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Preafericirea Voastr ,
Înalt Preas  n iile Voastre,
Preas  n iile Voastre,
P rin ilor,
Dragii mei c lug ri, c lug ri e, credincio i, 

tineri,
Pentru prima dat  ,,Crucea i Icoana Zilelor Mon-

diale ale Tineretului” vor   în pelerinaj în toate diecezele 
i eparhiile din România. În drum spre Ziua Mondial  a 

Tineretului de la Cracovia, ce va avea loc în perioada 15 
octombrie – 1 noiembrie 2014. Este un dar minunat pen-
tru întreg poporul român, în special pentru tineri!

,,Crucea i Icoana Zilelor Mondiale ale Tinere-
tului” au fost încredin ate tinerilor din lumea întreag  
de c tre Sfântul Ioan Paul al II lea, pap  a tinerilor, cel 
care a instituit ,,Zilele Mondiale ale Tineretului”. Din 
anul 1984 aceast  ,,Cruce” a str b tut toate continen-
tale poposind în cele mai diferite locuri pentru a adu-
ce mesajul plin de speran  al jertfei lui Cristos pentru 
mântuirea omului. Din anul 2003 ,,Crucea” este înso i-
t  de ,,Icoana Fecioarei Maria Salus Populi Romani”, 
ca semn al grijii pe care Maica Domnului o poart  ge-
nera iilor tinere.

Îi mul umim Domnului pentru acest mare dar ce 
ni-l face prin prezen a acestor simboluri înc rcate de 
pre uirea, venera ia i rug ciunea a milioane de persoa-
ne din lumea întreag . Pelerinajul ,,Crucii” i al ,,Icoa-
nei” prin România este o ocazie potrivit  de rug ciune 
pentru tinerii no trii i din lumea întreag  atât de încer-

ca i de fr mânt rile timpurilor pe care le tr im. În tre-
cerea prin comunit ile noastre ,,Crucea” i ,,Icoana” 
îi invit  pe tineri s  participe la ,,Întâlnirea Na ional  a 
Tineretului Catolic” ce va avea loc la Cluj – Napoca în 
anul 2015. Totodat , este un prilej poltrivi de rug ciu-
ne pentru ara noastr  i pentru poporul român, asupra 
c ruia invoc m binecuvântarea lui Dumnezeu prin mij-
locirea Preas  ntei Fecioare Maria.

Tuturor tinerilor, i nu numai, adresez invita ia 
de a se apropia de ,,Cruce” i de ,,Icoan ” acolo unde 
vor poposi, dup  programul preg tit. Prezen a ,,Crucii 
lui Cristos” s  ne uneasc  în rug ciune i în m rturia 
cre tin  pentru ca, a a cum ne îndeamn  Sfântul P -
rinte Francisc, ,,s  ne manifest m bucuria Evangheliei 
care transform  lumea”.

Haruri i binecuvântari de la Domnul

† Virgil Bercea 
Episcop

Scrisoare c tre tineri

Inten iile apostolatului 
rug ciunii pentru anul 2014

NOIEMBRIE

 
Universal : Pentru ca persoanele care îndur  
singur tatea s  experimenteze apropierea lui Dumnezeu 
i sprijinul fra ilor. 

Pentru evanghelizare: Pentru ca tinerii seminari ti, 
c lug rii i c lug ri ele s  aib  formatori în elep i i 
bine preg ti i. 
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Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
În Evanghelia din aceast  duminic  Isus ne 

vorbe te despre r spunsul care este dat la invita ia 
lui Dumnezeu – reprezentat de un rege – de a par-
ticipa la un osp  de nunt  (cf. Mt 22,1-14). Invita-
ia are trei caracteristici: gratuitatea, generozitatea, 

universalitatea. Invita ii sunt mul i, dar are loc ceva 
surprinz tor: niciunul dintre cei ale i dinainte nu ac-
cept  s  ia parte la s rb toare, spun c  au altceva de 
f cut; mai mult, unii arat  indiferen , înstr inare, 
chiar deranjare. Dumnezeu este bun fa  de noi, ne 
ofer  gratuit prietenia Sa, ne ofer  gratuit bucuria Sa, 
mântuirea, dar de atâtea ori nu primim darurile Sale, 
punem pe primul loc preocup rile noastre materiale, 
interesele noastre i chiar i atunci când Domnul ne 
cheam , de atâtea ori se pare c  ne deranjeaz .

Unii invita i chiar îi maltrateaz  i îi ucid pe 
servitorii care duc invita ia. Îns , în po  da lipsei de 
adeziune a celor chema i, proiectul lui Dumnezeu 
nu se întrerupe. În fa a refuzului primilor invita i El 
nu se descurajeaz , nu suspend  s rb toarea, ci re-
propune invita ia l rgind-o dincolo de orice limit  
ra ional  i îi trimite pe servitori în pie e i la r s-
pântiile drumurilor ca s  îi adune pe to i cei pe care 
îi g sesc. Este vorba despre oameni oarecare, s raci, 
abandona i i dezmo teni i, chiar buni i r i – i cei 
r i sunt invita i – f r  deosebire. i sala se umple de 
“exclu i”. Evanghelia, respins  de cineva, g se te o 
primire nea teptat  în atâtea alte inimi.

Bun tatea lui Dumnezeu nu are margini i nu 
discrimineaz  pe nimeni: pentru aceasta osp ul da-
rurilor Domnului este universal, pentru to i. Tuturor 
le este dat  posibilitatea de a r spunde la invita ia 
Sa, la chemarea Sa; nimeni nu are dreptul de a se 
sim i privilegiat sau de a revendica exclusivitate. 
Toate acestea ne induc s  învingem obi nuin a de 
a ne situa comod în centru, a a cum f ceau condu-
c torii preo ilor i fariseii. Aceasta nu trebuie s  se 
fac ; noi trebuie s  ne deschidem spre periferii, re-
cunoscând c  i celui care st  la margine, chiar cel 
care este respins i dispre uit de societate este obiect 
al generozit ii lui Dumnezeu. To i suntem chema i 
s  nu reducem Împ r ia lui Dumnezeu în grani ele 
“bisericu ei” – “micu a bisericu ” a noastr  – ci s  
dilat m Biserica la dimensiunile Împ r iei lui Dum-
nezeu. Numai c  exist  o condi ie: s  îmbr c m ha-
ina de nunt , adic  s  m rturisim caritatea fa  de 
Dumnezeu i fa  de aproapele.

S  încredin m mijlocirii Preas  ntei Maria dra-
mele i speran ele atâtor fra i i surori ai no tri, ex-
clu i, slabi, respin i, dispre ui i, chiar i cei care sunt 

persecuta i din cauza credin ei, i s  invoc m ocroti-
rea sa i asupra lucr rilor Sinodului Episcopilor reunit 
în acest zile în Vatican.

Dup  Angelus, Sfântul P rinte a spus urm toarele:

Iubi i fra i i surori,
În aceast  diminea , la Sassari, a fost procla-

mat fericit p rintele Francesco Zirano, din Ordinul 
Fra ilor Minori Conventuali: el a preferat s   e mai 
degrab  ucis decât s  renege credin a. S  îi aducem 
mul umire lui Dumnezeu pentru acest preot i martir, 
martor eroic al Evangheliei. Fidelitatea sa curajoa-
s  fa  de Cristos este un act de mare elocven , în 
special în contextul actual de persecu ii nemiloase 
împotriva cre tinilor.

În acest moment, gândul nostru se îndreapt  
spre ora ul Genova, înc  o dat  lovit de inunda ii. 
Asigur rug ciunea mea pentru victim  i pentru cei 
care au suferit mari daune. Sfânta Fecioar  Maria a 
Pazei s  sus in  iubita popula ie genovez  în anga-
jarea solidar  pentru a dep i greaua încercare. S  
o rug m cu to ii pe Sfânta Fecioar  Maria a Pazei: 
Bucur -te Marie… Sfânta Fecioar  Maria a Pazei s  
ocroteasc  Genova!

Salut to i pelerinii, mai ales familiile i gru-
purile parohiale. Îndeosebi a  vrea s  salut cordial 
grupul de pelerini canadieni veni i la Roma pentru 
Sfânta Liturghie de mul umire pentru canonizarea 
lui François de Laval i Marie de l’Incarnation:  e ca 
cei doi s  n i s  trezeasc  în inima tinerilor canadieni 
fervoarea apostolic .

Salut grupul din “Of  ce Chrétien des personnes 
handicapées” venit din Fran a, familiile din Colegiul 
Reinado Corazón de Jesus, din Madrid, i pe credin-
cio ii din Segovia, pe polonezii prezen i aici i pe cei 
care au promovat operele speciale de caritate cu oca-
zia “Zilei Papei”. Salut grupul numeros din Asocia ia 
Prietenii Sfântului Columban pentru Europa, veni i cu 
ocazia deschiderii celui de-al XIV-lea centenar de la 
moartea Sfântului Columban, mare evanghelizator al 
continentului european. Salut Fiicele Mariei Ajut toa-
re participante la capitlul general, pe credincio ii din 
parohia “Sfânta Maria Neprih nit ” din Carenno i 
pe reprezentan ii din Dieceza de Lodi veni i la Roma 
pentru hirotonirea episcopal  a p storului lor, împreu-
n  cu credincio ii din Bergami i Marne.

Tuturor doresc o duminic  frumoas . V  rog, v  
cer s  v  ruga i pentru mine. Poft  bun  i la revedere.

Credin a cre tinului merge în întâmpinarea Domnului înviat
12.10.2014

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus
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(continuare în pag. 5)

Legea adoptat  de Camera Deputa ilor, prin care 
data de 11 octombrie, zi în care au fost în  in ate colile 
Blajului - Fântâni ale darurilor - este declarat  ,,Ziua 

colii Ardelene”, repar  din nenum ratele nedrept i 
f cute Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-
Catolic . Adoptarea Legii se datoreaz  ini ia¬tivei Epi-
scopiei Greco-Catolice de Oradea i a domnului depu-
tat Adrian Miro¬slav Merka.

,,Subiectul < coala Ardelean > este atât de 
apropiat con tiin ei na iunii noastre încât ne-am a tepta 
s -l întâlnim la tot pasul”, a  rm  profesorul univ. Ca-
mil Mure an. i totu i ... timp de mai bine de 40 de ani, 
în perioada de martiriu al Bisericii noastre, s-a f cut tot 
ce s-a putut ca Biserica Român  Unit  cu Roma, Cita-
dela spiritual  i cultural  a românilor, Blajul, oamenii 
lui f r  ase-m nare, cultura creat  de ace tia, inclusiv 

coala Ardelean , s   e terse din istorie, din gândul i 
inima românilor. În ultimele decenii manipularea isto-
riei este tot mai evident  i necunoa terea continu . 

,,Ziua colii Ardelene” impune ca adev rurile in-
terzise atât de mult timp s   e puse în lumin , c ci „nimic 
nu va face ca trecutul s   e altceva decât ceea ce a fost”. 

Ziua colii Ardelene – 11 octombrie
„ coala Ardelean  a ad ugat dimensiuni occidentale culturii umaniste, 

reînnoind leg turile romanice, secole la rând întrerupte prin jocul nefericit al istoriei”. 
Cardinal Alexandru Todea 

Un act crucial în istoria noastr  a fost Unirea 
cu Roma a Bisericii Române din Transilvania la 1700, 
act prin care a luat na tere Biserica Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic . Prin Unirea cu Roma, ne-am 
înapoiat în Biserica Catolic  de care am fost rup i, f r  
voia noastr , prin Schisma de la 1054.

O important  mi care cultural  generat  de Bi-
serica Român  Unit  cu Roma, coala Ardelean , 
mi care iluminist , ia  in  în Transilvania la scurt 
timp dup  Unirea cu Roma, în ultimul p trar al secolu-
lui al XVIII-lea, expo¬nen ii ei  ind preo i i c lug ri 
ai acestei Biserici.

Printre drepturile ob inute datorit  Unirii cu 
Roma, este recunoa terea ca na iune a românilor i 
acordarea de burse pentru studii în marile colegii cato-
lice din Apus. Aceast  realitate îl determin  pe Nicolae 
Iorga s  a  rme: „F r  Unirea în credin  cu Împ ratul 
nu era libertatea, pre uirea, recunoa terea demnit ii 
umane. F r  Unirea cu Roma nu erau colile mari 
din str in tate pentru ucenicii români, aspri în ale 
înv turii, nu era mai ales acea mare coal  pentru ini-
ma poporului nostru care a fost Roma îns i”.

Episcopul Inocen iu 
Micu-Klein(1692-1768) 
i-a dat seama c  Bise-

rica are nevoie de preo i 
cul i, de aceea apeleaz  la 
dreptul acordat românilor 
uni i de a trimite bursieri 
la înaltele colegii cato-
lice din Roma i Viena. 
Printre primii bursieri a 
fost i Petru Pavel Aron 
(1709-1764), urma ul 
s u, „un alt arhiereu cult 
i erudit, f r  mândrie, 

smerit ca S  n ii P rin i i 
arhiereii cei mai ale i ai 
Bisericii cre tine”, cum 
l-a caracterizat Augustin 
Bunea, Arhiereu care unea 
voca ia religioas  cu cea 
de c rturar. La 11 octom-
brie 1754 Episcopul Petru 
Pavel Aron va deschide la 
Blaj prima coal  modern  
în limba român , coal  
asemenea celor europene 
ale timpului, „modern  
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nu numai ca metod , ci mai ales ca spirit, con inut i 
orientare”. colile deschise la Blaj erau gratuite, „nici 
o plat  de la uce¬nici a teptându-se”: coala de ob te, 
coala latineasc  i de preo i, coli care au devenit în 

timp coal  primar , Liceul „Sf. Vasile cel Mare” i 
Seminarul Teologic. colile au fost gândite s  devin  
i au devenit „izvorul nesecat de cultur  pentru toat  

românimea”, indiferent de confesiune, c  „mai to i 
sunt îns to a i i  mânzi de hrana cea su  eteasc , 
pentru aceia, tuturor  ilor no tri, oricarii vor cere, 
trebuie a li se frânge sfânta pâine i a-i cuprinde la 
înv tur ”, spunea Episcopul în „În tiin are”. colile 
au fost încredin ate c lug rilor din Ordinul Sf. Vasile 
cel Mare, aprecia i pentru cultura lor cu largi orizontu-
ri. Urma ii Întemeietorilor, Mitropoli ii Ioan Vancea i 
Vasile Suciu au continuat s  dezvolte colile Blajului 
cu toate pro  lurile - de numele Mitropolitului Vasile 
Suciu va   întotdeauna legat „Institutul Recuno tin ei”. 
Dup  modelul Blajului, s-au în  in at coli confesiona-
le grec-catolice în toat  Mitropolia: ,,Preparandia” la 
Oradea, Liceul ,,Samuil Vulcan”, „Liceul Român Unit 
de Fete” la Beiu  i Liceul din N s ud. Numero i inte-
lectuali ortodoc i s-au format în colile Bisericii Unite 
cu Roma.

Între 1760-1761 Episcopul Petru Pavel Aron 
traduce Biblia latin , ,,Biblia Vulgata”, la noi, „prima 
traducere a unui text latin, exceptând sporadicele acte 
politice sau diplomatice”.

A doua genera ie a colii Ardelene este 
reprezentat  de „Corifei”, „severii c lug ri porni i de 
pe b ncile colilor din Blaj i crescu i în asprele colegii 
catolice din Apus”. 

Sunt diferi i ca ,,temperamente, talente i 
traiectorii biogra  ce”, Samuil Micu Clain (1745-
1806), Gheorghe incai (1754-1816), Petru Maior 
(1761-1821) i Ion Budai-Deleanu (1760-1820), dar 
,,alc tuiesc un singur gând, o sin¬gur  voin . Ceea ce 
unul începe, ceilal i împlinesc, continu , propag . În 
 ecare con tiin  programul de preocup ri i de teme 

tr ie te integral, chiar dac  unul este mai ales  lolog, 
altul mai ales istoric, un al treilea polemist i propa-
gandist, iar ultimul beletrist”, a  rm  George Iva cu în 
,,Istoria literaturii române, 1”. 

Ace tia au studiat la Blaj i în marile universit i 
catolice din Occident, de unde se înapoiaz  în ar  cu 
doctorate în Teologie i Filozo  e i cu dorin a de a crea 
i de a da o direc ie culturii române. 

Samuil Micu este primul dintre c rturari care a 
trebuit s  dep easc  greut ile începutului. El i to i 
ceilal i au scris lucr ri cu caracter religios, istoric, lin-
gvistic,  lozo  c i didactic, iar I. Budai-Deleanu i 
opere beletristice.

Reprezentan ii colii Ardelene s-au bucurat de 
prietenia i sprijinul Epis-copilor Diecezei de Ora-
dea, Igna ie D r bant i Samuil Vulcan. Oradea era 

la vremea aceea un însemnat centru cultural iar Epi-
scopia Greco-Catolic  avea în subordinea ei sec iunea 
româneasc  a Tipogra  ei Universit ii din Buda, unde 
a trimis ca cenzor pe Samuil Micu i corector pe Ghe-
orghe incai.

Din num rul impun tor al lucr rilor ,,Corifei-
lor”, ne sunt în aten ie Operele teologice, scrieri ori-
ginale, mai ales volume de predici, sau traduceri. Lui 
Samuil Micu îi dator m prima traducere a operei „Imi-
tatio Christi” de Thomas Kempis. Tot Samuil Micu a 
tradus i a tip rit, în 1795, Biblia, cunoscut  sub nu-
mele de „Biblia de la Blaj”. Traducerea „se ridic  i 
uneori chiar întrece frumuse ea literar  a celei de la 
Bucure ti-1688”.

Operele istorice ,,Istoria, lucrurile i întâmpl rile 
românilor” a lui Samuil Micu, „Hronicul românilor i 
a mai multor neamuri” a lui Gheorghe incai i ,,Isto-
ria pentru începutul românilor în Dachia” a lui Petru 
Maior, spre deosebire de cronicile anterioare, care se 
limiteaz  la provincii, prezint  istoria tuturor românilor 
încadrat  în contextul european.

Prin „Hronicul românilor i a mai multor nea-
muri”, Gheorghe incai realizeaz  „cel mai complex 
edi  ciu de erudi ie a istoriogra  ei române ti pân  la 
opera lui Nicolae Iorga, monumentul istoriogra  ei co-
lii Ardelene”, eruditul c lug r  ind „un Iorga al veacu-
lui al XVIII-lea”.

Opera a fost scris  în dou  limbi: român  i lati-
n  prin latin  se adresa înv a ilor str ini. Istoriogra  a 
european  i-a oferit lui incai argumentele latinit ii i 
continuit ii neîntrerupte a românilor în spa iul daco-ro-
man, argumente conving toare în fa a oric ror istorici 
str ini. Str b tut  de un cald patriotism, opera este de-
osebit de apreciat  de Nicolae Iorga: „Aceast  lucrare e 
din cele mai bogate, din cele mai muncite, din cele mai 
cinstite ce se pot închipui. E un admirabil repertoriu, o 
culegere de izvoare din cele mai îmbel ugate, la care se 
re¬curge înc  ast zi i se va recurge înc  mult  vreme”. 

„Corifeii” au reu it s  cuprind  „tot ceea ce era 
înnoitor i mobilizator în istoriogra  a colii Ardelene”, 
cu ei istoria a încetat s   e o povestire, a devenit „o 
analiz  critic  a faptelor i a izvoarelor”. Ei au deschis 
o cale pentru cei care aveau s -i urmeze, impunând un 
sim  înalt al adev rului ... Acela i lucru temeinic l-au 
realizat i în Lingvistic .

Pentru a sublinia originea latin  (pur latin ) a 
limbii române, Micu a ela-borat un sistem ortogra  c 
etimologic. El este primul înv at român care public  o 
carte în limba român , scris  cu litere latine, este ,,Carte 
de rogacioni” (Viena, 1779). Tot el redacteaz  la Viena, 
împreun  cu Gheorghe incai, prima gramatic  tip rit  
a limbii române: „Elementa linguae daco-romanae 
sive valachicae” (1780). Samuil Micu a descoperit le-
gile fonetice ale evolu iei limbii din latin  în român . 
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Prin aceast  gramatic  s-a f cut cunoscut  lingvisticii 
str ine latinitatea limbii noastre. Au intervenit pentru 
îmbog irea vocabularului prin neologisme de origine 
latin . Tot Micu este c rturarul care a creat primul nos-
tru vocabular  lozo  c.

Samuil Micu a fost i cel dintâi lexicograf al nos-
tru. Cunoscutul ,,Lexicon” de la Buda, 1825, primul 
nostru dic ionar etimologic, îi apar ine în cea mai mare 
parte. Ca s   e terminat  lucrarea, înainte de a muri, a 
încredin at-o Canonicului or dean, Ioan Corneli. 

Capodopera literar  a secolului al XVIII-lea, la 
noi, este „ iganiada” lui Ioan Budai-Deleanu, pe care 
George C linescu îl caracterizeaz  astfel: „un spirit cu 
des vâr ire occidental, c rturar de întins  cultur , cu 
preocup ri istorice, drept i  lologie, un veritabil om 
de litere”. Cuno tea literatura universal  de la pagini-
le Antichit ii la literatura modern : italian , francez , 
german , spaniol  i polon . A creat prin „ iganiada” 
întâia noastr  oper  beletristic  de înalt  valoare nu 
numai pentru noi, dar i pentru Iluminismul european, 
unde st  al turi de epopeile eroi-comice ale literaturii 
europene. 

Cuprinzând tot ce a creat coala Ardelean , Ni-
colae Iorga va spune: „În Ardeal nu e un m nunchi, ci 
o pleiad , nu e un predicator în pustie, cu câ iva uceni-
ci r zle i, ci profe i serb tori i se încunjur  de ucenici 
în eleg tori i devota i, cari repet  cuvântul auzit, îl tâl-
cuiesc pentru al ii, scot dintr-însul adev ruri noi”.

Înv mântul întemeiat de Biserica Român  
Unit  cu Roma în Ardeal a avut in  uen e directe asupra 
întregului teritoriu românesc, inclusiv în Muntenia i 
Moldova, unde nu existau coli în limba român  decât 
în slavon  i greac . Din Ardeal, dar mai ales din Blaj, 
au plecat profesori pe tot cuprinsul românesc: Gheor-
ghe Laz r i Florian Aaron la Bucure ti, Aron Pumnul, 
la Cern u i, unde va   profesorul lui Mihai Eminescu, 
Simion B rnu iu, la Ia i, Ion Trifu Maior, tat l lui Titu 
Maiorescu, la Craiova, iar la cererea Mitropolitului Ve-
niamin Costache, au plecat la Seminarul de la Socola 
Vasile Fabian-Bob, Ioan Costea, Ioan Man   i Vasi-
le Popa. Sunt multe motivele care l-au îndrept it pe 
Eugen Lovinescu s  a  rme c  „Toate popoarele care 
posed  o înalt  civiliza ie ast zi, dac  nu sunt, au fost 
m car mult timp catolice”.

La aceast  extraordinar  mi care de idei care 
a fost coala Ardelean , anima i de acela i ideal al 
,,ilumin rii i ridic rii politice, sociale i intelectuale 
a poporului român”, c rturarilor uni i li s-au al turat i 
mul i ortodoc i, încât, în acest efort comun de în l are 
prin cultur , exist  un exemplu de solidaritate într-un 
ideal al BINELUI... Memoriul ,,Supplex Libellus Va-
lachorum Transsilvaniae”-1791 îi avea în aten ie pe 
to i românii.

Spiritul colii Ardelene a continuat, s-a tran-
smis genera ie dup  genera ie i va exista întotdeauna 

în Biserica Greco-Catolic . Petru Maior nu vorbe te 
doar în numele lui când spune: ,,Eu numai cât am 
aruncat s mân a ...”. Exist  ceva ce s-a format în Bi-
serica noastr  prin spiritualitatea ei i cultur , ceea ce 
se recunoa te în vie ile marilor personalit i, în mun-
ca, opera i caracterul lor: Timotei Cipariu este unul 
dintre ace tia, unul din cei mai mari înv a i români. 
Dotat cu inteligen  rar , cu o putere de munc  uluito-
are, disciplinat i perse-verent, vorbea 12 limbi vechi 
i moderne, a fost unul dintre întemeietorii ,,Societ ii 

Academice Române”, viitoarea ,,Academie Român ”. 
Ioan Bianu, plecat de la Blaj, a organizat, la Bucure ti, 
„Biblioteca Academiei”, el, modestul teolog crescut cu 
„ ip ii” Mitropoliei (pâinea data gratuit elevilor). 

Dintre coordonatele alc tuirii su  ete ti formate 
de Biserica Român  Unit  cu Roma, Greco-Catolic , 
c rora le-a dat via  personalit ile colii Ardelene, 
amintim credin a în Dumnezeu, iubirea i  delitatea 
fa  de Biserica Sa, Biserica Romei, puterea de munc , 
erudi ia, adev ratul patriotism, d ruirea pân  la jertfa 
de sine i s  n enia. Persecu ia din anii comunismului 
a adus pentru urma ii colii Ardelene, martiriul ... Epi-
scopii Valeriu Traian Fren iu, Iuliu Hossu, Ioan B lan, 
Alexandru Rusu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu i Tit Liviu 
Chinezu l-au tr it, l-au tr i, preo ii i credincio ii ...

”Ziua coli Ardelene” 11 octombrie 2014 – spu-
nea Mircea Eliade în 1954, în exil, la Paris: ”F clia 
aprins  la Blaj acum 200 de ani n-a mai putut   stins  
de atunci -, i nici nu se va stinge vreodat . Episcopul 
Inochentie Micu n-a trecut-o numai în mâinile vredni-
cului s u urma , Petru Pavel Aron; el a încredin at-o su-
telor i miilor de tineri ardeleni care au înv at de atunci 
în coalele Blajului. Odat  trezit  con tiin a latinit ii 
noastre, nimeni i nimic n-a mai putut-o nimici; de 
genera ii, ea face parte din îns i con tiin a noastr  
de Români. Limba, literatura i cultura româneasc  
modern  poart  pecetea f urit  de Blaj - cu câte lacri-
mi, cu cât sânge i cu cât geniu o tie numai istoricul 
care i-a închinat via a cercetând aceast  epoc  eroic . 

Asemenea crea ii spirituale n-au moarte, c ci 
ele s-au identi  cat cu însu i geniul neamului care le-a 
dat na tere. 

Îng dui i, deci, Monseniore, unui scriitor n scut 
din mam  olteanc  i tat  moldovean, s - i revendice i 
aceast  tradi ie fundat  de Episcopul Inochentie Micu, 
la Blaj, acum dou  sute de ani”.

Extraordinare cuvinte! Dup  anii întuneca i 
ai comunismului, s-au distrus con tiin ele la noi, 
s-a pierdut sensul Adev rului i al Binelui. Pentru 
a le reg si, o cale este a ti ce este Biserica Greco-
Catolic  i coala Ardelean .

Dar pentru aceasta este nevoie de inteligen  
i curaj în efortul de a c uta Adev rul. Acestea le 

dorim cititorilor ...
+ Virgil BERCEA

(urmare din pag. 5)
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(continuare în pag. 8)

Nicolae Balot

Condamnat politic în anii regimului comunist, 
marginalizat dup  eliberarea din 1964 - destinul tuturor 
fo tilor de inu i care i-au p strat neatinse credin a i 
convingerile - Nicolae Balot  nu a fost profesor univer-
sitar în ar , de i îi era deschis acest drum, a fost doar 
departe de noi, ocazional, la universit i str ine. 

Odat  cu instaurarea comunismului, m rturise -
te Balot , amintindu- i ziua în care împreun  cu Lucian 
Blaga priveau admirativ b trâna Universitate din Cluj, 
,,Zidurile Universit ii nu ne mai puteau ap ra, de 
vreme ce vr jma ii se a  au nu numai în afara lor, ci 
p trunseser  în untru”...

Plecarea de curând din lumea aceasta a lui Ni-
colae Balot , reprezentant de seam  al culturii noastre, 
eseist, istoric i critic literar, personalitate de larg  res-
pira ie umanist , atât de rar  ast zi, un erudit, treze te 
acum, surprinz tor, în mul i dintre noi dorin a de a-l 
cunoa te... De omul pe care l-am ignorant sau despre 
care nu am tiut nimic sau prea pu in în timpul vie ii 
cum ne vom mai putea apropia?

Opera sa ampl  i divers  ofer  îns  tuturor celor 
care doresc s -l cunoasc  aceast  posibilitate: Eupho-
rion, Lupta cu absurdul, Calea, adev rul i via a, 
Literatura francez  de la Villon la zilele noastre i 
altele, desigur, jurnalul s u, Caietul albastru, nu poate 
lipsi - literatur  de sertar nu prea bogat  la noi. Lansa-
rea c r ii ,,Nicolae Balot  i literele române” a doam-
nei Carmen Elena Andrei d  un prilej cu totul distinct 
de c utare a omului i a scriitorului, de apropiere i de 
cunoa tere.

Dar ori de unde s-ar pleca spre Nicolae Balot , 
de la om sau de la oper , fundamentul a tot ceea ce 
a fost omul i tot ce este scrisul s u r mâne acela i: 
credin a în Dumnezeu, credin a în credin a Bise-
ricii Catolice, iubirea i  delitatea pentru Biserica 
Greco-Catolic  i cultura. Numeroase m rturisiri din 
”Caietul albastru” sus in a  rma iile de mai sus, iar ope-
ra le exempli  c .

,,Caietul albastru”, impropriu numit ,,jurnal” 
- m rturisiri ce privesc via a interioar  (Timp mort 
1954-1955 i Remember 1991-1998), adesea a  at  sub 
presiunea unor realit i exterioare de care încearc  s  
se distan eze, întorcându-se spre experien ele-cheie ale 
existen ei sale ...familia, Biserica, Blajul, Casa Dom-
nului, oamenii cu înalt caracter pe care i-a cunoscut 

Comemorarea lui Nicolae Balot  la Universitatea din Oradea
La Universitatea din Oradea a avut loc comemorarea lui Nicolae Balot , fost eseist, critic, istoric i 

teoretician literar român. La eveniment au participat: Rectorul Universit ii, Profesor Constantin Bung u, 
profesor Ion Simu , profesor Gelu Serca – Director Adjunct Liceul Gojdu, profesor Carmen Andrei, un me-
saj a fost trimis i din partea domnului Academician Dumitru Radu Popescu. Preas  n ia Sa Virgil Bercea a 
sus inut un discurs cu aceast  ocazie. Red m în continuare discursul Preas  n iei Sale: 

i bog ia culturii acumulate, toate acestea i-au fost 
sprijin de rezisten  în anii mul i i grei ai deten iei i ai 
domiciliului obligatoriu. 

Nicolae Balot  face parte din rândul acelora a 
c ror via  demonstreaz  cazurile reale de neacceptare 
a comunismului. Via a, existen a în cetatea oamenilor 
din care este absent Dumnezeu, în comunism, alunec  
spre barbarie, o barbarie sim it  dureros. Vede aceas-
t  barbarie pe fa a oamenilor, în comportamentul lor 
ne  resc, în modul în care au fost distruse bibliotecile 
Blajului, la Cluj la Biblioteca Academiei ajungând c r i 
sc pate de distrugere doar din întâmplare, în închisorile 
multe de pe tot cuprinsul rii, în ara îns i.

Firul vie ii lui Nicolae Balot  a fost legat de via-
a Bisericii c reia îi apar inea, Biserica Greco-Catolic . 

La scoaterea în afara legii a Bisericii, în 1948, la vede-
rea atâtor lacrimi, durerea tr it  îi aminte te st ruitor 
durerea Mariei Magdalena care, în Diminea a Învie-
rii Domnului, la întrebarea Îngerului: ,,Femeie, de ce 
plângi?”, r spunde: ,,Pentru c  mi-au luat pe Domnul, 
i nu tiu unde L-au pus”. Acelor oameni, atunci, le-au 

furat bisericile i colile, preo ii i profesorii, bibliote-
cile i cultura: le-au luat pe Domnul.

Pentru Balot  comunismul este imaginea Infer-
nului ... ie irea din Infern o vede posibil  prin s  n enie, 
i a  rm  conving tor: ,,... Sfântul iese din rutina care 

macin  existen a i o falsi  c ; abole te alienarea, ne 
face s  revenim cei ce suntem. Sfântul ESTE, îna-
inte de toate, apoi face acte de s  n enie. El puri  c  
universul, existen a, justi  c  cetatea oamenilor. (…) 
Sfântul ofer  i se ofer . El e d ruirea în sine”.
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(urmare din pag. 7)

Pe s  n i i-a fost dat s -i întâlneasc  în închisorile 
prin care a trecut ... Primul a fost PSS Ioan Ploscaru în 
celula c ruia a fost aruncat ... Episcopul era dup  pa-
tru ani de izolare!! In închisoarea de la Pite ti l-a avut 
aproape pe viitorul Episcop al Clujului, PSS George 
Gu iu ... 

E di  cil s  delimitezi devenirea i în l imea inte-
lectual  a lui Nicolae Balot  de ceea ce a fost devenirea 
i în l imea sa ca om. Exist  în copil ria sa îndep rtat  

un model care i-a r mas pentru toat  via a în memorie: 
imaginea bunicii, care i foarte în vârst , la peste 84 de 
ani, avea în mâini i citea zilnic ,,Drumul perfec iunii” 
a Sf. Tereza de Avila ... Acest drum, rareori lin, abrupt 
mai totdeauna, Nicolae Balot  l-a urmat f r  ov ire, 
altfel nu ar   fost el însu i. Da, cititul scrisul, medita ia, 
rug ciunea îl reprezint , dar nu oricum: ,,Nu sunt cu 
adev rat cel ce sunt decât dac  – (…) - îmi am zilni-
ca mea doz  plin  de cuvinte citite, meditate, scrise. 
F r  acestea m  risipesc în aer, m  evaporez, pier 
...’’. Blajul cu preo ii lui de rar  cultur , erudi i, munca 
lor cinstit  i jertfa i-au fost îns  modelul. 

Nu s-a risipit: colile i Universit ile din Apus 
i-au deschis por ile i l-au primit. Tot ce a creat Nicolae 
Balot  îl situeaz  între continuatorii ,, colii Ardelene”: 
este opera sa de mari propor ii, cu pagini înnoitoare 
prin idei i form  literar , oper  care este legat  intim 
de cultura european  i de idealurile noastre pentru zi-
lele care vor veni. i tot pentru zilele care vor veni i 
pentru  ecare ,,azi”, Nicolae Balot  ne-a l sat exem-
plul unei vie i tr ite în ,,adev r”, o via  cu repere lumi-
noase pentru to i cei care doresc s  tr iasc  în lumin . 

Am avut bucuria de a-l   cunoscut, iubit i res-
pectat. Am fost onorat de prietenia Domniei Sale i în-
totdeauna l-am considerat ca  ind un adev rat erudit 
unamist i un credincios senin în convingerile sale.

Felicit ri, înc  o dat , Doamnei Carmen Andrei 
pentru volumul ,,Nicolae Balot  i literele române” 
tip rit la Editura Academiei Române. Este rodul unei 
munci, al unor ore de lung  discu ie cu Profesorul Ni-
colae Balot , este rodul unor fr mânt ri spirituale prin 
cunoa tere i iubire de literatur  i oameni.

+ Virgil BERCEA

Comemorarea...

Preafericirea Voastr ,
Preas  n ia Voastr  P rinte Paisie,
La vestea trecerii la Domnul a celui care a fost 

Înalt Preas  n itul Nicolae Corneanu, Mitropolitul Ba-
natului, m-am oprit un moment i am recitat cu su  etul 
cernit rug ciunea „Dumnezeul su  etelor …” pentru ca 
„Tat l nostru cel din ceruri” s -l primeasc  în „Împ -
r ia Sa” pe marele defunct. În acela i timp m-am rugat 
ca Domnul s -i ierte toate p catele, s -i fac  parte cu 
drep ii i s -l odihneasc  în pace.

Mare om Înalt Preas  n itul: Prelat distins, c r-
turar de marc , om printre oameni! L-am cunoscut i 
l-am apreciat pentru bun tatea i credin a pe care le 
m rturisea, pentru senin tatea, smerenia i spirituali-
tatea pe care le emana, pentru umilin a i iubirea pe 
care le tr ia i le d ruia lumii în cotidianul vie ii. Ast zi 
este dincolo de z ri, în „Casa Tat lui”, cu drep ii printre 
s  n i i, de acolo ne înso e te pe to i oamenii de bun -
credin  cu rug ciunea i cu iubirea sa. i noi, cei care 
l-am cunoscut îl purt m în gândurile noastre cele mai 
s  nte i în rug ciunile noastre.

V  rog s  primi i sincere condolean e din partea 
mea i a Episcopiei Greco-Catolice de Oradea! Dum-
nezeu s -l odihneasc  cu drep ii!

+ Virgil Bercea
Episcop

Mesajul de condolean e al Preas  n iei Sale Virgil, la trecerea la 
cele ve nice a ÎPS Nicolae Corneanu
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Dou  zile pline cu muzic . În perioada 17 -18 
octombrie 2014, la Oradea, Biroul Pastoral al Episco-
piei Bisericii Greco-Catolice – a fost gazda a doi re-
prezentan i ai Asocia iei ”Hope Music Italia”: Marco 
Brusati, directorul asocia iei i Mauro Labellarte, res-
ponsabilul acesteia. Scopul acestei întâlniri a fost acela 
de a le ar ta copiilor i tinerilor participan i ce înseam-
n  cântecul, muzica, tehnica muzical , dar mai ales ce 
înseamn  succesul pe plan muzical împletit cu credin a 
în Dumnezeu.

Pe parcursul audi iilor, tinerii au fost încuraja i 
s  cânte  ecare câte un cântec ales de c tre ei, vocal sau 
instrumental, dup  care cei doi îndrum tori au început 
s  analizele alegerea f cut , textul, muzica, interpre-
tarea i a a mai departe. S-au scos în eviden  p r ile 
bune, dar i p r ile mai pu in bune ale interpret rii. Par-
tea cea mai frumoas  a acestei întâlniri a fost aceea c  
nimeni nu s-a sim it judecat sau descurajat, chiar dac  
cei care analizau muzica erau profesioni ti. Din contr , 
tinerii au fost îndemna i s  aplaude atunci când se gre-
ea deoarece din acele gre eli se scotea la lumin  ceea 

ce trebuia s  schimb m cu to ii. Nu a contat pentru ei 
faptul c  participan ii aveau sau nu aveau un bagaj de 
cuno tin e muzicale. Important a fost s  se cânte, iar 
sfaturile pe care le d deau unuia erau de fapt pentru 
to i. Fiecare am înv at câte ceva de la to i ceilal i. Am 
în eles c  nu este nimic mai bun decât o critic  f cut  
din inim  -- pentru a deveni mai buni. 

Am constatat c  via a noastr  este mult mai 
important  decât succe-
sul, iar dac  dore ti s  
ajungi în lumina re-
 ectoarelor pe cele mai 

mari scene ale lumii 
este important s  cân i 
ceea ce sim i, nu ceea 
ce este la mod  pentru 
c  moda i-o faci sin-
gur. Cu muzica po i s  
fentezi o singur  dat , a 
doua oar  nu mai po i. 
Dac  nu facem ceea 
ce suntem, dac  nu 
cânt m despre ceea ce 
suntem, atunci ne vom 
sim i r u. Am în eles c  
noi trebuie s  devenim 
mai buni pentru c  doar 
a a reu im s  ne poves-
tim via a mai bine, iar 
muzica este un mod 
prin care  ecare î i 
poate exprima tr irile, 

 e c  este vorba de text sau de linie melodic . Muzica 
dac  este cântat  bine te ajut  pe tine, în primul rând, 
dar îi ajut  i pe ceilal i. De aceea, trebuie s  tim c  
nu exist  un singur mod de a cânta, ci exist  modul 
 ec ruia. Este important s  ne alegem muzica pe care 

o în elegem pentru a putea transmite energia ei i celor 
din jur. Chiar i din punct de vedere tehnic, ne spuneau 
Marco Brusati i Mauro Libellarte, este util s  studiezi 
muzica în mod riguros, dar este important s  ie i din 
tipar, s  te joci, s  creezi tu propria ta interpretare. Este 
mai bine s  cân i cu mai mult  imperfec iune, dar cu 
mai mult  c ldur . Dup  ce ai cântat corect, cânt  cu 
inima. Aceasta este esen a muzicii.

La  nalul acestei întâlniri în care speran a i do-
rin a de a cânta mai bine au fost alimentate, pentru c  
eram ferici i, cu ajutorul muzicianului Mauro Libel-
larte, am cântat în felul nostru cântecul ”Happy”. Un 
 nal plin cu bucurie, zâmbete, îmbr i ri, sfaturi, dar 
i mul umiri!

Mul umim lui Dumnezeu pentru frumoasa expe-
rien ! Mul umim celor 27 de tineri care au fost profe-
sori unii pentru al ii!

Mul umim Asocia iei ”Hope Music Italia” c  a 
poposit i în ara noastr  pentru a ne îmbog i pe plan 
muzical, dar i spiritual!

Mul umim Biroului Pastoral al Episcopiei Gre-
co-Catolice de Oradea c  s-a str duit s  organizeze cât 
mai bine aceast  întâlnire!

Ana-Maria OROS

Hope Music la Oradea
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(continuare în pag. 11)

Ioan D R B NEANU PASTILA CREDIN EI 
(II)

2. „S  TE R SPL TEASC  DUMNEZEU”. 
O exprimare frecvent întâlnit , rostit  în urma 

unui serviciu f cut, a unei fapte pozitive, a unui merit 
evident, în rela iile interumane.

Cu privire la aceste a  rma ii îndr znim câteva 
medita ii personale, reg sibile îns  la destui oameni.

1. Despre meritul nostru - oricare ar   el - putem 
spune c  în fa a lui Dumnezeu acesta nu exist  deoarece 
„noi am primit totul de la El” (Catehismul Bisericii Ca-
tolice). Dumnezeu trimite spe om ini iativa, inspira ia, 
fa  de care acesta r spunde liber. Dac  în elegem pro-
punerea întrupat  în fapte vizibile, favorabile, neutre 
ori dureroase i colabor m cu Dumnezeu atunci dobân-
dim un „adev rat merit”  ind în concordan , prin fap-
tele noastre cu „  rea dumnezeiasc ”. În aceast  situa ie 
spune „Catehismul Bisericii Catolice” meritul nostru 
omenesc se întoarce i el la Dumnezeu. Porne te de la 
Dumnezeu, mul ume te, serve te comunitatea uman  
i nu de pu ine ori prime te r splata i se întoarce la 

Dumnezeu.
2. Aceast  r splat  ne determin  s  punem în-

treb ri i s  c ut m r spunsuri. Se pare c  cei mai mul i 
oameni tr iesc cu convingerea c  aceast  r splat , se 
va des vâr i cu ocazia „judec ii de apoi”. Oamenii, 
precum Moise (Exodul) stau cu privirea pironit  spre 
r spl tire. R spl tirea cea mai înalt , cea a atotputer-
nicului Dumnezeu. Îns  - exist  un îns  cât se poate 
de omenesc - distan ele temporale fa  de aceast  
r spl tire cereasc , sunt tot atât de nel murite pentru 
cunoa terea omeneasc , încât exprimarea „s  te r spl -
teasc  Dumnezeu”, r mâne, din p cate, aproape neau-
zit , neb gat  în seam , învecinându-se cu „banalul” 
mul umesc. Noi oamenii, pentru c  tr im acum i aici, 
a tept m o recompens  p mânteasc .

3. i acum s  punem tot ceea ce am gân-
dit mai sus, sub eticheta „de pild ”, adic  sub egida 
unor realit i petrecute în jurul nostru. Este vorba de 
întâmpl rile unor oameni, pe care o s -i numim, din 
nou, domni i doamne „Unomo”. Domnul „Unomo” - 
acela  sau poate altul - a ajutat un b trân de etnie rom , 
s - i dobândeasc  o pensie (500 lei), pe baza pu inilor 
ani lucra i în minele de uraniu de la B i a Plai, pensie 
refuzat  sistematic, ani de zile, de sistemul birocratic 
al zilelor noastre. Dup  repetate interven ii, audien e, 
amenin ri cu presa, a reu it s  ob in  pensia mult ne-
voit  de familia b trânului. Domnul „Unomo” nu s-a 
gândit nici o clip  la r splata divin  i desigur nici la 
r splata imediat  din partea familiei respective. Apa-
rent paradoxal acela i domn Unomo refuz  s -i ofere 
bani în plus, dincolo de valoarea pie ii muncii, b trânu-
lui când acesta îi sap  gr dina de legume. Dou  atitu-
dini: prima adev rat cre tin . A doua cu suspiciuni de 
condamnare, de blamare. Explica ia domnului Unomo 

este din zona „d -i Cezarului ce este a Cezarului” adic  
meritul r spl tit la supravaloare nu face bine. Face un 
deserviciu deoarece creeaz  obi nuin a de a a tepta bi-
nele f r  munc , trimi ând omul în bra ele cer etoriei. 
Pân  la urm  i aceasta este o fapt  cre tineasc .

Suntem f ptuitori lumina i de Spiritul Sfânt, ori 
suntem vân tori de fapte, pentru ca acestea s   e tre-
cute în „registrul” ceresc al faptelor noastre. Ar   de 
preferat prima variant  pentru a împlini pentru a îm-
plini ce spunea Michea „Asculta i dar ce zice Domnul: 
Scoal -te, judec -te înaintea mun ilor i dealurile s - i 
aud  glasul” (M. 6:1). Nici cea de-a doua variant  nu 
este de respins, chiar dac  are un iz fariseu, având în 
vedere c  i aceast  cale duce la facerea de bine. Pro-
babil, în aceast  situa ie „vân torii de fapte bune” vor 
da socoteal  la capitolul „onestitate”. Domnul Unomo, 
prive te în su  etul s u, i recunoa te pu in stingherit, 
c  el ar a tepta o mic  r splat  i aici, în aceast  via , 
de la semenii s i. Nu o r splat  material  ci o r spla-
t  de comportament al semenilor s i, o vorb  bun , 
recuno tin  i iertarea micilor gre eli.

Concluzie: faptele bune trebuie s  dobândeas-
c  o  ziologie cre tin , s   e  re ti i necesare pre-
cum aerul pentru respira ie. S  nu  e condi ionate de 
a teptarea r spl tirii p mânte ti ori cere ti.

3. DE CE  DOAMNE?
 De-a lungul vie ii i-n toate dimensiunile 

ei, omul are momente când pune întrebarea: „De ce 
Doamne?”. Rostit  sau gândit  întrebarea este, nu atât 
o nedumerire cât mai ales, de cele mai multe ori, un 
repro  adresat divinit ii.

Întrebarea adresat  acestei întreb ri este impor-
tant  i necesar : când întreb m „De ce Doamne?”. În 
plin tatea s n t ii trupe ti, ori a reu itelor existen iale 
(situa ie material , profesie, familie etc.) nu ne pu-
nem întrebarea „De ce Doamne?”. De ce noi suntem 
s n to i de i în jurul nostru sunt oameni bolnavi?. Nu 
punem întrebarea nici când suntem boga i, iar în jurul 
nostru foie te s r cia.

Dac  totu i ne atinge vântul sau doar adierea 
mir rii, fa  de cele bune întâmplate nou , atunci de 
cele mai multe ori, aproape toat  responsabilitatea ne-o 
atribuim nou . Meritul este aproape exclusiv personal.

Reîntor i la întrebarea „De ce Doamne?”, relat m 
urm toarea întâmplare. Am auzit aceast  întrebare „is-
toric ” din gura unui om, pe care încerc rile vie ii, l-au 
îndrept it s  i-o pun  o dat  sau de mai multe ori. Acest 
OM (majusculele sunt îndrept ite) este un cet ean ro-
mâno-austriac, originar dintr-un sat din Banat, inginer 
energetician la o  rm  din Austria. Un om de înalt  
competen  profesional , recunoscut  i de patronul  r-
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mei, debordând un optimism s n tos, exprimat în vorbe 
i gesturi, radios în comunicarea verbal  de o sinceritate 

crud , mai ales când ne-a anun at c  este in  rm având 
proteze la ambele picioare. Povestea vie ii lui este dure-
roas  i m rea . La numai 10 zile dup  o  cierea c s -
toriei, sufer  un accident de munc , într-o situa ie de vo-
luntariat, în  rma la care lucreaz , urmat de amputarea 
picioarelor, proteze, grefe de mu chi i piele.

Ast zi dup  ce necazurile au trecut, este un 
om împlinit: c s torit, tat  a doi copii, inginer foarte 
apreciat în  rm  realizând instala ii de bioconversie în 
Austria, România, Noua Zeeland  i chiar în Siberia. 
Ne m rturise te c  imediat dup  accident i-a pus în-
trebarea: „De ce Doamne tocmai eu, care  ind copil de 
cantor, mergeam la biseric  în  ecare duminic ?”.

Cu timpul frecven a acestei întreb ri a sc zut 
considerabil, dar totu i - spune acest om - ea revine din 
când în când. Poate întreb m i noi împreun  cu el i 
pentru el: De ce Doamne?

Încerc m câteva r spunsuri:
1. Dat   ind raritatea întâmpl rii, credem cu 

convingere c  OMUL acesta a fost „cel ales”. Poate c  
Dumnezeu L-a ales pe Domnia Sa, inginerul, i nu pe 
altcineva, deoarece Tat l ceresc a avut nevoie de un „  u 
adoptiv” care s   e capabil s  retr iasc  experien a jert-
 toare a Fiului S u, mântuitorul Isus Cristos. Câ i dintr-

o sut , ori dintr-o mie, ar   avut puterea s  nu e ueze, ci 
s  reînvie, nu numai  zic, ci mai ales spiritual, Dumne-
zeu a hot rât pentru acest OM, harul Dumnezeiesc adic  
ajutorul gratuit a lui Dumnezeu, care a teapt  r spunsul 
liber al acestuia. Acest r spuns liber, tradus prin colabo-
rarea cu voia Domnului, s-a concretizat în cazul acestui 

OM, prin manifestarea harurilor speciale, harurilor st ri, 
despre care se face vorbire în Biblie (Rom. 12, 6 - 8) 
„Având daruri diferite, dup  harul ce ni s-a dat cine are 
darul profe iei s  profe easc , dup  m sura credin ei, 
cine are darul slujirii s  st ruie în slujire, cine înva , s  
se sârguiasc  în înv tur , cine îndeamn , în îndemâna-
re, cine împarte altora s  împart  cu nevinov ie, cine st  
în frunte, s   e cu tragere de inim , cine face milostenii, 
s  fac  cu voie bun ”.

2. Dumnezeu în bun tatea i în elepciunea sa 
neîn eleas  de noi ne trimite încerc rile vie ii pentru a 
întreba „De ce Doamne? i a r spunde în a a fel, prin 
faptele noastre, încât s  devenim cu adev rat  i adop-
tivi a lui Dumnezeu, copiindu-l pe Cristos Jertfelnicul 
Mântuitor.”

3. Ridicându-ne din necazuri, nenorocire i du-
rere, disperare devenim colaboratori a lui Dumnezeu, 
separându-ne de ceea ce este comun, transformându-
ne moral i spiritual. Devenim participan i la s  n enia 
cre tin  pentru c  „Dumnezeu ne vrea pe to i, s  n i, pe 
 ecare dup  propria stare de via ” (Papa Bendict al 

XVI-lea). 
4. i înc  o întâmplare cu întrebarea: De ce 

Doamne?
Un domn Unomo - acela  sau poate altul - a fost 

diagnosticat cu boala cea groaznic  a ultimelor secole 
- cancerul cel nemilos i înfrico tor. Dup  dou  luni 
domnul Unomo constat , la început cu mirare i apoi 
cu mândrie c  nu a rostit niciodat  întrebarea „De ce 
Doamne?”. C utând cauza acestei atitudini, r spunsul 
vine de la faptul c  acest domn Unomo este un credin-
cios practicant iar mândria lui este o mândrie cre tin .

(va urma)

Credincio ii din Horoatu Crasnei au tr -
it duminic , 28 septembrie 2014, momente de 
mare bucurie cu ocazia s  n irii Bisericii Greco 
Catolice. Preas  n ia Sa Virgil Bercea a fost a -
teptat la intrarea în sat cu calea ca i îmbr ca i 
în port popular.

La slujba de s  n ire au participat în jur de 
50 de preo i, foarte mul i credincio i la s rb toa-
rea comunit ii greco catolice luând parte i un 
reprezentant al Bisericii Reformate. Primul mo-
ment a fost s  n irea pere ilor exteriori ai Biseri-
cii, urmat de momentul s  n irii Mesei Sfântului 
Altar, în care au fost a ezate S  ntele Moa te i 
Hrisovul, apoi a urmat s  n irea pere ilor interiori.

Sfânta Liturghie s-a celebrat în curtea Bi-
sericii în locul special amenajat. Dup  Sfânta 
Liturghie a urmat decernarea anumitor distinc ii 
i diplome tuturor celor care au ajutat la constru-

irea Bisericii cu hramul Schimbarea la Fa  din 
localitate.

S  n irea Bisericii din Horoatu Crasnei

Momentul  nal a fost cel în care to i credincio ii au 
putut intra în Sfântul Altar pentru a putea s ruta Sfânta Mas , 
Sfânta Evanghelie i Sfânta Cruce.

Biroul de pres
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A avut loc la Oradea în perioada 26-28 septem-
brie 2014, cu binecuvântarea Eminen ei Sale, Cardinal 
Lucian Mure an. Preas  n ia Sa Virgil Bercea a fost cu 
Reuniunea Marian  a Eparhiei în to i pa ii f cu i de la 
alegerea temei-cadru, la prezen a Preas  n iei Sale la lu-
cr ri, pân  la binecuvântarea de încheiere, binecuvân-
tare ce s  n e te noua etap  de apostolat al Reuniunii. 

Deschiderea lucr rilor s-a f cut la Catedrala 
,,Sfântul Nicolae” prin cuvântul Preas  n iei Sale, ur-
mat de un moment artistic de poezie religioas  prezen-
tat  de Domnul Constantin Chiriac, directorul Teatrului 
Na ional din Sibiu.

Cu su  etul smerit, Reuniunea Marian  de pe tot 
cuprinsul Arhidiecezei, prin reprezentan ii ei, a asistat 
apoi la Sfânta Liturghie, pe care a oferit-o S  ntei Fe-
cioare pentru lauda ei i pentru Biseric . 

Institutul Teologic Greco-Catolic cu Pr. Rector 
Anton Cioba i Pr. Eduard Roman au fost gazdele pri-
mitoare ale delega iilor venite din toate Eparhiile Bise-
ricii noastre: Blaj, Bucure ti, Cluj, Lugoj, Maramure , 
desigur, i pentru noi, Eparhia de Oradea. Biserica Se-
minarului, prin grija Pr. paroh Eduard-Felician Fischer, 
a fost locul rug ciunilor noastre, dar i al c ut rii per-
sonale a lui Isus Euharisticul sau al rug ciunilor tainice 
c tre Sfânta Fecioar .

Tema - cadru a ,,Întrunirii” a fost ,,Sfânta Fe-
cioar  Maria, model de discipol misionar”. S-a ales 
aceast  tem  plecând de la ,,Cuvântul” Sfântului P rin-
te Francisc la audien a general  din 15 ianuarie 2014: 
,,Botezul ne face m dulare ale Trupului lui Cristos”. În 
discursul s u Papa ne aminte te c  noi devenim disci-
poli misionari, chema i s  ducem lumii Evanghelia”. 
Primim credin a prin Botez i devenim misionari pen-
tru c  transmitem credin a. Fiecare suntem misionari 
în locul pe care Domnul ni l-a stabilit. A   misionar 
este deci i o datorie a membrilor Reuniunii Mariane, 
cu observa ia c  facem cunoscut  Împ r ia lui Cristos 
având-o model de credin a i apostolat pe Preacurata, 
dar i vorbind celor de bun voin  despre Sfânta Fe-
cioar , despre bucuria de a ne   Mam  i Ocrotitoare. 

Papa Benedict al XVI-lea, în opera sa ,,Dumne-
zeu i lumea”, ne îndeamn  i el la acest apostolat: ,,Nu 
este, cu siguran , o coinciden  faptul c  ast zi are loc o 
alt  îndreptare de propor ii c tre Maria, prin care cre ti-
nismul se umple din nou de bun tate i ne devine apropi-
at, g sind într-adev r, prin Mam , u a de intrare”.

Despre Sfânta Fecioar  , model pentru apostola-
tul nostru, au prezentat medita ii la cea mai înalt  va-
loare, frumuse e i elegan  a cuvântului, preo ii Kiss 
Mihai de la Cluj, Cristian Rus de la Blaj, Mihai V t -
m nelu de la Oradea i Cristian Chi vasi de la Lugoj. 
P rintele Mihai Tegze  , spiritualul Reuniunii Mariane 
din Eparhia noastr , a fost moderatorul lucr rilor, inter-
venind i îmbog ind con inutul transmis.

Doamnele Angela Groza, pre edinta Reuniunii 
Mariane pe Arhidiecez , i Lucia-Maria Ghi a, vice-
pre edint , au adus în cuvintele lor exemple din ac i-
unea de evanghelizare la dimensiunea întregii noastre 
Biserici, ac iune la care este angajat  i Reuniunea Ma-
rian . Interven iile care au urmat din partea delega iilor 
au l rgit cunoa terea vie ii actuale a Reuniunii pân  la 
nivel de parohie.

Ne-am împ rt it experien ele vorbind despre 
importan a rug ciunii în via a noastr  personal  i de 
comunitate, despre progresul spiritual, despre bucuria 
de a   membri ai Reuniunii Mariane, adic   ice i  i 
ai Mariei, i parafrazând pe Sfânta Tereza a Pruncului 
Isus, am spune ,,penele prin care Sfânta Fecioar  s - i 
zugr veasc  imaginea pe chipul nostru”, ca s -i facem 
cunoscut  iubirea Ei pentru oameni i bun tatea.

A fost reamintit  o imagine a Preacuratei, v -
zut  de un artist cu Evanghelia în mân , dând-o unui 
grup de credincio i cu rug mintea de a face cunoscut  
Împ r ia Fiului s u. În acel grup ne-am reg sit noi, 
mariani tii de azi, discipolii misionari ai Bisericii noas-
tre i ne-am rugat S  ntei Fecioare s  ne ajute s   m 
ceea ce trebuie s   m în Biseric . Ne-am rugat pentru 
acest har cu versurile-rug ciune ale PSS Iuliu Hir ea: 
,,Î i cer, puternic  Fecioar , / Din har s  nu m  la i s  
cad;/S ge ile ce-n juru-mi zboar /Tu, cu o vorb  le do-
boar …”

Zilele petrecute împreun  au fost pline de bucu-
rie, lumin  , apropiere su  eteasc  i prietenie. Maria-
nistele i mariani tii veni i din Protopopiatele Eparhiei 
noastre au dovedit prin prezen a i cuvântul lor valoa-
rea Reuniunilor din care veneau.

În atmosfera de credin , de iubire i încredere 
în Sfânta Fecioar , de în elegere deplin , cu dorin a de 
a înainta în via a noastr  marian  i de a servi Biserica, 
împreun  am proiectat ac iuni viitoare care s  cores-
pund  timpului actual ca to i mai mul i credincio i s  
vin  spre noi.

Otilia B LA

Întrunirea Na ional  a Reuniunii Mariane



13Octombrie 2014

Întâlnirea anual  a membrilor Tribunalului Ordinar

În perioada 15-17 octombrie 2014, Episcopia 
de Oradea a g zduit, la sediul Facult ii de Teologie, 
cel de-al doilea modul din seria organizat  de Biseri-
ca Greco-Catolic , în colaborare cu organiza ia Re-
novabis, pentru redactarea de c tre  ecare Eparhie a 
planului integrat de dezvoltare. La întâlnire au partici-
pat comisiile celor ase Eparhii: Alba Iulia i F g ra , 
Oradea, Lugoj, Cluj-Gherla, Maramure  i Bucure ti. 
Modulul a fost sus inut de dr. Willi Kawohl, traducerea 
 ind asigurat  de Claudiu Nicu an.

Fiecare zi de lucr ri a fost deschis  de Sfânta Li-
turghie, în primele dou  zile în biserica seminarului, 
iar în a treia în Catedrala “Sf. Nicolae”, Liturghia  ind 
prezidat  de PS Virgil Bercea. Episcopul de Oradea a 
luat de altfel parte la unele momente din program, în 
prima zi salutându-i pe oaspe i, iar în ultima zi mul-
umindu-i expertului german numit de Renovabis, 

precum i comisiilor eparhiale pentru munca depus . 
Miercuri, prima zi de lucr ri, s-au prezentat propuneri-
le curente privind viziunea, misiunea i valorile stabili-
te de  ecare Eparhie. De asemenea s-a discutat despre 
priorit ile i obiectivele propuse în urma dezbaterilor 
avute în  ecare Eparhie în parte.

Întâlnire inter-eparhial  la Oradea

Miercuri, 8 octombrie 2014, la sediul Curiei 
Arhiepiscopiei Majore din Blaj a avut loc întâlnirea 
anual  a membrilor Tribunalului Ordinar. În cadrul în-
trunirii, desf urat  cu binecuvântarea Preas  n iei Sale 
Claudiu, Episcopul Curiei, s-au discutat aspecte care 
privesc func ionarea i organizarea Tribunalului.

La  nalul discu iilor, membrii Tribunalului Or-
dinar au fost primi i de Preafericirea Sa Cardinal Lu-
cian, care le-a mul umit pentru activitatea desf ura-
t  pân  acum i le-a acordat binecuvântarea sa pentru 
noul an judec toresc.

www.e-communio.ro

A doua zi s-a discutat despre structura planului 
integrat de dezvoltare, iar dup -masa despre aspectele 
bugetare ale acestui plan. Ultima zi a fost alocat  l mu-
ririi unor aspecte tehnice i s-au stabilit urm torii pa i 
de lucru, inclusiv stadiul în care planul integrat va   
dus pân  la urm torul modul. Acesta, al treilea, se va 
desf ura la Baia Mare, între 11 i 13 noiembrie 2014, 
iar ultimul modul va   la Cluj, între 9 i 11 decembrie.

www.bru.ro

Duminic , 21 septembrie 2014 la catedrala Sfântul Nicolae 
a fost hirotonit un nou preot, p rintele Anton Cristian Biru, prin 
punerea mâinilor Preas  n iei Sale Virgil.

P rintele Anton Cristian Biru, este absolvent al Seminaru-
lui Teologic Sfântul Ioan Evanghelistul din Cluj Napoca (2005 
- 2009), formându-se i în Fran a:  loso  a f cându-o în cadrul 
mân stirii de la Saint Jodard (1999 - 2003) iar nivelul teologic în 
cadrul mân stirii de la Rimont apoi în cadrul Institutului Catolic 
din Toulouse (2008 - 2010). P rintele este c s torit. Îi dorim p -
rintelui multe haruri de la Domnul în misiunea dânsului.

Biroul de pres

Un nou slujitor în Via Domnului
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Cine propune studierea istoriei religiilor este ipocrit

Preas  n ia Voastr , discu iile despre importan-
a religiei în societatea româneasc , precum i opor-

tunitatea p str rii educa iei religioase în coli s-au 
înte it în ultima vreme. Cum se pozi ioneaz  Biserica 
Român  Unit  cu Roma pe acest subiect?

În 1754, la 11 octombrie, Episcopul Petru Pavel 
Aron deschidea ” colile de la Blaj” pentru copii tuturor 
românilor: ”fântânile darurilor”. Mircea Eliade spunea 
despre aceste coli, în 1954 la Paris: ”F clia aprins  
la Blaj (…) n-a mai putut   stins  de atunci –, i 
nici nu se va stinge vreodat …”. Din acel moment, 
1754, religia s-a studiat în colile greco-catolice de la 
Blaj, N s ud, Beiu  (…), a iluminat i a iradiat su  ete-
le, via a i intelectul acelor înv cei pân  în 1948 când 
Biserica Greco-Catolic  a fost pus  înafara legii iar re-
ligia scoas  din programa de studiu. S-a reintrodus la 
începutul anilor 90 ai secolului trecut, dup  cum tim 
cu to ii. Acum, depinde cum se propune genera iilor de 
ast zi aceast  materie: o transform m în un curs anost, 
insipid, obligatoriu care încarc  programa i via a ele-
vului f r  s -l entuziasmeze sau, îi d m orei de religie 
sensul adev rat i deschidem su  etele i min ile tineri-
lor c tre idealuri i speran e, c tre frumos i bine, c tre 
respect i considera ie altruist , c tre ”devenirea întru 
 in ” cum spunea Noica.

În spiritul fondatorului ” colilor de la Blaj” i 
în consonan  cu metodele moderne de predare, da, 
sus inem ca Biseric  necesitatea educa iei religioase 
propozitive, care are valoare i merit  s   e predat  
în coli.

Unele voci sus in c  ar   mai bine ca educa ia 
confesional  s   e înlocuit  cu o istorie a religiilor. 
Cum vede i aceast  propunere?

Deci, nu se poate face o confuzie i nici nu pu-
tem s  propunem acest tip de alternativ . Cel care 
propune acest tip de alternativ  este ipocrit i nu- i 
sus ine onest a  rma iile. Istoria religiilor, a a cum a 
gândit-o marele Mircea Eliade, i, care se pred  în con-
tinuare în diverse Universit i i coli Academice din 
lume are nevoie de o baz  i de convingeri solide pen-

tru a nu crea in i vulnerabili, f r  personalitate i f r  
respect fa  cel lalt, de aproapele. Studiul Istoriei Reli-
giilor presupune o cunoa tere bun  a propriilor convin-
geri religioase, al valorilor morale i etice, al istoriei i 
geogra  ei, a literaturii i  loso  ei altfel intr m alune-
c m spre un sincretism periculos ofuscând alteritatea. 
Istoria Religiilor i educa ia religioas  sunt dou  lu-
cruri distincte, inconfundabile i independente una 
de cealalt . Nu poate   înlocuit  una cu cealalt .

Legat tot de coal , în momentul actual, exis-
t  un program la nivelul Ministerului Educa iei, 
intitulat “Sexul vs Barza”, care a fost conceput de 
mai multe ONG-uri. Acest program se vrea baza vi-
itoarei materii numite “educatie sexual ”. In cadrul 
acestui program, se sus ine c  homosexualitatea sau 
avortul sunt lucruri normale. Ace ti oameni consi-
der  c  o astfel de materie trebuie predat  obliga-
toriu, în schimb, cer acordul explicit al p rin ilor 
pentru ora de religie. Credeti c  este o coinciden ? 
Crede i c  p rin ii, familia ar trebui s  aib  rolul 
primordial în stabilirea momentului in care copilu-
lui i se vorbe te despre educa ie sexual ?

Nu este o noutate aceast  abordare deoarece acest 
tip de experimente în rile occidentale func ioneaz  
deja de mul i ani. De fapt a început în secolul trecut 
prin cunoscuta, de acum, ”revolta tinerilor din 1968” 
care a schimbat paradigma cultural , printre altele, re-

O voce puternic  a Bisericii Greco-Catolice vorbe te despre religia în coal . Episcopul Bercea: 
Cine propune studierea istoriei religiilor este IPOCRIT/ Despre educa ia sexual : La nivel european 
s-a declan at o IDEOLOGIE ABSURD  în acest sens.

Din nu tiu ce motiv, la ordinea zilei nu este situa ia jalnic  a sistemului de s n tate, condi iile 
inumane în care cei mai mul i dintre români muncesc zi de zi sau catastrofa demogra  c  a rii, ci 
subiectul “Religia în coli” .

De la cosmonau i pân  la candida i la pre edin ie i al i oameni de bine, toat  lumea pare s  î i 
exprime p rerea în spa iul public, de i de cele mai multe ori acestora le lipsesc cuno tin e elementare 
despre subiectul pe care-l abordeaz .

În acest context am hot rât s  acord m spa iu unei voci care s-a auzit mai pu in în aceast  peri-
oad . Este vorba despre Biserica Român  Unit  cu Roma sau mai bine spus, Biserica Greco Catolic .

Una din cele mai importante voci din Sinodul Greco-Catolic, Episcopul de Oradea PSS Virgil 
Bercea, s-a ar tat deschis s  r spund  întreb rilor ActiveNews.
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feritor i la sexualitate. Revolu ia sexual  presupune, 
în materie de comportament sexual, o ruptur  total  
între sfera moral  i cea emotiv  pentru a   conside-
rat (sexul) doar i numai din punct de vedere  zic. Ve-
dem c  este o contrapozi ie clar  cu ceea ce propune 
cre tinismul: unitatea indestructibil  dintre trup i 
su  et. În plus aceast  ideologie promoveaz  o ruptur  
net  între sexualitate i procrea ie motivat  de factorul 
demogra  c. Totul este întors pe dos, i s-a dorit acest 
lucru. Privi i aceste genera ii i ve i vedea c  le-a 
fost furat  bucuria adev rat  de aceast  exploata-
re insidioas  a componentei spirituale a persoanei 
umane. O spun ei în mod deschis.

Acum, aceste ONG-uri, ale noastre, preiau din 
aceast  paradigm  doar p r i care-i intereseaz , f r  
nici un discern mânt. P cat c  nu înv m din aceste 
experien e, c  ne l s m antrena i în acest joc aplatizant 
al istoriei recente când am putea oferi o alternativ  toc-
mai în epoca mediatiz rii i a informa iei. Pe de alt  
parte p cat c  p rin ii, pe baza informa iei care ne este 
la îndemân  tuturor, nu- i impun un punct de vedere 
i accept  tot ce dispune Ministerul la presiunea unor 

ONG-uri. Putem discuta mult pe aceast  problematic .
Ar   de acord Biserica Unit  ca s   e introdus  

o materie de studiu, obligatorie, de educa ie sexual  
în coal ?

Întrebarea nu este corect pus  deoarece tim 
c  la nivel european s-a desc tu at o ideologie ab-
surd  în acest sens, iar ideologiile tim bine unde 
ne conduc. ”Barza” mai vine ast zi la noi sau zâm-
bim în eleg tor la aceast  întrebare? Mai are valoare 
inocen a copiilor sau apar ine trecutului?

Premiz : respect pe  ecare persoan  uman  in-
diferent de gândire, convingeri religioase, orientare i 
exprimare. Persoanele mature sunt responsabile de ac-
tele i ac iunile proprii.

Revenind la subiect – observ m c  sexualita-
tea exacerbat  din media i cea virtual  au efecte 
extrem de nocive asupra elevilor i tinerilor. Argu-
mentele elementare în favoarea introducerii educa iei 
sexuale în coli sunt: rata crescut  a infect rii cu SIDA, 
sarcinile nedorite în adolescen , violen a sexual , rata 
crescut  a emigr rii, etc. În contrapartid  ar   educa-
rea elevilor i tinerilor la o via  virtuoas , elegant  i 
salutar , la respect i frumos, la t rie i caracter – co-
ordonate elementare transmise la ora de religie, de lite-
ratur  i istorie, de dirigen ie i bune maniere unde se 
pot aborta i integra, la o anumit  vârst , i problema-
ticile de educa ie sexual . Evident, tr im într-o lume 
a informa iei în timp real dar puritatea copiilor r mâ-
ne. Persoana uman  are valoare unic  i irepetabi-
l  în sine i nu este un obiect de consum i apoi de 
aruncat la co . Iubirea incumb  respect i d ruire nu 
adrenalin  i prepoten . Riscul introducerii ca ma-
terie de studiu este foarte mare – de fapt sunt pre-

siunile diverselor grupuri de interese i lobby-uri 
la nivel de institu ii europene. Dar, aici, nu trebuie 
s  uit m c  pentru aceste Institu ii, dincolo de ”reco-
mand ri” r mâne ferm principiul subsidiarit ii pentru 
statele membre UE. Friz m absurdul când vorbim 
despre ”cet enia intim ” sau ”ideologia genului” i 
punem în discu ie legile naturale. R mân stupe  at 
c , referitor la aceste argumente vânturate pe pia , 
comunitatea academic  i cercet torii în tiin ele 
genetice i al popula iilor nu iau atitudine ferm . 
Conform acestor ideologii i a  rma ii totul negociabil 
i ”ar   bine s  ajungem la un consens” în materie de 

educa ie sexual , comportamente i determin ri geneti-
ce, dar nu este a a. Despre Dumnezeu, consider  ace ti 
exege i, este inutil s  mai vorbim. Distrugem totul: 
bunul sim , legile naturale, datul  ri. Este impor-
tant  buna preg tire a profesorilor i a p rin ilor în 
materie de educa ia sexual  pentru a transmite, la 
timpul oportun, copiilor i elevilor cuno tin ele ne-
cesare în aceast  materie într-un context armonic. 
Cred c  am fost su  cient de explicit i respectuos.

În încheiere v-a  întreba cum v  explica i c  
exist  persoane care se declar  adepte ale “principi-
ilor cre tine”, dar în acela i timp s-au manifestat i 
manifest  explicit în favoarea promov rii homose-
xualit ii, ba chiar i a c s toriilor între persoane de 
acela i sex. Poate exista o compatibilitate între cele 
dou ?

Tr im într-o epoc  în care totul se vrea relativi-
zat – tr im într-o ”dictatur  a relativismului” spunea 
Papa Benedict al XVI-lea. Nimic nu mai este valabil 
conform principiilor elementare, nimic nu este de  nitiv 
i, nici cel pu in legile naturale nu mai au valoare, le 

ignor m. Eu îmi sunt su  cient mie însumi, eu îmi sunt 
etalon mie însumi: totul este permis, totul este  uid i 
nimic stabil. Principiile etico-cre tine cu atât mai 
mult trebuie reduse în desuetudine, trebuie delegiti-
mat totul. Aceast  logic  este contorsionat .

Dar, în elegând astfel epoca ne d m seama c  
aceste persoane care se declar  adepte ale ”principi-
ilor cre tine” au foarte pu ine cuno tin e în materie 
de cre tinism la modul general. Pot accepta c  sunt 
nevinovate pentru c  a lipsit educa ia cre tin  dar, la 
ora actual  posibilitatea de a se informa, pentru orici-
ne, este extrem de facil . P rerea mea este c  aceste 
persoane doresc s   e pe val, s   e în trend, la mod . 
D  bine s   i în toate b rcile. Acest relativism exacer-
bat este dovada unei ”s r cii spirituale” spunea, de data 
aceasta, Papa Francisc. Deci nu trebuie s -i condam-
n m foarte tare ci ar trebui s -i ajut m, s  le  m aproa-
pe, s -i încuraj m s  cunoasc  i s  poarte în social i, 
cu atât mai mult în politic , valorile evanghelice care 
dau sens i frumuse e vie ii.

Mihai OM NESCU
http://activenews.ro/
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Mare bucurie i mare s rb toare a fost la M -
n stirea Franciscan  Greco-Catolic  „Maica Domnu-
lui” din Oradea, sâmb t  4 octombrie 2014, de ziua 
patronului spiritual al ordinului franciscan, când s-au 
împlinit 20 de ani de la s  n irea bisericii i 20 de ani 
activitate misionar  a fra ilor minori conventuali în ca-
drul Eparhiei Greco-Catolice de Oradea. 

S rb toarea a început cu o procesiune de la Con-
ventul Fra ilor Franciscani i pân  la biseric , unde a 
avut loc Sfânta Liturghie Arhiereasc  celebrat  de Prea-
s  n itul nostru Episcop Virgil Bercea împreun  cu apro-
ximativ 40 de preo i. Liturghia a fost animat  de corul 
bisericii, iar la aceast  s rb toare au fost prezen i i se-
minari tii, c lug ri ele i câ iva preo i care au p storit 
în aceast  comunitate pe parcursul acestor dou  decenii. 

Sfânta Liturghie a fost urmat  de un cuvânt de 
mul umire din partea pr. paroh Mihai V t m nelu pe 
care-l red m integral mai jos. A urmat apoi celebrarea 
unui parastas pentru Episcopul Vasile Hossu (ctitorul 
acestui l ca  de cult) i pentru to i preo ii care nu mai 
sunt printre noi i care au pus câte o p rticic  din ei la 
în l area i prop irea m n stirii în ace ti 20 de ani de 
activitate franciscan .

Prin grija doamnei Othilia i a so ului dânsei Mi-
hai Groza, s-a realizat o prezentare i un scurt istoric 
al diverselor activit i întreprinse în ace ti 20 de ani 
(activit ile copiilor, tinerilor, ter iarilor, familiilor, ac-

20 de ani de la s  n irea Bisericii Maica Domnului

tivit ile sociale, culturale, pelerinajele na ionale i in-
terna ionale, concertele i multe altele), activit i desf -
urate în strâns  colaborare cu diferitele congrega ii de 

c lug ri e de pe teritoriul parohiei. La  nal, dl. istoric 
dr. Silviu Sana ne-a prezentat activitatea franciscanilor 
din Eparhia de Oradea în perioada prigoanei comunis-
te. Le mul umim pe aceast  cale pentru frumoasele lor 
prezent ri, bine documentate. Bunul Dumnezeu s  le 
r spl teasc  munca depus !

S rb toarea s-a terminat cu o agap  fr easc , 
prilej de bucurie i comuniune cu to i cei prezen i. 

Alexandra-Cristina Sz cs

În perioada 26–27 septembrie 2014 a avut loc în 
Eparhia Lugoj întâlnirea anual  a Consiliului Director al 
Asocia iei Generale a Românilor Uni i, Greco-Catolici.

Tema întâlnirii pentru acest an a fost: To i sun-
tem discipoli misionari, iar mottoul:

„A   discipol înseamn  a avea dispozi ia perma-
nent  de a duce altora iubirea lui Isus, iar asta se în-
tâmpl  în mod spontan oriunde, pe strad , în pia , la 
locul de munc , în c l torie.” (Papa Francis, Exorta ia 
apostolic  Evangelii Gaudium, 127)

„Eu sunt o misiune pe acest p mânt i pentru aceas-
ta m  a  u în aceast  lume. Trebuie s  ne recunoa tem pe 
noi în ine ca pecetlui i de aceast  misiune de a lumina, a bi-
necuvânta, a da via , a ridica, a vindeca, a elibera.” (Papa 
Francisc, Exorta ia apostolic  Evangelii Gaudium, 273)

Lucr rile Consiliului Director na ional, la care au 
participat delega i AGRU din cele ase eparhii greco-ca-
tolice, au debutat în dup -amiaza zilei de 26 septembrie 
a.c. cu salutul P.S.S. Alexandru MESIAN, episcopul de 
Lugoj i al pre edintelui Alin TAT. A urmat medita ia 
asistentului spiritual na ional, preot Angelo POP, vicar-
general de Lugoj, pe marginea temei propuse i interven-
ia pre edintelui AGRU Cluj, Marius BOLDOR.

Sesiunea de lucru a avut ca puncte principale de 

Întâlnire anual  a Consiliului Director al AGRU Na ional
dezbatere: întocmirea Calendarului asociativ 2014–
2015; activit ile din calendarul Ac iunii Catolice din 
România (ACRO) – seminar pentru asisten ii spirituali 
(25–28 noiembrie 2014, Luncani); Consiliul na ional 
al ACRO (28 noiembrie–1 decembrie 2014, Luncani); 
programul pentru s rb torirea Zilelor Ac iunii Catolice 
2014 (19–26 octombrie); se dore te din partea  ec rei 
asocia ii AGRU a unei cronologii a principalelor eveni-
mente de la reîn  in area acestora pân  în prezent.

În program au fost prezentate concluziile întâl-
nirilor ELF i SIESC din iunie/iulie 2014, la care au 
participat i delega i din partea AGRU Na ional.

La acest eveniment a participat i P.F. Lucian MU-
RE AN, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic , care a încurajat laicii s  implice 
activ în via a Bisericii. Totodat  a binecuvântat lucr rile i 
a precizat c  participarea membrilor Consiliului Director 
al AGRU Na ional pe data de 27 septembrie la s  n irea 
bisericii din Sc iu  constituie un moment istoric.

Urm toarea întâlnirea a membrilor Consiliului 
Director va avea loc între 22–23 mai 2015 i va   g z-
duit  de c tre noua Eparhie Greco-Catolic  „Sfântul 
Vasile cel Mare” de Bucure ti.

Departamentul mass-media al AGRU
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Redeschiderea activit ii în centrul de zi pentru copii din Ioani
Începând cu data de 2 octombrie 2014, Asocia-

ia Caritas Eparhial Oradea este prezent  în localitatea 
Ioani  de lâng  Beiu . Aici a func ionat în ultimii ani 
un centru de zi pentru copii gestionat de Congrega ia 
Surorilor Minime ale Reginei Purgatoriului.

La ora 14.00 a fost o  ciat  rug ciunea Te Deum 
i a fost s  n it centrul de c tre preotul greco-catolic 

Mircea Bo a, parohul comunit ii din Ioani  i preo-
tul Ioan Mada, protopop de Beiu . Pr. Bo a a mul umit 
asocia iei pentru c  a ales s  î i extind  activitatea i în 
comunitatea din Ioani .

În mijlocul copiilor, al p rin ilor, a directoarei 
colii, d-na Aurelia Cristian, a surorii Antoanela i a în-

v toarelor de la coal , a pre edintelui Caritas Epar-
hial Oradea Olimpiu Todorean i o parte din angaja ii 
de la Oradea, p rintele protopop i-a încurajat pe to i 
cei prezen i s  acorde importan a cuvenit  educa iei, 
pentru ca peste ani ace ti copii s  devin  oameni de 
n dejde în societate.

În ceremonia de deschidere a vorbit i respon-
sabilul Bisericii Penticostale, Marchi  Ioan care le-a 
mul umit tuturor celor implica i în activitatea centrului.

În  nal, P rintele Vasile optea, administratorul 
Centrului de zi pentru copii Ioani , a subliniat faptul c  
acest centru nu se substituie colii ci îi va ajuta pe 
copii s  se preg teasc  pentru coal . Tocmai de 
aceea, condi ia primirii copiilor la centru este s  
frecventeze coala. Numai copiii care vor merge 
în ziua respectiv  la coal  pot veni dup -amiaza 
la centru.

Dup  încheierea ceremoniei de deschi-
dere a centrului, copiii care frecventeaz  coala 
în clasele I-IV, au fost invita i s  intre în cl di-
rea centrului. Aici, îi a teptau pe mese, preg tite, 
rechizitele pe care le vor folosi pentru a- i face 
temele i pentru a se preg ti pentru coal . Ei au 
fost întâmpina i în 4 s li, pe grupe de vârst , de 
cele patru doamne care le vor   al turi în activi-
t i i le vor îndruma pa ii: Corina Andra , Anca 

Oni a, Rozinelea Ilea i Katalin Kovacs. În  ecare zi, 
dup  coal , între orele 13.00-17.00, copiii vor veni la 
centru pentru diverse activit i. Vor servi aici masa, î i 
vor face temele i se vor juca.

S rb toarea de azi s-a încheiat în acela i loc în 
care a început, în curtea Centrului de zi. To i cei pre-
zen i au servit pizza preg tit  în Cantina Social  din 
Oradea a asocia iei iar cei mici s-au bucurat de prezen a 
a doi clovni, voluntari la Caritas.

Adela Ghi ulescu POPA

ABONAMENTE
Îi inform m pe cititorii no tri c  pentru a intra în posesia abona-

mentului la revista Vestitorul este necesar ca acesta s    e achitat pe tot 
anul sau pe cel pu in ase luni. Abonamentul trebuie s    e pl tit pân  
cel târziu la data de 30 ianuarie 2015. Costul unui exemplar va   de 1,5 
LEI, cost care, pentru abona i, va r mâne acela i pe tot timpul anului, 
indiferent de eventualele modi   c ri de pre .

V  reamintim c  modalitatea cea mai sigur  de a intra în posesia re-
vistei noastre este abonamentul.
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Sâmb t  dup -amiaz , 18 octombrie 2014, în 
cursul celei de-a cincisprezecea i ultime Congrega-
ii generale a Sinodului extraordinar despre familie, 

Sfântul P rinte Francisc a adresat p rin ilor sinodali 
i tuturor participan ilor din Aul  discursul pe care-l 

prezent m în continuare: 

Eminen e, Preafericiri, Excelen e, fra i i surori, 
Cu o inim  plin  de recuno tin  i de gratitudine 

a  vrea s  mul umesc, împreun  cu voi, Domnului care 
ne-a înso it i ne-a condus în zilele trecute, cu lumina 
Spiritului Sfânt! 

Mul umesc din inim  domnului cardinal Lorenzo 
Baldisseri, secretar general al Sinodului, E.S. Mons. Fa-
bio Fabene, subsecretar i cu ei le mul umesc relatorului, 
cardinalul Péter Erdö, care a lucrat mult i în zilele de 
doliu familial, i secretarului special, E.S. Mons. Bru-
no Forte, celor trei pre edin i delega i, scriitorilor, con-
sultan ilor, traduc torilor i celor anonimi, tuturor celor 
care au lucrat cu adev rat   delitate în spatele cortinei i 
d ruire total  Bisericii i f r  încetare: multe mul umiri! 

V  mul umesc la fel vou  tuturor, dragi p rin i 
sinodali, delega i fraterni, auditori, auditoare i asesori 
pentru participarea voastr  activ  i rodnic . V  voi 
purta în rug ciune, cerând Domnului s  v  recompen-
seze cu bel ugul darurilor sale de har! 

A  putea spune cu senin tate c  - printr-un spi-
rit de colegialitate i de sinodalitate - am tr it cu ade-
v rat o experien  de „Sinod”, un parcurs solidar, un 
„drum împreun ”. 

i pentru c  a fost „un drum” - i ca orice drum au 
fost i momente de curs  rapid , ca i cum s-ar   voit s  
se înving  timpul i s  se ajung  cât mai repede la int ; 
alte momente de oboseal , ca i cum s-ar   voit s  se 
spun  gata; alte momente de entuziasm i de ardoare. 
Au existat momente de profund  consolare ascultând 
m rturia p storilor adev ra i (cf. In 10 i can. 375, 386, 
387) care poart  în inim  cu în elepciune bucuriile i 
lacrimile credincio ilor lor. Momente de consolare i 
har i de înt rire ascultând i m rturii ale familiilor care 
au participat la Sinod i au împ rt it cu noi frumuse-
ea i bucuria vie ii lor matrimoniale. Un drum în care 

cel mai puternic a sim it datoria de a-l ajuta pe cel mai 
pu in puternic, în care cel mai expert a sim it datoria de 
a-i sluji pe ceilal i, chiar i prin confrunt ri. i pentru 
c  este un drum al oamenilor, cu consol rile au existat 
i alte momente de dezolare, de tensiune i de ispite, 

dintre care s-ar putea men iona câteva posibilit i: 
- Prima: ispita în epenirii ostile, adic  a voi s  

se închid  în ceea ce este scris (litera) i a nu se l sa 
surprin i de Dumnezeu, de Dumnezeul surprizelor (spi-
ritul); în lege, în certitudinea a ceea ce cunoa tem i nu 

a ceea ce trebuie înc  s  înv m i s  dobândim. Din 
timpul lui Isus, este ispita celor zelo i, a scrupulo ilor, 
a grijuliilor i a a a-numi ilor - ast zi - „tradi ionali ti” 
i chiar a intelectuali tilor. 

- Ispita cumsec deniei distructive, care în nu-
mele unei milostiviri în el toare panseaz  r nile f r  a 
le îngriji înainte i a le trata cu medicamente; care tra-
teaz  simptomele i nu cauzele i r d cinile. Este ispita 
celor „cumsecade”, a tem torilor i chiar a a a-numi i-
lor „progresi ti i liberali ti”. 

- Ispita de a transforma piatra în pâine pentru 
a înceta un post lung, ap s tor i dureros (cf. Lc 4,1-4) 
i aceea de a transforma pâinea în piatr  i a o arunca 

împotriva p c to ilor, a celor slabi i a celor bolnavi 
(cf. In 8,7), adic  de a o transforma în „poveri insupor-
tabile” (Lc 10,27). 

- Ispita de a coborî de pe cruce, pentru a-i mul-
umi pe oameni, i a nu r mâne pe ea, pentru a împlini 

voin a Tat lui; de a se apleca în fa a Spiritului lumesc 
în loc de a-l puri  ca i a-l apleca în fa a Spiritului lui 
Dumnezeu. 

- Ispita de a neglija „depositum  dei”, conside-
rându-se nu p zitori ci proprietari i st pâni sau, pe de 
alt  parte, ispita de a neglija realitatea folosind o lim-
b  minu ioas  i o limb  de lemn pentru a spune multe 
lucruri i a nu spune nimic! Le numeau „bizantinisme”, 
cred, aceste lucruri... 

Iubi i fra i i surori, ispitele nu trebuie nici s  ne 
însp imânte nici s  ne descump neasc  i nici m car 
s  ne descurajeze, pentru c  niciun discipol nu este mai 
mare decât înv torul s u; deci dac  Isus a fost ispitit - 
i chiar a fost numit Belzebul (cf. Mt 12,24) - discipolii 

s i nu trebuie s  se a tepte la un tratament mai bun. 
Personal m-a    îngrijorat mult i m-a    întristat 

dac  n-ar   existat aceste ispite i aceste discu ii aprinse; 
aceast  mi care a spiritelor, cum o numea sfântul Igna iu 
(EE, 6) dac  to i ar   fost de acord sau taciturni într-o 
pace fals  i cvietist . În schimb am v zut i am ascul-
tat - cu bucurie i recuno tin  - discursuri i interven ii 
pline de credin , de zel pastoral i doctrinal, de în elep-
ciune, de franche e, de curaj i de parresia. i am sim it 
c  a fost pus în fa a ochilor binele Bisericii, al familiilor 
i „suprema lex”, „salus animarum” (cf. can. 1752). 
i asta întotdeauna - am spus asta aici, în Aul  - f r  a 

pune niciodat  în discu ie adev rurile fundamentale ale 
sacramentului c s toriei: indisolubilitatea, unitatea,  de-
litatea i procreativitatea, adic  deschiderea la via  (cf. 
can. 1055, 1056 i Gaudium et spes, 48). 

Aceasta este Biserica, via Domnului, Mama fer-
til  i Înv toarea grijulie, c reia nu-i este fric  s - i 
su  ece mânecile pentru a v rsa untdelemnul i vinul 

Încheierea celei de-a III-a Adun ri generale extraordinare a 
Sinodului Episcopilor 

(continuare în pag. 20
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pe r nile oamenilor (cf. Lc 10,25-37); care nu prive te 
omenirea dintr-un castel de sticl  pentru a judeca sau 
a clasi  ca persoanele. Aceasta este Biserica una, sfân-
t , catolic , apostolic  i compus  din p c to i, care au 
nevoie de milostivirea sa. Aceasta este Biserica, ade-
v rata mireas  a lui Cristos, care încearc  s   e  del  
fa  de Mirele s u i fa  de doctrina sa. Este Biserica, 
ea c reia nu-i este fric  s  m nânce i s  bea cu des-
frânatele i vame ii (cf. Lc 15). Biserica ce are por ile 
deschise larg pentru a-i primi pe cei nevoia i, pe cei 
c i i i nu numai pe cei drep i sau pe cei care cred c  
sunt des vâr i i! Biserica ce nu se ru ineaz  de fratele 
c zut i nu se preface c  nu-l vede, dimpotriv  se simte 
implicat  i aproape obligat  s -l ridice i s -l încuraje-
ze s  reia drumul i îl înso e te spre întâlnirea de  nitiv  
cu Mirele s u, în Ierusalimul ceresc. 

Aceasta este Biserica, mama noastr ! i atunci 
când Biserica, în varietatea carismelor sale, se exprim  
în comuniune, nu poate s  gre easc : este frumuse ea i 
for a lui sensus  dei, a acelui sim  supranatural al credin-
ei, care este d ruit de Spiritul Sfânt pentru ca, împreun  

s  putem cu to ii intra în inima Evangheliei i s  înv m 
s -l urm m pe Isus în via a noastr , i acest lucru nu tre-
buie s   e v zut ca motiv de confuzie i de deranj. 

Atâ ia comentatori, sau oameni care vorbesc, i-
au imaginat s  vad  o Biseric  în ceart  unde o parte 
lupta împotriva celeilalte, îndoindu-se chiar de Spiritul 
Sfânt, adev ratul promotor i garant al unit ii i armo-
niei în Biseric . Spiritul Sfânt care de-a lungul istoriei 
a condus mereu barca, prin slujitorii s i, chiar i atunci 
când marea era potrivnic  i agitat , iar slujitorii erau 
in  deli i p c to i. 

i, a a cum am îndr znit s  v  spun la început, 
era necesar s  tr im toate acestea cu lini te, cu pace 
interioar  i pentru c  Sinodul se desf oar  cum Petro 
i sub Petro, iar prezen a Papei este garan ie pentru to i. 

S  vorbim un pic despre Papa, acum, în raport 
cu episcopii... A adar, misiunea Papei este aceea de a 
garanta unitatea Bisericii; este aceea de a aminti p sto-
rilor c  prima lor datorie este s  hr neasc  turma - s  
hr neasc  turma - pe care Domnul le-a încredin at-o i 
s  încerce s  primeasc  - cu paternitate i milostivire i 
f r  temeri false - oi ele r t cite. Am gre it, aici. Am 
spus s  primeasc : s  mearg  ca s  le g seasc . 

Misiunea sa este s  aminteasc  tuturor c  autori-
tatea în Biseric  este slujire (cf. Mc 9,33-35) a a cum a 
explicat cu claritate Papa Benedict al XVI-lea, prin cu-
vinte pe care le citez textual: „Biserica este chemat  i 
se angajeaz  s  exercite acest tip de autoritate care este 
slujire, i o exercit  nu ca titlu propriu, ci în numele lui 
Isus Cristos... De fapt, prin intermediul P storilor Bise-
ricii Cristos pa te turma sa: El o conduce, o ocrote te, 
o corecteaz , pentru c  o iube te profund. Îns  Domnul 
Isus, P stor suprem al su  etelor noastre, a voit ca tot 
Colegiul Apostolic, ast zi Episcopii, în comuniune cu 

Succesorul lui Petru... s  participe la aceast  misiune 
de a se îngriji de Poporul lui Dumnezeu, s   e educa-
tori în credin , orientând, însu  e ind i sus inând co-
munitatea cre tin , sau, a a cum spune Conciliul, «în-
grijindu-se personal sau prin al ii ca  ecare credincios 
s   e c l uzit, în Spiritul Sfânt, spre tr irea deplin  a 
propriei chem ri conform Evangheliei, spre o iubire 
sincer  i activ  i spre libertatea cu care ne-a eliberat 
Cristos» (Presbyterorum Ordinis, 6)... Prin intermediul 
nostru - continu  Papa Benedict - Domnul ajunge la 
su  ete, le instruie te, le p ze te, le conduce. Sfântul 
Augustin, în Comentariul la Evanghelia dup  sfântul 
Ioan, spune: «A adar s   e angajare de iubire p stori-
rea turmei Domnului» (123,5); aceasta este suprema 
norm  de conduit  a slujitorilor lui Dumnezeu, o iu-
bire necondi ionat , ca aceea a Bunului P stor, plin 
de bucurie, deschis fa  de to i, atent fa  de cei de 
aproape i grijuliu fa  de cei de departe (cf. Sfântul 
Augustin, Discurs 340, 1; Discurs 46, 15), delicat fa  
de cei slabi, fa  de cei mici, fa  de cei simpli, fa  
de p c to i, pentru a manifesta in  nita milostivire a 
lui Dumnezeu cu cuvintele asiguratoare ale speran-
ei (cf. Idem, Scrisoarea 95, 1)” (Benedict al XVI-lea, 

Audien a general , miercuri, 26 mai 2010). 
Deci, Biserica este a lui Cristos - este Mireasa sa 

- i to i Episcopii, în comuniune cu Succesorul lui Pe-
tru, au misiunea i datoria de a o p zi i de a o sluji, 
nu ca st pâni, ci ca slujitori. Papa, în acest context, nu 
este st pânul suprem, ci mai degrab  servitorul suprem 
- „servus servorum Dei”; garantul ascult rii i al con-
formit ii Bisericii fa  de voin a lui Dumnezeu, fa  de 
Evanghelia lui Cristos i fa  de Tradi ia Bisericii, pu-
nând deoparte orice ac iune arbitrar  personal , de i este 
- prin voin a lui Cristos însu i - „P storul i Înv torul 
suprem al tuturor credincio ilor” (can. 749) i de i se 
bucur  „de puterea ordinar  care este suprem , deplin , 
nemijlocit  i universal  în Biseric ” (cf. can. 331-334). 

Iubi i fra i i surori, acum avem înc  un an pentru 
ca s  medit m îndelung, cu adev rat discern mânt spiri-
tual, asupra ideilor propuse i s  g sim solu ii concrete la 
atâtea di  cult i i nenum rate provoc ri pe care fami-
liile trebuie s  le înfrunte; s  d m r spunsuri la multele 
descuraj ri care înconjoar  i sufoc  familiile. 

Un an pentru a lucra asupra „Relatio synodi” 
care este rezumatul  del i clar a tot ceea ce a fost spus 
i discutat în aceast  aul  i în cercurile mici. i este 

prezentat Conferin elor episcopale ca „Lineamenta”. 
Domnul s  ne înso easc , s  ne conduc  în acest 

parcurs spre gloria numelui s u cu mijlocirea S  ntei 
Fecioare Maria i a sfântul Iosif! i v  rog nu uita i s  
v  ruga i pentru mine! 

Franciscus

Traducere de pr. Mihai P TRA CU
www.ercis.ro

(urmare din pag. 19)
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Har i pace din partea lui Dumnezeu, iar de la 
noi binecuvântare pentru to i cei ce aduce i daruri i 
face i bine întru s  ntele noastre biserici i v  aduce i 
aminte de cei s raci.

+ Virgil Bercea
Episcop

Las  întâi s  se sature copiii. C ci nu este bine s  iei 
pâinea copiilor i s-o arunci câinilor (Marcu 7,27)

Copiii cer pâine, dar nimeni nu le-o întinde. 
(Plângerile lui Ieremia 4,4)

Dragi credincio i,
Evanghelia ne spune un lucru simplu, dar foarte 

revolu ionar: pâine, hran , ap  i p mânt este pentru 
toat  lumea. Dar dac  unica valoare este pro  tul sau 
acumularea, atunci nu va   de ajuns pentru toat  lumea.

Evanghelia nu este neutr : te constrânge s  iei 
o decizie, o atitudine. F  ceea ce vrei, dar nu po i s  te 
speli pe mâini de al ii pentru c , a face a a, este deja o 
atitudine, o alegere. Nu po i s  nu alegi. 

Ea este o femeie extraordinar , practicant , re-
spectabil , prea respectabil . Nu este nimic de spus cu 
privire la ea: este un exemplu, un model. În biseric , 
în prima banc , are scaunul ei pentru îngenunchiere, 
îmbr cat cu burete i învelit în catifea ro ie pentru a 
se sim i bine atunci când ascult  liturghia ei, chiar i 
liturghia este a ei.

Este frig. S-a îmbr cat foarte bine, ea i copilul 
înainteaz  cu capul în sus, spre biseric , lini tit  i f r  
s   e emo ionat . Merge a a cum s-ar duce s  fac  alte 
lucruri ale sale ce trebuie a   f cute, merge s - i fac  
devo iunile.

Este frig. Chiar dac  are m nu i îi este frig. Se 
gr be te s  traverseze curtea bisericii f r  s  vad  s -
racul care îi a tepta.

Ea î i spune: Merg la Domnul, merg s  m  rog 
la Cristos, cel mai mare, cel pe care îl iubesc pân  la 
moarte. i trece pe lâng  el f r  s -l recunoasc .

Îi spune copilului: Vino s  îl vezi pe micul Isus. 
i copilul, gr bindu-se s  intre, love te copilul s rac i 

aproape dezbr cat care îl a tepta.
Dar, a a cum am spus, este o doamn  extraordi-

nar … Este sigur  de sine, sigur  c  face binele.
Oare Dumnezeu este mul umit? Este o întrebare 

pe care nu i-a pus-o deloc, pentru c , dup  cum se 
comport , nici nu are vre-un rost. Botezat , miruit , 
împ rt it , c s torit , toate aceste în biseric , i câte 
 ori au fost i cât de mult  lume a participat, a fost 

prezent chiar i corul. Apoi rug ciunile, liturghia du-
minical  i posturile de miercuri, i vineri, i posturile 
de peste an. 

Pe scurt, tot ce trebuia s  fac  a f cut. Tot ceea ce 
trebuie s  fac  pentru a nu merge în iad, face.

Cu siguran  c  este mul umit i Bunul Dumne-
zeu! Dar, cu toate acestea, înaintea u ii bisericii, în frigul 
nop ii, Bunul Dumnezeu i Fiul s u a teapt  înc … 

Dragi credincio i,
Suntem o familie mare i unic . Binele ori este al 

familiei întregi, ori, dac  nu, familia va suferi.
Este ca i cum ai spune: dac  m  doare stomacul 

sau dac  m  doare dintele, tot corpul resimte aceasta. 
Numai dac   ecare parte a corpului este bine, persoana 
se simte bine.

Dac  exist  împ rt ire, atunci este pentru toat  
lumea. Dac  lipse te împ rt irea, atunci exist  numai 
pentru pu ini.

Colecta special , care se organizeaz  în Dumini-
ca Samariteanului Milostiv, are ca scop strângerea de 
fonduri pentru sus inerea cantinei unde m nânc  zilnic 
56 de copii i 70 de adul i. Prin urmare, tasul din data 
de 16 noiembrie 2014 va   predat, de  ecare parohie, 
Asocia iei Caritas Eparhial Oradea.

Doamne, d -ne nou  capacitatea de nu l sa s  
lipseasc  acestor copii pâinea cotidian  pe care Tu nu 
ai l sat s  ne lipseasc  nou .

Pr Olimpiu TODOREAN
Pre edinte

COLECT  SPECIAL


