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Cu ocazia vizitei pe care a f�cut-o la Oradea, vi-
neri 7 martie 2009, dl. ministrul al Culturii, Cultelor 
�i Patrimoniului Na�ional, Theodor Paleologu, a vizitat 
�i Eparhia Greco-Catolic� de Oradea, la invita�ia Prea-
s� n�itului Virgil Bercea. O întâlnire preliminar� a avut 
loc în Sala Mare a Prim�riei, unde domnul ministru a 
sus�inut o conferin�� intitulat� “Actualitatea teologiei 
politice”, conferin�� care s-a bucurat de un real interes. 

Vizita propriu-zis� a început la Catedrala Sfân-
tul Nicolae, monument arhitectonic a� at în proces de 
reabilitare. Apoi oaspe�ii au vizitat Palatul Episcopal, 
cl�dire a� at� de asemenea într-un proces amplu de re-
abilitare �i de introducere în circuitul cultural or�dean. 
La � nal a avut loc o întrevedere a domnului ministru cu 
Preas� n�itul Virgil. La întâlnire au participat �i alte o� -
cialit��i jude�ene �i na�ionale: dl. Gavril� Ghilea - pre-
fectul jude�ului Bihor; d-na Ligia Miri�an - directorul 
Direc�iei de Cultur�, Culte �i Patrimoniul Na�ional Bi-
hor; dl. Adrian Lemeni - secretar de stat pentru Culte; �i 
Stelic� Gombo� - consilier în cadrul aceleia�i institu�ii. 

La întâlnire a participat �i Nun�iul Apostolic 
Francisco Javier Lozano, a� at la Oradea cu ocazia      în-
sc�un�rii noului Episcop romano-catolic, Bocskei  Laszlo. 

Biroul de pres� al Episcopiei

Theodor Paleologu la Eparhia 
Greco-Catolic� de Oradea

Vremea ploioas� �i rece nu i-a împiedicat pe 
clovni �i pe voluntarii Asocia�iei Caritas Eparhial Ora-
dea s� ias� în strad� ca s� împart� baloane �i nasuri 
ro�ii (accesoriul nelipsit al clovnilor) trec�torilor, cu 
ocazia Zilei nasului ro�u, s�rb�torit� pentru prima dat� 
la Oradea. Cu zâmbetul pe buze, ace�tia au încercat s� 
le transmit� din bucuria lor �i celor care s-au a� at ieri 
în trecere pe Corso.

Comedioterapia a fost în� in�at� în Marea Brita-
nie în ziua de Cr�ciun, în anul 1985, ca o reac�ie � reas-
c� a lumii civilizate la problema foametei cu care se 
confrunta Continentul negru, în general, �i Etiopia, în 
particular. Ideea era simpl� - comedioterapia putea face 
lumea s� râd�, dar, în acela�i timp, s� strâng� bani pen-
tru a ajuta oamenii a� a�i în di� cultate. Dup� scurt timp, 
a ap�rut s�rb�toarea denumit� sugestiv Ziua nasului 
ro�u, unde chiar de la prima edi�ie s-au adunat fonduri 
în valoare de 15 milioane lire sterline. Indiferent dac� 
sprijin� orfanii care �i-au pierdut p�rin�ii din cauza 
SIDA sau persoanele în vârst� abuzate, comedioterapia 
folose�te aceste fonduri f�r� a face discrimin�ri. Aso-
cia�ia Caritas Eparhial Oradea a s�rb�torit, ieri, pentru 
prima dat� la Oradea Ziua nasului ro�u. Evenimentul a 
avut ca scop aducerea unui zâmbet pe fe�ele trec�tori-
lor. Cu aceast� ocazie, clovnii �i al�i voluntari cu nasul 
ro�u care au luat parte la eveniment au str�b�tut zona 
pietonal� de pe strada Republicii, distribuind baloane 
�i zâmbete. Punctul de plecare a fost Libr�ria „Galaxia 
Gutenberg”, iar mar�ul s-a oprit la Magazinul Cri�ul. 
„Scopul ac�iunii l-a constituit distribuirea de baloane �i 
nasuri ro�ii, dorind astfel s� aducem un zâmbet pe fa�a 
celor c�rora le-am ie�it în cale”, ne-a declarata Ana-
Maria Laz�r, coordonatoarea voluntarilor. 

Dac� unii or�deni s-au ar�tat sceptici în privin�a 
activit��ii, al�ii am primit cu mare bucurie atât micile 
aten�ii oferite, cât �i farsele pe care clovnii le-au improvizat. 

www.crisana.ro

Comedioterapie pe Corso-ul 
or�dean
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Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
1 �i 8 martie 2009

S� îi invoc�m pe îngeri deseori

Dragi fra�i �i surori, 
Ast�zi este prima duminic� a Postului Mare, iar 

Evanghelia, cu stilul sobru �i concis al Sfântului Marcu, 
ne introduce în climatul acestui timp liturgic: „Spiritul 
Sfânt l-a condus pe Isus în pustiu. Acolo a r�mas patru-
zeci de zile �i a fost ispitit de Satana” (Marcu 1,12). În 
�ara Sfânt�, la vest de râul Iordan �i de oaza de la Ierihon, 
se a� � de�ertul lui Iuda, care prin v�i stâncoase, dep��ind 
o în�l�ime de circa o mie de metri, urc� pân� la Ierusalim. 
Dup� ce a primit botezul de la Ioan, Isus se avânt� în acea 
singur�tate condus de însu�i Spiritul Sfânt, care se a�eza-
se deasupra Lui, consacrându-l �i revelându-l ca Fiu al lui 
Dumnezeu. În pustiu, loc al încerc�rii, cum arat� experi-
en�a poporului lui Israel, apare într-o form� vie �i dramati-
c� realitatea kenozei, a dezgolirii lui Cristos, care s-a des-
puiat de forma lui Dumnezeu (cf. Filipeni 2,6-7). El, care 
nu a p�c�tuit �i nu poate p�c�tui, se supune încerc�rii �i 
de aceea poate suferi cu noi sl�biciunea noastr� (cf. Evrei 
4,15). Se las� ispitit de Satana, potrivnicul, care înc� de la 
început s-a opus planului de mântuire al lui Dumnezeu în 
favoarea oamenilor. 

Aproape în fug�, în povestirea scurt�, în fa�a aces-
tei � guri obscure �i tenebroase care îndr�zne�te s�-l ispi-
teasc� pe Domnul, apar îngerii, � guri luminoase �i mis-
terioase. Îngerii, spune Evanghelia, „îl slujeau” pe Isus 
(Marcu 1,13); ei sunt opusul Satanei. „Înger” înseamn� 
„trimis”. În tot Vechiul Testament g�sim aceste � guri care 
în numele lui Dumnezeu ajut� �i îi c�l�uzesc pe oameni. 
Este de ajuns s� amintim Cartea lui Tobia, unde apare � -
gura îngerului Rafael care îl asist� pe protagonist în atâtea 
vicisitudini. Prezen�a lini�titoare a îngerului Domnului 
înso�e�te poporul lui Israel în toate evenimentele bune �i 
rele. În pragul Noului Testament, Gabriel este trimis s� le 
vesteasc� lui Zaharia �i Mariei evenimentele fericite care 
sunt începutul mântuirii noastre; �i un înger, al c�rui nume 
nu este spus, îl avertizeaz� pe Iosif, orientându-l într-un 
moment de incertitudine. Un cor de îngeri aduce p�stori-
lor vestea cea bun� a na�terii Mântuitorului; la fel vor �  
tot îngerii care anun�� femeilor vestea de bucurie a învie-
rii Sale. La sfâr�itul timpurilor, îngerii îl vor înso�i pe Isus 
la venirea Sa în slav� (cf. Matei 25,31). Îngerii îl slujesc 
pe Isus care este desigur superior lor, �i aceast� demnitate 
este aici, în Evanghelie, proclamat� în mod clar, de�i dis-
cret. De fapt �i în situa�ia de extrem� s�r�cie �i umilin��, 
când este ispitit de Satana, El r�mâne Fiul lui Dumnezeu, 
Mesia, Domnul. 

Dragi fra�i �i surori, am înl�tura o parte considera-
bil� din Evanghelie dac� am l�sa de o parte aceste � in�e 
trimise de Dumnezeu, care anun�� prezen�a Sa între noi �i 
îi sunt un semn. S� le invoc�m deseori, ca s� ne sus�in� 
în str�dania de a-l urma pe Isus pân� la a ne identi� ca cu 
El. S� le cerem, în special în aceast� zi, s� vegheze asupra 
mea �i asupra colaboratorilor mei din Curia Roman� care 
în aceast� dup�-amiaz�, ca în � ecare an, vom începe s�p-
t�mâna de Exerci�ii spirituale. Maria, Regina Îngerilor, 
roag�-te pentru noi!

Rug�ciunea în Postul Mare ca „trans� gurare”

Dragi fra�i �i surori, 
Zilele trecute, cum �ti�i, am f�cut exerci�ii spiri-

tuale împreun� cu colaboratorii mei din Curia Roman�. 
A fost o s�pt�mân� de t�cere �i de rug�ciune: mintea �i 
inima au putut s� se dedice în întregime lui Dumnezeu, 
ascult�rii Cuvântului S�u, medit�rii misterelor lui Cris-
tos. P�strând propor�iile cuvenite, a fost pu�in din ceea 
ce s-a întâmplat apostolilor Petru, Iacob �i Ioan când Isus 
i-a purtat cu El pe un munte înalt, la o parte, ei singuri, �i 
în timp ce se ruga s-a „trans� gurat”: fa�a �i persoana sa 
ar�tau luminoase, str�lucitoare. Liturghia repropune acest 
renumit episod tocmai ast�zi, în a doua duminic� din Pos-
tul Mare (cf. Marcu 9,2-10). Isus dorea ca ucenicii S�i, 
în special cei care trebuiau s� aib� responsabilitatea de a 
conduce Biserica în faza na�terii ei, s� fac� o experien�� 
direct� a slavei Sale divine, pentru a înfrunta scandalul 
crucii. Într-adev�r, când va veni ceasul tr�d�rii �i Isus se 
va retrage ca s� se roage în Ghetsemani, îi va �ine aproape 
pe aceia�i Petru, Iacob �i Ioan, cerându-le s� vegheze �i s� 
se roage cu El (cf. Matei 26,28). Ei nu vor reu�i, dar harul 
lui Cristos îi va sus�ine �i îi va ajuta s� cread� în Înviere. 

�in s� subliniez c� Schimbarea la Fa�� a lui Isus a 
fost în mod substan�ial o experien�� de rug�ciune (cf Luca 
9,28-29). Rug�ciunea, de fapt, atinge culmea ei, �i de ace-
ea devine izvor de lumin� interioar�, când spiritul omului 
ader� la cel al lui Dumnezeu �i voin�ele lor se contopesc 
pentru a forma aproape un tot. Când Isus s-a urcat pe 
munte, s-a cufundat în contemplarea planului de iubire al 
Tat�lui, care îl trimisese în lume pentru a salva omenirea. 
Al�turi de Isus au ap�rut Ilie �i Moise, pentru a ar�ta c� 
Scripturile Sacre erau în acord în a anun�a misterul Pa�te-
lui, �i anume c� Cristos trebuia s� sufere �i s� moar� pen-
tru a intra în slava Sa (cf Luca 24,26.46). În acel moment, 
Isus a v�zut pro� lându-se înaintea Sa Crucea, extremul 
sacri� ciu necesar pentru a ne elibera pe noi de st�pânirea 
p�catului �i a mor�ii. �i în inima Sa, înc� o dat�, a repe-
tat propriul S�u „Amin”. A spus „da”, iat�-m�, fac�-se, 
o, Tat�, voin�a Ta de iubire. �i a�a cum se petrecuse dup� 
Botezul în Iordan, au venit din Cer semnele bun�voin�ei 
lui Dumnezeu Tat�l: lumina care l-a trans� gurat pe Cris-
tos �i glasul care l-a proclamat „Fiul iubit” (Marcu 9,7). 

Împreun� cu postul �i pomana, rug�ciunea formea-
z� structura fundamental� a vie�ii noastre spirituale. Dragi 
fra�i �i surori, v� îndemn s� g�si�i în acest timp al Postu-
lui Mare momente prelungite de t�cere, dac� e posibil, 
chiar de retragere, pentru a revizui propria via�� în lumina 
planului de iubire al Tat�lui ceresc. L�sa�i-v� c�l�uzi�i în 
aceast� ascultare mai intens� a lui Dumnezeu de Fecioara 
Maria, maestr� �i model de rug�ciune. Ea, chiar în întu-
nericul profund al p�timirii lui Cristos, nu a pierdut, ci a 
p�strat în su� etul ei lumina Fiului divin. De aceea o invo-
c�m ca Mam� a încrederii �i a speran�ei! www.catholica.ro
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(continuare în pag. 5)

În scurgerea timpului istoric �i a evolu�iei speciei 
umane, genera�ii dup� genera�ii, în succesiunea lor, s-au 
întrebat mereu: Ce este omul? La aceast� întrebare au 
venit o mul�ime de r�spunsuri, care au încercat s� pri-
veasc� �i s� defineasc� omul din unghiuri �i perspective multiple.

Privit din punct de vedere � zic, se poate spune c� 
omul este un corp ca oricare alt corp din natur�, format 
din molecule �i atomi. De aici, doar un mic pas pân� la 
a� rma�ia c� omul este o � in�� a naturii. Dominanta seco-
lului al XIX-lea a fost biologia reprezentat� de mul�i oa-
meni de �tiin��, printre care �i de englezul Charles Dar-
win, autorul faimoasei teorii: Originea speciilor (1859). 
V�zut prin prisma acestor teorii �i sub raport biologic, 
omul este asimilat cu un oricare alt organism viu, com-
pus din sisteme, organe, �esuturi �i celule. Ceva mai târ-
ziu a ap�rut antropologia, care î�i propunea s� g�seasc� 
instrumente �i metode pentru studiul �tiin�i� c al omului 
(genul homo hominis). Antropologia se de� ne�te ca o 
disciplin� holistic�, din dou� puncte de vedere: se ocup� 
cu studiul tuturor oamenilor, din toate epocile �i trateaz� 
toate dimensiunile umanit��ii. Ca �tiin��, într-o dezvol-
tare normal�, �i-a îndreptat aten�ia de la dimensiunea 
biologic� a omului, c�tre o alt� dimensiune complemen-
tar�, aceea care prive�te socialul.

Din punct de vedere social, omul face parte din 
familie, din comunitatea în care tr�ie�te, din colectivul 
în care lucreaz�, dintr-o anumit� categorie social�, na�i-
une, omenire. 

Principalele teorii antropologice ale secolului al 
XIX-lea sunt cele datorate lui Herbert Spencer, Karl 
Marx, Morgan �i E. Tylor. La sfâr�itul secolului al XIX-
lea �i începutul secolului al XX-lea, în cercetarea an-
tropologic� se impune treptat �i metoda etnogra� c�. Tot 
acum se formuleaz� teoriile moderne în �tiin�ele sociale, 
datorate lui Emile Durkheim �i Max Weber.

Amintim c� �coala sociologic� francez� condus� 
de Durkheim a încercat s� creeze o antropologie soci-
ologic�. O gândire apropiat� de cea francez� a avut �i 
�coala româneasc� de sociologie a lui Dimitrie Gusti, 
care considera c�: toate activit��ile omului, de la cele 
magico-religioase pân� la cele economice �i tehnice, 
î�i cap�t� un în�eles prin dimensiunea social� a omului. 
Aceia�i soart� o are omul  în structuralismul aplicat în 
sociologie de c�tre Levy Strauss (1).

Filoso� a prive�te omul dintr-un punct de vedere 
mai cuprinz�tor, în lumina unei concep�ii � loso� ce, a 
unei viziuni asupra lumii �i vie�ii. Antropologia � loso-
� c�, ini�iat� de Diltrey �i Bergson, dezvoltat� în secolul 
al XX-lea pân� la Max Scheler, Karl Jaspers �i Jacques 
Maritain, s-a dovedit superioar� naturalismului �i bio-
logismului secolului al XIX-lea, realizând o sintez� a 
condi�iei umane. În treac�t mai men�ion�m c�, paralel 
cu antropologia � loso� c�, s-au pus în eviden�� �i alte 
antropologii de tip cultural, politic etc.

Omul – act liber �i spirit întrupat
Un loc cu totul aparte, în modul de gândire, îl 

ocup� antropologia cre�tin�, care prive�te omul ca pe un 
întreg: � in�� spiritual� �i trupeasc�. Ea î�i � xeaz� cerce-
tarea în vastul câmp al datelor �i al experien�ei spiritu-
ale �i explic� natura uman�, manifest�rile �i destinul ei, 
prin ordinea spiritual�. În concep�ia cre�tin�, omul este 
o crea�ie dup� chipul �i asem�narea lui Dumnezeu. �i 
a zis Dumnezeu: s� facem omul dup� chipul �i asem�-
narea noastr� (…). �i l-a f�cut Dumnezeu dup� chipul 
S�u; dup� chipul lui Dumnezeu, b�rbat �i femeie i-a f�-
cut (Facerea 1, 26-27). Din aceast� Revela�ie cre�te, se 
dezvolt� întreaga antropologie cre�tin�.

Înv���tura Bisericii nu t�g�duie�te spusele �ti-
in�ei, potrivit c�reia omul este legat în dezvoltarea sa 
de regnul animal, ci permite libera discu�ie în privin�a 
aceasta. Provenirea omului dintr-un singur cuplu (mo-
nogenism), r�mâne înv���tura comun� cre�tin�, � ind în 
leg�tur� cu p�catul originar (str�mo�esc) (2). 

Omul este o � in��, o realitate cu totul aparte, care 
dep��e�te, prin capacitatea de socializare, de gândire, 
de comunicare, condi�ia celorlalte forme de via��, este 
punct de sprijin nou în judecarea lumii �i a vie�ii.

Pentru om, ca � in�� creat�, sintagma: dup� chipul 
�i asem�narea lui Dumnezeu are o semni� ca�ie major�. 
Finalitatea ultim� a ”Chipului”, „asem�narea” este ceva 
de ordin poten�ial, în care este implicat� direct liber-
tatea � in�ei omene�ti: având „Chipul”, depinde de noi 
s� devenim întru „asem�nare”. Unii exege�i asimileaz� 
„Chipul” cu  mintea (venim pe lume � in�e cuget�toare), 
iar „asem�narea” cu inima (de-venim în lume � in�e iu-
bitoare) (R�zvan Codrescu, în „Antropologie cre�tin�”). 
Omul este chemat, astfel, s� realizeze plin�tatea iubirii 
în plin�tatea ra�iunii, raportând-se la modelul absolut al 
dumnezeirii.

„Omul este o existen�� de r�scruce, un pisc al 
acestei existen�e, omul este un întreg, nu parte a acestei 
lumi în care se a� � situat: multitudinea de dimensiuni 
�i direc�ii ce-i sunt proprii face ca el s� ocupe o pozi�ie 
cu totul unic�. El acumuleaz� în condi�ia sa  � in�a �i 
cosmosul, tr�ie�te prezen�a absolutului divin, omul este 
o ampl� manifestare a tot ceea ce îl face s� existe, fapt 
care creeaz� �i tragica sa condi�ie” (3). 

De� ni�iile Bisericii referitoare la om nu epuizeaz� 
con�inutul antropologiei, ci cuprind elementele esen�ia-
le ale unei priviri de ansamblu asupra creaturii umane: 
produsul uman este alc�tuit din su� et �i din trup. Acest 
produs al ordinii naturale exist� �i „manifest� principial 
ceva care vine dincolo de natur�, ceva care poate �  v�zut 
ca o suprastructur� �i care de acolo de unde este prins, 
prin datele sigure �i simple ale vie�ii, îl arunc� deoda-
t� într-o zon� nou� critic�, plin� de dramatice încerc�ri. 
Situat la limita dintre materie �i spirit, dintre lucru �i 
idee, dintre real �i posibil dintre p�cat �i mântuire, omul 

Nicolae COSTRU�
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(urmare din pag. 4)

r�mâne continuu o problem� deschis�, o întrebare cu 
mai multe r�spunsuri, o existen�� îndurerat�, dar nu mai 
pu�in plin� de frumuse�e” (4). 

Omul este unica f�ptur� creat� dup� Chipul lui 
Dumnezeu însu�i, adic� persoan� dup� Chipul Persoanei:

„Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – 
Luna �i stelele pe care le-ai f�cut,
Îmi zic: Ce este omul, ca s� Te gânde�ti la el ?
�i � ul omului ca s�-l bagi în seam�?
L-ai f�cut  cu pu�in mai jos decât Dumnezeu,
�i I-ai dat st�pânire peste lucrurile mâinilor Tale,
Toate le-ai pus la picioarele lui” (5).
Tema persoanei, pentru gândirea cre�tin�, este 

întemeiat� pe revela�ia biblic�, pe teologia fondat� de 
P�rin�ii Bisericii, pe Dumnezeu ca existen�� personal� �i 
nu pe existen�a uman� ca atare.

„Fiecare persoan� n�scut� în aceast� lume re-
prezint� ceva, ceva ce n-a mai existat niciodat� înainte, 
ceva original �i unic. Fiecare om este nou pe lume �i este 
chemat s�-�i îndeplineasc� particularitatea sa  în aceast� lume” (6).

Aristotel a considerat omul (luat ca persoan�) 
drept � in�� social� �i ra�ional�. În secolul al VI-lea, Bo-
etius de� ne�te termenul de persoan� astfel: „Persona est 
substantia individua rationalis naturae (Persoana este o 
substan�� individual� de natur� ra�ional�)”. În lumina 
cercet�rilor �tiin�i� ce si experimentale mai recente, per-
soana este v�zut� �i se prezint� nu numai ca o sum� de 
atribute, ci are �i grade de dezvoltare. Ea este procesua-
l�, nu numai ra�ional� �i obiectual�. V�zut� din aceast� 
perspectiv�, se poate spune c�: „Persoana uman� este o 
structur� bio-psiho-social�, care se adapteaz� con�tient 
la lume �i societate, în formele cele mai individuale, cu 
cauzalitatea proprie cea mai ridicat�, realizând salturile 
cele mai mari în direc�ia Binelui, Adev�rului �i Frumo-
sului, pe care se bazeaz� s�n�tatea, onestitatea �i pro-
ductivitatea muncii” (7). 

La o analiz� mai atent� – spune J. Frankel – odat� 
cânt�rite, toate aceste  concluzii se dovedesc insu� ciente (8).   

Teologia cre�tin� sus�ine c� omul ca persoan� este 
o � in�� a rela�iei. „O rela�ie de iubire îl creeaz�, îl men-
�ine în via��, îl cheam� la ve�nicie. În iubirea ce creeaz�, 
rela�ia are o astfel de natur� încât Dumnezeu creeaz� 
omul liber pentru a iubi în mod liber. În rela�ia ce p�s-
treaz� via�a, iubirea e inefabil�. În credin�a ce cheam� la 
ve�nicie, rela�ia e ofrand� de iubire �i reconciliere” (9). 

Asem�narea chipului omului, cu Chipul  Creato-
rului s�u în� �c�reaz� necontenit inima �i su� etul s�u  de 
a tinde spre perfec�iune, spre des�vâr�ire �i adev�r. Fi-
orul iubirii, al crea�ie �i puterea de autodep��ire sunt un 
„dat”, sunt haruri s�dite în noi din preaplinul iubirii divine.

Ceea ce exist� în noi �i dincolo de noi este marea 
întrebare: ceea ce încerc�m s� desp�r�im face o unitate 
�i ceea ce vrem s� leg�m este o ierarhie care men�ine lu-
mea. „În lume �i în via�� lucreaz� un primat al spiritului, 
care trebuie v�zut în ipostaze �i sensuri ce d�ruie lumii 
un mod constitu�ional superior” (10).

Din primatul spiritului care lucreaz� în via�� �i 
lume deriv� �i libertatea omului. Omul ca persoan� a 
rela�iei, ca � in�� înzestrat� cu ra�iune �i su� et a fost creat 
din iubire �i liber de c�tre Dumnezeu. Libertatea omului 
const�, în esen��, în capacitatea sa de a alege �i de a ac-
�iona dup� propria lui voin��. Problema libert��ii omului 
este în�eleas� în diferite moduri; existen�iali�tii sus�in c� 
omul este liber. Determini�tii sus�in p�reri contrare pri-
milor. Psihologia înclin� s� admit� c�, în ultim� instan��, 
orice conduit� este determinat� �i c� nici un act nu este 
pe deplin liber.

Având libertate de voin��, omul poate alege între 
a face sau a nu face ceva (binele sau r�ul). Libertatea 
de voin�� îl face pe acesta autor al propriilor lui fapte, 
îl face s�-�i asume întreaga responsabilitate pentru tot 
ceea ce întreprinde. În tot ceea ce face, omul urm�re�te 
devenirea sa. 

Impulsul existen�ialist fundamental de a se dez-
volta, de a urm�ri un sens, de a c�uta unitatea este, de 
asemenea, un „dat”. Este un fapt major, care se expri-
m� prin dorin�a de autonomie, de individualizare, de a �  
el însu�i, dorin�a de valori� care a unicit��ii existen�iale 
prin care s�-�i pun� amprenta, modelând ac�iunile sale.

Promisiunea pe care o întrev�d pentru mine con-
stituie esen�a libert��ii mele. Acest punct de vedere con-
duce la ideea c� libertatea rezid� în atitudinea noastr� 
general� fa�� de via��, în tr�irea speran�ei într-o continu� 
devenire. În termenii utiliza�i de William James, liberta-
tea rezid� în „aptitudinea noastr� de a ne p�stra la nive-
lul cel mai înalt idealul ales” (11).

Libertatea nu trebuie confundat� cu libertinajul. A 
alege r�ul, a f�ptui r�ul nu �ine de esen�a libert��ii, ci este 
o negare a acesteia. Satisfacerea tuturor poftelor, o via�� 
neînfrânat�, dezordonat� duc, în cele din urm�, la patimi 
necontrolate, la degradarea � zic� �i moral� a persoanei. 
Acest comportament egoist d�uneaz� nu numai persoa-
nei în cauz�, ci �i familiei, semenilor din societate.

Lupta dintre bine �i r�u nu este altceva decât lupta 
dramatic� pe care o poart� omul, ispitit tot timpul de r�u 
pe de o parte, dar însu� e�it de bine pe de alt� parte. 

Libertatea nu este un dar al naturii, ci ea trebuie 
cucerit� printr-un efort continuu. 

Conchidem prin a spune c� „Existen�a omului 
este paradoxal�, uneori chiar contradictorie, stare care 
vine din �es�tura  de o tainic� �i o m�iestrit� complexi-
tate, din adâncimea nu întotdeauna limpede ce st�ruie 
în el �i-l face s� ajung� la locul unde devine o adev�rat� 
enigm�” (12)

(1) Ernest Bernea, Crist �i condi�ia uman�, Bucure�ti,1996,p.18.; 
(2) Tertulian Langa, Dic�ionar  teologic cre�tin din perspectiva ecumenis-
mului catolic, Cluj-Napoca, 1997, p.180. (3) Ernest Bernea, op. cit. , p.21.; 
(4)  Ernest Bernea, Op. cit., p.21; (5) Psalmi 8, 3-6; (6) Gordon Allport, 
Structura �i dezvoltarea personalit��ii, Bucure�ti ,1981, p.554.; (7) Nico-
lae M�rgineanu, Condi�ia uman�, Bucure�ti, 1973, p. 32.; (8) Gordon Al-
lport, Op. cit. , p.555.; (9) Michelina  Tenace, Conceptul de personalitate 
între � lozo� e �i teologie, în istoria gândirii occidentale, în rev.”Vatra” nr. 
7 / 1997, p27.; (10) Ernest Bernea, Op. cit. , p31-32.; (11) Gordon Allport, 
Op.cit.,p.558.; (12) Ernest Bernea, Op.cit., p. 21.
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(continuare în pag. 7)

Privesc cu durere �i consternare la Tine Isuse, 
r�stignit. Mai mare suferin�� �i umilire, cred c� nu se 
putea n�scoci de oameni �i mai ales pune în aplicare.

E�ti atârnat pe cruce în trei cuie. Ai pe cap o co-
roan�, primit� în derâdere, care � ind de spini Î�i pro-
voac� o cumplit� suferin��.

Fiind despuiat de haine, �i se vede trupul sfâ�i-
at, chipul des� gurat în urma biciuirii cu cruzime, rana 
de pe um�rul drept, provocat� de purtarea crucii grele, 
contuziile survenite în urma celor trei c�z�turi.

Crucea Ta are un titlu: „Isus nazarineanu, regele 
iudeilor”, scris în trei limbi de c�tre Pilat, sub inspira-
�ia Spiritului sfânt.Când au realizat în�elesul, mai ma-
rii preo�i iudei, au dorit s� schimbe textul. Pilat, care 
L-a trimis la moarte pe Isus nevinovat, pentru a face 
voia iudeilor, nu mai vrea s� schimbe m�car o litera 
din inscrip�ia crucii, desigur tot la inspira�ia Spiritului 
Sfânt. Astfel este proclamat� regalitatea Lui Isus de la 
în�l�imea crucii, în fa�a omenirii. I se aduce un imn de 
pream�rire Împ�ratului lumii.

Te-ai l�sat s� � i r�stignit din iubire fa�� de noi, 
între doi tâlhari. Primele Tale cuvinte în agonie pe cru-
ce nu sunt de învinuire sau r�zbunare, nu sunt ca s� 
Te dezvinov��e�ti, ci sunt de rug�ciune pentru p�c�to�ii 
tuturor timpurilor: „P�rinte iart�-i c� nu �tiu ce fac”. Tu 
ne dai pild� de iertare pân� la ultima su� are. Ai ales s� 
mori pentru cei ce-�i r�pesc via�a, pentru a-i salva. Prin 
expresia „nu �tiu ce fac”, parc� ai vrea s� ne diminuezi 
vinov��ia, pentru iubirea pe care ne-o por�i. Rug�ciu-
nea Ta c�tre Tat�l e un exemplu pentru noi, s� ne rug�m 
bine. Tu nu aveai nevoie s� Te rogi pentru Tine, c�ci 
erai far� de p�cat, dar noi în�ine, cât� nevoie avem de 
rug�ciune, f�r� îns� a-i uita pe semenii no�tri. S� în�l-
��m deseori rug�ciuni la Cer, dar s� le l�s�m mai întâi 
s� trec� prin inim�, se vor în�l�a apoi, mai u�or.

Ar trebui s� ne accept�m crucea, a�a dup� cum ai 
f�cut Tu. Aceast� cruce, care uneori este atât de u�oar� 
încât nici nu o sim�im, alteori, îns�, devine extrem de 
ap�s�toare. Degeaba încerc�m s� fugim de ea, c�ci � -
ind a noastr�, î�i rezerv� dreptul de-a se �ine dup� noi 
�i ne ajunge din urm�. Singuri cu crucea, în astfel de 
momente ne-ar �  foarte greu. La umbra crucii Tale, 
Doamne, ne reg�sim odihna �i confortul.

Ca �i cum suferin�ele de pân� acum nu erau de 
ajuns, du�manii jubilau în fa�a chinurilor Sale. Fariseii, 
c�rturarii, arhiereii discutau între ei cu dispre�: „Pe al�ii 
i-a mântuit, iar pe Sine nu se poate mântui”. Trec�torii 
Îl huleau spunînd: „Dac� e�ti Fiul Lui Dumnezeu, po-
goar�-Te de pe cruce”. Osta�ii rîdeau �i ei de El: „Dac� 
e�ti Împ�ratul iudeilor, mîntuie�te-Te pe Tine însu�i”.

A primit injurii �i din partea celor doi tâlhari, 
apoi cel din dreapta, sub inspira�ie divin�, tace, începe 
s�-�i m�rturiseasc� p�catele �i s� se c�iasc�, îl ceart� 

pe cel din stânga. De când a fost pironit pe cruce Isus, 
nimeni dintre cunoscu�ii S�i nu a îndr�znit s�-L apere.

În mijlocul cuvintelor de ocar�, a urii declan�ate 
din toate p�r�ile, în timp ce femeile plâng în t�cere, se 
ridic� glasul tâlharului care ia ap�rarea Lui Cristos.

Prin stig�tul s�u, devine martorul nevinov��iei 
Lui Isus �i acuzatorul c�rturarilor evrei, preo�ilor, a lui 
Irod �i al lui Pilat.

O rug�ciune smerit� îi adreseaz� Lui Isus: „Adu-
�i aminte de mine Doamne, când vei veni întru Îm-
p�r��ia Ta”. Este de remarcat acest act de credin�� al 
tâlharului în învierea �i Împ�r��ia ve�nic� a Lui Isus. A 
recunoscut în El pe Mântuitorul lumii. Isus îi promite 
raiul. Este un exemplu de iertare pentru to�i p�c�to�ii, 
chiar converti�i în ceasul al doisprezecilea. 

Tu ai r�mas pe cruce Isuse, cu bra�ele deschise, 
de parc� ai �  vrut s� îmbr��i�ezi întreaga omenire p�-
c�toas�. Cu arz�toarea Ta iubire de oameni, ai �  putut 
s� tope�ti piroanele, s� Te desprinzi de pe cruce �i s�-�i 
ar��i str�lucirea dumnezeeasc�, dar nu de aceea ai venit 
în lume. Dac� Tu coborai de pe cruce, omenirea ar �  
fost pierdut� pe vecie. Su� etele oamenilor nu ar �  fost 
eliberate de sclavia satanei. F�r� moartea Ta pe cruce, 
nu aveam nici altar, nici jertf�, nici împ�rt��anie, nici 
mântuire. Ai r�mas acolo, tot din iubire, primind toate 
suferin�ele, insultele, hulele, chiar din partea acelora 
pentru care Te jertfeai.

Înainte de moarte, Î�i faci testamentul. Pe Maria, 
Mama Ta ne-o d�ruie�ti ca mam� tuturor oamenilor, 
prin apostolul Ioan.

La umbra Crucii Tale
Silvia PANTI�
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(urmare din pag. 6)

Fiecare a avut sau are o mam�. Mamele ar face 
totul pentru copiii lor, dar puterea lor e limitat� �i une-
ori plâng neputincioase în fa�a problemelor � ilor lor. 
Mama cereasc�, în schimb are puteri nelimitate �i dac� 
e rugat� cu încredere Î�i protejeaz� copiii �i le d� îm-
bel�ugate haruri.

Isuse, înainte de moarte mai supor�i suprema su-
ferin��, când Te vezi p�r�sit nu numai de oameni, ci 
�i de Tat�l �i-L întrebi: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul 
Meu pentru ce M-ai p�r�sit?”. Isus este unit cu Tat�l 
prin natura divin�, deci El în calitate de om, care ne-a 
preluat p�catele, I se adreseaz�. Acest abandon din par-
tea Tat�lui, lipsa mângâierilor �i ocrotirii Lui, Isus le 
accept�, pentru ca noi, s� nu � m p�r�si�i de Dumnezeu.

Însu�i El nu ne-a p�r�sit �i a r�mas cu noi prin 
Taina Euharistiei.

„Mi-e sete”, strig� Mântuitorul, cu glas puter-
nic. La suferin�ele su� ete�ti se adaug� înfrico��toarele 
chinuri ale trupului S�u �i invers. Nu �tim care-I sunt 
mai dureroase. Pierderile de sânge, lipsa hranei �i toate 
celelalte suferin�e L-au istovit. Un soldat îi d� pe un 
burete o�et.

Isus e însetat �i azi. Îi e sete s�-L dorim, Îi e sete 
s�-L c�ut�m, Îi e sete s�-L iubim, îi e sete de mântuirea 
noastr�, îi e sete de setea noastr� pentru El.

„Mi-e sete”, este strigatul rostit �i de Isus Eu-
haristicul. Acest strig�t se aude la sfânta jertf� liturgi-
c�. Fiecare altar este un nou calvar, pe care Mielul Lui 
Dumnezeu se ofer� din nou jertf�, de�i nesângeroas�, 
Tat�lui ceresc pentru mântuirea noastr�.

Setea Mântuitorului prezent în mijlocul nostru 
r�mâne necunoscut� de mul�i oameni. Dac� nu-L în�e-
leg pe Isus, Îl întâmpina cu „o�etul” nep�s�rii, nu-I ali-
n� nici Lui setea �i  nu-�i potolesc nici ei setea de Isus. 

„Sfâr�itu-sa”, roste�te Mântuitorul nostru, adic� 
tot ce a fost prezis s-a împlinit. �i-a îndeplinit misiunea 
de Înv���tor, de Cap al bisericii �i R�scump�r�tor.

„P�rinte, în mâinile Tale îmi dau su� etul”. E 
exemplul lui Isus, despre cum trebuie s� tr�im �i mai 

ales cum trebuie s� murim. A-�i da su� etul în mâinile 
Tat�lui, e cel mai mare har, pentru care lupt�m în via��.

Dup� trei ceasuri de agonie sângele s-a scurs 
picatur� cu pic�tur�, b�t�ile inimii au devenit tot mai 
slabe. Isus moare pe cruce. Cea mai sfânt� via�� de pe 
p�mânt s-a încheiat. Su� etul se separ� de trup.

Am avea curajul s� spunem c� nu am contribuit 
la moartea Sa? Oamenii p�c�to�i sunt inculpa�i �i în-
treaga omenire este p�c�toas�. Mielul Lui Dumnezeu 
ne �terge acest mare p�cat, dac� ne c�im, dac� r�stig-
nim omul vechi din noi.

Când Isus �i-a dat su� etul, catapeteasma templu-
lui s-a rupt în dou�, p�mântul s-a cutremurat despicân-
du-se pietrele �i provocând mare groaz� în mul�imea de 
oameni aduna�i pe Golgota.

Suta�ul ce sta în fa�a Lui, care a contribuit la r�s-
tignire, este uluit de cele întâmplate, cu uimire �i team� 
face o m�rturisire de credin��: „Cu adev�rat Fiul Lui 
Dumnezeu a fost Acesta”. Astfel, Isus prime�te prima 
adora�ie solemn� la picioarele crucii. 

Lui Isus Euharisticul Îi aduc bucurie �i mângâie-
re persoanele adoratoare.

Miel nevinovat, în jurul T�u stau îngeri ai ce-
rului �i Fecioara Maria, Mama Ta, n�dejdea noastr�, 
care distrus� de durere, Te-a înso�it pe Calvar, ca s� Te 
consoleze. �i-ai dat via�a pentru noi, Î�i dore�ti �i recu-
no�tin�a noastr�.

�i-e dor de su� ete pure, care Te imit�.
�i-e sete de su� ete care doresc cu ardoare s�-�i 

slujeasc�.
�i-e dor de su� ete care se roag� statornic �i 

plâng în t�cere.
�i-e sete de su� ete convertite în ceasul al doi-

sprezecilea, care dau m�rturie despre dumnezeirea Ta 
�i-�i iau ap�rarea împotriva du�manilor T�i.

�i-e dor de su� ete care, de�i �i-au provocat r�s-
tignirea, regret� amarnic, se arunc� în genunchi �i cu 
încredere �i credin�� fac o adora�ie solemn� la picioa-
rele crucii.

Sesiune a Subcomisiei pentru înv���mânt preuniversitar 
În data de 14 martie 2009 a avut o nou� sesiune 

de lucru a Subcomisiei pentru Înv���mânt Preuniver-
sitar din cadrul Comisiei Sinodale de Educa�ie Cato-
lic�, desf��urat� la Facultatea de Teologie Oradea, sub 
pre�edin�ia Preas� n�itului Virgil Bercea. La sesiune au 
participat: Jula Florin- secretarul comisiei, Prof. Ange-
la Mo�neag, Sora Maria Fodoca, Pr. Fârte Ioan, Prof. 
Nicoleta Mar�ian, Prof. Cioica Lumini�a, Prof. David 
Otilia, Prof. Dana Bodea, Prof. Cristea Andrei, Prof. 
Mina Morar, Sora Ligia Man, Prof. Dura Ana, Pr. Sil-
viu Bindea, Prof. Daniela Periam.

Ordinea de zi a cuprins între altele, analizarea 
propunerilor privind revizuirea programei �colare la 
clasele I- XII, discutarea planului cadru �i a curricumu-

lui diferen�iat pentru specializarea teologie greco-cato-
lic�, analizarea modului în care pot �  � nalizate manu-
alele de religie greco-catolic�. S-a stabilit ca olimpiada 
de religie, faza na�ional� s� se desf��oare la Zal�u în 
perioada 9-10 mai 2009. De asemenea, vor �  organiza-
te la Oradea un curs de perfec�ionare pentru profesorii 
de religie în colaborare cu Casa Corpului Didactic a 
jude�ului Bihor, precum �i exerci�ii spirituale pentru 
profesorii de religie în perioada 31- 2 august 2009. În 
scurt timp vor �  tip�rite dou� lucr�ri �i anume Ghidul 
de practic� pedagogic�, elaborate de prof. Nicoleta 
Mar�ian �i Ghidul profesorului de religie, elaborate de 
un colectiv de profesori. 

Florin JULA



8 VESTITORUL

În data de 9 martie 2009 s-a celebrat la Catedrala 
greco-catolic� Sfântul Nicolae din Oradea o liturghie 
arhiereasc� de c�tre Excelen�a Sa, nun�iul apostolic 
Mons. Francisco-Javier Lozano, reprezentant al Sfân-
tului P�rinte Papa Benedict al XVI-lea în România, 
ambasadorul Vaticanului în România, Preas� n�itul Vir-
gil Bercea, episcop greco-catolic al Eparhiei de Ora-
dea, doi preo�i romano-catolici din Italia �i al�i zece 
preo�i greco-catolici din Oradea.

R�spunsurile au fost date de c�tre corul Liceului 
Teologic greco-catolic din Oradea, condus de profesoa-
ra Monica Nica �i de c�tre studen�ii Seminarului Teolo-
gic greco-catolic din Oradea.

În cuvântul s�u, Excelen�a sa a amintit de is-
toria dramatic� recent� a Bisericii greco-catolice din 
România, de episcopii ei martiri �i de miile de preo�i 
�i de credincio�i care au suferit persecu�iile regimului 
dictatorial comunist �i care s-au jert� t pentru credin��. 
Adresându-se celor peste 350 de elevi ai liceului, pre-
zen�i la Liturghie, a spus: „Cunoa�terea trecutului este 

important�, dar mai important este s� facem planuri de 
viitor. Evanghelia ne cheam� s� � m aten�i fa�� de cei 
mai s�raci �i mai nevoia�i. Prezen�a voastr� aici arat� 
preocuparea Bisericii greco-catolice fa�� de formarea 
tinerilor. Acesta este un semn de speran�� pentru un vi-
itor mai bun”.

La sfâr�itul Liturghiei, Excelen�a sa a d�ruit tu-
turor celor prezen�i binecuvântarea Sfântului P�rinte, 
în limba latin�.

Pr. Mihai TEGZE�

Duminic�, 8 martie 2009, la Biserica „Sfânta 
Familie” din Zal�u s-a desf��urat unul dintre cele mai 
emo�ionante momente din via�a acestei comunit��i.

Credincio�ii greco-catolici din Zal�u au avut în 
mijlocul lor pe Arhiepiscopul Francisco-Javier Lozano, 
nun�iu apostolic în România, �i pe PSS Virgil Bercea, 
episcop greco-catolic de Oradea. În prezen�a a câteva 
sute de credincio�i, cei doi înal�i prela�i au o� ciat îm-
preun� cu un sobor de preo�i Sf. Liturghie din Dumi-
nica I a Postului Mare. Al�turi de preo�ii z�l�uani au 
fost prezen�i trei preo�i de rit latin din dieceze italiene, 
precum �i trei preo�i români care activeaz� în Italia.

Motivul vizitei pastorale a celor doi ierarhi s-a 
reg�sit exprimat în cuvânt�rile sus�inute. Pornind de 
la textul Evangheliei, Preas� n�itul Virgil a eviden�iat 
problema convertirii interioare din Postul Mare, invi-
tând pe credincio�i s� parcurg� cu credin�� �i har acest 
timp. Am fost captiva�i de elegan�a cu care Execelen�a 
Sa Nun�iul Apostolic a vorbit la adresa Bisericii greco-
catolice din România, la martirii no�tri din perioada de 
persecu�ie sau la rolul credincio�ilor din zilele noastre. 
Mesajul S� n�iei Sale a fost unul foarte clar, insistând 
asupra rolului nostru de continuatori ai credin�ei catoli-
ce din aceste �inuturi ale Europei.

Invita�ia de m�rturisire a credin�ei venit� din 
partea înaltului prelat s-a concretizat, de altfel, în dou� 
momente admirabile. Primul moment l-a reprezentat 
hirotonirea în treapta S� ntei Preo�ii a diaconului Dan 
Todea, un tân�r z�l�uan format în Seminarul diecezan 
din Imola (Italia), care cu siguran�� va contribuii la p�s-

trarea credin�ei greco-catolice printre romanii a� a�i la 
munc� în Italia.

A urmat s� n�irea studioului teritorial Radio Ma-
ria din Zal�u, amenajat prin str�duin�a P�rintelui Doru 
Popovici de la Radio Maria Oradea, în prezen�a celor 
17 de voluntari or�deni, de fapt vorbim de acum în ter-
meni precum „studioul mam�”.

Ne exprim�m bucuria prezen�ei Spiritului Sfânt 
în toate ac�iunile realizate, mul�umim totodat� bunilor 
no�tri credincio�i, precum �i o� cialit��ilor prezente: 
Onorica Abrudan (subprefect de S�laj) �i Radu C�pîl-
n��iu (primarul Municipiului Zal�u). Aducem totodat� 
mul�umiri �i institu�iilor publice care s-au ocupat cu 
bunul mers al acestei activit��i.

Pr. Valer P�R�U

Nun�iul Apostolic în catedrala din Oradea

Vizita Nun�iului apostolic la Zal�u
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Dragi fra�i �i surori,
Este pentru prima dat� când sunt cu voi �i m� 

bucur foarte mult. Primele mele cuvinte sunt de salut �i 
de binecuvântare din parte Sfântului P�rinte Benedict al 
XI-lea. Sunt pentru a doua oar� în dieceza dumneavoas-
tr� de Oradea �i sunt în aceste zile în contact cu biserica 
vie, cu credincio�ii ferven�i din aceast� diecez�.

Prezen�a mea aici se vrea a �  mâna întins� a 
Sfântului P�rinte c�tre dumneavoastr�. Misiunea Sfân-
tului P�rinte în Biserica Catolic�, în mod just, încredin-
�at� de Isus este de a con� rma pe fra�i în credin��. �i 
este exact ceea ce vreau �i eu s� fac în aceast� celebrare 
euharistic�, drag fra�i �i surori, împreun� cu binecuvân-
tarea Sfântului P�rinte, oferit� tuturor, în particular ce-
lor care au mai mare nevoie, pentru c� Sfântul P�rinte 
dincolo de faptul c� v� iube�te ca �i pe � i ai s�i cunoa�te 
foarte bine istoria voastr�. �i nu este foarte u�or s� se 
uite istoria acestei ��ri care în mod corect este o istorie 
tragic�, înc� recent�, �i voi, ca �i credincio�i ai comu-
nit��ii greco-catolice, sunte�i � i puri� ca�i prin martiriu 
înainta�ilor vo�tri.

În urm� cu treizeci de ani eu eram secretar în 
nun�iatura apostolic� din Belgrad �i, de aceea, eu am 
cunoscut via�a credincio�ilor sub regimul comunist. 
Venind în aceast� binecuvântat� �ar� am putut s� m� 
apropiu mai mult de aceste suferin�e, în particular de 
suferin�ele voastre, ale greco-catolicilor, din perioada 
comunist�. �i mi se pare c� nu este doar o chestiune 
de dreptate, ci de adev�r �i de dragoste a acelor mul�i, 
credincio�i, preo�i �i episcopi care �i-au dat via�a pentru 
Biseric�, pentru Na�iune �i pentru Papa.

A�adar, uitându-ne la viitor, care este lucrul pe 
care noi vrem s� îl facem, vreau s� transmit un mesaj 
tinerilor: Dragi tineri, nu uita�i c� voi sunte�i � ii marti-
rilor, martiri în credin��, �i aceasta este o mare onoare 
pentru dumneavoastr� �i pentru noi ca �i Biseric� Ca-
tolic� Universal�. Dar mai este, în înainte de toate, un 
angajament �i o speran��, o speran�� de mare bucurie 
pentru viitor.

Noi nu vrem s� ne ancor�m în triste�ile trecutului, 
dar nu vrem nici s� uit�m istoria pentru c� istoria este 
o maestr� a vie�ii. �i din acea istorie dorim s� tragem 
concluzii pozitive. �i concluzia este c� credin�a în Isus 
Cristos poate învinge toate di� cult��ile, inclusiv moartea.

În acela�i timp, dragi cre�tini greco-catolici, care 
sunte�i în minoritatea în aceast� �ar�, nu sunte�i izola�i. 
Voi, greco-catolicii din România face�i parte din Bise-
rica Catolic� Universal�, care are peste un miliard de 
persoane în lume �i voi sunte�i o parte important� pen-
tru bog��ia pe care o aduce�i în Biserica Catolic� Uni-
versal�.

România, mul�umit� lui Dumnezeu, progreseaz� 
�i face parte din Comunitatea European�, �i noi to�i, �i 
voi to�i vrem s� contribuim la dezvoltarea �i progresul 

României în Europa. �i biserica greco-catolic�, al�turi 
de Biserica Catolic�, este chemat� s� joace un rol im-
portant în România �i în Europa.

Vrem, dragi prieteni, s� � m promotorii valori-
lor cre�tine în societatea european�. �i aceasta vrem 
s� o facem, înainte de toate, � ind ascult�torii harului 
lui Dumnezeu care ac�ioneaz� în biseric�, dar �i cu 
formarea cre�tin�. Noi, catolici, greco-catolici, �tim c� 
evanghelizarea este o prioritate în biserica noastr� �i de 
aceea preo�ia noastr�, episcopul vostru, biserica în Ro-
mânia �i în lume, d�m o mare aten�ie catehezei �i predi-
c�rii. Eu vin dintr-o lume divers�, am fost pentru mul�i 
ani în Africa, apoi în America Latin�, am fost apoi la 
Roma, dar este pentru prima dat� când m� g�sesc într-o 
�ar� cre�tin� bizantin�. Îns�, venind aici, în comunit��ile 
catolice �i greco-catolice am observat c� predicarea  �i 
cateheza sunt o prioritate a p�storilor vo�tri. În primul 
rând atunci când se construie�te o biseric�, este pentru 
ca omul credincios s� aib� un loc unde s� îl laude pe 
Dumnezeu �i unde s� se instruiasc� în credin�a lui, de 
aceea o biseric�, pentru noi, nu este doar un simbol, o 
laud�, ci este un loc de rug�ciune �i de instruire cre�tin�. 
�i atunci când cerem pe dreptate ca bisericile noastre, 
con� scate de comunism, s� � e restituite, o facem pen-
tru ca �i credincio�ii no�tri s� aib� un loc de rug�ciune 
�i de instruire cre�tin�. De aceea, când noi cerem s� ne 
� e restituite bisericile, nu o facem pentru a �  mereu în 
ceart�, ci o facem, înainte de toate, pentru un motiv de 
dreptate, iar în al doilea rând, pentru ca �i greco-cato-
licii s� se roage în bisericile pe care le-au avut înainte 
de a �  con� scate de c�tre regimul comunist, sus�inut de 
colaboratorii s�i. �i, într-un stat de drept, într-o Europ� 
unit� cum este cea de azi, cred c� cerem doar ceea ce 
este drept �i c� trebuie s� ni se restituie bisericile pentru 
a �  reparate nedrept��ile trecutului.

Repet, comunit��ile dumneavoastr� greco-catoli-
ce din România sunt sus�inute în mod particular de ru-
g�ciunile Sfântului P�rinte �i de toat� Biserica Catolic� 
Universal�. Prin urmare repet �i rea� rm bucuria mea de 
a celebra în aceasta duminic� liturghia în mijlocul dum-
neavoastr� �i de a participa la hirotonirea unui preot. 
Repet, participarea mea la aceast� liturghie, chiar dac� 
apar�in ritului latin m� face s� m� simt ca acas� la mine. 
Eu sunt aici în aceast� comunitate, descoperind vechile 
r�d�cini ale comunit��ilor cre�tine. �i voi când merge�i 
în bisericile latine din România sau în alte ��ri catolice 
trebuie s� v� sim�i�i pe drept ca acas� la voi, pentru c� �i 
acolo este casa voastr�.

Sunt încrez�tor c� episcopul vostru, Virgil Ber-
cea, m� va invita s� particip �i în alte comunit��i greco-
catolice, de aceea nu a� vrea s� spun în aceasta predi-
c� tot ce se poate spune �i, prin urmare, concluzionez 
spunând c� la terminarea S� ntei Liturghii, în numele 
Sfântului P�rinte Papa Benedict al XV-lea voi d�rui bi-
necuvântarea tuturor, în special celor care au mai mare 
nevoie, bolnavilor �i copiilor.

Discursul Nun�iului Apostolic Francisco Javier Lozano,
8 martie 2009, - Biserica „Sfânta Familie” - Zal�u
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Ambasadorul Vaticanului în vizit� în Vicariatul �imleu
Nun�iul apostolic, Monseniorul Francisco-Javier Lozano, reprezentant al Sfântului Scaun �i ambasadorul Vati-

canului în România, a fost prezent duminic� la �imleu Silvaniei, dup� ce în aceea�i zi s-a a� at în Zal�u. Astfel, Mon-
seniorul Francisco-Javier Lozano a ajuns în ora�ul de sub M�gur� la 15,30 înso�it � ind de episcopul de Oradea, Virgil 
Bercea, �i a fost întâmpinat de c�tre vicarul foraneu al Silvaniei pr. Gheorghe �urcas - parohul bisericii Sf. Treime, 
pr. Nicolae Bodea, primarul ora�ului �imleu Silvaniei - Septimiu �urca�, preo�i din protopopiat �i credincio�i. Cu 
aceast� ocazie Nun�iul apostolic a asistat la Vecernia celebrat� de pr. Gheorghe �urca�, iar în � nal a rostit un discurs 
prin care i-a asigurat pe cei prezen�i c� Nun�iatura cunoa�te problemele cu care se confrunt� Biserica Greco-Catolic� 
�i di� cult��ile de reconstruc�ie a parohiilor, dup� care s-a retras în casa parohial� unde a avut o întâlnire cu preo�ii. De 
la �imleu a plecat la �umal, pentru a vizita M�n�stirea greco-catolic�.

Pr. Cristian BORZ

Sâmb�t�, 7 martie, 2009, a avut loc consacrarea 
noului Episcop romano-catolice de Oradea, Bocskei 
Laszlo, numit în aceast� func�ie de Papa Benedict al 
XVI-lea, în decembrie anul trecut, dup� ce a slujit mai 
mul�i ani ca vicar general în Dieceza de Timi�oara. 
Noul Episcop îl înlocuie�te pe PS Temp� i Jozsef, care 
s-a retras din motiv de vârst�, dup� ce a condus Diece-
za latin� or�dean� din 1990. 

Festivitatea însc�un�rii noului ierarh, desf��ura-
t� în Catedrala Romano-Catolic�, a fost una deosebit 
de fastuoas�, durând peste patru ore �i desf��urându-
se în prezen�a reprezentantului Nun�iului Apostolic de 
la Bucure�ti, a mini�trilor Culturii �i Cultelor, Theodor 
Paleologu, respectiv Dezvolt�rii Regionale, Vasile Bla-
ga, precum �i a nu mai pu�in de 32 de Episcopi roma-
no-catolici, ortodoc�i, greco-catolici �i reforma�i, din 
România, Ungaria, Austria, Ucraina �i Serbia, citim în 
ziarul Bihoreanul. Noul Episcop, PS Bocskei Laszlo, 
are 42 de ani, iar la momentul numirii sale a fost cel 
mai tân�r Episcop diecezan romano-catolic din lume, 
� ind „detronat” în februarie anul acesta de un Episcop 
din Nigeria. Bocskei Laszlo este cel de-al 19-lea Epi-
scop romano-catolic al Oradiei, �i al doilea de dup� 
Marea Unire din 1918, precum �i al �aselea furnizat de 
Dieceza Timi�oarei. N�scut în comuna timi�an� G�ta-
ia, unde a �i absolvit Liceul, Bocskei a urmat cursurile 
Institutului Teologic Romano-Catolic de la Alba Iulia, 
� ind hirotonit preot în anul 1990. Pân� în anul 1991 a 
slujit ca preot capelan la parohia Timi�oara Elisabetin, 
dup� care a servit ca secretar la Episcopului Timi�oa-
rei, Mons. Sebastian Krauter, c�ruia i-a devenit vicar 
general în anul 1999. Deviza noului Episcop or�dean, 
înscris� ca atare pe blazonul episcopal, este „Fidem 
Confortam”, adic� „Înt�rirea Credin�ei”. 

Dieceza romano-catolic� a Oradiei are în subor-
dine 81 de preo�i �i în p�storire 120.000 de credincio�i, 
grupa�i în 60 de parohii. Majoritatea sunt r�spândite în 
Bihor �i S�laj, dar cinci se a� � pe teritoriul jude�ului 
Satu Mare, în jurul ora�ului Carei, iar una, din locali-
tatea Beliu, este în jude�ul Arad. Episcopia romano-ca-
tolic� din Oradea a fost în� in�at� în anul 1092, de c�tre 

regele maghiar Ladislau. Din anul 1918 nu a mai avut 
Episcop, ierarhii numi�i de la Budapesta ne� ind recu-
noscu�i de suveranii României Mari, Ferdinand, Carol �i 
Mihai. Dup� al doilea r�zboi mondial, când statul român 
a rupt rela�iile cu Vaticanul, Dieceza a fost retrogradat� 
la rangul de protopopiat, � ind condus� de un ordinarius, 
care administra parohiile din subordine, f�r� s� poat� hi-
rotoni preo�i. Rangul de Episcopie a fost recunoscut din 
nou în 1990, când statul român a recunoscut numirea ca 
Episcop a lui Temp� i Joszef, un preot care în tinere�e 
fusese profesor de limba rus�.

Din partea Bisericii greco-catolice din România 
au participat urm�torii ierarhi: Prea Fericirea Sa Lucian 
Mure�an, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catoli-
ce, PSS Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, PSS Ioan 
�i�e�tean, Episcop de Maramure�, PSS Virgil Bercea, 
Episcop de Oradea �i PSS Vasile Biz�u, episcop al Curi-
ei Arhiepiscopiei Majore a BRU.

Consacrarea noului Episcop latin de Oradea

www.catholica.ro
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Cum se poate ob�ine Indulgen�a Plenar�
Pentru aceasta � ecare credincios trebuie:
S� fac� o spovad�,
S� participe la o Sfânt� Liturghie �i s� se împ�rt��easc�,
S� fac� un pelerinaj la Roma la Biserica San Giovani in Laterano (pentru cei care nu pot sa plece în 
pelerinaj la Roma, pot s� declare ca inten�ie �i drumul pân� la biserica unde particip� de obicei),
S� rosteasc� rug�ciunile: Tat�l Nostru, N�sc�toare de Dumnezeu �i Crezul la inten�ia Sfântului P�rinte.

„Pe urmele Sfântului Apostol Pavel”
Oradea- Viena-Padova-Roma-Assissi-Loreto-Padova -Oradea

 Episcopia Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, Oradea organizeaz� un pelerinaj, la Roma, cu ocazia 

anului jubiliar dedicat Sfântului Pavel în perioada 16-24 mai 2009, pentru ob�inerea Indulgen�ei Plenare.

 PSS Virgil Bercea va înso�i pelerinii pe tot parcursul pelerinajului.

 Pre�ul estimativ este de 370 euro/persoan�.

 Înscrierile se fac prin parohul comunit��ii.

Recent a ap�rut cartea scriitorului �i colegului 
nostru, Ioan F. Pop, carte intitulat�: Sfîntul Augustin 
– morfologia unei paradigme. Lucrarea este la baz� o 
tez� de doctorat în � loso� e, sus�inut� la Universitatea 
„Babe�-Bolyai” din Cluj, sub îndrumarea prof. univ. 
dr. Vasile Musc�. 

Cunoscutul teolog �i � losof antic (unii exege�i 
îl consider� cel mai mare teolog al tuturor timpurilor) 
este privit de c�tre autor din perspectiva unei triple 
paradigme: educa�ional-intelectual�, � loso� co-teolo-
gic� �i dogmatico-ecleziastic�. Dup� cum surprinse 
edi� cator sînt rela�ia elenismului cu cre�tinismul, ex-
trapolarea ideilor hermeneuticii augustiniene, poetici-
tatea scrierilor sale, precum �i controversata problem� 
a r�ului, crea�ia ex nihilo. Un accent aparte este pus 
pe conceptele de timp �i temporalitate în gîndirea au-
gustinian�, pe literalitatea scrierilor sale. Tot demersul 
� loso� co-teologic pune în eviden�� atributele unui om 
care a atins atributele sacralit��ii.  A unui gînditor care 
a f�cut din particularitatea umanit��ii sale proximita-
tea universal� a s� n�eniei. Ea propune un sfînt care s-a 
n�scut chiar din sl�biciunea sa uman�. Sl�biciune pe 
care a pus-o în rela�ie de determinare cu adev�rul di-
vin, cu Dumnezeu. Pentru c� el a vrut s� cread� nu doar 
cu simplitatea inimii, ci �i cu argumentele mai com-
plicate ale ra�iunii. A vrut s� cread� pîn� la cap�t ca s� 
poat� în�elege pîn� la cap�t. 

Cartea a ap�rut în excelente condi�ii gra� ce la 
Editura Dacia din Cluj. De remarcat este �i ajutorul 
acordat de PSS Virgil Bercea, atît prin stagiile de cerce-
tare la Roma �i Paris, cît �i în editarea prezentului volum.

Red.

Eveniment editorial
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Sâmb�t�, 28 februarie 2008, s-a desf��urat, în 
Aula Magna a Facult��ii de Teologie Greco-Catolic� 
din Oradea, Adunarea Eparhial� a Episcopiei Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic� de Oradea. La întâlnire 
au participat preo�ii din cadrul Episcopiei, precum �i 
laici care se implic� în anumite domenii de activitate. 
Lucr�rile au fost deschise cu medita�ia Preas� n�itului 
Virgil Bercea despre misiunea preotului în lumea de 
azi. A urmat o scurt� prezentarea a noului Episcop ro-
mano catolic de Oradea, Preas� n�itul Bocskei Laszlo. 

În continuare s-a f�cut o dare de seam� pe anul 
2008 �i a avut loc o prezentare a diferitelor aspecte ale 
activit��ii din domeniile administrativ, � nanciar conta-
bil, juridic, personal, cultural, înv���mânt, rela�iile cu 
mass-media �i a biroului pastoral în activitatea cu laicii. 
Caritas Eparhial Oradea a prezentat o serie de proiecte 
din domeniul social în care fost implicat� aceast� aso-
cia�ie, precum �i o serie de proiecte care vor �  conti-
nuate sau vor �  demarate pe parcursul anului 2009. A 
fost discutat� modalitatea de organizare �i au fost � xate 
cursurile de var� �i exerci�iile spirituale pentru preo�ii 
din Eparhie, precum �i misiunile populare cu credincio�ii. 

Organigrama Episcopiei a fost prezentat� de c�-
tre Preas� n�itul Virgil Bercea, men�ionând necesitatea 
realiz�rii unei structuri dinamice �i adaptarea structuri-

Adunarea eparhial�

lor organizatorice la cerin�ele actuale. P�rintele Popo-
vici Doru a eviden�iat activitatea postului Radio Maria 
�i necesitatea extinderii acoperirii teritoriale astfel în-
cât un num�r cât mai mare de credincio�i s� bene� cieze 
de programele sale. Dup� ce au fost trecute în revist� �i 
celelalte evenimente care urmeaz� s� � e organizate la 
nivelul Eparhiei, au avut loc o serie de lu�ri de cuvânt 
din partea unor preo�i �i laici în leg�tur� cu o serie de 
aspecte care privesc întreaga comunitate. 

În încheiere Preas� n�itul Virgil a mul�umit parti-
cipan�ilor, men�ionând importan�a activit��ii depus� de 
� ecare preot �i laic acolo unde î�i desf��oar� activitatea. 

Biroul de pres� al Episcopiei 

În data de 24 februarie a.c. Asocia�ia Tineretu-
lui Român Unit ASTRU Oradea a celebrat împlinirea a 
80 de ani de la constituirea sa din data de 24 februarie 
1929, cu binecuvântarea PSS Valeriu Traian Fren�iu, 
Episcop de Oradea la acea vreme.

Evenimentul a fost marcat de organizarea de c�-
tre membrii ASTRU Oradea a unei Adora�ii  Euharisti-
ce celebrate de asistentul spiritual ASTRU Oradea, pr. 
Iuliu Muntean, care a început la ora 18:30 în Capela 
Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea. Par-
ticipan�ii au fost apoi pofti�i în Aula Magna a Semina-
rului pentru a vedea o prezentare a istoricului ASTRU, 
a condi�iilor în care acesta a luat na�tere �i modului în 
care asocia�ia a func�ionat înainte s� � e nevoit� s� se 
autodizolve din cauza presiunilor regimului comunist. 
A urmat prezentarea activit��ilor ASTRU Oradea din 
perioada 2008-2009. Membrii ASTRU Oradea au pre-
zentat pe rând diferite activit��i organizate. 

Dup� acest moment a urmat salutul din partea 
invita�ilor, începând cu PS Virgil Bercea,  Episcop de 
Oradea, �i continuând cu tinerii reprezentan�i ASTRU 
Cluj, ASTRU Alba Iulia �i ASTRU Lugoj, care au reu-
�it s� � e al�turi de noi �i care ne-au f�cut o mare surpri-
z� atât prin prezen�a lor cât �i prin darurile oferite. Am 
primit de asemenea salut�ri din partea Forumului In-
terna�ional al Ac�iunii Catolice, iar al�turi de noi a fost 
pre�edinta Ac�iunii Catolice din România, Oana Tudu-

ASTRU Oradea a s�rb�torit 80 de ani de la în� in�are

ce, care ne-a transmis ur�rile �i felicit�rile din partea 
întregii Ac�iuni Catolice din România. Au mai fost al�-
turi de noi �i le mul�umim pentru aceasta, studen�ii teo-
logi de la Seminarul Teologic Greco-Catolic,  studen�ii 
laici de la Colegiul Sfânta Familie, Radio Maria.

A urmat ca membrii ASTRU Oradea s� anime 
seara prin jocuri �i cântece, invita�ii au fost servi�i cu 
tort �i cu to�ii au închinat un pahar de �ampanie în 
cinstea ASTRU Oradea. Evenimentul s-a încheiat cu 
o serat� dansant�. Membrii ASTRU Oradea doresc 
s� mul�umeasc� tuturor pentru sprijinul acordat de-a 
lungul timpului în diferitele activit��i �i nu în ultimul 
rând bunului Dumnezeu pentru toate harurile rev�rsate 
asupra asocia�iei, oferindu-ne puterea de a ne continua 
misiunea de apostoli în lume trimi�i.
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Obligat de acurate�ea �i rigorile lingvistice asu-
pra c�rora am fost aten�ionat de un preot, unul dintre 
artizanii acestei pentalogii, înzestrat cu senzori de ob-
serva�ie �i analiz�, deosebi�i de sensibili, voi începe, 
în preambulul seriei de relat�ri memorialistice propuse, 
cu un necesar, „dic�ionar de titlu” pentru a ne l�mu-
ri asupra termenului de „redobândire”, pe care de cele 
mai multe ori îl g�sim înlocuit cu termenul „retroceda-
re”. Observa�ia de bun sim� ne spune c� retrocedarea ar 
însemna o inducere în eroare a cititorilor, care ar putea 
crede c� bisericile greco-catolice au fost reprimite, re-
cedate, de bun� voie, prin bun� �i dreapt� în�elegere 
intreconfesional� �i juridic�. „Dic�ionarul Explicativ al 
limbii române” ne l�mure�te clar �i concis. Retroceda-
rea este ac�iunea de „a da cuiva înapoi, un drept, un 
bun, un teritoriu etc., pe care acesta îl cedase mai înain-
te”. Cu alte cuvinte expresia „retrocedarea bisericilor” 
este total gre�it�, deoarece l�ca�urile noastre de cult nu 
au fost niciodat� cedate. Ele au fost luate, con� scate! 
Redobândirea este cu totul altceva. Termenul incumb� 
ac�iunea de recâ�tigare, prin st�ruin��, lupt�, voin��, ru-
g�ciune �i r�bdare cre�tin�.

 A�adar iat�-ne în fa�a unei pentalogii. Pentalo-
gia retroced�rilor bisericilor greco-catolice din proto-
popiatul Beiu�. Am �  putut rosti simplu, contabilice�te: 
la Gr�dinari a avut loc în s�pt�mâna 1 – 7 februarie 
2009, cea de a cincea redobândire de biseric� greco-
catolic� din protopopiatul Beiu�, în ultimul deceniu. 
Ar �  fost o informa�ie, o �tire clar�, su� cient� pentru a 
trezi mul�umirea, bucuria credincio�ilor greco-catolici, 
de pretutindeni, pentru o înc� înviere din n�pasta �i pri-
goana ante �i post-decembrist�.

 Credem îns� c� suntem datori istoriei Bisericii 
noastre, a istoriei cre�tinismului românesc, a poruncii 
Dumnezeie�ti de cre�tere duhovniceasc�, s� prezent�m 
faptele, temerile �i îndr�znelile cre�tine�ti, drumul cru-
cii parcurs de comunit��ile greco-catolice, pân� a ajun-
ge la înf�ptuirea adev�rului, drept��ii �i libert��ii. Timp 
de 20 de ani, credincio�ii acestor comunit��i, împreun� 
cu duhovnicii lor, au întreprins o serie de ac�iuni con�ti-
ente, îndreptate spre un scop comun – realizarea operei 
de reîntregire a Bisericii greco-catolice.

 Pentalogia redobândirilor, termen derivat prin 
îndr�zneal� personal�, din trilogia ori tetralogia ope-
relor literare sau muzicale, ne permite s� prezent�m, 
într-un stil u�or – roman�at, literaturizat evenimentele 
învolburate, încrâncenate sau pe alocuri lini�tite, pe-
trecute în momentul s�vâr�irii operei de redobândire, 
p�strând nealterat adev�rul istoric.

 Precum trilogia, a�a �i pentalogia redobândi-
rilor are acela�i autor: poporul lui Dumnezeu, greco-   

catolic care formeaz� o unitate prin apartenen�a str�mo-
�easc� la Biserica Român� Unit� cu Roma, prin anii cei 
numi�i de excludere a Bisericii noastre din drepturile 
constitu�ionale, prin aces�i ultimi dou�zeci de ani de 
discriminare interconfesional�.

 �i în cazul pentalogiei redobândirilor, din pro-
topopiatul Beiu�, exist� personaje comune. Cine sunt 
acestea? În primul rând marea mas� de credincio�i gre-
co-catolici �i ortodoc�i, fra�i întru Cristos, prin voin�� 
�i ra�iune divin� �i nu p�mânteasc�. Dintre ace�tia apar 
personajele principale, secundare, personajele pozitive 
�i negative, care trebuie s� r�mân� în memoria colec-
tiv� �i-n „istoria privat�” a rela�iilor interconfesionale. 
Numesc „istoria privat�”, printr-o licen�� asumat� per-
sonal, istoria de culise, petrecut� în afara declara�iilor 
o� ciale, a dialogului social (vodevil jalnic al societ��ii 
române�ti postdecembriste), a documentelor o� ciale. 
Este istoria a ceea ce s-a petrecut, nu a ceea ce ar �  tre-
buit s� se petreac�, sau ar �  dorit unii sau al�ii s� se petreac�.

 �i înca odat� îndr�zneala de a prezenta istoria 
redobândirii, din protopopiatul Beiu�, sub genericul 
„pentalogie” este acoperit�, argumentat� de întâmpl�-
rile dramatice, nu de pu�ine ori, asem�n�toare unor pie-
se de teatru: drame, tragedii ori drame satirice, precum 
cele speci� ce trilogiilor �i tetralogiilor. Despre tetralo-
gii ne spune dic�ionarul limbii române, c� ar însemna 
patru opere (3 tragedii �i o dram� satiric�) care prezint� 
o idee comun�. Pentru credincio�ii greco-catolici ideea 
comun� ar � : respectarea dreptului la apartenen�a confesional�.

 Istoria redobândirilor, transpus� într-un gen li-
terar înseamn� dram�: cearta dintre frate (ortodox) �i 
sor� (greco-catolic�) de la V�lanii de Beiu�. Înseamn� 
�i tragedie (ura, con� icte violente între p�rin�i �i copii 
tot de la V�lanii de Beiu�). Mai înseamn� �i dram� sa-
tiric� (ascunderea limbii clopotului de la Biserica din 
Uileacul de Beiu�, pentru a nu se trage clopotul la în-
mormântarea unui octogenar greco-catolic).

 Pentalogia redobândirilor din protopopiatul 
Beiu� pe care dorim �i o prezent�m în Vestitorul, por-
ne�te cronologic în sens invers. Din anii 2007 când a 
fost redobândit� prin hot�râre judec�toresc� irevocabi-
l�, Biserica din satul Gradinari, unde Duminic� 8 fe-
bruarie a.c. a fost instalat ca preot paroh, p�rintele Cris-
tian Pop, înapoi în anul 2005, când a fost redobândit� 
Biserica din B�i�a.

 Cu voia lui Dumnezeu �i prin bun�voin�a re-
dac�iei revistei Vestitorul vom începe în num�rul urm�-
tor „Pentalogia redobândirilor” prin a relata, „istoriei 
privat�” �i cea din spa�iul public petrecut� în cei 5 ani 
cât a durat, ob�inerea drept��ii de c�tre credincio�ii gre-
co-catolici din Gr�dinari, la care se adaug� înc� aproa-
pe 3 ani pân� la aplicarea sentin�ei.    (va urma)

Pentalogia redobândirilor bisericilor Greco-Catolice
din protopopiatul Beiu�  (I)

Ioan D�R�B�NEANU
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Ecumenismul �i protec�ia crea�iei în Europa 
S-au încheiat lucr�rile întâlnirii anuale a Comitetul 

mixt din cadrul Conferin�ei Bisericilor Europene (KEK) 
�i al Consiliului Conferin�elor Episcopale din Europa care 
s-a �inut la Esztergom, Ungaria, din 19-22 februarie 2009, 
în cadrul Centrului de Conferin�e St. Adalbert.

Comitetul mixt KEK �i CCEE au ales în acest an 
„Crea�ia” ca tem� a întâlnirii. Membri lui au considerat c�  
preocuparea Bisericilor pentru aceast� tem� nu este nou�, 
c� este nevoie de o aten�ie deosebit� asupra problemati-
cii crea�iei, � ind deja promovat� de mi�carea ecumenic�, 
nu în ultimul rând, prin recomand�rile f�cute la întâlnirile 
ecumenice de la Basel, Graz �i Sibiu.

Membri au ascultat împreun� modalit��ile în baza 
c�rora Bisericile din întreaga Europ�  lanseaz� ini�iative 
proprii, pentru a da o prioritate corect�  prin m�rturia lor 
despre aceast� tem� a crea�iei, utilizând sfaturile oameni-
lor de �tiin�� �i a persoanelor de bun� credin��. Comitetul 
a exprimat profunda recuno�tin�� pentru tot ce se face pe 
acesta tem� a crea�iei din partea Bisericilor, � e la nivel 
local, regional sau na�ional.

Pe parcursul întâlnirii, participa�ilor le-a fost pre-
zentat� o lucrare privind Întâlnirea Interconfesional� re-
feritor la Modi� c�rile Climatice, organizat� în noiembrie 
trecut de c�tre Biserica din Suedia. Mul�umit� acestei 
lucr�ri, ei au apreciat înc� o dat�  poten�ialul bene� c al 
muncii care se realizeaz� atunci când credincio�ii ai altor 
religii din lume abordeaz� aceast� problematic�.

În discu�iile avute, comitetul a re� ectat,  în mod 
special, asupra faptului c� actuala criza ecologic� este o 
re� exie a unei profunde crize spirituale. În aceast� pri-
vin��, membri au împ�rt��it  cuvintele Sfântului P�rinte 
Papa Benedict XVI: „de�erturile externe în lume se extind 
datorit� faptului  c� de�erturile interne au devenit atât de 
vaste”. Comitetul a re� ectat, de asemenea, pe marginea  
unei scrisori circulare pe aceast� tem� a Crea�iei publicat� 
de Conferin�a Episcopal� Maghiar�.

Participan�ii au recunoscut c�, întrucât suntem � -
in�e umane, avem nevoie  de a �  noi în�ine ap�r�tori ai 
crea�iei �i nu ca exploatatorii s�i. Preocuparea pentru o 
adecvat� ap�rare a crea�iei este strâns legat�  de nevoia 
drept��ii în lume. Membri CCEE �i KEK au recunoscut 
c� noi europenii avem nevoie de a împ�rt��i un sens de 
solidaritate cu cei mai s�raci din lumea noastr�, care sunt 
victimele directe ale atitudinii iresponsabile împotriva crea�iei.

Comitetul a meditat asupra necesit��ii ca KEK �i 
CCEE s� dea spa�iu împ�rt��irii unor experien�e pozitive 
în a înfrunta tematica  crea�iei în interiorul comunit��ilor 
noastre europene. În particular, s-a recunoscut c� Biserici-
le din Europa trebuie s�-�i asume responsabilit��i proprii 
pentru a putea �  buni ap�r�tori ai crea�iei, f�când pa�i con-
cre�i pentru a reduce „anhidridele carbonice”.

Reamintindu-ne a XX-a aniversare a Scrisorii 
Sanctit��ii Sale Patriarhul Ecumenic Dumitru I, în care 
Sanctitatea Sa a l�sat primul apelul prin care propunea s� 
se celebreze în toate bisericile din Europa �i în toat� lumea  
o Zi  a crea�iei, Comitetul Mixt a recunoscut necesitatea  
de a sus�ine ini�iativa, lansat� de a Treia Întâlnire Ecume-
nic� de la Sibiu (EEA3), de a utiliza perioada începând 
din 1 septembrie - 4 octombrie ca �i timp de contempla�ie, 

grij� �i celebrare a bun�t��ii lui Dumnezeu în crea�ie.
În � nal s-a recunoscut c� toate bisericile din toat� 

Europa ar trebui s�-�i aduc� propria contribu�ie pentru a 
exercita o in� uen�� asupra conferin�ei Na�iunilor Unite 
asupra Modi� c�rilor Climatice de la Copenhaga din de-
cembrie 2009.

A fost prezentat un raport despre activitatea  se-
cretariatelor CCEE-KEK ca urmare a celei de a Treia În-
tâlniri Ecumenice Europene (AEE3). Se prevede ca pân� 
la sfâr�itul  lunii mai s� � e publicate  actele o� ciale ale 
AEE3; s-a decis s� se men�in� raporturile vii între delega�i 
de la AEE3 cu scopul de a promova împ�rt��irea bog��i-
ilor spirituale ale diferitelor tradi�ii confesionale. A fost 
prezentat� o nou� versiune, la zi,  a site-ului AEE3 care va 
�  în curând on-line.

Referitor la viitoarele raporturi între CCEE �i 
KEK, comitetul a decis s� continue o colaborare la nivele 
locale �i europene pe baza temelor concordate în 2008, �i 
anume r�spândirea �i cunoa�terea Bibliei în Europa, pro-
tec�ia creatului, emigrarea �i pacea.

Participan�ii au examinat munca Comitetului 
CCEE-KEK referitor la rela�iile cu musulmanii în Euro-
pa (CRME), care �i-a terminat mandatul în luna ianuarie. 
Munca CRME a fost încununat� de Conferin�a European� 
dintre cre�tini �i musulmani, care s-a desf��urat la Ma-
lines/Bruxel (Belgia) în perioada 20-23 octombrie 2008, 
având ca tem�: „A �  cet��eni europeni �i credincio�i. 
Cre�tini �i musulmani, parteneri activi în societatea euro-
pean�”, a c�rei lucr�ri vor �  publicate în curând.

Comitetul a fost informat despre activit��ile Comi-
siei Biseric� �i Societate din cadrul KEK �i de la Comisia 
Episcopilor din Comunitatea European� (ComECE) des-
pre temele de actualitate din cadrul Institu�iilor europene: 
dezbaterea referitor la articolul 17 din  tratatul de la Lisa-
bona, referitor la protec�ia datelor, referitor la protejarea 
duminicii ca zi nelucr�toare, referitor la proximele alegeri 
parlamentare ... P�rintele Piotr Mazurkiewicy, Secretarul 
general al ComECE, a scos în eviden�� aerul de „criz�” 
care se respir� în ��rile Uniunii Europene. Criz� institu-
�ional� datorat� di� cult��i de rati� care a tratatului de la 
Lisabona în unele state, criz� � nanciar� care afecteaz� �i 
preocup� toate ��rile membre, criz� referitor la modi� -
c�rile climatice care constituie tema proximei conferin�e  
interna�ionale a Na�iunilor Unite din Copenhaga (decem-
brie 2009)

În timpul lucr�rilor au fost prezentate activit��ile �i 
realitatea ecumenic� THEOBA LT.

La sfâr�itul lucr�rilor, membri Comitetului mixt 
i-au mul�umit Cardinalului Peter Erdo pentru c�lduroa-
sa primire. Lucr�rile s-au desf��urat într-o clim� cordi-
al� �i de prietenie, �i au fost îmbog��ite de momente de 
rug�ciune. Sâmb�t�, 21 februarie, participan�ii au vizitat 
Catedrala Catolic� din Sant �tefan, Academia de �tiin�e 
�i Parlamentul Ungariei �i s-au între�inut pe teme de actu-
alitate cu Peter Harrach, vicepre�edintele Parlamentului. 

Urm�toarea întâlnire anual� se va desf��ura pe pe-
rioada 8-11 martie 2010. Tema va �  emigra�ia.

Esztergom, 22 februarie 2009
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În preajma Cr�ciunului din anul care a trecut, 
a plecat dintre noi pe drumul eternit��ii un medic de 
prestigiu al ora�ului, pre�uit �i stimat pentru probitatea 
actului medical, Dl. Dr. Aurel Rozor.

Întreaga via�� a fost înconjurat de admira�ie �i 
recuno�tin�� pentru �tiin�a �i arta cu care a �tiut s� ali-
ne suferin�ele �i s� trezeasc� speran�ele, pentru su� etul 
s�u bun care vibra în fa�a durerii.

Printre noi a fost reprezentantul unei genera�ii 
vechi de intelectuali care azi dispare: intelectuali for-
ma�i de Biserica Greco-Catolic� în ,,�colile Blajului”, 
în umbra Catedralei lui Inocen�iu Micu Klein, de pre-
o�i-profesori erudi�i, cu vast� cultur�, urma�ii celor 
care au creat �coala Ardelean� �i care au dat direc�iile 
�i formele culturii române moderne cu deschidere spre 
orizonturile Europei Occidentale. Ca elev al Liceului 
,,Sfântul Vasile”, i-a avut profesori pe viitorii Episcopi 
Martiri : I. Suciu, Tit Liviu Chinezu, pe Cardinalul 
Alex. Todea �i pe preo�ii care au r�mas � deli Bisericii 
Greco-Catolice la suprimarea ei violent� în 1948, pre-
o�i care au cunoscut suferin�a din închisori, batjocura �i 
marginalizarea, dar cu demnitate �i-au ap�rat convin-
gerile �i Biserica: � lozoful Ioan Miclea, St. Manciulea, 
Coriolan Suciu, N. Com�a, I. Borcea, S. Ghizdavu, I. 
Pop Câmpeanu �i al�ii. Sub directa lor îndrumare �i-a 
format convingerile religioase, care, se poate spune, 
,,s-au identi� cat cu via�a sa”, �i c�rora le-a r�mas � del 
pentru totdeauna. De la IPS I. Suciu �tia c� tot ceea ce 
suntem ,,se cite�te în tr�irea noastr�” �i    c� ,, ultima 
edi�ie a Evangheliei e tip�rit� cu faptele noastre”.  Pri-
vite astfel, via�a �i faptele D-lui Dr. A. Rozor sunt o 
M	RTURIE a crezului s�u �i a imensei iubiri pentru 
Biserica Greco-Catolic�.

�coala medical� clujean�, cu clinicile �i am� tea-
trele ei, dar mai ales cu profesorii, unii �i ei absolven�i 
ai Liceului,, Sfântul Vasile” din Blaj, cum era Prof. Iu-
liu Ha�ieganu, personalitate dominant� a ,,Facult��ii de 
Medicin�” din Cluj, i-a des�vâr�it formarea. Printre cei 
7000 de medici, elevii Prof. I. Ha�ieganu, s-a num�rat 
�i Dl. Dr. Rozor. De la acest eminent profesor �i om a 
înv��at nu numai ,,spinoasele” c�i ale diagnosticului �i 
tratamentului, dar �i iubirea de bolnavi, tactul cu care 
s� se apropie de ei �i de apar�in�tori.

Intelectual de forma�ie umanist� european�, a 
pre�uit adev�rul, dreptatea, libertatea, în�elepciunea - 
minunata unitate dintre via�� �i gândire -, binele �i fru-
mosul �i a �tiut cât de important� este responsabilitatea 
� ec�ruia ca aceste valori eterne, care dau noble�ea spi-
ritului, s� � e cunoscute �i tr�ite. Pe toate aceste valori, 
valori cre�tine �i umane, le-a g�sit în tot ce a fost �i este 
Biserica Român� Unit� cu Roma - Greco-Catolic�, în 

martiriul ei, al Episcopilor �i preo�ilor ei.  Credin�a c� 
pe p�mântul stropit cu sânge al Episcopilor �i pe urme-
le jertfei lor se poate rezidi Biserica Greco-Catolic� a 
f�cut s� se angajeze în marea ac�iune de reconstruc�ie 
a Bisericii, dup� ob�inerea libert��ii în 1989. Când, în 
primele zile ale libert��ii, veneam în Biserica abia eli-
berat� cu tot ce puteam s�-i oferim prin profesiile noas-
tre, Dl. Dr. A. Rozor aducea experien�a sa în arta tipo-
gra� ei - tat�l D-lui doctor a fost tipograf la ,,Tipogra� a 
Seminarului Teologic” din Blaj - �i spiritul autentic al 
Blajului, ora�ul s�u natal. Datorit� D-lui Dr. A. Rozor, 
a reap�rut la Oradea revista diecezan� ,,Vestitorul Uni-
rii”, pe care a condus-o mai mul�i ani �i în care a scris 
cât timp s�n�tatea i-a permis. Posedând temeinic arta 
cuvântului scris sau vorbit, articolele Dl. doctor erau 
c�utate atât pentru mesajul lor clar, cât �i pentru frumu-
se�ea limbii �i elegan�a stilului. Al�turi de al�i medici 
catolici din localitate, a dat ani în �ir consulta�ii gratuite 
bolnavilor din Biserica noastr� �i tuturor celor nec�ji�i 
care l-au solicitat.

Dintre multele amintiri legate de Dl. doctor, îmi 
st�ruie în minte �i inim� una de neuitat. Împreun� cu 
so�ul meu, �i el fost elev al Blajului, eram pe Câmpia 
Libert��ii la consacrarea ca Mitropolit a IPS Alexandru 
Todea, în mijlocul unei mul�imi imense. Când emo�io-
nanta ceremonie religioas� s-a încheiat, de pe tribuna 
care �inea loc de altar, a vorbit miilor de oameni Dr. A. 
Rozor. A st�pânit prin cuvânt cuprinsul întregului spa-
�iu, reu�ind s� mi�te su� etele celor care îl ascultau. Las 
la o parte tehnica retoric� respectat� pe deplin, armonia 
organic� a întregului discurs, ampla cultur� care se evi-
den�ia �i care îmbog��ea cuvântul favorizând re� ec�ia 
personal�, ca s� schi�ez con�inutul discursului în ceea 
ce înseamn� ,, a instrui”, ,,a emo�iona” �i ,, a atrage de 
partea sa”. A� putea numi discursul ,,Elogiu Blajului”, 
c�ci în acest cuvânt magic a cuprins o întreag� istorie 
a Bisericii Unite �i rolul ei în destinul unui neam, pe 
oamenii ei mari prin credin��, erudi�ie, cultur� , mora-
l� �i jertf�, �colile Blajului, nedreptatea istoric� adu-
s� Blajului prin suprimarea violent� a Bisericii Unite, 
imaginea Episcopilor Martiri, via�a Bisericii Unite în 
clandestinitate �i datoria celor de acum de a repara, de a 
rezidi �i de a iubi Biserica Greco-Catolic� care nu a ac-
ceptat nici un compromis, p�strându-�i neatins� dem-
nitatea în anii ap�s�tori ai comunismului. Vorbea des-
pre adev�rul �i dreptatea Bisericii noastre, vorbea cu 
în� �c�rarea cu care au vorbit de sute de anii înainta�ii, 
preo�ii greco-catolici, de la amvoane sau de la tribunele 
ridicate pe Câmpia Libert��ii, vorbea prin cuvântul s�u 
Episcopul Ioan Suciu, spunea tot ce ar �  vrut s� spun�, 

In memoriam

Dr. Aurel Rozor
1921-2008

Motto: ,, Cine nu tr�ie�te dup� moarte nu a tr�it deloc”.
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Episcopul or�dean Samuil Vulcan (1806-1839) 
este una din personalit��ile proeminente  ale Bisericii 
Române Unite cu Roma-Greco-Catolic� �i ale culturii 
române�ti, cu deosebire din nord-vestul Transilvaniei.

Evocându-l azi, sim�im nevoia s� reamintim 
adev�rul m�rturisit de N. Iorga: ,,În Ardeal nu e un m�-
nunchi, ci o pleiad�, nu e un predicator în pustie, cu 
câ�iva ucenici r�zle�i, ci profe�i serb�tori�i se încunjur� 
de ucenici în�eleg�tori �i devota�i, cari repet� cuvântul 
auzit, îl tâlcuiesc pentru al�ii, scot dintr-însul adev�ruri 
nou� {...} De aceia curentul (�coala Ardelean�, n.n.) nu 
înceteaz�, nu sl�be�te ” (George Iva�cu, ,,Istoria litera-
turii române 1”, Ed. �tiin�i� c�, Bucure�ti,1969, p.297).

Din rândul acestora face parte �i Episcopul Sa-
muil Vulcan. �i dac� adesea în istoria noastr� s-a sim�it 
o anumit� ambiguitate, o oscila�ie între Orientul bizan-
tin �i Occidentul european, prin Biserica Greco-Catoli-
c� �i produsul ei, �coala Ardelean�, prin care România 
a intrat în Europa, privirile s-au îndreptat numai spre 
Roma, de care ne sim�im lega�i prin origine, spirituali-
tate, Biseric� �i limb�. Samuil Vulcan este un reprezen-
tant al acestor idei �i idealuri �i esen�a spiritului euro-
pean �i-a pus pecetea pe întreaga lui via�� �i activitate.

Samuil Vulcan s-a n�scut la Blaj, la 1 august 
1758, într-o familie s�rac� �i umil�. Tot la Blaj a urmat 
liceul la terminarea c�ruia va  deveni student al ,,Fa-
cult��ii de Filozo� e” din Oradea. Studiaz� în continu-
are Teologia la Institutul ,,Sf. Barbara” din Viena, dar 
�i la institutele din Agria �i Lemberg. Grija pentru un 
cler temeinic preg�tit s-a manifestat în Biserica noastr� 
imediat dup� Unirea de la 1700, când Episcopul Ata-
nasie Anghel nu mai admite s� � e hirotoni�i preo�i de 
c�tre al�i episcopi ,,unde afar� de cetit �i de cântare nu 
se poftia alt� înv���tur�”. Astfel, la începutul secolului 
al XIX-lea, un om exigent ca P. Maior a� rma cu satis-
fac�ie despre preo�ii no�tri: ,,to�i sunt înv��a�i �i întru 
�tiin�a teologiceasc� procopsi�i”. Având în vedere toate 
acestea, nu suntem surprin�i c� Samuil Vulcan a fost 
ales ca profesor de limb� român� al viitorului împ�rat 
Francisc I �i consilier intim al împ�ratului.

Devenit preot, Samuil Vulcan este numit pre-
fect de studii �i vicerector al seminariilor din Viena �i 
Agria. În 1792, anul în care se deschide la Oradea ,,Se-
minarul Român Unit”, Episcopul Igna�ie D�r�bant îl 
cheam� pe Samuil Vulcan la sine numindu-l, la început 
canonic, �i în scurt timp vicar general. Igna�ie D�r�bant 
este Episcopul care a început zidirea Catedralei ,,Sf. 
Nicolae” �i care, la moartea sa, �i-a l�sat întreaga avere 
pentru terminarea construc�iei �i burse pentru studen�ii 
teologi. Cei doi au lucrat împreun� �i Samuil Vulcan 
s-a bucurat de valoroasa experien�� în conducerea Epi-
scopiei a predecesorului s�u, dar �i acesta a recunoscut 
noua for�� a tân�rului preot care i-a atras aten�ia prin 

,,� gura impun�toare, cu tr�s�turi severe �i gesturi disci-
plinate, încununat� de aristocra�ia unei culturi bogate, 
om cu solide resorturi de ordin moral...”.

Format în Biserica Apusean�, Samuil Vulcan 
este cult, vorbe�te în mod curent româna, germana, 
franceza, italiana, maghiara, probabil �i polona, �i lim-
bile clasice, ebraica, latina �i greaca. Pre�uia virtu�ile 
morale, cu deosebire omenia, curajul, r�bdarea �i b�r-
b��ia în fa�a mor�ii, �i considera c� nu este su� cient s� 
nu faci r�ul, ci trebuie f�cut binele în folosul societ��ii. 
Doctrina lui se bazeaz� pe doi piloni: primul, credin�a 
în Dumnezeu, în Biserica Sa �i în efortul pentru catoli-
cizare, pentru români însemnând revenirea în Biserica 
Catolic� de care ,,au fost rup�i în veacurile trecute �i 
care le garanteaz� prop��irea lor moral� �i cultural�”. 
Al doilea pilon, culturalizarea poporului.

Un lucru esen�ial trebuie îns� re�inut: mediul în 
care a intrat Samuil Vulcan odat� cu venire lui la Ora-
dea. Episcopul Igna�ie D�r�bant era prieten �i adept 
al corifeilor �colii Ardelene �i al idealurilor acestora. 
Cum Oradea era locul în care se întâlneau diligen�ele 
dinspre Ardeal spre Buda �i dinspre Buda spre Arde-
al, personalit��i de seam� erau oaspe�i ai Episcopului: 
,,�incai cu temperamentul s�u tumultos �i franc”sau 
Clain ,,cu vorba domoal� �i fantezie re�inut�” - ,,la Ora-
dea s-a p�strat �i valori� cat pentru prima dat� ,,Hronica 
românilor” a lui Gh. �incai”.

La 25 octombrie 1806, dup� moartea Episcopu-
lui Igna�ie D�r�bant, Samuil Vulcan este s� n�it Episcop 
pentru Dieceza de Oradea. Este timpul când, dincoace 
de Carpa�i, Biserica Greco-Catolic�, animat� de ideea 
,,reînvierii na�iei prin cultur�”, este angajat� în spiritul 
iluminist iose� nist în construirea de biserici �i înzestra-
rea lor cu c�r�i biserice�ti în limba român�, cu în� in�a-
rea de �coli chiar în c�tunele îndep�rtate, cu preg�tirea 
temeinic� a preo�ilor �i a înv���torilor �i r�spândirea 
culturii în popor, cu traducerea �i tip�rirea de c�r�i în 
limba român� cu litere latine, care apar neîntrerupt  sub 
teascurile tipogra� ilor din Blaj �i Buda. Acesta este �i 
timpul realiz�rilor ,,masive, erudite {...} ale luceferilor 
�colii Ardelene”.

Înainte de alegerea noului Episcop, dup� moar-
tea lui Igna�ie D�r�bant, Samuil Micu Clain spunea: 
,,De-ar da Dumnezeu Bisericii din Oradea ca episcop 
un om iubitor de erudi�ie �i de înv���tur�, care s� spriji-
ne cultura �i �tiin�a neamului nostru”. Alegerea lui Sa-
muil Vulcan avea s� împlineasc� toate speran�ele.

Centrul de lumin� al tuturor marilor realiz�ri 
pentru Biseric�, cultur� �i poporul român  va deveni 
Curtea Episcopal� din Oradea. Samuil Vulcan a �tiut s� 
se înconjoare de canonici excep�ionali, preo�i erudi�i �i 
cu o receptivitate uimitoare. E su� cient s� amintim pe 

Otilia B�LA�

Episcopul greco-catolic Samuil Vulcan
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Ioan Corneli care îi va �  sf�tuitor, pe Alexandru Dobra 
care va deveni Episcop al Diecezei de Lugoj, sau pe 
Ioan Alexi, autorul unei apreciate gramatici române�ti. 
Dieceza de Oradea a cunoscut sub p�storirea Episcopu-
lui Samuil Vulcan o dezvoltare remarcabil�. Episcopul 
reu�e�te s� ob�in� alipirea a 72 de parohii române�ti 
din Satu Mare �i Maramure� - de la Episcopia Munca-
ciului. Prin zelul s�u apostolic în � ecare an au crescut 
parohiile Diecezei �i credin�a. Mergând pe linia lui D�-
r�bant, cultiv� prietenia cu Samuil Micu, Gh. �incai �i 
P. Maior, corifeii �colii Ardelene. Prin prezen�a, grija 
�i în�elepciunea lui Samuil Vulcan, ace�tia au cunoscut, 
la Oradea, dragostea �i în�elegerea �i au fost ajuta�i �i 
încuraja�i s�-�i realizeze proiectele. Cu ajutorul moral 
�i material  al Episcopului s-a tip�rit primul dic�ionar 
al românilor, ,,Lexiconul” de la Buda (1825), în bun� 
parte opera lui Samuil Micu, care men�iona atunci: ,,S� 
scriu aceast� carte m-a îndemnat dragostea pentru cul-
tura �i �tiin�a neamului meu, ca s� aib� �i el un dic�io-
nar, de care nici o na�ie nu e lipsit�...”. Vulcan creeaz� 
la Episcopie ,,un adev�rat institut de documentare pen-
tru toate problemele vie�ii române�ti” în care bibliote-
ca personal� a Episcopului ,,constituie întâiul institut 
�tiin�i� c românesc” având ca obiectiv ,,p�trunderea în 
trecut �i f�urirea pe viitor a drumurilor de în�l�are ale 
neamului”. Astfel, Episcopul Vulcan formeaz� la Ora-
dea ,,un fel de academie, cea dintâi academie de studii 
privitoare la trecutul românesc” .Despre Episcopul Sa-
muil Vulcan, N. Iorga va spune: ,,El a servit aici o misi-
une, c�reia �i-a jert� t tot ce-a avut mai bun într-însul”.

În ceea ce prive�te înv���mântul, Episcopul Vul-
can ,,avea credin�a fanatic� �i persistent�” c� �coala �i 
cartea ,,pot face minuni”�i acest miracol îl dorea la ro-
mâni. Preocuparea pentru �colile confesionale s�te�ti 
cât �i pentru ,,Seminarul Teologic” este permanen-
t�, dar Episcopul dorea mai mult, dorea o �coal� care 
s� se identi� ce cu via�a neamului s�u. Aceasta avea 
s� � e gimnaziul din Beiu� deschis în toamna anului 
1828:,,Care lucru cu ajutorul lui Dumnezeu �i cu Prea-
înalta îng�duin�� a Preaînaltului Împ�rat care acum 
st�pâne�te, l-am s�vâr�it cu mare cheltuial� în episco-
pescu ora� Beiu�...” (azi, Liceul ,,Samuil Vulcan”). �i 

�coala din Beiu� avea s� � e una din ,,fântânile daruri-
lor” pe care Biserica Greco-Catolic� o oferea tuturor, 
indiferent de confesiune ,,pentru to�i � ii no�tri...dup� 
putin�� s� li se frâng� sfânta pâine �i a-i cuprinde la 
înv���tur�”. 

Cu dragoste �i în�elepciune cre�tin� Episcopul 
Samuil Vulcan a îmbr��i�at cauza ortodoc�ilor ar�deni , 
intervenind la Curtea Vienez� �i ajutând cu bani proprii 
în� in�area ,,Preparandiei Ortodoxe’’ (1812) din Arad 
în vederea dezvolt�rii unei vie�i culturale române�ti 
în aceast� localitate complet dependent� de ,,Biserica 
Sârbeasc�”. Pân� la Samuil Vulcan to�i episcopii din 
Arad erau sârbi. Episcopul or�dean îi sprijin� pe Moise 
Nicoar� �i pe apropia�ii lui s� aduc� în scaunul episco-
pesc ortodox din Arad primul episcop român. Ajutorul 
acordat Bisericii Ortodoxe nu se limiteaz� la situa�iile 
amintite, a fost continuu �i recunoscut la vremea aceea. 
Peste ani îns� , dr. Iacob Radu în  cartea sa, ,,Samuil 
Vulcan - Episcopul român unit al Or�zii Mari (1806-
1839) �i Biserica Ortodox� Român�”, constata cu tris-
te�e c� ,,se vede micimea de su� et a acelor fra�i din 
zilele noastre, care ajungând prin fericita mutare a vre-
murilor s� vad� dup� vorba Episcopului Vulcan <<stri-
cat� cetatea r�ut��ii>>, �i s� se a� e dân�ii în situa�ie 
mai favorabil�, în loc de ajutor �i mângâiere, goane �i 
hul� au pentru fra�ii lor”.

Episcopul Samuil Vulcan s-a stins din via�� în 
Palatul Episcopal din Oradea la 25 decembrie 1839 �i 
a fost înmormântat în cripta Catedralei ,,Sf. Nicolae”.

Aniversarea celor 250 de ani de la na�terea Epi-
scopului Samuil Vulcan este un eveniment care ne per-
mite s�-i privim în toate dimensiunile via�a �i opera.
Încerc�m durerea de a �ti risipit� - prin suprimarea 
Bisericii noastre în 1948 - ,,Biblioteca Diecezan�”, 
realizat� cu multe jertfe, care cuprindea manuscrisele  
operelor corifeilor �colii Ardelene �i alte nenum�rate 
valori. Redescoperim îns� în Samuil Vulcan un preot, 
un Episcop �i un om a c�rui via�� este o pledoarie pen-
tru solidaritatea în bine �i continua d�ruire ,,recunosc�-
torilor �i nerecunosc�torilor”, singura modalitate pen-
tru a duce neobosit ,,lupta cea bun� a vie�ii”. 

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2009
APRILIE

Inten�ia general�:
Pentru ca Domnul s� binecuvânteze munca agricultorilor cu o recolt� abundent� �i s� sensibilizeze popoarele mai 
bogate fa�� de drama foamei din lume. 
Inten�ia misionar�: 
Pentru ca acei cre�tini, care lucreaz� în teritoriile în care condi�iile de via�� a celor s�raci �i slabi, a femeilor �i copiilor 
sunt extrem de grele, s� � e semne de speran��, datorit� m�rturiei lor curajoase despre Evanghelia solidarit��ii �i a 
iubirii.
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tot pe Câmpia Libert��ii, în 1948, �i nu i s-a permis. 
Vorbeau prin glasul s�u to�i Episcopii  întemni�a�i �i 
uci�i..., vorbea o Biseric�... Atunci am în�eles mai bine 
cât de mult iubea Biserica Greco-Catolic�.

În to�i ace�ti ani am avut onoarea s�-i � u cola-
boratoare la ,,Vestitorul”, iar Dl. Doctor s�-mi � e co-
laborator �i abonat la ,,Calea des�vâr�irii”, prilej de a-l 
cunoa�te de aproape. Astfel, mi-a fost dat s� observ 
dragostea �i devotamentul cu care, în osteneala vârstei, 
l-au îngrijit so�ia �i � icele, bucuria familiei. M-a impre-
sionat for�a �i c�ldura su� eteasc�, claritatea �i ordinea 
din gândire, puterea de analiz�, capacitatea de a apre-
cia �i judeca via�a dup� eternele valori morale s�dite în 
adâncul � in�ei, la Blaj, cu atâ�ia ani în urm�. Avalan�a 
anilor �i inerentele suferin�e ale vârstei înaintate le-a re-
sim�it numai trupul, puterile spirituale i-au r�mas neschimbate.

Nu cu mult timp înainte de Cr�ciun l-am rugat pe 
Dl. Doctor s�-mi scrie un articol pentru serialul ,,De ce 
�i cum iubesc Biserica Greco-Catolic�?” Ca �i Profeso-
rul s�u I. Ha�ieganu, �tia c� atunci când ,,se însereaz�, 
trebuie s� ne gr�bim, s� nu ne ajung� noaptea, mai 
înainte de a ne �  atins �inta...”. Dar ,,noaptea’’ s-a l�sat 
mai repede... Acum, încerc regretul de a nu avea acea 
m�rturie �i tot acum îmi spun ca întreaga via�� a Dl. 
Dr. Rozor este un r�spuns la întreb�rile ,,De ce �i cum 
iubesc Biserica Greco-Catolic�?”

Pentru toate acestea îi aducem azi omagiul nos-
tru de recuno�tin��.

,,Cu s� n�ii odihne�te, Cristoase, su� etul ador-
mitului serv al T�u... �i umbra mor�ii o preschimb� în 
zorile mântuirii...”.

O. B.

Stimate contribuabil,

În anii trecu�i ai fost printre sus�in�torii proiectului Casa Fren�iu, casa pentru vârstnici. Aceasta înseamn� c� 
în anii trecu�i ai direc�ionat 2% din impozitul pe venit pentru construc�ia casei.

Totodat� este posibil ca în anul 2008 s� nu �  direc�ionat sau depus la sediul asocia�iei formularul pentru acest 
2% din impozit. Motivele pot �  multe:

* se poate c� asocia�ia noastr� s� nu s-a ridicat la standardele pe care le-ai dorit;
* se poate ca, din cauza întârzierii demar�rii lucr�rilor de executare a funda�iei, s� �i se par� c� nu respec-

t�m ceea ce am promis;
* se poate c� ai hot�rât s� direc�ionezi în alt� parte acest 2%, decizie pe care o respect�m;
* se poate ca Domnia voastr� s� �  direc�ionat 2% c�tre asocia�ia noastr� doar c� noi nu am primit o copie 

a declara�iei depus�, caz în care î�i mul�umesc.
* se poate ca s� � i, cititorule, printre cei care au depus �i în anul 2008, caz în care te asigur c� ai f�cut o 

alegere bun� �i î�i mul�umesc.
Oricum, în numele viitorilor bene� ciari ai casei, persoanelor vârstnice �i singure, î�i mul�umesc pentru impli-

care �i te asigur c� �i contribu�ia pe care a�i adus-o a fost foarte important�.
În primii ani de la demararea proiectului am investit �i am activat pentru ob�inerea actelor, avizelor �i a tuturor 

documentelor necesare pentru realizarea construc�iei. În anul trecut, 2008, am realizat executarea funda�iei la Casa Fren�iu.
�tiind c� e�ti una dintre persoanele care cred în necesitatea acestei case �i în acest proiect, î�i cer în continuare 

sprijinul. �i, pentru c� unde-s mul�i puterea cre�te, î�i cerem s� ne aju�i printr-un efort minim. Prezint� acest proiect 
m�car unui cunoscut de-al t�u, vecin, prieten �i d�-i �i lui s� completeze Cererea 230. Nu îl cost� nimic, sunt bani 
pe care oricum Statul i-a luat deja în anul 2008, dar � ecare putem decide unde s� se duc� cele dou� procente din ei.

Formularele trebuie depuse pân� cel târziu în data de 15 mai 2009 la Administra�ia Financiar�, iar dac� î�i este 
mai u�or po�i completa formularele într-un singur exemplar �i s� le aduci la sediul organiza�iei, str. Mihai Pavel, nr. 
3, de luni pân� vineri, între orele 8.00 – 16.00.

S� direc�ion�m to�i 2% pentru a construi împreun�!
O cas� în care cei dragi ai no�tri s�-�i tr�iasc� lini�ti�i b�trâne�ea.

Cu cât ne implic�m � ecare dintre noi mai mult în aceast� campanie, cu atât visul de a vedea ridicat� aceast� 
cas� pentru vârstnici se va realiza mai repede.

Olimpiu Todorean
      Pre�edinte

ASOCIA�IA CARITAS EPARHIAL ORADEA

str. Episcop Mihai Pavel, 3;  tel. 0359/418.212; fax. 0359/418.211; e-mail: caritaseparhial@yahoo.it
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P E L E R I N A J
în  perioada 12 - 31 MAI din ORADEA se  organizeaz�  pelerinaj la:

PARIS – LOURDES – CASCIA – ROMA – FATIMA – MONTSERRAT – LISABONA –
SAN GIOVANI ROTONDO – ASISSI –  PADOVA

Numai 730 euro. Pre�ul  include: - transport cu autocar cu dot�ri dup� standardele europene;
     - 13 caz�ri cu mic dejun, prânz, cin� (conform  programului detaliat).
Condi�ii de participare: Disponibilitatea de a se supune la programul de pelerinaj.
Procedura de plat�: La înscriere se achit� suma de 250 euro, iar diferen�a în func�ie de posibilit��i pân� 

la plecare (cel târziu 10 Mai). Informa�ii suplimentare �i înscrieri la: CLAUDIU BODA; Telefon:  0359/433 211 
sau 0744/958 932; e-mail: claudiupelerinaje@yahoo.com  

Citind vei dobândi!
Dobândind po�i d�rui!

Cump�rând din Libr�ria Galaxia Gutenberg din Oradea,     

d�ruie�ti   20% din pre�ul c�r�ilor pentru masa zilnic� 
pe care Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea o ofer� la 30 de 
persoane.

Redescoper� pl�cerea de a citi
�i prin pl�cerea de a d�rui!

Vino în Libr�ria Galaxia Gutenberg,
str. Ep. Mihai Pavel, nr.4, Oradea

tel.:0259 424 033
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1,5 Lei

ASOCIA�IA CARITAS EPARHIAL ORADEA

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

Fi�i genero�i f�r� s� pierde�i nimic!

Contribui�i la ridicarea Casei  Fren�iu direc�ionând 2% din impozitul pe venit!

DATE DE IDENTIFICARE
Denumire entitate non pro� t

ASOCIA�IA
CARITAS EPARHIAL ORADEA

Cod Fiscal

RO 17085486

Cont bancar

RO 23 BTRL 0050 1205 7261 69XX
BANCA TRANSILVANIA

Fi�ele completate în 2 exemplare se depun la Administra�ia Financiar� sau pot aduce la sediul asocia�iei.
Le vom depune noi la Administra�ia Financiar�.

Continu�m împreun� cu 2%

Funda�ia Casei  Fren�iu


