i au posibilitatea de a face du . De asemenea, voluntarii 
asocia iei asigur  bunul mers al unui centru de zi pentru 
copii, ce g zduie te 11 copila i, iar din toamn  vor prelua 
i un centru de zi pentru copii din localitatea Ioani .

Eugenia PA CA, Agerpres
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1,5 Lei

Noul Protopop de Marghita

P rintele Jean Baptiste Robin s-a reîntors la Domnul
În seara zilei de joi 31 iulie 2014, P rintele Jean Baptiste Robin, primul Rector 

al Sanctuarului Arhiepiscopal Major de la C rbunari, s-a întors în casa Tat lui ceresc.
C lug rul de origine francez  Jean Baptiste Robin, a vie uit ca pustnic în Sanc-

tuarul de la C rbunari închinat Fecioarei S racilor (Blaj), în cinstea Apari iilor Prea-
s  ntei Fecioare Maria de la Banneux (Belgia), nutrind o mare dragoste fa  de Bise-
rica Greco-Catolic  din România.

Fusese hirotonit în Catedrala Blajului în data de 14 noiembrie 2004 de c tre PF 
P rinte Cardinal Lucian Mure an.

Absolvent al Facult ii de litere, în 1974, P rintele Jean Baptiste pleac  în Afri-
ca, în Burkina Faso. Aici îl descoper  pe Dumnezeu, având ca model pe celebrul 
c lug r francez Charles de Foucault, care a pustinicit în Sahara. Acesta i-a fost model 
i ajutor în descoperirea valorilor vie ii pustnice ti i a minunii contempla iei. Dup  

un timp, revine în Fran a, dar îndat  se hot r te s  plece în Haiti, unde se înt re te în 
hot rârea de a deveni monah. Întors în Fran a, intr  în ordinul c lug resc al benedic-
tinilor, din care se retrage pentru a tr i autentica via a de sihastru.”

“Pustnice te în Mun ii Pirinei timp de 14 ani, unde descoper  tainele picturii 
biserice ti. În anul 1999 tr ie te o experien  deosebit . La auzul aclama iilor mul i-
mii credincio ilor aduna i la Sfânta Liturghie a celebrat  de Papa Ioan Paul al II-lea 
cu ocazia vizitei în România, `Unitate! Unitate!` fratele Jean-Baptiste se hot r te s  
vin  în ara noastr . Dup  câteva popasuri prin felurite locuri, s-a hot rât s  r mân  la 
C rbunari, unde l-a servit pe Domnul pân  la sfâr itul vie ii sale. 

www.catholica.ro

Noul Protopop de Marghita este Pr. Gheor-
ghe-Zorel Zima, numit prin decret episcopal de c -
tre PSS Virgil Bercea, episcop eparhial de Oradea, 
la data de 12 august 2014. Decretul intr  în vigoare 
în data de 1 septembrie 2014.

Pr. Zorel s-a n scut la data de 7 august 1979 în 
Satu-Mare. Urmeaz  coala General  la Odoreu (SM), 
iar apoi studiile liceale la Liceul Teologic Greco-Cato-
lic Oradea. În perioada 1997-2004 urmeaz  cursurile 
universitare i masteratul la Departamentul Oradea al 
Facult ii de Teologie Greco-Catolic  din cadrul Uni-
versit ii “Babe -Bolyai” Cluj-Napoca, unde ob ine ti-
tlurile de „Licen iat” în Teologie i cel de „Masterat” 
în Istoria Bisericii.

În perioada 2008-2011 urmeaz  cursurile colii 
doctorale la Universitatea din Bucure ti, Facultatea de 
Teologie Romano-Catolic  i Asisten  Social  ob i-
nând titlul de „Doctor” în Teologie în urma sus inerii 
lucr rii cu tema: „Studiu comparativ între Catehismul 
lui Iosif de Camillis i Catehismul Bisericii Catolice”.

Pr. Zorel este c s torit i are doi copii.
A fost hirotonit preot în data de 25 august 2002. 

A fost apoi vicerector al Seminarului “S  n ii Trei Ierarhi 
Vasile, Grigore i Ioan” din Oradea, administrator paro-
hial al Parohiei Ciocaia, iar din 29 iunie 2003 – paroh la 
Valea lui Mihai. Din anul 2006 este responsabil al Biro-
ului Pastoral Eparhial pe Protopopiatul Ierului iar din 20 
noiembrie 2011 preia i administrarea Parohiei Voivozi.

Sub p storirea sa are loc reîn  in area Reuniunii 
Mariane în parohiile Valea lui Mihai i Voivozi, iar în 
2008 fondeaz  Asocia ia „Ave Miriam” de pe lâng  Pa-
rohia Valea lui Mihai i a oratoriului „Col  de Rai”.

În acela i timp s-a ocupat i de construirea noii 
biserici parohiale care a fost s  n it  în data de 22 mai 
2011, când a primit i distinc ia de „stavrofor” cu drept 
de a purta crucea pectoral . 

Dorim noului P rinte Protopop multe haruri i 
binecuvânt ri cere ti în misiunea sa de a conduce spre 
Domnul tot mai multe su  ete.

Biroul de pres


