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S-a încheiat Sesiunea de toamn  a Conferin-
ei Episcopilor din România (CER), desf urat  la 

Timi oara, în perioada 2-4 septembrie 2014.
Lucr rile s-au deschis o  cial mar i 2 sep-

tembrie, prin Sfânta i Dumnezeiasca Liturghie, 
în Catedrala Romano-Catolic  ”Sf. Gheorghe” din 
Timi oara.

La lucr ri, al turi de cei 14 episcopi roma-
no-catolici i greco-catolici, a participat ÎPS Fran-
cisco-Javier Lozano, Nun iu Apostolic în România 
i Republica Moldova i PS Anton Co a, episcop 

de Chi in u (Republica Moldova).
În plenul lucr rilor, episcopii au discutat 

pe marginea documentului Instrumentum Laboris 
preg tit în vederea Adun rii Generale Extraordi-
nare a Sinodului Episcopilor de la Roma, ce va 
avea loc în perioada 6-19 octombrie 2014. La acest 
eveniment va participa ÎPS Ioan Robu i PS Mihai 
Fr il .

S-au stabilit unele evenimente din calendarul no-
ului an pastoral, cum ar   activit ile Bisericii Catolice 
din România dedicate Anului Vie ii Consacrate, stabi-
lirea etapelor preg titoare pentru Întâlnirea Na ional  a 
Tinerilor Catolici de la Cluj din 2015 i a Zilei Mondi-
ale a Tinerilor de la Cracovia din anul 2016. 

A fost analizat  i publica ia Secretariatului de 
Stat pentru Culte, „Statul i Cultele religioase“. Au fost 
abordate i diverse teme din sfera educa iei catolice, 
subliniindu-se importan a Olimpiadelor de religie i în 

general a dezvolt rii i sprijinirii unui înv mânt ca-
tolic în România, în toate formele sale. În acela i timp 
au fost dezb tute i teme cu caracter liturgic, social 
i administrativ, printre care s-a num rat i Legea nr. 

102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane i ser-
viciile funerare, în vigoare de la 09.10.2014, act norma-
tiv pe care CER îl contest . Din acest motiv episcopii 
au dispus înaintarea unei scrisori adresate Guvernului 
României, cerând amânarea aplic rii acestei legi pân  
la adoptarea unor modi  c ri i complet ri, de rigoare.

În ziua de miercuri, 3 septembrie, episcopii au 
f cut o vizit  la Sanctuarul Maria Radna unde s-au ru-
gat pentru Biseric  i pentru ar  precum i pentru pa-
cea în Ucraina, Irak i Siria,. În sensul acesta episcopii 
au semnat o scrisoare adresat  PF Sale Sviatoslav She-
vchuk, arhiepiscop major de Kiew-Halyc i comunit -
ilor cre tine din Irak. 

Urm toarea întrunire a Conferin ei Episcopilor 
se va desf ura în perioada 6-8 mai 2015, la Satu-Mare, 
în cadrul Episcopiei romano-catolice.

Secretar general
Pr. Eduard Mihai CO A

Familia i educa ia tinerilor in aten ia episcopilor catolici din România
Comunicat

Inten iile apostolatului 
rug ciunii pentru anul 2014

OCTOMBRIE

 
Universal : Pentru ca Domnul s  dea pace regiunilor 
din lume care sunt chinuite de r zboi i de violen . 

Pentru evanghelizare: Pentru ca Ziua Misionar  
Mondial  s  trezeasc  în  ecare credincios pasiunea i 
zelul de a duce evanghelia în toat  lumea. 
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 For a Bisericii nu vine din organizarea i structurile ei, ci din 
iubirea lui Cristos

„Dragi fra i i surori,
A  vrea s  v  vorbesc azi despre c l toria apos-

tolic  pe care am f cut-o în Albania, duminica trecut . 
Fac aceasta mai ales ca act de mul umire lui Dumne-
zeu care mi-a permis s  efectuez aceast  vizit  pen-
tru a demonstra, de asemenea  zic i în mod tangibil, 
apropierea mea i a întregii Biserici fa  de acest po-
por. Doresc s  reînnoiesc sentimentul de recuno tin  
fratern  fa  de episcopatul albanez, fa  de preo i, 
c lug ri, c lug ri e, care î i împlinesc misiunea cu 
mult  angajare. Gândul meu plin de gratitudine se 
îndreapt  i spre autorit i care m-au primit cu atâta 
amabilitate, i spre to i cei care au colaborat la reali-
zarea acestei vizite. 

Vizita a luat na tere din dorin a de a merge în-
tr-o ar  care, dup  ce a fost timp îndelungat oprimat  
de un regim ateu i inuman, tr ie te o experien  de 
convie uire paci  c  între diferitele componente reli-
gioase. Am considerat ca  ind important s  încura-
jez poporul albanez în urmarea acestei c i, pe care s  
mearg  cu tenacitate i s  aprofundeze toate aspectele 
în avantajul binelui comun. De aceea, în centrul c -
l toriei s-a a  at o întâlnire interreligioas  în cadrul 
c reia am putut constata, cu vie satisfac ie, c , între 
persoanele i comunit ile apar inând diferitelor re-
ligii, este posibil  i practicabil  convie uirea paci  -
c  i rodnic . Este vorba despre un dialog autentic i 
fructuos care evit  relativismul i ine cont de identi-
tatea  ec ruia. De fapt, aspectul care une te diferitele 
expresii religioase este parcursul vie ii, buna-voin  
de a face bine aproapelui, f r  a renega sau trunchia 
respectivele identit i. 

• ”Întâlnirea cu preo ii, persoanele consacra-
te, seminari tii i mi c rile de laici a fost o ocazie 
de a-i aminti cu gratitudine i accente de o emo ie 
deosebit  pe numero ii martiri ai credin ei. Gra ie 
prezen ei câtorva b trâni, care au tr it pe pielea lor 
persecu iile teribile, a r sunat credin a atâtor m rturi-
sitori eroici din trecut care l-au urmat pe Cristos pân  
la consecin ele extreme. i chiar din uniunea intim  
cu Isus, din raportul de iubire cu El, a izvorât pentru 
ace ti martiri – ca pentru  ecare martir – for a de a 
înfrunta evenimentele dureroase care i-au condus la 
martiriu. Ast zi, ca i ieri, for a Bisericii este dat  nu 
atât de capacit ile organizatorice sau de structuri, 
care r mân totu i necesare, dar for a ei, Biserica nu 
o g se te aici. For a noastr  este iubirea lui Cristos! 
O for  care ne sprijin  în momentele de di  cultate i 
care inspir  actuala activitate pastoral  pentru a oferi 
tuturor oamenilor bun tate i iertare, dând astfel m r-
turie pentru milostivirea lui Dumnezeu”. 

• ”Str b tând bulevardul principal din Tirana, 
care de la aeroport conduce pân  la marea pia  cen-
tral , am v zut portretele celor patruzeci de preo i 
asasina i în timpul dictaturii comuniste i pentru care 
s-a început cauza de beati  care. Ei se adaug  la sutele 
de oameni de religie cre tin  i musulman  care au 
fost asasina i, tortura i, du i la închisoare i deporta i 
numai pentru c  credeau în Dumnezeu. Au fost ani 
întuneco i, în timpul c rora a fost ras  la p mânt li-
bertatea religioas  i era interzis s  crezi în Dumne-
zeu, mii de biserici i moschei au fost distruse, trans-
formate în depozite i s li de cinema care r spândeau 
ideologia marxist , c r ile religioase au fost arse iar 
p rin ilor s-a interzis s  mai pun  copiilor numele re-
ligioase ale str bunilor. Amintirea acestor evenimente 
dramatice este esen ial  pentru viitorul unui popor. 
Amintirea martirilor care au rezistat în credin  este 
garan ie pentru destinul Albaniei, pentru c  sângele 
lor nu a fost v rsat în zadar, dar este s mân  care va 
aduce roade de pace i colaborare fratern . Ast zi, într-
adev r, Albania este un exemplu nu doar de rena tere 
a Bisericii, dar i de convie uire pa nic  între religii. 
De aceea, martirii nu au fost oameni învin i, ci învin-
g tori: în m rturia lor eroic  str luce te atotputernicia 
lui Dumnezeu care îl mângâie întotdeauna pe poporul 
s u i deschide noi drumuri i orizonturi de speran ”. 

• „Acest mesaj de speran , fondat pe credin a 
în Cristos i pe memoria trecutului, l-am încredin at 
întregului popor albanez pe care l-am g sit entuzias-
mat i bucuros în locurile destinate întâlnirilor i ce-
lebr rilor, ca i pe str zile Tiranei. I-am încurajat pe 
to i s  î i ia mereu for e noi de la Domnul cel Înviat, 
pentru a   în societate un ferment al Evangheliei i a 
se angaja, cum se întâmpl  deja, în activit i caritative 
i educative. 

Îi mul umesc Domnului înc  o dat  deoarece cu 
aceast  c l torie mi-a dat ocazia s  întâlnesc un popor 
curajos i puternic, care nu s-a l sat doborât de durere. 
Fra ilor i surorilor din Albania le reînnoiesc îndem-
nul la curajul binelui, pentru a construi prezentul i 
viitorul rii lor i al Europei. Încredin ez roadele C -
l toriei mele Maicii Bunului Sfat, venerat  în Sanc-
tuarul cu acela i nume de la Scutari, pentru ca Ea s  
c l uzeasc  în continuare calea acestui popor-martir. 
Experien a di  cil  a trecutului s  îl înr d cineze din 
ce în ce mai mult în deschiderea fa  de fra i, în speci-
al cei mai slabi, i s  îl fac  protagonist al carit ii atât 
de necesar  în contextul socio-cultural de ast zi. A  
vrea ca noi to i s  salut m acest popor curajos, munci-
tor i care, în pace, î i caut  unitatea.”

A spus Papa Francisc la audien a general  de miercuri, 24 septembrie 2014,
în Pia a Sfântul Petru, vorbind la catehez , potrivit uzan ei, despre recenta sa c l torie apostolic  în Albania
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Introducere.
Cea mai important  func ie ecleziologic  este 

„m rturisirea de credin ” sau „martyria”, un proces 
istoric intim legat de misiunea încredin at  de Isus 
apostolilor s i, de a propov dui Vestea cea Bun  i de 
a aduce întreaga umanitate spre mântuire, adic  de a 
o elibera din sclavia p catului i de a scoate individul 
din teroarea condi iei de  in  supus  trecerii timpului 
i mor ii. Îns  aceast  m rturisire de credin  implic  o 

lupt  cu for ele opuse planului lui Dumnezeu, de aceea 
„m rturisirea” credin ei – martyria a devenit de multe 
ori „martiriu”, în sensul m rturiei de credin  f cut  cu 
pre ul vie ii. 

Începând cu Sfântul tefan, în  ecare secol de 
istorie a Bisericii avem un cortegiu impresionant de 
b rba i sau femei care au dat m rturie de credin  cu 
pre ul vie ii, în timpul persecu iilor Imperiului Roman, 
în timpul invaziilor barbare, apoi în timpul Evului Me-
diu, c lug rii misionari au dat m rturie de credin  
prin propriul sânge, în zorii Epocii moderne în terito-
riile baltice, ultimele r scoale p gâne f când victime 
în rândul cre tinilor. Apoi, în epoca marilor descope-
riri geogra  ce, ducând Cuvântul lui Dumnezeu la toate 
neamurile, misionarii au pl tit tributul lor de sânge pe 
toate continentele, în timp ce pe continentul european 
încep r zboaie fratricide care aduc din nou persecu ii 
i moarte în numele confesionaliz rii cre tinismului 
i diviziunilor din sânul Bisericii, speculate din plin 

de puterea politic  a timpului. i, aceste evenimente 
au marcat Biserica pân  în Epoca contemporan , de 
la persecu iile cre tinilor din Armenia de la începutul 
secolului XX la situa ia grea a Bisericilor cre tine de 
ast zi din Orientul Apropiat sau din Nordul Africii, la 
începutul secolului XXI. Secolul XX este i epoca mar-
tiriului elitelor intelectuale i a oamenilor de credin  
din teritoriile Europei a  ate sub conducerea guvernelor 
comunist-staliniste, a martirilor regimurilor totalitare i 
a eroismului m rturisirii credin ei într-o lume ostil  va-
lorilor Evangheliei. Este di  cil de privit obiectiv reali-
tatea lumii în care suntem actori ai prezentului. E di  -
cil de transpus într-o „istorie a Bisericii” evenimentele 
care se petrec „acum” în jurul nostru i în care suntem 
implica i. Înv luit în multitudinea evenimentelor pro-
fane i a tirilor de interes pentru mass media, martiriul 
este o realitate prezent  în Biseric . 

Cauza principal  a persecu iilor const  în inter-
ven ia politic  sau ideologic  care schimb  echilibrul 
construit dea-lungul istoriei. Samuel Huntington lansa 

A m rturisi credin a cre tin  în fa a lumii de azi

în analizele sale antropologice conceptul de „ciocnire 
a civiliza iilor”. Vedea între oameni i civiliza ii „fa-
lii” i separare. Separa oamenii i culturile în func ie de 
apartenen a la o religie sau la o confesiune majoritar  
care este speci  c  „Vestului”, „Estului” etc… Liniile 
teoretice trasate de Huntington pe harta civiliza iilor 
lumii, utilizate ideologic de unii anali ti care au argu-
mentat r zboiul din Iugoslavia sau v d acum scindarea 
Ucrainei, sunt o pur   c iune, rezultatul abstractiz rii 
care nu ine cont de realitatea concret  din teren. În lo-
cul „faliilor”, pe teren vom întâlni oameni care tr iesc 
împreun , vom întâlni etnii i confesiuni diferite în ace-
la i teritoriu, în acela i sat, în acela i ora , teritorii în 
care oamenii au înv at s  convie uiasc  pe parcursul 
istoriei comune, s  se respecte reciproc i s - i mani-
feste identitatea într-o lume a dialogului i schimburi-
lor culturale pozitive. De exemplu, este situa ia fostei 
Iugoslavii, a Transilvaniei i Bucovinei în România, a 
Ucrainei de Vest, etc. teritorii multietnice i pluri-con-
fesionale care i-au construit echilibrul pe parcursul a 
mii de ani de istorie; sârbi, croa i, români, germani, un-
guri, cehi, slovaci, ucraineni, poloni i ru i, precum i 
catolici, ortodoc i sau protestan i de toate confesiunile, 
tr ind „împreun ”. Aceea i situa ie o întâlnim i în Ori-
entul Apropiat sau în Africa de Nord, cre tinii, prezen i 
la ei „acas ” înc  din timpurile Apostolilor,  ind con-
frunta i ast zi cu islamul radical care caut  s  schimbe 
arti  cial peisajul confesional tradi ional.

Persecu iile cre tinilor din Orientul Apropiat i din 
Nordul Africii

O prim  persecu ie major  a Bisericii cre tine 
se petrece ast zi în Orientul Apropiat, în special în 
Irak. A a cum în perioada nazist  locuin ele evreilor 

Între 7-9 septembrie 2014 a avut loc, la Anvers în Belgia, Întâlnirea ”Religii i Culturi în Dialog – 100 
de ani de la începutul primului r zboi mondial”, organizat  de Comunitatea ”Sant Egidio”, cu tema 
”Pacea este viitorul”. Au participat reprezentan i ai Bisericilor cre tine, evrei, musulmani i ai altor 
religii. Din partea României au participat: IPSS Sera  m (Germania), IPSS Iosif (Paris), PSS Ioan de 
la Covasna i PSS Virgil de la Oradea. Prezent m în continuare interven ia Preas  n iei Sale Virgil:



5Septembrie 2014

(continuare în pag. 6)
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erau marcate de c tre extremi ti cu steaua lui David, 
pe locuin ele cre tinilor din Irak se traseaz  cu vopsea 
litera „N” - adic  „Nazarineni”, dup  c derea regimu-
lui Saddam Hussein islami tii djihadi ti instaurând o 
lung  perioad  de persecu ii i martiriu îndreptate îm-
potriva unui cre tinism prezent la el acas , de dou  mii 
de ani. În 2004 terori tii aruncau în aer dou  vehicule 
la ie irea dintr-o biseric , dup  Liturghie, în Bagdad, 
apoi se adaug  distrugerea bisericilor i vandalizarea 
locurilor de rug ciune, asasinate (cazul unui preot i al 
unui diacon martiriza i în 2007 la terminarea Liturghi-
ei în Mossoul), masacre colective precum cel din cate-
drala din Bagdad din anul 2010. S  nu uit m c  ora ul 
Mossoul, pân  la cucerirea arab  din anul 641, se numea 
Ninive i c  prezen a cre tinilor se datoreaz  apostola-
tului Sfântului Apostol Toma. Sub presiunea i teroarea 
islami tilor, din cei 1 milion de cre tini prezen i în Irak 
în anul 2003, între 300 000 - 400 000 au luat calea exilu-
lui. Autointitulatul Stat Islamic î i extinde in  uen a i în 
Siria, unde se petrec noi atrocit i: p rintele iezuit Frans 
Van der Lugt, dedicat asisten ei persoanelor cu handicap 
i un ap r tor al prieteniei dintre cre tini i musulmani, 

a fost martirizat prin împu care în Homs, Siria, în timp 
ce alt iezuit, p rintele Paolo Dall’Oglio, activist pentru 
pace expulzat de guvernul Bassar al-Assad, a fost r pit 
i este inut captiv din data de 29 iulie 2013.

Nu mai pu in virulent  este opozi ia în fa a cre -
tinilor în Africa de Nord. Atentate, distrugerea biserici-
lor, colilor i centrelor de asisten  medical  patronate 
de Biseric , discrimin ri sociale i intimid ri. Dup  
revolu iile arabe din Nordul Africii, primele victime 
ale schimb rii ordinii de drept de pân  atunci au fost 
cre tinii. Pe fondul radicaliz rii mi c rilor islamiste, 
atentate i discrimin ri, amenin ri i presiuni sociale, 
Cop ii din Egipt - evangheliza i de Sfântul Marcu - cu-
nosc i ei persecu ii i martiriul, mul i credincio i luând 
i ei calea exilului. Impresionant  este situa ia celorlal-

te comunit i din Libia sau din Maroc. Or, vechimea 
cre tinismului în toate aceste teritorii este consubstan-
ial  istoriei i civiliza iei acestui spa iu geo-cultural. 

Cre tinismul apostolic, minoritar ast zi, este o prezen  
 reasc  în aceste locuri, cre tinii sunt la ei acas , chiar 

dac  începând cu secolul VII dCh islamul p trunde pe 
fondul cuceririlor arabe, berbere sau turce ti, ulterioa-
re. i din cauza radicaliz rii frac iunilor islamice cre -
tinii minoritari sunt persecuta i, amenin a i i uneori 
masacra i în ri precum Banglade  sau Pakistan din 
Orientul îndep rtat, sau în alte ri Africane precum 
Nigeria, Coasta de Filde , Etiopia, Kenia sau Tanzania.

De ce aceste evenimente într-o lume modern , în 
care ra iunea i libertatea ar trebui s  triumfe ? Islamul 
este o religie revelat  care m rturise te credin a într-
un singur Dumnezeu. Este o religie a p cii care caut  
împ carea omului cu Dumnezeu i a teapt  plinirea es-
hatonului. S  nu confund m islamul ca religie cu isla-

mismul, mi c ri politice care î i construiesc o ideologie 
luând elemente din religie ca s  argumenteze uneori o 
pozi ie radical  scoas  din context. Militantismul po-
litic poate deforma i cel mai paci  c mesaj revelat, în 
timp ce partizanatul radical în favoarea unei frac iuni 
sau alteia nu poate s  genereze decât ur  i dezbinare. 
S  nu uit m nici de persecu iile grup rilor islamiste ra-
dicale împotriva musulmanilor apar inând altor frac i-
uni istorice ale islamului ( ii i, suni i, wahabi i, etc)… 
ceea ce demonstreaz  c  în aceste teritorii violen a este 
generalizat  i vorbim de adev rate atentate împotriva 
drepturilor omului.

Toate aceste evenimente au fost declan ate de 
schimbarea brusc  a echilibrului intern stabilit pe par-
cursul a sute sau chiar mii de ani de istorie comun  
a grup rilor etnice sau religioase din regiune. Orice 
schimbare arti  cial  a frontierelor, a unui regim politic 
sau militar, a ordinii care se instaureaz  dea-lungul is-
toriei, orice favorizare a unei majorit i i defavorizare 
a alteia, sunt generatoare de tensiuni sociale, de mi c ri 
de persecu ie sau trezesc atitudini negative alimentate 
de tensiuni din vremurile trecute. În locul confrunt rii 
ar trebui instaurat dialogul i leg turile care ne unesc.

Credin  i pace
R zboiul i situa iile de con  ict sunt o alt  ame-

nin are la adresa Bisericii de azi. Nu mai pu in periculoa-
s  este situa ia argument rii unor acte politico-militare 
prin apelarea la elemente ideologice care se alimenteaz  
din istoria Bisericii sau identi  c  o popula ie sau grupa-
re etnic  a  at  în con  ict cu apartenen a la o anumit  
confesiune. De exemplu tensiunile dintre irlandezi i 
englezi, generate de evenimente politice din trecut, nu 
trebuie transpuse în tensiuni între „catolici” i „angli-
cani”… deoarece Biserica lui Cristos este mai presus de 
diviziunile umane, confesionalizante, partizane, limitate 
de interese atât de mici i de irelevante în fa a planului lui 
Dumnezeu de mântuire a întregii umanit i. 

La ora actual , teoria ciocnirii civiliza iilor a lui 
Huntington este preluat  i de cei care vor s  argumen-
teze tensiunile de pe teritoriul Ucrainei apelând la pre-
zen a cre tinismului catolic sau ortodox în Vestul sau 
Estul rii. Kievul a devenit centrul cultural de difuzi-
une a cre tinismului rus în anul 988 dCh., dup  presi-
unile mongole din sec. XIII via a cultural  mutându-se 
spre Vest. În anul 1595 Mitropolitul Kievului Mihail 
Rohoza ref cea leg turile cu Roma, rupte de Shisma 
din 1054, ap rând astfel Biserica Greco-Catolic  Ucrai-
nean , prezent  în teritoriile de Vest ale Ucrainei de azi 
i în Bielorusia. Deschiderea spre Europa, colile mo-

derne, deschiderea cultural  spre civiliza ia i cultura 
modern  i-au pus, evident, amprenta peste teritoriile 
de Vest, Biserica greco-catolic   ind un principal factor 
în emanciparea propriilor credincio i. Cu toate acestea, 
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greco-catolicii ucraineni sunt membri acelea i Bise-
rici ucrainene, urma ii Bisericii Kieviene, m rturisesc 
aceea i credin , au acela i calendar, aceea i limb  li-
turgic  i sunt membri aceluia i popor, chiar dac  în 
Est se fac sim ite mai pregnant in  uen ele popula iei 
rusofone, mul i  ind adu i acolo din diferite regiuni ale 
Rusiei în perioada industrializ rii sovietice. 

Con  ictele politice i militare sunt declan ate de 
interese de moment, au baze economice i nicidecum 
religioase. În momente de tensiune poporul a teapt  de 
la liderii lor spirituali o argumentare a elanului lor care 
s  dobândeasc  o autoritate divin , transcendent … 
este normal  prezen a clerului acolo unde credincio ii 
au nevoie de asisten  spiritual , îns  slujitorii lui Cris-
tos sunt obliga i s  priveasc  dincolo de interesele par-
tizane i s  propov duiasc  Adev rul lui Cristos i s  
promoveze misiunea uni  catoare i de pace a Bisericii. 

Pacea este starea normal  a omului împ cat cu 
Dumnezeu i cu aproapele, este condi ia necesar  prac-
tic rii credin ei i a promov rii valorilor spirituale. În 
lipsa p cii Biserica este persecutat  i împ rt e te ace-
ea i suferin  cu a credincio ilor ei. Biserica este che-
mat  s  promoveze pacea, unitatea i buna în elegere 
în sânul comunit ilor divizate de interese omene ti i 
s  cheme to i oamenii la unitatea valorilor lui Dumne-
zeu. Singura pace durabil  se va instaura atunci când 
Domnul va triumfa în Împ r ia sa, pân  atunci suntem 
chema i s  contribuim prin toate mijloacele la instaura-
rea p cii în lume.

Martiriul în lumea de azi
Dar poate c  cel mai prezent martiriu se petrece 

în jurul nostru, în via a de zi cu zi, nev zut dar la fel 
de important ca m rturisirea de credin  f cut  în situ-
a ii extreme. Într-o lume secularizat  în care omul î i 
pierde dimensiunea sacr , a   cre tin este mai di  cil ca 
oricând. i în fa a culturii care se dore te „f r  Dum-
nezeu”, în fa a îndep rt rii de valorile Evangheliei, în 
fa a unei lumi surde la Cuvântul lui Dumnezeu, a da 
m rturisire de credin  prin via a ta, în familia 
ta, la locul de munc , devine un act eroic care 
se consum  în cenu iul grijilor cotidiene. 

Cre tinii au totu i un model divin de 
urmat i sunt chema i s  tr iasc  via a ascuns  
a Nazaretului, dup  modelul S  ntei Familii i 
a ascult rii credin ei, a a cum Isus ne-a înv -
at prin ascultarea i umilin a sa. Papa Paul al 

VI-lea, în Cuvântarea din 5 ianuarie 1964 la 
Nazaret declara:

La vita nascosta di Nazaret permette ad 
ogni uomo di essere in comunione con Gesù 
nelle vie più ordinarie della vita quotidiana: « 
Nazaret è la scuola dove si è iniziati a com-
prendere la vita di Gesù, cioè la scuola del 
Vangelo. [...] In primo luogo essa ci insegna il 

silenzio. Oh! se rinascesse in noi la stima del silenzio, 
atmosfera ammirabile e indispensabile dello spirito [...]. 
Essa ci insegna il modo di vivere in famiglia. Nazaret ci 
ricordi cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, 
la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e 
inviolabile [...]. In  ne impariamo una lezione di lavoro. 
Oh! dimora di Nazaret, casa del « Figlio del falegname 
»! Qui soprattutto desideriamo comprendere e celebrare 
la legge, severa certo, ma redentrice della fatica umana. 
[...]. In  ne vogliamo salutare gli operai di tutto il mondo 
e mostrar loro il grande modello, il loro divino fratello ». 

Via a cre tinului este via a de toate zilele, f r  
m re ie aparent , o via  de munc  i plin  de îndatoriri 
familial i sociale. În aceast  lume e nevoie de curajul îm-
br i rii radical a vie ii de credin , în aceast  lume plin  
de atrac ii i încerc ri cre tinii sunt chema i s  m rturi-
seasc  prin modul lor de a tr i c  sunt cre tini, c -l iubesc 
pe Dumnezeu i pe aproapele. Într-o lume a r zboiului i a 
violen ei cre tinii sunt chema i s  militeze pentru pace, în-
tr-o societate divizat  sunt chema i s   e apostolii unit ii. 
Într-o cultur  a mor ii cre tinii sunt chema i s  primeas-
c  darul vie ii într-un mod necondi ionat, s - i creasc  i 
s - i educe copii conform valorilor Evangheliei. Aceast  
m rturisire a credin ei se poate face numai prin eroism i 
ascultare, prin tr irea credin ei.

Concluzii
Pân  în anul 1989 Biserica greco-catolic  româ-

n  era persecutat  de regimul comunist i î i m rturisea 
credin a în catacombe. În închisorile comuniste i în 
coloniile de munc  for at  au fost persecuta i politic i 
au fost extermina i cet eni români de diferite confesi-
uni: ortodoc i, greco-catolici, romano-catolici i refor-
ma i. Unii au fost întemni a i din motive strict politice, 
al ii, cum este cazul episcopilor i credincio ilor gre-
co-catolici, au fost persecuta i din cauza unui crez i 
a apartenen ei la Biserica Universal , Roma, re edin a 
papei – urma ul Sfântului Petru –  ind dincolo de cor-
tina de  er, într-o lume care, în ciuda imperfec iunilor 

(urmare din pag. 5)
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(urmare din pag. 6)

i derapajelor culturale, a p strat i a respectat sensul 
libert ii. Greco-catolicii au dat o dubl  m rturie de 
credin : mai întâi au ap rat valorile cre tine i dreptul 
de a- i practica cultul, chiar i în catacombe, apoi, au 
m rturisit despre unitate; unitatea credin ei i valorile 
integratoare ale unei singure Biserici a lui Cristos care 
reune te toate neamurile, permite a  rmarea valorilor 
proprii ca patrimoniu al întregii umanit i, promoveaz  
solidaritatea i fraternitatea între oameni. Greco-catoli-
cii sunt martiri pentru unitatea Bisericii dar i oameni 
care au dorit ca România s   e integrat  în lumea ci-
vilizat . Acesta a fost crezul pe care l-au avut to i cei 
ce s-au opus sistemului totalitar comunist, i mul i au 
pl tit cu pre ul vie ii dorin a de libertate.

În lan uri i teroare, oprima i i uneori lipsi i 
de lumina soarelui, unii, precum Nicolae Steinhardt, 
au descoperit o alt  lumin  mai presus de lumea  zi-
c , lumina lui Cristos, al ii au ajuns la aceea i lumin  
mergând pe calea crucii, trecând prin patim  i moarte 
asemenea divinului Mântuitor, pentru a ajunge în patria 
cereasc , acolo unde a teapt  învierea de ob te. Nicolae 
Steinhardt, cel care evreu  ind a descoperit lumina lui 
Cristos Mântuitorul, în Jurnalul fericirii se întreba reto-
ric: „Ce înseamn  credin a? Încrederea în Domnul de i 
lumea e rea, în ciuda nedrept ii, în po  da josniciei, cu 
toate c  de pretutindeni nu vin decât semnale negative.” 
Acolo în pu c rii, cu to ii erau egali i, mai ales erau 
fra i i ”chip” al aceluia i Domn i Dumnezeu. Astfel 
se explic  faptul c  Nicolae Steinhardt a fost botezat de 
P rintele Mina Dobzeu, ortodox, asistat de doi preo i 
greco-catolici Nicolae Lupea i P rintele Iuliu .

Aceasta este cea mai important  lec ie transmis  
de martirii i m rturisitorii români, indiferent de apar-
tenen a lor la o Biseric  sau alta, to i slujind, conform 
crezului lor, aceluia i Dumnezeu în Cristos, Domnul 
nostru, însu  e i i de acela i Spirit. 

Martirii de ieri i de azi sunt cei care consolidea-
z  edi  ciul spiritual al omenirii în perioade de restri te. 
Ei sunt „ai no tri” i sunt în acela i timp sunt adev rate 
valori din patrimoniul întregii umanit i. Ei sunt teme-
lia pe care întreaga umanitate se va uni în iubire, soli-
daritate i credin .

Dar, în fa a realit ii triste din zilele noastre, în fa a 
a ceea ce se întâmpl  ast zi în lume, – r zboi în Iraq, în 
Siria, în Fâ ia Gaza, în Nigeria, Sud Sudan, în Ucraina -, 
a cre tinilor uci i zilnic, a comunit ilor minoritare ma-
sacrate i a musulmanilor uci i de cei care se constituie 
în ”califatul islamic” nu putem s  t cem, trebuie s  lu m 
o pozi ie pentru ap rarea lor. Biserica în totalitatea ei, 
Comunitatea ”San Egidio” trebuie s  se roage neîncetat 
pentru cei în suferin  i s  îi ajute spiritual i material. 
Europa, oamenii politici i societatea civil  trebuie s  ia 
m surile caracteristice i s  trimit  în aceste zone aju-
toare umanitare respectiv ”solda i pentru pace” care s  
protejeze pe ace ti martiri contemporani nou .

Monseniorul Malvestiti
a fost numit Episcop

Maurizio Malvestiti este noul episcop de Lodi. 
Dup  cum anun  monitorul o  cial al Sfântului Sca-
un, „Sfântul P rinte Papa Francisc a acceptat demisia 
Mons. Giuseppe Merisi, episcopul diecezei de Lodi 
(Italia), în conformitate cu can. 401 1 al Codului de 
Drept Canonic. Totodat , Papa l-a numit episcop de 
Lodi pe Mons. Maurizio Malvestiti, din clerul diecezei 
de Bergamo, pân  în prezent sub-secretar al Congrega-
iei pentru Bisericile Orientale.”

Mons. Maurizio Malvestiti s-a n scut în Marne, 
dieceza de Bergamo, pe 25 august 1953. Dup  studiile 
teologice la Seminarul episcopal din Bergamo, a fost 
hirotonit preot la 11 iunie 1977. Dup  hirotonire a f cut 
studii postuniversitare în Teologie, la Roma. 

Pân  în prezent a avut urm toarele misiuni: Vicar 
parohial în Pedrengo; din 1978-1994, educator, profesor 
i Vice-rector al Seminarului din Bergamo, coadjutor în 

parohia din Suisio, Vice-rector al comunit ii liceului se-
minarial, student la Roma. Din 1994 pân  în 2009, func-
ionar, iar mai apoi ef de birou în Congrega ia pentru 

Bisericile Orientale, lucrând ca secretar personal a trei 
Cardinali Prefec i care au condus Congrega ia. Începând 
cu anul 2009 este Sub-secretar al acelea i Congrega ii, 
Responsabil al biroului pentru studii i formare, membru 
al comisiilor bilaterale între Sfântul Scaun i Statele Isra-
el i Palestina, profesor la Institutul Ponti  cal Oriental i 
Rectorul al Bisericii San Biagio al armenilor din Roma. 
Vorbe te englez  i francez . 

A fost numit capelan al Sanctit ii Sale în 1996 i 
Prelat pe 26 august 2006.

Mons. Maurizio Malvestiti este un bun prieten al 
Bisericii Române Unite, Greco-Catolice, în mod speci-
al al Colegiului Pio Romeno din Roma,  ind în acela i 
timp Arhimandrit al Eparhiei de Oradea. Aceast  distinc-
ie a primit -o în cadrul S  ntei Liturghii de deschidere a 

Anului Credin ei, din partea PSS Virgil Bercea, episco-
pul Eparhiei de Oradea, în data de 3 noiembrie 2012.

www.e-communio.ro

Foto:
Mons. Malvestiti 
prime te demnitatea de 
Arhimandrit
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„Ultima prezen  a unei  in e e chiar absen a sa”
Cuget ri pentru genera ia Facebook

Volumul „Marginalii la o absen ”, al muze-
ografului or dean Ioan F. Pop, ar putea deveni, în 
rândul genera iei Facebook, un bestseller, datorit  
abord rii fragmentare a scrierii autorului.

Poetul i eseistul Ioan F. Pop a intuit, chiar dac  
nu se a   la prima tinere e, având deja 55 de ani împli-
ni i, c  scrierile aluvionale, într-o er  în care totul se 
comprim  i este în continu  mi care, nu mai au pri-
z  la cititorul agresat, din toate unghierele universului, 
de informa ii. Astfel a ales un mod inedit prin care s  
transmit  cititorului nelini tile, preocup rile, gânduri-
le i tr irile sale interioare. Cel de-al zecele volum al 
lui Ioan F. Pop, „Marginalii la o absen ”, care a v zut 
zilele trecute lumina tiparului la Editura Galaxia Gu-
tenberg, este confesiune eseistic , un jurnal în care au-
torul dezv luie o parte din latura profund  a sinelui, o 
culegere de cuget ri, „gândite” de-a lungul deceniilor. 
Volumul este dedicat  ului s u Octavian, iar modul di-
rect, dar în acela i timp elevat, ales pentru a-i transfera 
acestuia o serie de înv turi, este captivant. Cititorul 
este, la rândul s u, un „  u” al autorului, astfel c  toate 
gândurile lui Ioan F. Pop î i g sesc adresabilitatea c tre 
 ecare dintre noi. F r  capitole, f r  cuprins, f r  ti-

tluri, doar aliniate, romanul lui Ioan F. Pop se poate citi, 
de la coad  la cap t, de la mijloc spre început sau de 
la mijloc spre sfâr itul c r ii, nu are importan . Frag-
mentarea scrierii face lectura facil , l sând loc i pentru 
câteva momente de medita ie. La orice or , indiferent 
de pagina la care ve i deschide cartea, Ioan F. Pop tie 
s  transmit  un mesaj plin de în elesuri. De cele mai 
multe ori, informa ia este îmbr cat  într-un umor  n, 
care merge pân  la cinism. Deschid la pagina 247 i 
a  u c , de obicei, ideile l-au c utat pe autor, tocmai 
când nu era acas . La pagina 46 constat c  Ioan F. Pop 

nu se poate „în elege cu pro tii” nici când îi vor binele, 
autorul m rturisind c  „r ul îl accept senin de oricine, 
pe când binele îl accept cu suspiciune i cu mari rezer-
ve”. Doctor în  lozo  e, confruntat cu invidia cea de „zi 
cu zi”, a colegilor, la pagina 278 Ioan F. Pop dezv luie 
o realitate cotidian : „moartea nu poate   plagiat . În 
moarte ne putem lua cu to ii doctoratul”. Medita iile 
sale sunt profunde i acoper  o larg  palet  de idei, de 
la Divinitate, la libertate, la r ul absolut, la iubire, con-
di ia scriitorului etc. Pentru autor via  ne aduce imensa 
ans  de a ne rata, iar luciditatea este singura nebunie 

acceptabil . La Ioan. F. Pop, pesimismul i cinismul se 
amestec  cu cele mai ginga e constat ri despre  in a 
uman : „Omul este singurul animal care ofer   ori. 
Merit  s   i om chiar i pentru acest mic gest” – pagina 
290. Autorul î i încheie medita iile cu o trist  realitate: 
„Ultima prezen  a unei  in e este chiar absen a sa …”.

Cristina PU CA  www.zidezi.ro

în elege cu pro tii” nici când îi vo

Lansarea c r ii: Pe urmele mele în dou  lumi: România – SUA
La Biblioteca Jude ean  „Gheorghe incai” din Oradea, a avut ast zi, 11 

septembrie, prezentarea c r ii doamnei Simona M. Vr biescu Klecker, la care a 
participat un num r mare de persoane, iubitori ai c r ilor .

Prezentarea volumului II „Pe urmele mele în dou  lumi: România – SUA” 
a fost f cut  de c tre scriitorul i publicistul Emil Hurezeanu i de c tre domnul 
Ioan Moldovan, director al revistei Familia. Cuvântul de bun venit i al bucuriei 
prezent rii c r ii a venit din partea doamnei Ligia Miri an, director al Bibliote-
cii, urmat de cuvântul Preas  n iei Sale Virgil Bercea.

Cartea este o m rturie a vie i, vorbind despre aventura american  cu de-
scrierea noilor încerc ri ale libert ii doamnei Vr biescu Klecker dup  perioada grea a comunismului din România, 
domnul Hurezeanu prezentându-o ca i pe „o structur  a vie ii române ti pierdut , dar în curs de refacere”.

La sfâr itul prezent rii a avut loc un mic moment artistic sus inut de c tre sopranele Florina Hinsu Mari , 
Adina Buboi i baritonul Florin Hinsu Mari . Doamna Simona M. Vr biescu Klecker a studiat la 2 dintre facult ile 
prestigiose ale Americii, la Columbia Univeristy i la New York University, conducând de-a lungul vie ii 2 biblioteci 
mari, a Cur ii Federale de Comer  Interna ional i a Organiza iei Na iunilor Unite.

Biroul de pres
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Silvia PANTI

Isuse, la picioarele Crucii, Te contemplu pe Tine 
r stignit. Tu, Rege al Cerului i al p mântului în toa-
t  umilin a Ta, dezbr cat de haine, l sând s  se vad  
sfântul trup sfâ iat de loviturile de bice, e ti intuit cu 
cruzime pe cruce. Coroana de spini, pus  în derâde-
re pe cap, atârn  dureros. Fa a Ta frumoas , ce fusese 
împodobit  cu fascinan ii ochi, care p trundeau în cele 
mai ascunse unghere ale su  etului, acum este des  gu-
rat , plin  de sânge, sudori, scuip turi, noroi. Mâinile 
cu care vindecai, picioarele care Te purtau la cei care 
aveau nevoie de Tine, sunt imobilizate pe incredibilul 
pat al mor ii. Gura cu care spuneai predici cum nu s-au 
mai auzit vreodat , s-a dorit a   redus  la t cere. Inima 
Î i este str puns , sângele s-a scurs tot, pân  la ultima 
pic tur .

Tu Isuse, ai f cut numai binele. Ai f cut cunos-
cut pe Dumnezeu Tat l, ai înv at pe oameni cum s  se 
roage i ce trebuie s  fac  pentru a mo teni împ r ia 
ve nic . Ai vindecat su  ete i trupuri bolnave. i-au 
rec p tat s n tatea numero i paralitici, lepro i, oameni 
poseda i de spirite rele, surzi, mu i, orbi (chiar un orb 
din na tere). Ai înviat pe  ica lui Iair, la scurt timp dup  
ce a murit i pe  ul unei v duve din Nain când era dus 
ca sa  e înmormântat. 

Ca o încununare a minunilor înf ptuite de Isus, 
a fost învierea prietenului S u Laz r, la patru zile dup  
înmormântare. De i era un apropiat a Lui Isus, Laz r 
în fa a oamenilor trecea drept un “oarecare”. Îns i 
apostolul i evanghelistul Ioan se exprim  astfel: “Un 
oarecare Laz r din Betania era bolnav. Surorile lui, 
Marta i Maria, Îi transmit vestea: “Doamne, iat , 
acela pe care îl iube ti este bolnav”. Isus pare c  nu se 
gr be te, chiar amân  inten ionat întâlnirea cu Laz r i 
le explic  apostolilor “Aceast  boal  nu duce la moarte, 
ci este spre m rirea Lui Dumnezeu, pentru ca prin ea 
s   e pream rit Fiul Lui Dumnezeu”. “Laz r a murit, 
iar eu m  bucur c  nu am fost acolo, pentru ca voi s  
crede i, dar hai s  mergem la el”, le spune lor, dup  
dou  zile. La mormânt, a adresat cuvinte de mul umire 
Tat lui, apoi a strigat: “Laz re, vino afar ”. Dup  ce a 
ap rut “mortul” legat la mâini i picioare, spre uimirea 
tuturor, a spus: “Dezlega i-l i l sa i-l s  umble”.

Isus s-a purtat generos cu to i oamenii, voia ca 
totul s  r mân  ascuns, s  nu se dea aten ie faptelor 
sale.

Dup  tot binele ce l-a f cut din compasiune i 
iubire, a fost categorisit drept” r uf c tor”.

Iubirea Sa, a dep it orice grani , necunoscând 
margini. A acceptat crucea din dorin a  erbinte ca  e-
care s   m ferici i. Nu a încercat s - i u ureze crucea, 
nu s-a ap rat, de i se confrunta cu un noian de sufe-
rin e. A l sat ca Inima s -I  e r nit , r nit  de iubire 
pentru omenire. i-a dat via a pentru noi, El izvor al 

vie ii. Facem parte din rândurile celor privilegia i pen-
tru c  a r mas cu noi, oprit de propria iubire. S-a f cut 
hrana noastr  spiritual , minune de umilin , ce poart  
pecetea crucii însângerate.

F r  Isus, omul este s rac spiritual, bunurile ma-
teriale sunt în el toare i f r  valoare, pentru cine este 
legat de ele. Ca i pe Laz r ne cheam  i pe noi “vino 
afar ”. Ne cheam  la lumin , lumin  dumnezeiasc . Ne 
d  o porunc  nou , porunca iubirii ” s  v  iubi i unul 
pe altul”. Suntem liberi în Cristos. Nu avem de ce s  ne 
temem dac  umbl m în prezen a Lui Dumnezeu. “Dez-
lega i-l i l sa i-l s  umble”, ne spune  ec ruia, Isus. 
Dac  avem credin  adev rat , avem i iubire. ”Iube te 
i f  ce vrei!”, ni se sugereaz . Dac  iubim, gândurile, 

vorbele i faptele noastre se selecteaz . Binele învinge.
Vindecarea noastr  se face, întorcându-ne la pi-

cioarele crucii, acolo unde am s vâr it r ul, unde l-am 
r stignit pe Domnul prin p catele noastre. Nu ajunge 
s -L comp timim pe El, ci trebuie s  facem dovada 
unui adânc regret i s -L pream rim pe Dumnezeu.

Se poate atinge crucea f r  a sim i o putere, f r  
a ne cutremura? Când sfânta Elena a g sit crucea pe 
Calvar, s-a întâmplat un miracol. 

Crucii Tale ne închin m Cristoase!
La picioarele crucii sunt mul i oameni, recule i, 

îngenunchia i. Fiecare pare a purta un dialog cu Isus: 
Doamne, Te recunosc ca Dumnezeu, te percep ca i 
Dumnezeu i m  adresez ie ca unui Dumnezeu. Regret 
c  Te-am ignorat uneori, Te-am sup rat, Te-am r nit i 
Te-am “împins” la r stignire. M  simt dureros de res-
ponsabil i m  rog pentru iertare. Î i sunt recunosc tor 
pentru toate binefacerile primite. Te simt aproape. Î i 
percep privirea a intit  asupra mea. M-ai observat? 
Sunt eu... Un oarecare. Sunt acela pe care Tu îl iube ti! 

Sunt acela pe care Tu îl iube ti
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Ioan D R B NEANU PASTILA CREDIN EI 
(I)

În  ecare duminic  i de s rb toare cre tin , noi 
credincio ii practican i, auzim, i cei mai mul i, ascul-
t m Sfânta Evanghelie i cuvântul de înv tur  rostit de 
preot în biseric . Se întâmpl  celor care nu numai c  per-
cep auditiv aceste cuvinte, dar i „ascult ” în elesurile 
înv turilor, întâlnindu-se cu neb nuite tr iri su  ete ti 
clipe de în l are spiritual  ori ademenitoare ra ionamente 
cre tine. Ne n p desc, atunci, pe noi, credincio ii ascul-
t tori, emo ii de tot felul, iar apoi, dup  minute, ore sau 
zile, sentimente, judec i elaborate, populate, de multe 
ori cu nedumeriri, asentimente, resentimente sau chiar 
contradic ii de ra ionament. Pentru ca aceast  tulbu-
r toare i minunat  stare s  aibe loc, este nevoie de o 
condi ie de ordin „neap rat”, care ine de cel care trans-
mite (preotul) i cel care ascult  (credinciosul). Ambele 
p r i trebuie s  tr iasc  cuvintele dincolo de rostire i 
audiere. Ne întreb m: e bine s  r mânem la extazul sau 
m car tremurul emo ional al clipei lansându-ne în apre-
cieri, mai mult sau mai pu in, empatice de genul: „ce 
frumoas  predic  am ascultat ast zi” sau poate este mai 
bine ca în perioada imediat urm toare (o zi sau o s p-
t mân ) s  cl dim din c r mizile acestor emo ii senti-
mente, judec i cre tine, apropiindu-ne de acea „bucurie 
cutremur toare” amintit  în Psalmi.

Autorul acestor rânduri m rturise te c  a fost 
de multe ori captivul acestor emo ii imediate. Fiind 
studentul academicianului Emil Pop, ascultam „f r  
respira ie” cursurile Domniei sale, sim ind c  fotosin-
teza se întâmpla în propria  in . De asemenea, dup  
aproape 40 de ani, ascultând predicile PSS Virgil, am 
tr it emo ii  asem n toare, puternice, profunde, deose-
bite. Dup  un asemenea cuvânt de înv tur  am sim it 
nevoia, lacom , s  transform emo ia în sentimente i 
judec i. În urma acestor predici sus inute de PSS Vir-
gil sau al i preo i a r mas vie memoria lor. i pentru c  
a a cum spunea Sf. Augustin, memoria este prezentul 
lucrurilor trecute am încercat s  pl m desc tot felul de 
st ri i tr iri ale credin ei, pe care le-am numit „pastile 
ale credin ei”. De ce aceast  denumire? Motivul poate 
  acela, c  acestea, sunt ca i o tablet  su  eteasc , me-

nit  s  revigoreze, s  îns n to easc   ziologia cre tin  
a unui credincios. Consultând DEX-ul, mai g sim înc  
o motiva ie. Se spune în DEX c  pastila poate avea 
în elesul unui spa iu în mijlocul unei „intersec ii largi, 
pentru refugiul pietonilor”. i atunci, putem spune c  de 
multe ori noi, oamenii, ne g sim într-o larg  intersec ie 
a credin ei noastre i avem nevoie de un spa iu, un loc 
de unde s   m dirija i, sau s  ne dirij m (orient m) pe 
calea cea bun .

De aici i pân  la a transmite „pastila credin ei” 
cititorilor revistei „Vestitorul” nu a fost decât un pas, 
ademenitor, cu speran a înf ptuirii acelui „entuziasm în 
comunicarea credin ei” despre care vorbea Papa Bene-

dict al XVI-lea, când a declarat „Anul credin ei”.
Articolele propuse revistei Vestitorul vor   no-

tate generic „Pastila credin ei” cu numerotarea de ri-
goare, în cifre romane. Con inutul acestor „Pastile” ale 
credin ei vor purta titluri distinctive i vor   notate cu 
cifre arabe.

1.  „CU CE M  VOI PREZENTA ÎN FA A TA 
DOAMNE?”

Cu ocazia s vâr irii unei octave de rug ciuni ecu-
menice, la Biserica „S  n ii Trei Ierarhi Vasile, Grigore 
i Ioan” Beiu , cre tinii participan i, apar inând unor 

confesiuni diferite, au ascultat cuvântul de înv tur  
sus inut de preo ii greco-catolici, romano-catolici, 
ortodoc i i reforma i. Mai târziu când aceste pre-
dici au devenit „prezentul lucrurilor trecute”, am tr it 
experien a unei amintiri despre o întâmplare petrecut  
cu ani în urm . O întâmplare din via a unei persoane 
pe care am s-o numesc „Unomo” (de la un om - n.n.). 
respectându-i dorin a anonimatului.

Domnul Unomo se g sea în camera de urgen  a 
sec iei de chirurgie dintr-un spital, unde, tocmai, îl adu-
se-se pe un vecin, ce suferea de o cangren  urât  la un 
picior. O b trânic  de la ar , curat  la su  et i straie, 
l-a chestionat pe Unomo astfel: „ascult  dumneata, e ti 
frate cu omul sta?”. Dup  ce a primit r spunsul nega-
tiv, au urmat alte întreb ri care încercau s  a  e gradul 
de rudenie. i acestea au avut acela i r spuns negativ. 
Ultima întrebare suna cam a a: „da ce treab  ai cu el, 
de ai atâta grij  de omul sta?”. Dup  ce a auzit r s-
punsul: „sunt vecinul domnului” b trânica a rostit un 
verdict, pe cât de nea teptat pe atât de profund: „Dum-
neata maic  vei   alesul Domnului”. Domnul Unomo 
s-a sim it, în acele clipe, r spl tit pentru tot ce f cuse 
bun în via a lui. Poate d  domnul Unomo s-a gândit 
c  aceea i r splat  o s-o primeasc  i pentru alte dou  
fapte, f cute cu un an înainte. A salvat de la o vânzare 
silit , de c tre o banc , a aceluia i vecin datornic, um-
blând cu o list  de subscrip ie, din cas  în cas , pentru 
a strânge banii necesari pl ii datoriei bancare. În acea 
var  domnul Unomo (greco-catolic) i un vecin (refor-
mat) au sus inut familia respectiv  cu o pâine zilnic .

Cei doi „Unomo” i al i câ iva „Unomo” vecini, 
au salvat aceast  familie f r  s  pun  în balan  tarele 
morale din aceast  familie i mai ales f r  s  se gân-
deasc  la prezicerea b trânicii în elepte i credincioase.

Viitorul din întrebarea „Cu ce voi întâmpina pe 
Domnul i cu ce voi pleca înaintea Dumnezeului Prea 
Înalt?” (Michea 6:6) s-a transformat în „prezentul lucru-
rilor prezente” (Sf. Augustin) devenind contemplare ce 
poate   rostit  astfel: „cu a a ceva îl întâmpin pe Dom-
nul Meu, ast zi, mâine i în toate zilele vie ii mele”.

(va urma)
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In memoriam Nicolae Balot
A fost un eseist, critic i istoric literar, licen iat al 

Facult ii de Litere i Filozo  e a Universit ii din Cluj 
(1947). La aceea i Universitate a ob inut doctoratul în 
literatur  universal  i comparat  i tot acolo i-a în-
ceput cariera universitar , care i-a fost frânt  în 1948, 
datorit  arest rii i condamn rii la apte ani de deten ie 
politic . A fost eliberat în 1964 în urma gra ierii gene-
rale a tuturor de inu ilor politici.

Între anii 1969 - 1971 a f cut parte din redac ia 
revistei Familia.

Din 1974 a fost profesor invitat la Universitatea 
“Wilhelm Maximilian” din Munchen, apoi la Universi-
tatea “Francois Rabelais” din Tours.

În 1990 se înapoiaz  în ar  în calitate de profe-
sor invitat de literatur  comparat  la Universit ile din 
Cluj i Bucure ti.

A publicat o oper  ampl  i divers  din care re i-
nem câteva titluri: Euphorion, Lupta cu absurdul, Uma-
nit i, Introducere în opera lui Philipphide, Arta lectu-

rii, Calea, adev rul i via a , Caietul albastru, Literatura 
francez  de la Villon la zilele noastre.

Nicolae Balot  fost o mare personalitate a cultu-
rii române ti.

Dumnezeu s -l odihneasc  în pace!

În data de 30 August 2014, la Catedrala Gre-
co-Catolic  Sfântul Vasile cel Mare din Bucure ti, a 
avut loc ceremonia de instalare a Preas  n itului Mi-
hai Fr il  ca Episcop al noii Episcopii Greco-Cato-
lice „Sfântul Vasile cel Mare” de Bucure ti.

Sfânta i Dumnezeiasca Liturghie a fost prezi-
dat  de Preafericitul P rinte Cardinalul Lucian Mu-
re an, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite 
Greco-Catolice, în prezen a Eminen ei Sale Cardina-
lul Leonardo Sandri, Prefectul Congrega iilor Bise-
ricilor Orientale de la Roma.

Instalarea Preas  n itului Mihai Fr il
Conform Codului Canoanelor Bisericilor Ori-

entale i Dreptului Particular al Bisericii Române 
Unite, în timpul S  ntei Liturghii, Arhiepiscopul 
Major al Bisericii Române Unite i-a înmânat nou-
lui Episcop Eparh toiagul, mantia i mandatul, prin 
citirea public  a scrisorii de prevedere canonic  sub 
sigiliul Arhiepiscopiei Majore de la Blaj.

La ceremonie au participat, invita i din ar  i 
str in tate, al turi de credincio i greco-catolici, atât 
din Bucure ti, cât i pelerini din alte jude e ale rii.

www.episcopiabucuresti.ro

Foto: www.ovidan.ro
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Miercuri, 3 septembrie 2014, la orele dup -
amiezii, episcopii catolici de ambele rituri din Româ-
nia, s-au deplasat, s-ar putea spune, într-un pelerinaj 
personal i într-o vizit  cu caracter practic la sanctuarul 
de la Maria Radna. Sosi i în jurul orelor 16.30, episco-
pii au f cut cuno tin  cu complexul monastic, din ex-
terior, i cu antierul de renovare i restaurare, a  at în 
plin  desf urare. Excelen a Sa Martin Roos le-a vorbit 
ierarhilor prezen i despre istoria locului, a prezen ei 
franciscane observante la Radna, de bisericile succe-
siv ridicate pe acest loc i despre m n stire. P rintele 
Nikola Lauš, cancelarul Diecezei de Timi oara, le-a 
vorbit oaspe ilor despre proiectul de restaurare, despre 
demersurile pentru câ tigarea proiectului de restaurare 
cu fonduri europene, despre valoarea acestuia i despre 
lucr rile a  ate în curs. P rintele Andreas Reinholz, ca-
nonic catedral i paroh al locului, le-a urat la rândul s u 
un cald bun venit oaspe ilor, conducându-i pe to i în ba-
zilica papal . Aici, ierarhii au salutat-o pe Maica Sfânt  
printr-o rug  cântat , mai precis cu frumoasa antifon  
Salve Regina intonat  spontan de to i cei prezen i. Dup  
prezentarea interiorului bazilicii i dup  r spunsurile 
oferite la întreb rile adresate p rintelui paroh, episcopii 
i preo ii pelerini, al turi de câ iva credincio i prezen i, 

s-au rugat împreun  rug ciunea vesperelor, încheind cu 
un scurt moment de rug  prin mijlocirea sf. Fecioare 
Maria, la inten ia Sf. P rinte Papa Francisc, respectiv 
pentru pace în Ucraina, Palestina, Siria i Irak.

În cadrul prezent rii bazilici, episcopii au putut 
admira noile cruci preg tite pentru a   s  n ite i a eza-
te pe turnurile locului de pelerinaj. De asemenea, inima 
marelui cinstitor al Mamei lui Dumnezeu, arhiepisco-
pul-primat al Ungariei, Alexander Pincipe-Cardinal de 
Rudnay, a fost scurt timp expus  pentru înal ii oaspe i. 
Decedat în 1831, Alexander Rudnay a fost ini ial epi-
scop de Alba Iulia i un mare sprijinitor al sanctuarului 
de la Radna. Dorin a sa, exprimat  înaintea mor ii, a fost 
ca inima s  îi  e a ezat  în apropierea icoanei miraculoa-
se de la Radna, în biseric , ca semn al venera iei sale fa  
de Sfânta Fecioar , dar i fa  de acest loc de pelerinaj.

La  nalul vizitei în bazilic , Excelen a Sa Fran-
cisco Javier Lozano, nu iu apostolic, a l sat în dar lo-
cului de pelerinaj un rozariu frumos lucrat, ca semn de 
cinstire pentru icoana i locul de har de la Radna. 

Dup  rug ciunea în comun i clipele de recule-
gere personal , a vizit rii elementelor interesante din 
bazilic , ierarhii au trecut la vizitarea complexului mo-
nastic i a lucr rilor de restaurare efectuate, deja într-
o bun  m sur . Au fost oferite explica ii i din partea 
domnului Teodor Neam u, coordonatorul echipei de 
implementare a proiectului, care a eviden iat, printre 
altele, diferitele lucr ri de înt rire a structurii de re-
zisten  a edi  ciului, îns  mai ales faptul c  f r  acest 

proiect, Maria-Radna risca s  aib  probleme grave în 
viitor, în ceea ce prive te unele p r i ale m n stirii. Pre-
zen a membrilor Conferin ei Episcopilor Catolici din 
România la Radna s-a încheiat la orele 18.15, nu îna-
inte îns  de a   realizat  i o fotogra  e de grup în fa a 
altarului Preacuratei Fecioare Maria.

Claudiu C LIN

Vizita episcopilor romano-catolici i greco-catolici din România
la Maria Radna
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Întâlnirea profesorilor de religie greco-catolic  

Comunitatea Bisericii Române Unit  cu Roma, 
Greco-Catolic  din Vintere a avut duminic , 14 septem-
brie, mai multe motive de bucurie prin S rb toarea În l-

rii S  ntei Cruci, aniversarea a 230 de ani de la în  in a-
rea Parohiei Vintere, 100 de ani de la na terea în Vintere 
a Preas  n itului Iuliu Hir ea, episcop de Oradea, precum 
i reîn  in area dup  84 de ani a Reuniunii Mariane.

Cu aceast  ocazie Preas  n itul Virgil Bercea, epi-
scop de Oradea, s-a a  at în mijlocul comunit ii. Prea-
s  n itul a fost întâmpinat de c tre primarul comunei 
Holod, dl Ioan Horga, precum i de consilieri locali, de 
o  cialit i locale, jude ene i parlamentari. Un grup de 
tineri i copii îmbr ca i în costume populare i-au oferit 
tradi ionala pâine i sare, precum i buchete de  ori.

Sfânta Liturghie Arhiereasc  a fost celebrat  de 
c tre Preas  n itul Virgil Bercea, împreun  cu 9 preo i. 
În cadrul predicii, Preas  n ia Sa a f cut o paralel  între 
dorin a evreilor ca Isus s   e ucis, pentru c  a a era le-
gea, i dorin a autorit ilor comuniste de a des  in a Bi-
serica Român  Unit  cu Roma, Greco-Catolic , folosind 
acela i argument: aceasta este legea, desigur strâmb , la 
vremea respectiv .

Dup  Sfânta Liturghie s-a celebrat un parastas 
pentru odihna su  etului Preas  n itului Iuliu Hir ea, n s-
cut în Vintere, episcop de Oradea în ilegalitate, în pe-
rioada 1949-1978. A urmat prezentarea de c tre pr. dr. 
Florin Jula, paroh de Vintere, a unor date istorice legate 
de parohie. În ceea ce prive te aniversarea centenarului 
na terii Preas  n itului Iuliu Hir ea, a luat cuvântul dl 
cercet tor Silviu Sana, din cadrul Bibliotecii Jude ene 
„Gheorghe incai” Oradea. S-a f cut o prezentare suc-
cint  a datelor i momentelor celor mai semni  cative din 
biogra  a Preas  n itului Hir ea. Întrucât Preas  n itul Iu-
liu Hir ea a fost un mare poet, recent publicându-se un 
volum de poezie, actri a Anca Banda a recitat câteva po-
ezii din opera episcopului, într-o atmosfer  de puternic  
emo ie. A urmat reîn  in area dup  84 de ani a Reuniunii 

S rb toare în Parohia Vintere, jude ul Bihor
Mariane din Vintere. Reuniunea Marian  a fost în  in at  
în Vintere în anul 1930, pe data de 9 noiembrie, sub coor-
donarea p rintelui Virgil Muntean. Atunci s-au înscris un 
num r de 30 de persoane. Acum, la peste 84 de ani de la 
acel moment, s-au înscris în Reuniunea Marian  un nu-
m r de 20 de persoane care i-au cons  n it via a Preacu-
ratei Fecioare Maria. Preas  n itul Virgil le-a oferit celor 
ce s-au înscris câte o diplom , o medalie miraculoas  cu 
Fecioara Maria i un rozar. În  nal a mul umit organiza-
torilor, i în special Parohiei Vintere, Asocia iei Episcop 
Vasile Aftenie i Consiliului Jude ean Bihor, reprezentat 
la manifestare de c tre vicepre edintele Ioan Mang.

Dup  slujb , to i participan ii au mers în procesi-
une la noul loc de joac  i terenul de fotbal amenajate pe 
terenul parohiei pentru tinerii i copiii din sat, acestea  -
ind s  n ite cu aceast  ocazie. Trebuie men ionat faptul c  
terenul de joac  i terenul de fotbal au fost amenajate ca 
urmare a unui parteneriat între Parohia Vintere i  rma 
Celestica din Oradea. Preas  n ia Sa a mul umit repre-
zentan ilor  rmei Celestica i  rmei Romarketing pentru 
disponibilitatea de care au dat dovad , dând un exemplu 
tuturor c  doar printr-o implicare activ  se pot îmbun t -
ii condi iile de trai ale locuitorilor de la sate. Copiii din 

Vintere meritau un loc de joac  amenajat corespunz tor.

http://www.crisana.ro

La Facultatea de Teologie Greco Catolica din 
Oradea, a avut ast zi loc întâlnirea profesorilor de re-
ligie de pe întreg teritoriul Episcopiei, analizându-se 
problemele cu care se confrunt  profesorii greco cato-
lici în unit ile de înv mânt, dar f cându-se i propu-
neri pentru o mai bun  organizare a activit ilor colare 
pentru noul anul colar 2014-2015.

La întâlnire au participat inspectorul general de 
religie greco catolic : sora Ligia Man, P rintele rector 
al Seminarului S  n ii Trei Ierarhi: Anton Cioba, p rin-
tele Drago  Alexandru directorul Liceului Iuliu Maniu 
din Oradea, p rin ii protopopi al turi de profesorii din 
Oradea i teritoriu.

Biroul de pres
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(continuare în pag. 15)

Pelerinaj - imleu Silvaniei – Sighetu Marma iei
(22 august – 1 septembrie)

Pelerinaj drag nou  i rodnic de  ecare dat . Un 
pelerinaj coordonat de c tre Dumnezeu pas cu pas i, 
recunoa tem, nu sunt pu ini pa i; sunt peste 165 de km. 
Acest drum parcurs pe jos prin ploaie, prin soare, pe 
mun i, pe v i, pe str zi i poteci, cu popasuri în parohiile 
prin care trecem – unde dormim în uri pe fân, în corturi 
sau în casele s tenilor care ne a teapt  cu toat  dragostea 
– ne antreneaz  curajul, încrederea în propriile persoane 
i încrederea în Dumnezeu, ne deschide noi drumuri, ne 

deschide ochii min ii i ai su  etului. De ce? E simplu. În-
v m r bdarea, înv m ascultarea, înv m simplitatea, 
d ruirea. În acest pelerinaj avem ocazia de a ne d rui i 
de a d rui colegului de drum un zâmbet, un cuvânt, o îm-
br i are, un pahar cu ap , o rug ciune i nu numai. Acest 
pelerinaj deschide ochii min ii deoarece timp de zece zile 
a  m informa ii i realit i de care poate nici nu ne-am 
întrebat vreodat  sau pe care nici nu tim unde s  le c -
ut m. Deschide ochii su  etului deoarece aici înv m s  
ne rug m, înv m s  observ m bog ia din jurul nostru, 
înv m s   m simpli i s  ne mul umim cu pu in, avem 
ocazia de a participa zilnic la S  ntele Liturghii, avem oca-
zia de a ne face prieteni care-L au în inim  pe Christos, ni 
se ofer  timpul de a-L l uda i de a-i mul umi lui Dumne-
zeu pentru via a noastr , pentru familiile noastre, pentru 
tot ceea ce ne-a oferit.

Acest pelerinaj de la IMLEU SILVANIEI la SI-
GHETU MARMA IEI este un mare DAR pentru  ecare 
pelerin i pentru to i aceia care se încredin eaz  rug ciuni-
lor pelerinilor. Scopul principal al acestuia este de a-i cu-
noa te i de a-i cinsti pe martirii Bisericii Greco-Catolice 
i Romano-Catolice care au murit sub regimul comunist. 

Pe lâng  episcopii i preo ii martiri, facem cuno tin  cu 
alte personalit i marcante ale istoriei în general i ale bi-
sericii, în special.

Anul acesta, în cel de-al 15-lea pelerinaj, am medi-
tat la via a, slujirea i jertfa episcopilor Tit Liviu Chinezu, 
Iuliu Hir e, Fericitul Anton Durcovici precum i la vie ile 
marcante ale lui Simion B rnu iu, preot greco-catolic i 
Corneliu Coposu, credincios al Bisericii Greco-Catolice; 
am vorbit despre Sfântul Luigi Orione i despre Fericitul 
Vladimir Ghika – de la to i luând exemplu de credin . 
Sunt s  n i i oameni care au tr it în s  n enie f când binele 
tuturor, ducându-L pe Isus în toate locurile prin care au 
ajuns:  e în închisori,  e la catedre,  e în partidele poli-
tice, oamenilor s raci sau boga i, bolnavilor, copiilor sau 
adul ilor. Toat  via a lor a fost precum o lumin  care i-a 
inspirat pe cei din jur, o lumin  care d inuie i azi. Fap-
tele lor sunt cele mai puternice exemple de credin  i de 
iubire. Au murit jert  ndu-se pentru binele neamului româ-
nesc, pentru binele bisericii. Am mai meditat la via a S  n-
ilor Ioan al XXIII-lea i Ioan Paul al II-lea. De asemenea 

am mai aprofundat identitatea noii Episcopii Greco-Ca-

tolice de Bucure ti i a primului s u p stor, Preas  n itul 
Mihai Fr il .

A a cum este deja obiceiul, în 22 august, la im-
leu Silvaniei s-au întâlnit peste 80 de pelerini de diferite 
vârste, to i, îns  cu su  ete tinere, din diferite localit i i 
jude e, pentru a str bate un drum a c rui destina ie a fost 
Sighetu Marma iei, Cimitirul s racilor, un loc care pretin-
de t cere, un loc sfânt în care se odihnesc episcopii no tri, 
f r  un mormânt anume, f r  o cruce anume, al turi de 
alte i alte trupuri chinuite i aruncate în aceea i groap , 
dup  moartea lor în închisoarea din Sighet. O închisoare 
care azi se nume te „Memorial” tocmai pentru a aduce în 
memoria noastr , a noii genera ii, tân ra genera ie care s-a 
maturizat în interiorul acelor ziduri. Tinerii de atunci care 
se bucurau de o farfurie cu terci, tineri tortura i, batjocori i, 
chinui i, b tu i pentru c  nu acceptau tr darea i minciuna. 
Pentru to i ace tia, în memoria acestora, noi pelerinii, str -
batem pe jos mai bine de 165 km, ne rug m pentru ei, ne 
rug m pentru beati  carea episcopilor, le descoperim via a 
i încerc m s  lu m exemplu renun ând timp de zece zile 

la televizor, la telefon, la internet i la alte mofturi care ne 
sunt permise acas .

În data de 29 august, ne-am bucurat s  putem ce-
lebra Sfânta Liturghie în Închisoarea din Sighet al turi 
de câ iva fo ti de inu i, tineri atunci, b trâni acum, dar 
care ne-au emo ionat prin modestia lor i prin m rturia 
lor. „Cuvântul este una din cele mai mari crea ii ale lui 
Dumnezeu”, dup  cum spunea d-l profesor Nistor Man, 
fost de inut. A a i este deoarece prin cuvânt noi am reu it 
s -i descoperim. Mul umim lui Dumnezeu! „S-a pome-
nit aici de Preas  n itul Ioan Suciu de la Blaj. În 1948 a 
inut un discurs în care spunea foarte clar ~Iubi i tineri, 

dragi inimii mele, a sosit ceasul eroismului cre tin pe p -
mânt românesc~ i a a a fost. A urmat o perioad  grea, 
de suferin   zic . Cât s-a suferit nu se va ti niciodat . 

tiu un singur lucru: c  azi ne g sim aici în temni  i îmi 
amintesc de Sfântul Ioan Gur  de Aur - […] a vorbit de 
Pavel legat de lan uri i prins la închisoare […] lan ul lui 
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(urmare din pag. 14)
Pavel este cel mai mare dar, mai mare decât darul de 
a vorbi în limbi, mai mare decât darul de a face ori-
ce[…]. i a intrat lan ul lui Pavel în temni  i pe to i 
i-a f cut trupul lui Christos i temni a a devenit bise-
ric  […] i temni a a devenit mai luminoas  ca cerul. 
De ziua t ierii Capului Sfântului Ioan Botez torul ne 
întâlnim s  asist m la aceast  frumoas  slujb  i s  
pomenim c  acum 66 de ani […] au intrat un grup 
mare de elevi. Un grup mare de elevi care nu credeau 
în materialism [….], nu credeau în materie superioa-
r  spiritului, nu credeau în comunism, nu credeau în 
ura doctrinar  a comunismului, ci credeau în iubire, i 
credeau în onoare, în demnitate, în sacri  ciu, chiar în 
moarte. […]”. Alte cuvinte sunt de prisos.

Dup  câteva zile petrecute la Sighetu Mar-
ma iei, în data de 30 august, familia pelerinilor s-a 
bucurat de o zi de reculegere spiritual , de o zi cu un 
program cultural-istoric în care au parcurs diferitele 
teme din bro ura pelerinului, o zi încheiat  printr-o 
frumoas  Adora ie Euharistic  - timp în care au avut 
ocazia de a- i pune ordine în gânduri, în inimi, de a se 
spovedi, de a se împ rt i la Liturghia care a urmat.

A doua zi, 31 august, dup  un alt program 
spiritual i cultural, cu to ii am s rb torit „revelionul 
bisericii”, trecerea într-un nou an bisericesc. O sear  
în care ne-am bucurat împreun  rugându-ne, cântând, 
dansând, f când scenete.

Noul an bisericesc l-am început de bun -di-
minea  cu o Sfânt  Liturghie de mul umire pentru 
aceste frumoase zile petrecute împreun , apoi ne-am 
luat r mas bun unii de la al ii, cu lacrimi în ochi, cu 
zâmbete, cu dorin a de a ne revedea cât mai repede 
posibil i cu promisiunea de a   mai buni i mai ac-
tivi în via a bisericii. Am promis s   m pelerini pe tot 
parcursul anului, nu doar în perioada 22 august – 1 
septembrie.

Mul umim bunului Dumnezeu pentru aceast  
frumoas  lec ie de via  care se repet  an de an, dar 
care se reîmprosp teaz  an de an cu noi subiecte, cu 
noi su  ete! Mul umim organizatorilor, Preas  n itului 
Virgil Bercea i Episcopiei Greco-Catolice de Ora-
dea, Congrega iei „Don Orione” din Oradea, pentru 
tot efortul depus în aceast  nobil  ac iune! Mul umim 
tuturor binef c torilor no tri, preo ilor, credincio ilor 
i autorit ilor din imleu Silvaniei, B d cin, Boc a, 

Boc i a, Bulgari, Cehu Silvaniei, Ulmeni, Reme i 
pe Some , Mire u-Mare, L pu el, Baia Sprie, H r-
nice ti, Sighet- ug u i Congrega iei Surorilor Mai-
cii Domnului din Sighetu Marma iei! De asemenea, 
mul umim tuturor sus in torilor, pelerinilor i familii-
lor lor care au contribuit la împlinirea pelerinajului i 
de anul acesta! 

Isus i Fecioara Maria s  trimit  binecuvânt -
rile lor asupra noastr !

Ana Maria OROS

Vasile Mucenicul. 
O carte de referin  pentru 

cunoa terea vie ii i jertfei lui
Episcopul Vasile Aftenie, greco-catolic, ucis prin tor-

tur  în prigoana comunist  pentru credin a catolic  i Biserica 
Român  Unit , merit  o asemenea carte fundamental . Baza-
t  pe numeroase documente inedite, pe date culese de autor în 
secret sub persecu ia comunist  i pe o bogat  bibliogra  e, lu-
crarea aduce interpret ri noi, bine fundamentate i corecteaz  
date gre ite vehiculate în alte lucr ri despre data na terii,data 
hirotonirii i data mor ii Episcopului Vasile Aftenie, despre 
familia sa .a.m.d. Din acest punct de vedere, nici-un cerce-
t tor nu o mai poate ignora, dup  cum nici oamenii Bisericii 
care se ocup  de dosarul beati  c rii lui.

 Moartea lui prin tortur , pentru Cristos i Biseric , este 
indubitabil , de aceea î i merit  un supranume cum e cel din 
fruntea acestei prezent ri: „Vasile Mucenicul”. Oricum, în 
popor, spontan, de zeci de ani e privit ca atare, ca un sfânt, c -
ruia mul i i-au cerut mijlocirea în cererile lor. Lucrarea ofer  
un ir de cazuri despre care se a  rm  c  s-au împlinit cererile 
formulate. R mâne ca Biserica s  se pronun e i avem con-
vingerea c  va   beati  cat.

 Pentru familia noastr  cartea de fa  se înscrie în cadrul 
datoriei morale de a cinsti memoria acestui mare om,socotit ca 
un fel de membru al Familiei Moisin în Câmpina. Venea cu s p-
t mânile acolo, se sim ea ca i acas ,tat l meu îi d dea r spun-
surile cântate la Sfânta Liturghie, mama mea îl invita la mas , 
o plimba pe sora mea mai mare (care avea câteva luni) în bra e, 
ce mai, era înc  unul din familie! În vremea bombardamentelor 
cumplite anglo-americane au stat refugia i la Castelul Voila tot 
împreun . Era un om foarte jovial, apropiat de cei simpli i deo-
sebit de curajos. Acest curaj l-a dovedit i când s-a dezl n uit per-
secu ia. Mama mea, Maria Moisin, care a dus o via  de virtute 
eroic  în prigoan , spunea despre el: „Era cu foarte mult curaj, 
foarte st pân pe el”. Tat l meu, Pr. Octavian Moisin, Prelat 
Papal, care a rezistat 
65 de ani în Cata-
comb , dovedindu-se 
un eroic m rturisitor 
al credin ei catolice 
i al Bisericii Româ-

ne Unite, î i amintea: 
„Episcopul Vasile 
Aftenie era foarte 
hot rât, foarte li-
ni tit, foarte tare în 
credin ”. Ultima 
dorin  a Episcopului 
Vasile Aftenie a fost 
s -l hirotoneasc  pre-
ot pe tat l meu Octa-
vian Moisin. 

Ioan MOISIN
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Duminic  24 august 2014, Parohia Român  Uni-
t  cu Roma Greco-Catolic  V ad a avut bucuria i 
onoarea de a-l primi în mijlocul credincio ilor ei pe PS 
Dr. Virgil Bercea, Episcopul Oradiei. S-a închis astfel 
un arc peste timp, în acest an împlinindu-se 71 de ani 
de la ultima vizit  pastoral  a unui Episcop greco-cato-
lic în aceast  localitate.

Preas  n ia Sa a fost întâmpinat de patru c l re i 
iar la intrarea în curtea bisericii a fost a teptat cu emo ie 
de c tre un grup de copii, care i-au oferit  ori i de c tre 
un sobor de opt preo i i un diacon: pr. protopop Ale-
xandru Duma, pr. protopop Aurel Hendea, pr. protopop 
Zorel Zima, pr. Gheorghe Bandici, pr. Alexandru Cervid, 
pr. Silvestru Pogar, pr. Endre Erdodi, pr. Vlad Voicu, pa-
roh de V ad i diaconul Gra ian Guia .

În glasul clopotelor i al imnului ”Pe st pânul 
i Arhiereul nostru”, interpretat de c tre corul parohi-

ei greco-catolice ”Sfântul Apostol Andrei” din Carei, 
sub conducerea dirijorului Constantin Cociorva, Prea-
s  n ia Sa a p it în biseric  unde îl a teptau cu drag 
credincio i aduna i atât din V ad, din localit ile în-
vecinate, Curtui eni, Valea lui Mihai, Pi colt dar i din 
Carei, Oradea, Sântandrei. Printre participan i s-a a  at 
i reprezentantul autorit ilor locale, primarul comunei 

Curtui eni, Nagy Istvan.
În cuvântul s u de înv tur  PS Virgil a vorbit 

despre pilda Datornicului Nemilostiv, îndemnând la 
practicarea iert rii aproapelui ca semn al iubirii cre -
tine ti. De asemenea le-a amintit v edanilor c  sunt 

urma i ai Mitropolitului Ioan Vancea, acest  u deo-
sebit pe care V adul l-a dat Bisericii Române Unite 
cu Roma, cel care a celebrat prima Sfânt  Liturghie în 
limba român  în Basilica Sfântul Petru din Roma, în-
demnându-i s  se ridice la în l imea acestui puternic 
exemplu, a a cum au i f cut-o mul i v edani de-a lun-
gul timpului.

La sfâr itul S  ntei Liturghii arhiere ti, Preas  n ia 
Sa a dorit s  ne rug m Maicii S  nte, punându-se în ge-
nunchi în fa a statuii Fecioarei Maria de la Lourdes, ros-
tind rug ciunea  nal  din Paraclisul Maicii Domnului. A 
fost un moment cu o mare înc rc tur  emo ional , ce a 
adus lacrimi în ochii multor participan i. A avut apoi loc 
ungerea cu untdelemn s  n it,  ecare credincios primind 
în dar un rozar oferit de c tre Preas  n ia Sa.

La ceremonia liturgic  au participat aproxima-
tiv 250 de credincio i, bucuro i cu to i s   e p rta i la 
aceast  binecuvântat  lucrare în via Domnului. Pentru 
to i cei prezen i, credincio ii parohiei V ad au preg tit 
o agap  fr easc  cu sarmale i cozonaci în curtea bise-
ricii i o alt  agap  la un restaurant din Valea lui Mihai.

Pentru a marca aceast  vizit  memorabil  istoricul 
dr. Silviu Sana a alc tuit la cererea pr. paroh o bro ur  
în care a adunat date istorice semni  cative referitoare 
la parohia greco-catolic  V ad.

Mul umim Domnului pentru bucuria acestei bi-
necuvântate vizite i n d jduim ca aceasta s   e prima 
dintr-un lung ir de acum înainte.

Pr. Vlad-Ioan VOICU

Vizit  pastoral  i liturghie arhiereasc  la V ad
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Întâlnire inter-eparhial  la Blaj

Parohia Greco-Catolic  „În l area Domnului” 
din Ip, a organizat duminic , 14 septembrie, de s rb -
toarea În l rii S  ntei Cruci, la Monumentului Eroilor, 
comemorarea martirilor de la Ip i din împrejurimi, 
uci i în noaptea de 13-14 septembrie 1940.

Astfel, cu începere de la ora 10:00, s-a celebrat 
Sfânta Liturghie o  ciat  de pr. Nicolae Bodea – proto-
pop al imleului împreun  cu preo ii din Protopopiatul 

imleu la care a participat un num r considerabil de 
credincio i. „Aici la Ip cuvântul de ordine trebuie sa 
 e IERTARE. Iertarea este esen ial  vie ii; ea ne eli-

bereaz  de gre elile trecutului si ne d  speran  pentru 
viitor. De dragul iert rii Isus Cristos a venit pe p mânt 
s  moar  pentru omenire” a a  rmat p rintele Nicolae 
Bodea în cuvântul s u de înv tur .

A urmat ceremonia depunerilor de coroane i 
jerbe de  ori în cadrul programului organizat de o  -
cialit ile jude ene i locale la Mormântul Martirilor. 
Programul a continuat cu o ceremonie religioas  la 
Monumentul Eroilor, în cadrul c ruia parastasul a fost 
o  ciat c tre reprezentan ii Bisericii Greco-Catolice, în-
cheiat cu depunere de coroane i jerbe de  ori i cu un 

Victimele masacrului din 14 septembrie 1940, comemorate la Ip
moment oferit de copiii de la coala Gimnazial  din Ip.

La eveniment a fost prezent prefectul jude ului, 
Ionel Ciunt, reprezentan i ai tuturor partidelor i alian-
elor politice i ai institu iilor publice din jude , primarii 

comunelor învecinate i al ora ului imleu-Silvaniei.
Comemorarea a fost încheiat  de solista Veta 

Biri , care a interpretat cântece patriotice i de  larea 
g rzii de onoare.

Pr. Cristian BORZ

În perioada 16-18 septembrie 2014, Arhieparhia 
de Alba Iulia i F g ra  a fost gazda primului modul în 
vederea redact rii planului integrat de dezvoltare. Vor 
  patru astfel de module, urm toarele în octombrie, no-

iembrie, respectiv decembrie. Au participat comisii ale 
tuturor celor ase Eparhii, iar locul de desf urare a fost 
Curia Arhiepiscopiei Majore, la lucr ri  ind prezent – 
în anumite momente – i PS Claudiu Pop, Episcopul 
Curiei. Modulul a fost condus de dr. Willi Kawohl, în 
limba german , care a felicitat Biserica Greco-Catolic  
pentru asumarea acestui proces, într-un fel un proces 
pilot, urmând s   e apoi implementat în alte Biserici 
Greco-Catolice, din Ucraina i din alte ri.

Întâlnirile inter-eparhiale începute la Blaj, i 
care vor continua la mijlocul lunii viitoare la Oradea, 
apoi în alte sedii eparhiale, au fost precedate de 
cinci ateliere (workshop-uri) la nivel eparhial, 
conduse de acela i expert numit de Renova-
bis, Asocia ie german  care a dorit i sprijin  
acest proces. În cele trei zile de întâlnire, cei 
aproximativ 25 de preo i i laici participan i la 
întâlnire au a  at cum trebuie s  arate concret 
planul integrat de dezvoltare, au f cut anali-
ze PEST i SWOT, i i-au însu it o parte din 
cuno tin ele tehnice necesare pentru a duce la 
îndeplinire misiunea încredin at  lor de Epi-
scopi. La  nal au fost stabilite “temele” de 
f cut pentru urm toarea întâlnire. Înainte de 
desp r ire s-a f cut o fotogra  e în parcul din 

fa a Catedralei “Sf. Treime”.
Participan ii au fost cu to ii de acord c  întâlnirea 

a fost una deosebit de fructuoas  prin schimbul de ex-
perien e pastorale din timpul lucr rilor, dar i din pauze 
sau din momentele de mas . Cele ase Eparhii ale Bise-
ricii Greco-Catolice din România au  ecare particula-
rit i speci  ce, dar s-a v zut c  exist  o unitate nu doar 
în probleme i provoc ri ci i în solu ii i oportunit i. 
Împ rt irea realit ilor a fost motiv de îmbog ire pen-
tru to i cei prezen i. Acum comisiile eparhiale pentru 
redactarea planului integrat s-au întors în Eparhii cu 
sarcina concret  de a continua munca, sub coordonarea 
Episcopului i cu colaborarea tuturor persoanele com-
petente, din cler, din via a consacrat  i din laicat.

www.bru.ro
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A 3-a aniversare
Fiecare dintre noi, în func ie de momentul i sta-

rea în care ne a  m, percepem scrurgerea nisipiul ca  -
ind mai lent  sau mai rapid . Acum, întoarcem cea de-a 
treia  l , respectiv, al treilea an de la în  in area Centru-
lui Social Maria Rosa, unde zilnic, persoanele a  ate în 
nevoie î i deap n  povestea vie ii de zi cu zi, relatându-
ne momente de cump n , de greutate i de singur tate.

Pentru s rmanii care bene  ciaz  de sprijinul 
Asocia iei Caritas Eparhial Oradea, timpul este m su-
rat diferit. Unii consider  timpul ca  ind o in  nitate, un 
timp care  trece doar în am gire, în care datorit  nevoii 
acute de servicii sociale, se reg sesc an de an în baza 
noastr  de date (persoanele a c ror vârst  i stare de s -
n tate nu le permit o implicare activ  în societate), i a 
doua categorie de persoane a c ror motiva ii sunt reduse 
sau inexistente, dependen a de vicii  ind cercul din care 
nu mai reu esc s  ias .

Dac  în rândurile de mai sus au fost descrise doar  
acele cazuri care din neputin  dar i din indolen  nu 
reu esc s  ias  din situa ia de di  cultate, noi suntem al -
turi i de persoane  care pre uiesc valoarea zilei, tocmai 
pentru ca “mai târziu” s  nu devin  “prea târziu”, im-
plicându-se activ în formarea deprinderilor de autono-
mie personal , dând dovad  de perseveren  i toleran  
la încerc rile dure ale vie ii, prin colaborare e  cient  cu 
asisten ii sociali. 

La centrul social bene  ciarii se simt în siguran , 
aici e locul în care sunt asculta i cu r bdare, primesc un 
sfat i sunt ajuta i în a dep i provoc rile din via a zilnic  
cu care se confrunt . 

i în cel de-al 3-lea an, personalul i-a continu-
at munca cu bene  ciarii, au tr it al turi de ace tia atât 
momentele de dezn dejde dar i de bucurie ale acestora 
(dep irea di  cult ilor). 

În data de 5 septembrie a.c., ani-
versarea a fost marcat  prin schimba-
rea meniului zilnic, bene  ciarii au fost 
servi i cu pizza preg tit  în buc t ria 
proprie i cu suc. Servirea acestora s-a 
efectuat de c tre voluntarii asocia iei, 
care prin bun tate, deschidere i priete-
nie, aduc un aport în crearea unui spa iu 
pl cut pentru bene  ciarii asocia iei.  

În perioada septembrie 2013 
– septembrie 2014, serviciile oferite 
au satisf cut în primul rând nevoile de 
baz : hran  (prin servirea unei mese 
calde pe zi), de igien  corporal  (prin 
posibilitatea de efectuare a unui du  
i haine curate), de siguran  (control 

medical la nevoie).
Zilnic, bene  ciarii sunt invita i 

în biroul asisten ilor sociali, pentru a 
facilita identi  carea nevoilor acestora 

precum i mijloacele de satisfacere.
Astfel, un num r de 28 bene  ciari  au fost sprijini i 

în ob inerea actelor de identitate prin înso irea acestora la 
Eviden a Popula iei de c tre asistentul social cu scopul de 
a reprezenta interesul acestora în fa a institu iei. În cadrul 
serviciului cantina social , 109 persoane au bene  ciat de 
servirea mesei calde zilnice. În cadrul serviciului du uri 
sociale, s-au efectuat un num r total de 1035 du uri, de 
c tre 92 persoane. De asemenea, au fost asigurate de c tre 
asocia ie, resursele  nanciare necesare pentru depunerea 
dosarului în vederea ob inerii venitului minim garantat re-
alizat (ajutorul social).

Rolul Asocia iei Caritas Eparhial Oradea este ace-
la de a ajuta persoana a  at  într-o situa ie di  cil  s  se 
bucure de acelea i oportunit i i resurse de care se bu-
cur  toat  lumea într-o comunitate i toate acestea prin 
acordarea unor servicii sociale de specialitate. Dorim s  
 m pârghia care desparte imposibilul de posibil!

Ioana GHERASIM
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Hramul Parohiei Gruilung – Na terea Maicii Domnului
Prima s rb toare a noului an bisericesc, care a 

început la 1 septembrie, este „Na terea S  ntei Maria”, 
sau „Sânta Maria Mic ” cum este cunoscut  în popor. 
Pentru parohia Gruilung din Bihor este o s rb toare i 
mai deosebit , deoarece este i hramul bisericii.

La sfâr itul anului 1929 în Eparhia Greco-Cato-
lic  de Oradea, la chemarea IPS Fren iu, au venit c lu-
g rii franciscani, Dominic Necul e  i Ion M. Gârleanu 
cel care va   ctitorul bisericii i probabil cel care a ales 
ca noua biseric  s  o aib  ca i patroan  spiritual  pe 
Maica Domnului. Vechea biseric  din lemn care avea 
hramul Sf. Nicolae a primit interdic ie de a mai   utili-
zat ,  ind în pericol de pr bu ire.

Dup  c derea regimului comunist (1989) i re-
cuperarea parohiei în 1992, au trecut câ iva ani pân  
când credincio ii au ajuns s  cunoasc  i s  considere 
s rb toarea Na terii Maicii Domnului o s rb toare care 
trebuie s   e mai aproape de su  etul lor. Abia dup  ve-
nirea în parohie a preotului Alexandru Ioan Chivari în 
1997, s-a purces la reconsiderarea acestei s rb tori i 
inerea hramului bisericii. 

i în acest an, de altfel ca i în anii preceden i, 
bucuria s rb torii nu a fost a unei comunit i închise, ci 
a uneia la care au luat parte i credincio ii apar inând 
celorlalte culte religioase din sat i din alte localit i. 
Au fost prezen i al turi de greco-catolici i credincio i 
bapti ti, ortodoc i, penticostali.

Bucuria s rb torii este totu i umbrit  de efectul 
pe care l-a cauzat perioada comunist . Cei 50 de ani de 
comunism au l sat o urm  adânc  în formarea spiritua-
l  a cre tinilor. Dac  la începutul anilor 1900 în locali-
tatea Gruilung erau câteva sute de persoane apar inând 
în totalitate cultului greco-catolic, acum, dup  110 anii, 
cei 130 de locuitori, conform recens mântului din anul 
2012, sunt diviza i în patru culte. Din 
acest motiv, înv tura despre Maica 
Domnului este diferit . Unii au fost 
educa i s  o considere pe cea care este 
N sc toare de Dumnezeu, ca pe o fe-
meie precum toate celelalte, de i sim-
plul fapt c  l-a n scut pe Isus Cristos 
o face unic . Pentru al ii, z mislirea 
sa este considerat  ca ne  ind f r  pri-
han , de i legile chimice ne dovedesc 
c  un vas care a avut un anumit con i-
nut în el, nu va putea   cur at f r  a 
nu p stra urme din con inutul anterior.

i totu i, cu toate obiec iile 
care sunt sau vor  , un lucru nu poate 
  luat din su  etul omului credincios: 

speran a. Chiar dac  uneori credin a 
mai trece prin momente de cump n  
(ex: Petru pe ap ), speran a în via a 
ve nic  persist  (acela i Petru: la cine 

ne vom duce, Doamne?). Mai avem i speran a în mij-
locirea Mariei pe lâng  Isus, a a cum a f cut-o i la 
Nunta din Cana. 

Aceast  speran  i credin  au tr it-o i cei care 
au participat la s rb toarea hramului.

Dup  Liturghia care a fost însu  e it  de cânt rile 
copiilor, cei prezen i au participat la o agap  deosebit  
unde mirosurile îmbietoare ale „gula ului la ceaun din 
carne de porc i de iepure” au creat o atmosfer  de s r-
b toare cu adev rat fratern .

Na terea ta, de Dumnezeu N sc toare Fecioa-
r , bucurie a vestit la toat  lumea c  din tine a r s rit 
Soarele drept ii, Hristos Dumnezeul nostru. Pe tine, 
Maica îndur rii i a mângâierii, te rug m, cu adânc  
umilin  a inimii, s  stai lâng  noi în ceasul cel mai de 
pe urm  al vie ii noastre, ca s  ne aju i i s  ne mângâi 
su  etele în vremea desp r irii de acest trup stric cios i 
de veacul acesta trec tor.

O, Marie, Maic  dulce!
ara-ntreag  î i aduce

Inimi recunosc toare
ie, cea mai scump   oare.

          i noi, Maic  Preaiubit ,
          Î i aducem mul umit  
          C-am sc pat de grea urgie
          Cu ajutorul t u, Marie
Tu ne-ai scos de la ocar

i-ai f cut s-avem iar ar
De aceea- i cânt m ie
Scumpa noastr  Românie!

(Gheorghe Marina de la Bixad)

Pr. Alexandru CHIVARI
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Deschiderea anului colar la Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu

Deschiderea anului colar la Liceul „Don Orione”
Duminic , 14 septembrie 2014, în incinta Liceu-

lui „Don Orione” s-a desf urat Festivitatea de deschi-
dere a noului an colar, 2014-2015, în prezen a condu-
cerii liceului, a Preas  n itului Virgil Bercea, episcop al 
Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, precum i a auto-
rit ilor locale.

Toamna se num r  bobocii, iar educatorii i pro-
fesorii Liceului „Don Orione” cresc, pe an ce trece, 
num r toarea. Într-adev r, în dup -amiaza zilei de 14 
septembrie a.c., curtea Liceului „Don Orione” s-a um-
plut de elevi, boboci i „veterani”, înso i i de familiarii 
lor. Ca în  ecare an, conducerea unit ii de înv mânt 
a inut s  organizeze aceast  festivitate în duminica di-
naintea primei zile de coal , în acest an 15 septembrie, 
tocmai pentru a veni în întâmpinarea p rin ilor care î i 
încep activit ile în diminea a zilei urm toare, astfel ei 
putând s -i înso easc  pe copii lor în primele clipe ale 

Luni, 15 Septembrie 2014, este „o s rb toare” 
dup  cum spunea i doamna inspector Nan Gabriela, 
o s rb toare pentru  ecare dintre noi, aceasta semni  -
când începerea unui nou an colar.

Festivitatea de deschidere a anului colar 2014-
1015 a avut loc în curtea Liceului Greco-Catolic Iuliu 
Maniu i a început cu rug ciunea Te Deum celebrat  de 
Preas  n itul Virgil Bercea, al turi de p rintele Drago  
Alexandru, noul director al liceului i p rin ii spiritu-
ali Gabriel- Grigore Borzo  i Cristian Tis li . Printre 
ur rile f cute s-a a  at i cuvântul Preas  n itului Virgil 
Bercea care a îmbr i at su  etele celor prezen i, cu c l-
dur  i sinceritate. Al turi de dân ii a fost i doamna 
inspector Nan Gabriela care le-a transmis un gând cu-
rat atât profesorilor cât i elevilor, urmat  de doamna 
director adjunct Rodica Mure an care a prezentat pe 
rând clasele împreun  cu dirigin ii lor.

Dup  festivitate, elevii au pornit înso i i de edu-
catoare i dirigin i, spre clasele care au s  îi mai g zdu-
iasc  i în acest an.

Andrea PLUGARU

noului început de an colar.
S rb toarea a început printr-un moment de ru-

g ciune, urmat de salutul i binecuvântarea PS Virgil. 
Salut ri i încuraj ri c tre elevi i p rin i au fost adre-
sate i de c tre: dl. prefect al jude ului Bihor, Claudiu 
Pop, dl. pre edinte al Consiliului Jude ean Bihor, Cor-
nel Popa, dl. viceprimar, Ovidiu Mure an, directorul i 
managerul Liceului „Don Orione”, Alexandru Stoica, 
respectiv Martin Peter Miheller. La  nal a luat cuvântul 
p rintele Mihai Fechet , preot – c lug r în Congrega-
ia Sfântului Luigi Orione, fondatoare i sus in toare a 

acestui l ca  de înv mânt.
Dup  aceste momente pline de emo ii, încuraj ri 

i speran e educatorii, elevii i familiile lor s-au îndrep-
tat c tre propriile s li de clas .

Biroul de pres


