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Sesiunea ordinară de toamnă a Sinodului Episcopilor BRU
Comunicat
În perioada 27-29 octombrie 2014, s-a desfăúurat la Blaj,
sediul Arhiepiscopului Major,
sesiunea ordinară de toamnă a
Sinodului Episcopilor Bisericii
Române Unite cu Roma, GrecoCatolică.
La lucrările sinodale, desfăúurate sub preúedinĠia Preafericitului Cardinal Lucian, Arhiepiscop Major, au participat toĠi
Episcopii Greco-Catolici din
România úi din afara Ġării.
Printre temele dezbătute
de PărinĠii sinodali, amintim: chestiuni canonice úi
administrative, situaĠia comunităĠilor din diaspora,
stadiul procesului de beati¿care al Episcopilor greco-catolici morĠi în faimă de martiri sub regimul comunist, Anul dedicat vieĠii consacrate, prezentarea
recentei Adunări Generale Extraordinare a Sinodului
Episcopilor desfăúurate la Roma în perioada 5-19 octombrie 2014 cu tema „Provocările pastorale cu privire la familie în contextul evanghelizării”, precum
úi aspecte ecumenice úi pastorale. A fost aprobat de
către Sinod Regulamentul de organizare úi de funcĠionare al FacultăĠii de Teologie Greco-Catolică din
Universitatea Babeú-Bolyai, Cluj-Napoca.
Referitor la alegerile prezidenĠiale programate
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pentru luna noiembrie a anului în curs, Sinodul Episcopilor îi îndeamnă pe toĠi credincioúii, dar úi pe
toĠi oamenii de bunăvoinĠă, să îúi exercite dreptul la
vot úi să îi voteze pe acei candidaĠi care promovează valorile Evangheliei, ale demnităĠii umane, care
sprijină familia úi respectă viaĠa, care promovează
binele comun úi dreptatea bazată pe adevăr úi solidaritatea cu cei lipsiĠi, care promovează pacea, valorile
eticii creútine úi CreaĠia lui Dumnezeu.
În după-masa zilei de marĠi 28 octombrie
2014, Episcopii sinodali au participat în Catedrala
Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Blaj la celebrarea unui Parastas cu ocazia comemorării a 66 de ani
de la arestarea Episcopilor greco-catolici martiri úi
mărturisitori, iar în continuare la inaugurarea Muzeului Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Române Unite
cu Roma, Greco-Catolică.
Următoarea sesiune sinodală ordinară va avea
loc în intervalul 18-20 mai 2015 la Blaj, sediul Arhiepiscopului Major.
Sinodul Episcopilor îi reuneúte pe toĠi Episcopii Greco-Catolici din România úi din afara graniĠelor Ġării, reunindu-se în sesiune ordinară de două ori
pe an, primăvara úi toamna.
Notar
Pr. Cristian CRI܇AN

IntenĠiile apostolatului
rugăciunii pentru anul 2014
DECEMBRIE
Universală: Pentru ca naúterea Răscumpărătorului să
aducă pace úi speranĠă tuturor oamenilor de bunăvoinĠă.
Pentru evanghelizare: Pentru ca părinĠii să ¿e
evanghelizatori autentici, transmiĠând copiilor darul
preĠios al credinĠei.

Noiembrie 2014
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AlocuĠiunea Papei Francisc la Rugăciunea Angelus
Ce primim trebuie pus în slujba altora
13.11.2014
IubiĠi fraĠi úi surori, bună ziua!
Evanghelia din această duminică este parabola
talanĠilor, luată din Sfântul Matei (25,14-30). Relatează
despre un om care, înainte de a pleca într-o călătorie, îi
convoacă pe servitori úi le încredinĠează patrimoniul său
în talanĠi, monede antice de valoare foarte mare. Acel
stăpân îi încredinĠează primului servitor cinci talanĠi, celui de-al doilea doi, celui de-al treilea unul. În timpul
absenĠei stăpânului, cei trei servitori trebuie să facă să
rodească acest patrimoniu. Primul úi al doilea servitor
dublează ¿ecare capitalul de plecare; în schimb al treilea, de frică să nu piardă totul, îngroapă talantul primit
într-o groapă. La întoarcerea stăpânului, primii doi primesc lauda úi recompensa, în timp ce al treilea, care restituie doar moneda primită, este certat úi pedepsit.
Este clară semni¿caĠia acestor lucruri. Omul din
parabolă îl reprezintă pe Isus, servitorii suntem noi úi
talanĠii sunt patrimoniul pe care Domnul ni-l încredinĠează nouă. Care este patrimoniul? Cuvântul său, Euharistia, credinĠa în Tatăl ceresc, iertarea Sa… deci, atâtea
lucruri, bunurile Sale cele mai preĠioase. Acesta este
patrimoniul pe care El ni-l încredinĠează. Nu numai de
păstrat, ci de făcut să crească! În timp ce în folosirea
obiúnuită termenul “talent” indică o calitate individuală
deosebită – de exemplu talent în muzică, în sport, etc.
-, în parabolă talanĠii reprezintă bunurile Domnului,
pe care El ni le încredinĠează pentru ca să le facem să
rodească. Groapa săpată în pământ de “slujitor rău úi
leneú” (v. 26) indică frica de risc care blochează creativitatea úi rodnicia iubirii. Pentru că frica de riscurile
iubirii ne blochează.
Isus nu ne cere să păstrăm harul Său în seif! Nu
aceasta ne cere Isus, ci vrea ca să îl folosim în folosul
celorlalĠi. Toate bunurile pe care noi le-am primit sunt
pentru a le da altora úi astfel cresc. Este ca úi cum ne-ar
spune: “Iată pentru tine milostivirea Mea, duioúia Mea,
iertarea Mea: ia-le úi foloseúte-le!” ùi noi ce am făcut
cu acestea? Pe cine am “contagiat” cu credinĠa noastră?
Câte persoane am încurajat cu speranĠa noastră? Câtă
iubire am împărtăúit cu aproapele nostru? Sunt întrebări pe care va ¿ bine să ni le punem. Orice loc, chiar úi
cel mai îndepărtat úi impracticabil, poate deveni loc în
care să facem să rodească talanĠii. Nu există situaĠii sau
locuri închise pentru prezenĠa úi pentru mărturia creútină. Mărturia pe care Isus ne-o cere nu este închisă, este
deschisă, depinde de noi.
Această parabolă ne determină să nu ascundem
credinĠa noastră úi apartenenĠa noastră la Cristos, să nu
îngropăm Cuvântul Evangheliei, ci să îl facem să circule în viaĠa noastră, în relaĠii, în situaĠiile concrete, ca
forĠă care pune în criză, care puri¿că, reînnoieúte. Tot

aúa iertarea, pe care Domnul ne-o dăruieúte în special în
Sacramentul Reconcilierii: să nu o Ġinem închisă în noi
înúine, ci să lăsăm să îúi elibereze forĠa, care să facă să
cadă zidurile pe care egoismul nostru le-a ridicat, care
să ne facă să facem primul pas în raporturile blocate, să
reluăm dialogul acolo unde nu mai este comunicare…
ùi aúa mai departe. A face ca aceúti talanĠi, aceste cadouri, aceste daruri pe care Domnul ni le-a dat, să ¿e
pentru alĠii, să crească, să dea rod, cu mărturia noastră.
Cred că astăzi ar ¿ un gest frumos ca ¿ecare dintre voi
să ia Evanghelia acasă, Evanghelia Sfântului Matei,
capitolul 25, versetele de la 14 la 30, Mt. 25,14-30, úi
să citească úi să mediteze un pic: “TalanĠii, bogăĠiile,
tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu spiritual, bunătate, Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac să crească în alĠii? Sau
numai le păstrez în seif?”
ùi în afară de aceasta Domnul nu dă tuturor aceleaúi lucruri úi în acelaúi mod: ne cunoaúte personal úi
ne încredinĠează ceea ce este corect pentru noi; însă în
toĠi, în toĠi este ceva egal: aceeaúi imensă încredere.
Dumnezeu are încredere în noi, Dumnezeu are speranĠă în noi! ùi acest lucru este acelaúi pentru toĠi. Să
nu îl dezamăgim! Să nu ne lăsăm înúelaĠi de frică, ci
să răsplătim încrederea cu încredere! Fecioara Maria
întrupează această atitudine în modul cel mai frumos
úi mai deplin. Ea a primit úi a acceptat darul cel mai
sublim, pe Isus în persoană, úi la rândul ei l-a oferit
omenirii cu inimă generoasă. Ei să îi cerem să ne ajute
să ¿m “servitori buni úi credincioúi”, pentru a participa
“la bucuria Domnului nostru”.
După Angelus, Sfântul Părinte a spus următoarele:
IubiĠi fraĠi úi surori,
(...) Astăzi este “Ziua mondială a victimelor rutiere”. Amintim în rugăciune pe cei care úi-au pierdut
viaĠa, dorind angajarea constantă în prevenirea accidentelor rutiere, precum úi un comportament prudent
úi respectuos faĠă de norme din partea automobiliútilor.
Vă salut pe voi toĠi, familii, parohii, asociaĠii úi
pe ¿ecare credincios, care aĠi venit din Italia úi din atâtea părĠi ale lumii. Îndeosebi îi salut pe pelerinii care
provin din Murcia (Spania), Cagliari, Teramo, Gubbio
úi Lissone; corul Amadeus din Villafranca, asociaĠia
“ÎnsoĠitori Sanctuare Mariane din Lume” úi copii de la
mir din Monte San Savino úi din Torano Nuovo. Salut angajaĠii de la Spitalul Fatebenefratelli din Roma úi
grupul de muzicieni de la Teatrul de Operă din Roma.
ùi nu uitaĠi astăzi, acasă, să luaĠi Evanghelia lui Matei,
capitolul 25, versetele 14 la 30, úi să le citiĠi úi să vă puneĠi întrebările care vin. Tuturor vă doresc o duminică
frumoasă. Vă rog, nu uitaĠi să vă rugaĠi pentru mine.
Poftă bună úi la revedere!
www.catholica.ro
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PreoĠii greco-catolici în închisorile comuniste
O pană de curent care nu a Ġinut mai mult de o
oră a oferit evenimentului de lansare a cărĠilor despre
preoĠii greco-catolici din închisorile comuniste o încărcătură aparte. Lumânările aprinse, de necesitate, au
reprezentat simbolic candelele de care aceúti martiri ai
neamului românesc nu s-au bucurat, mulĠi dintre cei
care au luptat pentru credinĠă ¿ind lichidaĠi, apoi îngropaĠi în locuri necunoscute, fără morminte úi fără cruci.
Joi seara, sala de conferinĠe a Seminarului Greco-Catolic de Oradea a fost gazda unei inedite lansări
de carte. Într-o atmosferă plină de solemnitate, lumânările aprinse de organizatorii care nu au putut remedia problema electricităĠii au amintit de întunericul din
celulele închisorile comuniste, acolo unde toĠi cei care
s-au opus regimului ateist au fost aruncaĠi úi ĠinuĠi ani în
úir. Unul dintre momentele programate în cadrul Simpozionului InternaĠional ùcoala Ardeleană a fost cel de
lansare a celor două cărĠi - ,,Clerici ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în detenĠie”, respectiv ,,Eparhia
Greco-Catolică de Oradea úi Securitatea în anul 1948”,
avându-l ca autor pe Sergiu Soica.
La eveniment a fost prezent úi PS Virgil Bercea,
cel care a făcut posibil ca cele două volume să vadă
lumina tiparului în acest an, la Editura Mega din ClujNapoca. Volumele au fost prezentate de dr. Cristina Liana Puúcaú, care a amintit că toate aceste candele care
au fost aprinse din necesitatea momentului nu au făcut
decât să trezească în suÀetele celor prezenĠi la lansare
durerea úi suferinĠa pe care cei 54 de preoĠi greco-catolici au trăit-o în acele momente de profundă deznădejde
úi singurătate când au fost azvârliĠi în celulele întunecoase ale temniĠelor comuniste.
,,Fără morminte, fără cruci, fără ca cineva să le
mai poată aprinde o lumânare la căpătâi, torturaĠi luni
în úir pentru a renunĠa la credinĠă, cu lanĠuri la picioare
târâĠi de la o închisoare la alta, dormind în paturi de
beton, îndurând frigul, foamea úi frica, cei 54 de preoĠi ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea úi-au câútigat
locul printre martirii neamului românesc”, a subliniat
Cristina Liana Puúcaú. Aceasta a amintit faptul că ambele volume reprezintă o premieră istoriogra¿că, autorul Sergiu Soica reuúind să completeze prin aceste două
apariĠii editoriale un gol care s-a resimĠit în ce priveúte
istoria Eparhiei Unite de Oradea.
Volumul ,,Eparhia Greco-Catolică de Oradea úi
Securitatea în anul 1948” este structurat în două părĠi
distincte. În prima jumătate, Sergiu Soica aduce în faĠa
cititorului momentul 1948 úi tot ce a însemnat din punct
de vedere organizatoric Eparhia de Oradea: 216 preoĠi,
o Academie Teologică, o mănăstire, 200.000 de credincioúi. În partea a doua, regăsim un valoros corpus de
documente, care nu au mai făcut obiectul publicării úi
pe care autorul le-a extras din arhivele fostei SecurităĠi,
respectiv ale Eparhiei Greco-Catolice úi care reÀectă

zbuciumul episopilor, preoĠilor úi enoriaúilor greco-catolici în anul dizolvării acestui cult. ,,Valoarea acestui
volum este dată de cele 76 de documente care reÀectă
drama greco-catolicilor nevoiĠi, sub ameniĠarea organelor de securitate, să renunĠe la credinĠa lor”, a subliniat Cristina Liana Puúcaú.
Cea de-a doua carte a lui Sergiu Soica, ,,Clerici ai
Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în detenĠie”, poate
¿ considerat un omagiu adus celor 54 de preoĠi grecocatolici din această Eparhie care au fost închiúi pentru
credinĠa lor. Ei reprezintă 25% dintre preoĠii din această
zonă, dintre aceútia opt au murit în închisori, în frunte
cu episcopul lor, Valeriu Traian FrenĠiu. ,,Acum exact
66 de ani, episcopul Valeriu Traian FrenĠiu era arestat în
noaptea de 29 octombrie 1948, iar pe data de 30 octombrie acelaúi an toĠi episcopii greco-catolici arestaĠi erau
duúi úi închiúi la mănăstirea Dragoslavele. Volumul de
faĠă este o monogra¿e a durerii, martiriului, credinĠei úi
bucuriei de a răzbate prin iubire faĠă de Dumnezeu, autorul reuúind să redea chipurile unor eroi care au útiut să
se sacri¿ce pentru credinĠa lor”, remarcă Cristina Liana
Puúcaú. Autorul celor două lucrări monumentale a amintit că cei 54 de preoĠi care au fost arestaĠi au avut ani grei
de îndurat, condamnările lor cumulând peste 200 de ani.
Sergiu Soica a remarcat, în urma analizelor făcute, că
din cei 216 preoĠi, doar 39 au trecut la ortodoxism, restul
de 178, reprezentând 82%, au luptat pentru credinĠa lor,
25% ¿ind condamnaĠi la ani grei de detenĠie.
,,Din cei 54 de preoĠi deĠinuĠi, 33 erau căsătoriĠi
úi doar 11 erau celibi, demontând astfel părerea că a
fost mai uúor pentru greco-catolici să facă opoziĠie pentru că nu aveau familie”, a precizat Sergiu Soica. Acesta a mai subliniat că cei mai mulĠi dintre condamnaĠi
aveau, la data arestării, între 36 úi 40 de ani. Autorul,
Sergiu Soica, a identi¿cat, pentru ¿ecare martir în parte, drumul calvarului prin Gulagul românesc, reuúind
să completeze datele biogra¿ce cu mărturii, respectiv
documente din arhivele SecutirăĠii.
,,Aceúti clerici au avut punct de pornire Penitenciarul din Oradea. De aici au fost tranzitaĠi spre alte închisori úi lagăre de muncă. ùase clerici ai Eparhiei de
Oradea au ajuns la penitenciarul de maximă siguranĠă
din Sighet. La Canalul Dunăre-Marea Neagră au fost opt
clerici. În Coloniile de muncă din Balta Brăilei – 26 clerici greco-catolici. Cele mai tranzitate penitenciare ale
regimului comunist au fost: Oradea (31 de clerici), Jilava (17 clerici) úi Gherla (13 clerici)”, scrie Sergiu Soica.
Prezent la eveniment, PS Virgil Bercea a amintit
úi el că lumânările aprinse sunt omagiu binevenit pentru
aceúti martiri. ,,Aceste persoane au Ġinut coloana unui
neam. Reuúim noi să ne regăsim în aceste valori? Trebuie
să învăĠăm ceva de la istorie. Uitarea ucide úi creează premisele pentru a se repeta”, a subliniat PS Virgil Bercea.
www.crisana.ro
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Mesajul episcopilor europeni reuniĠi la Verdun pentru a
comemora Primul Război Mondial

Episcopii de pe întregul continent european au
mers în pelerinaj la Verdun pentru a marca centenarul
de la izbucnirea Primului Război Mondial. La Osuarul
din Douaumont au avut loc două servicii de rugăciune
iar individual episcopii au aprins lumânări consacrate
în capela osuarului unde se odihnesc osemintele a 130.
000 de soldaĠi necunoscuĠi. În Catedrala Notre Dame
din Verdun s-a celebrat Vecernia pentru morĠi. Vizita
noastră a marcat pentru noi un moment bilanĠ spiritual
privind în urmă cu un secol, când lumina úi întunericul
s-au bătut în Europa ca niciodată în lungul, încercatul
úi adesea tragicul său trecut.
Ni-i amintim pe cei căzuĠi úi încă suntem uluiĠi
de numărul uriaú al pierderilor umane pe care l-a generat conÀictul: aproape 1 milion de soldaĠi au murit
în bătălia de la Verdun. Ne úochează din nou nebunia
războiului úi simĠim milă pentru tot ce s-a întâmplat.
La începutul secolului XX destinele naĠiunilor europene erau intim întrepătrunse, Primul Război Mondial nu
trebuia să aibă loc.
Noi mijlocim pentru toate victimele de război úi
de conÀict armat , militar úi civil úi ne rugăm pentru
pace în lumea noastră.
Ne amintim cu recunoútinĠă de realizările proiectului european úi de felul în care viziunea părinĠilor
fondatori ai Uniunii Europene úi a celor pe care ei i-au
inspirat de-a lungul anilor a contribuit la realizarea păcii úi a înĠelegerii între naĠiuni care adesea în trecut au

apelat la conÀict armat, úi o mai fac úi azi, pentru a-úi
rezolva problemele dintre ele.
Ne rugăm pentru cei morĠi úi pentru mântuirea
suÀetelor lor având încredere profundă în Învierea
Domnului úi Mântuitorului nostru Isus Christos úi în
promisiunea vieĠii veúnice pentru ¿ecare úi pentru noi
toĠi dincolo de orizontul călătoriei noastre pământeúti.
Ca episcopi ai unor biserici locale din întreaga
Europă suntem conútienĠi că venim din Ġări de pe continentul nostru, dintre care unele acum un secol úi chiar
mai recent au fost în război unele cu altele. Ne amintim că până úi unii oameni ai bisericii au stârnit focul
conÀictului úi au hrănit pasiunea naĠionalistă. Este o
amintire însoĠită de regret úi ruúine. Ne amintim însă úi
cât de stoic úi de persistent a cerut Papa Benedict XV
încetarea focului úi a promovat pacea.
Pelerinajul nostru de la Verdun ne face pe noi,
ca episcopi, mai deciúi în angajamentul nostru de a ajuta Europa să-úi recupereze rădăcinile evanghelice ale
identităĠii sale, să aprecize din nou valorile-multe dintre ele profund creútine-care fac din ea o comunitate, úi
de a promova un viitor pentru toĠi cetăĠenii europeni úi
pentru lumea mai largă unde domnesc pacea úi justiĠia.
Inspirată de mesajul Evangheliei adunarea noastră a luat sfârúit cu speranĠa într-un viitor de pace pentru întreaga omenire.
Biroul de presă
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Episcopul Vasile Aftenie - Cetă܊ean de onoare
- post-mortem La 11 August 2014, cu Nr. 2586, a fost depus la Primăria Comunei Valea Lungă (Jud. Alba), de către Pr. Prof.
Dr. Anton Moisin ܈i Prof. Ing. Ioan Moisin, fost Senator, dosarul cu cererea ܈i documenta܊ia necesară pentru
acordarea titlului de CETĂ܉EAN DE ONOARE, post-mortem, al acestei comune, Episcopului român unit
(greco-catolic), martirizat pentru credinĠa în prigoana comunistă. La 14 Octombrie 2014 titlul a fost înmânat
membrilor familiei (urma܈i) Aftenie din Lodroman (satul natal al Episcopului Vasile Aftenie ܈i care apar܊ine
azi de Comuna Valea Lungă) în cadrul unei ample manifestări care a avut loc la ܇coala Valea Lungă.
Stimate Domnule Primar Vasile Puúcă,
Stimate Doamne úi StimaĠi Domni Consilieri
ai Comunei Valea Lungă (AB),
Faptul că Papa Ioan Paul al II-lea a venit să se
roage la mormântul Episcopului Vasile Aftenie de la Cimitirul Bellu din Bucureúti ne-ar scuti de orice prezentare, Ġinând seama de faptul că Papa era conducătorul
spiritual al unui miliard úi 250 de milioane de creútini
catolici din toate naĠiunile planetei. Dar pentru că legea e
lege úi trebuie îndeplinită, ¿ind prevăzută legal o asemenea prezentare pentru titlul de „CetăĠean de onoare”,
ne vom conforma în cele ce urmează. Copilul Vasile Aftenie, viitorul Episcop, s-a născut la 14 Iulie 1899, într-o
casă modestă din Lodroman, în familia Ġăranilor săraci
Petru úi Aga¿a, care au avut în total cinci copii.
Până în 1948 satul Lodroman a fost în întregime
greco-catolic, ¿ind aúa de peste 200 de ani, astfel că úi
părinĠii lui Vasile Aftenie aparĠineau Bisericii Române
Unite cu Roma (Greco-Catolice), al cărei episcop va
deveni ¿ul lor Vasile.
Acesta a copilărit în Lodroman, unde a urmat úi
primele 3 clase ale ùcolii Primare. Remarcându-se ca
un úcolar eminent a fost transferat la Blaj, unde a terminat ùcoala Primară, Gimnaziul úi Liceul. Fiind eminent
úi acolo, a fost sprijinit cu bursă de către Mitropolia
Blajului, care apoi l-a trimis la Roma pentru a urma
Teologia. În Roma s-a dovedit un student remarcabil,
absolvind nu numai facultatea dar luîndu-úi úi doctoratul. În 1925 s-a întors în Ġară.
La 1 Ianuarie 1926 a fost hirotonit Preot. Tânărul
Preot Profesor Doctor Vasile Aftenie, care avea doar
27 de ani, a fost încadrat în sistemul de învăĠământ din
Blaj, socotit cel mai vechi úi mai vestit din Transilvania. În fruntea salbei de instituĠii de învăĠământ din Blaj
se aÀa Academia de Teologie, iar în fruntea acesteia a
fost numit ca Rector, la 1 Octombrie 1939, Doctorul în
Teologie Vasile Aftenie, Canonic Mitropolitan úi Profesor la Catedra de drept canonic bisericesc úi istorie universală. Aúadar, la vărsta de 40 de ani ajunsese fruntea
frunĠii învăĠământului teologic din Transilvania.
În Blaj a mai avut úi alte funcĠii bisericeúti, pe
toate le-a îndeplinit cu cinste.
La 6 Iunie 1940 a fost consacrat Episcop, după
ce se remarcase ca Protopop de Bucureúti. Ca Epi-

scop auxiliar úi Vicar General pentru Vechiul Regat
a desfăúurat o amplă activitate organizatorică úi pastorală în Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova, Bucovina úi Basarabia. Era apreciat úi iubit pretutindeni, dar
mai ales în Capitala României.
După instaurarea regimului comunist, situaĠia s-a
schimbat dramatic. În 1948, la ordinul lui Stalin, Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) a fost reprimată, iar la 1 Decembrie 1948 a fost scoasă în afara legii.
ToĠi Episcopii ei, împreună cu sute de preoĠi, refuzând să
accepte un asemenea abuz, au fost arestaĠi. Printre ei úi
Episcopul Vasile Aftenie, păúind primul pe drumul martiriului. Nu s-a ferit de moartea pentru Cristos, ci chiar
a dorit-o. Într-adevăr. Cu puĠin înaintea arestării, când
un preot ortodox a venit în taină noaptea la el, trimis de
un ministru (preot úi el) ca să-l avertizeze că: „Vor ¿
mari vifore úi furtuni în Biserica noastră”, Episcopul
Vasile Aftenie s-a ridicat,cu crucea la gât, a mers la icoana Mântuitorului pe Muntele Tabor, a îngenuncheat, úi-a
făcut cruce úi a zis : „Doamne Isuse Cristoase, care va
¿ acel vrednic om dintre noi care să ¿e mort pentru
credinĠă úi pentru Tine?”. El a fost acela. Securitatea
l-a dus la centrul de anchetă de la Ministerul de Interne,
unde a fost torturat cu sălbăticie aproape un an úi ucis în
chinuri. A murit la 9 Mai 1950. Singura lui „vină” a fost
că l-a iubit pe Cristos, că nu a vrut să-úi trădeze Biserica
úi a fost alături de poporul credincios. O „vină” pe care
regimul ateo-comunist, subordonat Moscovei bolúevice,
nu putea să i-o ierte. Cu adevărat, el a fost martirizat.
Cauza lui de beati¿care, adică de trecere a sa în
rândul FericiĠilor úi apoi a S¿nĠilor, în Calendar, se aÀă
în curs la Vatican. Dar până atunci, deja de zeci de ani,
multă lume din Bucureúti, din Ġară úi din străinătate a
alergat úi aleargă la mormântul său pentru a-i cere mijlocirea în necazurile grele. ùi pe mulĠi i-a ajutat. În popor are de decenii faima de s¿nĠenie.
Când va ¿ trecut în Calendar, va ¿ cinstit o¿cial în toate naĠiunile Pământului. Este o mare cinste úi
pentru satul Lodroman úi Comuna Valea Lungă faptul că din mijlocul lor s-a ridicat un asemenea om excepĠional, al cărui chip luminos va trece peste veacuri.
Vă mulĠumim,
Prof. Ing. IOAN MOISIN, fost Senator,
Preot Prof. Dr. ANTON MOISIN
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Pe mine m-au născut, parĠial, úi cărĠile
Interviu cu scriitorul úi eseistul Ioan F. Pop

1. Cine v-a inspirat să scrieĠi cartea”Jurnal
aproape închipuit”
- Jurnalul de care pomeniĠi l-am scris concomitent cu o teză de doctorat în ¿lozo¿e, teză pentru
care am petrecut două stagii de cercetare la Roma
úi Paris. Aúa cum îi spune úi titlul, jurnalul scris de
mine este mai mult un exerciĠiu de introspecĠie, un
jurnal de idei, úi mai puĠin consemnarea unor locuri
bătute cu pasul. Ce m-a inspirat să îl scriu? – tot ceea
ce mă inspiră să adaug vieĠii fascinaĠia scrisului, faptul de a cădea Ġărăneúte pe gânduri...
2. Ce planuri aveĠi pentru viitoarele cărĠi?
- Îmi vine să zic planuri „măreĠe”, numai că, în
scris, lucrurile funcĠionează după o altă logică. După
ce am publicat poezie, jurnal, ¿lozo¿e, studii úi eseuri, anul viitor voi publica o carte de meditaĠii úi
cogitaĠiuni, o carte care va cuprinde „¿loso¿a” mea
despre lume, scris, viaĠă, moarte, Dumnezeu etc. Tot
ceea ce am putut gândi pe marginea eului.
3. Care e autorul úi care este cartea dumneavostră favorită?
- Deúi am autori preferaĠi, cărĠile mele favorite sînt toate acele cărĠi care m-au ajutat să descopăr
ceea ce nu credeam că am. ToĠi acei autori care scriu
pentru că nu pot trăi altfel, în special poeĠii úi gânditorii nihiliúti úi excentrici. Nu vă dau nume ca să
nu vă pun în încurcătură. Vă îndemn, în schimb, să
vă găsiĠi proprii scriitori preferaĠi, atât din literatura
română, cât úi din cea universală..
4. Ce părere aveĠi despre lumea care nu citeúte?
- Să nu citeúti e ca úi cum ai alege în mod voluntar să ¿i orb. E ca úi cum Ġi-ai tăia singur aripile
imginaĠiei. E faptul de a te transforma, cu o vorbă a
unui ¿losof român, din subiect uman în obiect uman.
Nu poĠi înĠelege ce este lumea úi ce eúti tu decât în
compania celor care au gândit literar, ¿loso¿c, poetic aceste lucruri înaintea ta. Cum spunea un alt scriitor, doar prin alĠii ajungem la noi înúine. Concret úi
dur spus, cine nu citeúte cu greu se poate numi om.
5. În ce moment aĠi realizat că aveĠi înclinaĠii pentru a scrie?
- De scris, cu adevărat, am început după douăzeci de ani. Până atunci am citit cu înfrigurare. Pe
mine m-au născut, parĠial, úi cărĠile. Sunt oarecum
copilul lor din Àori. Micul meu destin e legat fatalmente de carte. De aceea vă recomand úi vouă cărĠile,

începând cu cele de úcoală úi continuînd cu cele pe
care le citiĠi de plăcere, din curiozitate intelectuală.
Vă propun cel mai bun prieten pe care îl puteĠi întîlni
pe parcursul existenĠei, unul care nu trădează niciodată – cartea. Tot ceea ce am făcut în viaĠă – dacă am făcut ceva – se datorează cărĠii. Cititul aplicat e primul
pas spre profesiunea de scriitor. În viaĠă putem deveni
chiar ceea ce ne propunem să ¿m.
6. ConsideraĠi că premiile pe care le-aĠi câútigat sînt importante pentru cariera dumneavoastră?
- Premiile sunt doar palide consolări pentru
munca neútiută úi insolită a scriitorului. Scriitorii
adevăraĠi nu scriu pentru premii. Ei scriu doar de
amorul existenĠei, pentru că nu-úi pot imagina viaĠa în afara scrisului úi a cititului. Cel mai adevărat
premiu rămîne interesul úi recunoútinĠa cititorului, a
tinerilor precum domniile voastre…
Interviu realizat, în cadrul proiectului numit Scriitorul la clasă, de: Ionescu Adela, Marinescu Iulia, Rizea
Cristiana, Stanciu Sânziana,
Colegiul NaĠional „Mihai Viteazul”, Ploieúti
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Identitatea úi misiunea Bisericilor Orientale Catolice în Europa,
Întâlnirea ierarhilor catolici Orientali
Lvov, Ucraina, 23-26 octombrie 2014
Rolul úi misiunea Bisericilor orientale catolice
în parcursul ecumenic, situaĠia creútinilor din Orientul Mijlociu, semni¿caĠia úi provocările Bisericii greco-catolice ucrainene la împlinirea a 25 de ani de la
intrarea sa în legalitate sunt temele atinse în mesajul
adoptat de episcopii orientali catolici la sfârúitul întâlnirii lor anuale.
Întâlnirea anuală a ierarhilor catolici orientali din
Europa s-a desfăúurat anul acesta la Lvov (Ucraina), cu
ocazia împlinirii a 25 de ani de la intrarea în legalitate
a Bisericii greco-catolice ucrainieie, la invitaĠia Preafericirii Sale Sviatoslav Shevchuk, Arhiepiscop Major
de Kiev-Halyþ. Întâlnirea s-a desfăúurat la Centrul de
ExerciĠii Spirituale Shyroka 4 – Briukhovychi (Lvov).
La Lvov, 45 de episcopi orientali catolici din
Europa s-au confruntat asupra identităĠii úi a misiunii
Bisericilor Orientale Catolice în miúcarea ecumenică úi
în societăĠile europene.
În cadrul lucrărilor au intervenit Exarhul Apostolic pentru catolicii de rit bizantin din Grecia, PS Dimitrios Salachas, PSS Virgil Bercea, Episcop de Oradea-Mare (România) úi PSS Borys Gudziak, Episcop al Eparhiei
Sf. Vladimir cel Mare de Paris pentru ucrainenii grecocatolici din FranĠa, Benelux úi ElveĠia, care a propus o
reÀecĠie asupra rolul bisericilor în societatea ucraineană,
de la intrarea în legalitate a Bisericii greco-catolice în
1993 până la recenta “RevoluĠie a demnităĠii” începută
cu evenimentele din PiaĠa Maidan acum un an.
În cadrul întâlnirii, participanĠii au vizitat Universitatea Catolică Ucraineană, ascultând mărturia
directă a unor protagoniúti ai „RevoluĠiei demnităĠii”,
printre care Primarul Lvovului, Andriy Sadovyi.
Sâmbătă, 25 octombrie, participanĠii s-au întâlnit cu primarul Lvovului, Andriy Sadovyi úi au participat la o ceremonie solemnă care a avut loc la Teatrul
Operei din oraú, pentru a celebra aniversarea intrării în
legalitate a Bisericii greco-catolice din Ucraina, pentru
a înmâna premiul în onoarea fericitului martir Omelian
Kovch, mort în lagărul de concentrare de la Majdanek
úi pentru a începe celebrările pentru anul dedicat Mitropolitului Andrej Sheptytskyi, Arhiepiscop de Lvov din
1900 până în 1944.
Întâlnirea s-a încheiat cu celebrarea S¿ntei Liturghii în Catedrala Sf. Gheorghe din Lvov.
La întâlnirea desfăúurată sub patronajul Consiliul
ConferinĠelor Episcopale din Europa (CCEE) a participat IPS Thomas Edward Gullickson, nunĠiul Apostolic
în Ucraina, IPS Cyril Vasil’, Arhiepiscopul Secretar al
CongregaĠiei pentru Bisericile Orientale, IPS Mieczyslaw Mokrzycki, arhiepiscop latin de Lvov, pr. Michel

Remery, Vice Secretar General al CCEE.
La ¿nalul întâlnirii episcopii participanĠi au
transmis următorul mesaj:
Mesajul episcopilor catolici orientali
Lvov, Ucraina, 26 octombrie 2014
Noi, episcopii, reprezentanĠi ai diferitelor Biserici sui iuris din Europa, reuniĠi la Lvov în perioada
23-26 octombrie 2014, pentru a reÀecta úi a discuta în
jurul temei “Misiunea Bisericilor Orientale Catolice la
50 de ani de la promulgarea decretelor conciliare Orientalium Ecclesiarum úi Unitatis Redintegratio” úi la
aniversarea a 25 de ani de la intrarea în legalitate a Bisericii greco-catolice ucrainene.
La încheierea întâlnirii noastre dorim să împărtăúim câteva reÀecĠii:
Rolul úi contribuĠia Bisericilor orientale catolice pe drumul ecumenismului
Pornind de la a¿rmaĠia conciliară care exprimă
grija Bisericii Catolice pentru Bisericile Orientale úi
care îndeamnă la înÀorirea lor úi la asumarea misiunii
lor cu o reînnoită vigoare apostolică (cfr. Orientalium
Ecclesiarum, 1),
- rea¿rmăm, cu o mai mare conútientizare, dreptul úi obligaĠia noastră pentru grija pastorală a credincioúilor noútri oriunde ar ¿ ei úi, de asemenea, obligaĠia
de a vesti Evanghelia celor care nu o cunosc încă;
- ne exprimăm speranĠa fraternă că Bisericile ortodoxe, de asemenea, îúi vor îndeplini, în dragoste úi
adevăr, misiunea pe care Dumnezeu le-a încredinĠat-o;
- recunoaútem, de asemenea, Bisericilor ortodoxe, dreptul la aceeaúi preocupare pentru îngrijirea propriilor credincioúi în întreaga lume, fără antagonisme úi
respectând dreptul la libertatea religioasă;
- a¿rmăm că diviziunea Bisericii unice a lui
Cristos este o anomalie ecleziologică ce nu poate ¿
(continuare în pag. 9)
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(urmare din pag. 8)

considerată ca normă pentru viaĠa úi misiunea Bisericii;
- împărtăúim cu Bisericile ortodoxe aceeaúi
preocupare faĠă de orientările culturale úi sociale care
conduc la secularizarea progresivă úi descreútinarea
Europei;
- avem convingerea că suntem chemaĠi la o implicare puternică, pentru că, chemarea la unitatea Bisericii lui Cristos constituie una dintre dimensiunile necesare, prioritare úi ireversibile ale identităĠii Bisericilor
catolice orientale, în ciuda di¿cultăĠilor úi a greutăĠilor
drumului ecumenic;
- subliniem că Bisericile catolice orientale intenĠionează să ¿e implicate activ în dialogul întemeiat pe
iubire úi adevăr, pe care Biserica Catolică îl poartă cu
Bisericile ortodoxe.
SituaĠia în Orientul Mijlociu
SituaĠia dramatică pe care o trăiesc creútinii din
Orientul Mijlociu úi alte minorităĠi religioase úi etnice care suferă din cauza violenĠei ce domină întreaga
regiune, a fost subiectul reÀecĠiei úi rugăciunii noastre. Asigurându-i pe preoĠii din aceste zone, precum úi
pe credincioúii lor, de sprijinul úi solidaritatea noastră,
reamintim că pacea úi reconcilierea în Orientul Mijlociu nu se vor obĠine decât printr-o intervenĠie clară úi
fermă a comunităĠii internaĠionale, Ġinându-se cont de
toate părĠile implicate, intervenĠie îndreptată mai ales
către promovarea libertăĠii religioase úi de conútiinĠă,
precum úi spre o investiĠie masivă în educaĠie pentru a
forma noi generaĠii capabile de a dialoga între ele.
A 25-a aniversare a punerii în legalitate a Bisericii greco-catolice ucrainene
Ne-am reunit în Ucraina úi pentru a sărbători a

25-a aniversare a intrării în legalitate a Bisericii GrecoCatolice Ucrainene. Renaúterea sa este un eveniment al
ProvidenĠei divine care impulsionează astăzi întreaga
Biserică spre un discernământ atent, spre un reînnoit
elan misionar în vestirea Evangheliei úi spre o implicare mai puternică, în special în faĠa noilor provocări
pastorale, rezultate din actuala situaĠie a Ġării.
Asigurăm întreg poporul ucrainean de rugăciunea, apropierea úi solidaritatea noastră în faĠa conÀictului militar continuu în partea de est a Ġării, însoĠit de
agresiuni externe care provoacă atât de multă suferinĠă,
mai ales în rândul populaĠiei civile. Îi invităm pe toĠi să
pornească fără întârziere pe calea păcii úi a reconcilierii.
Această aniversare a fost trăită úi celebrată liturgic implorând binecuvântarea lui Dumnezeu úi protecĠia Preas¿ntei Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului úi Mamă a Bisericii.
Biroul de presă al CCEE
Consiliul ConferinĠelor Episcopale Europene include, în
momentul de faĠă, 33 de ConferinĠe Episcopale, reprezentate de
PreúedinĠii lor, de Arhiepiscopii Luxemburgului úi al Principatului Monaco, de Arhiepiscopul MaroniĠilor din Cipru, de Episcopul de Chiúinău (Rep. Moldova), de Episcopul eparhial de
Munkachevo úi de administratorul apostolic al Estoniei. Actualul
preúedinte este Cardinalul Péter ErdĘ, Arhiepiscop de Esztergom-Budapesta, Primatul Ungariei, iar VicepreúedinĠii sunt Cardinalul Angelo Bagnasco, Arhiepiscop de Genova, Mons. Józef
Michalik, Arhiepiscop di PrzemyĞl, Polonia. Secretarul General
al CCEE este Mons. Duarte din Cunha. Secretariatul îúi are sediul în St. Gallen (ElveĠia). www.ccee.eu
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Ioan DĂRĂBĂNEANU

PASTILA CREDIN܉EI
(III)
4. ÎNTOARCEREA
„FUGARULUI AMBIENTAL”.
Expresia „fugarului ambiental” citată de
Papa Benedict al XVI-lea în „Mesajul pentru cea
de-a XLIII-a Zi Mondială a Păcii” (ianuarie 2010),
m-a fascinat ܈i în acela܈i timp m-a oripilat, prin
semnifica܊ia ܈i consecin܊ele ei pentru societatea
umană. Fascina܊ia vine de la frumuse܊ea ܈i puterea de sugestie a metaforei, iar înspăimântarea de
la mecanismele ܈i consecin܊ele acestei evadări ambientale, care s-a produs cu precădere ܈i terifiantă
intensitate mai ales în cea de-a doua jumătate a secolului XX (cel pu܊in în România!).
„Fugari ambientali” sunt cei care au părăsit
la un moment dat ambientul strămo܈ilor. Au părăsit ambientul natural, în exodul lor de ܊ară la ora܈
܈i drept consecin܊ă, pe termen mediu ܈i lung, au
părăsit ܈i ambientul societal, cultural, religios, în
care au vie܊uit ei ܈i părin܊ii lor. Au devenit un fel
de imigran܊i în noul ambient, supunându-se la complicate mecanisme de adecvare, prin care, mul܊i, au
trecut cu multă greutate ܈i un noian de frustrări.
Să analizăm pu܊in cauzele ܈i mecanismele
acestui fenomen.
Unii au devenit „fugari ambientali” deoarece ambientul natural în care trăiau s-a degradat
în a܈a mod, încât nu mai era adecvat felului lor de
via܊ă. Agresa܊i de producerea unor dezechilibre,
datorate despăduririlor, de܈ertificărilor, poluărilor industriale, la care de multe ori au fost părta܈i
incon܈tien܊i, au căutat un nou mediu de via܊ă, cel
urban.
Al܊ii au devenit „fugari ambientali” dintr-un
ambient, destul de asemănător cu cel natural - mediul rural - datorită unor masive politici de industrializare, ori atra܈i de mirajul facilită܊ilor existen܊ei
citadine.
La o analiză mai atentă s-ar putea constata
că cei din prima categorie, cei care au fost fortui܊i
să-܈i părăsească ambientul natural, devenit ostil
vie܊ii lor, au avut lungi ezitări, au dat curs cu multă greutate exodului. Comunitatea din Băi܊a-Bihor,
zonă cu exploatări de uraniu, ori cei din Zlatna,
jude܊ul Alba, zonă poluată industrial, până aproape
de limita suportabilită܊ii, sunt doar două exemple
edificatoare în acest sens.
Indiferent de cauze, părăsirea ambientului
natural, cel dăruit de Creator, omului spre a-l păzi
܈i cultiva, a܈a cum ne arată revela܊ia biblică este un
fenomen scăpat de sub controlul legilor ecologice.
De la ce au plecat persoane ܈i nu de pu܊ine
ori, segmente mari de popula܊ie umană?

De la un ecosistem antropizat de tip rural,
foarte asemănător cu mediul natural. Aici popula܊ia
umană se încadra în categoria producătorilor de
hrană desfă܈urându-܈i via܊a ܈i activitatea în agroecosisteme, care până în urmă cu 60 - 70 de ani, erau
aproape clone ale ecosistemelor naturale. Antropizarea lor, cu efecte negative pentru om, a fost un
proces destul de lung. Dar nici chiar astăzi nu este
o prăpastie dezastruoasă între cele două ambiente.
În aceste ecosisteme antropizate de tip rural, existau pu܊ini consumatori (în exclusivitate) de hrană.
Dascălul, preotul, chiar ܈i aparatul administrativ,
nu erau numai consumatori, ei având, aproape în
toate cazurile, ܈i preocupări de producere a hranei.
Exodul de la ܊ară la ora܈, a determinat ܈i
alte muta܊ii. Acest „fugar ambiental” a părăsit, pe
nesim܊ite, atât ambientul cultural, cât ܈i cel religios al satului. La ܊ară, într-un mediu atât de apropiat de cel natural, individul uman trăia ܈i practica
revela܊ia divină, prin care Dumnezeu (a܈a cum ne
arată în Cartea Genezei) l-a făcut pe om stăpân peste natură, cerându-i să o păzească, să o cultive ܈i
să-i supună vremelnicele manifestări extreme (secete, inunda܊ii etc.), din postura de „stăpân - administrator”. ܉ăranul era con܈tient nativ ܈i mereu
con܈tientizat de Biserică, fiind cre܈tin practicant, de
faptul că a existat încă din vremea protopărin܊ilor
Adam ܈i Eva „fructul oprit” care nu trebuie consumat. Natura, succesoarea Grădinii Edenului, nu
este un spa܊iu al plăcerilor consumiste!. ܇i totu܈i
răul s-a petrecut, fiind din păcate liberul arbitru al
omului, care nu a în܊eles îndemnul Creatorului de
a păzi crea܊ia. Fugarii ambientali, au fost atât de
mul܊i încât satele au rămas goale. ܇i tot goale sau
aproape goale au rămas bisericile acestora. Fenomen parcă mai accentuat în România decât în alte
܊ări vest europene.
Dumnezeu a privit cu triste܊e ܈i răbdare
acest fenomen ܈i a a܈teptat răbdător schimbarea
op܊iunii omului fa܊ă de ambientul natural rural, parte a Crea܊iei Sale.
Fiul risipitor „fugarul ambiental” este pus
în situa܊ia, din ce în ce mai obligat, de criza economică a acestui prim deceniu al mileniului III, să se
întoarcă la ambientul părăsit cu atâta voluptate, în
deceniile trecute.
Acolo unde trăiesc părin܊ii ܈i bunicii vi܊elul
cel gras, va fi din nou sacrificat, în aceea܈i paternă bucurie a reîntoarcerii. Oricum ambientul rural,
este primitor, a܈teptând voin܊a ܈i truda, „fugarului
ambiental” ܈i ritualul „vi܊elului cel gras” nu va în(continuare în pag. 11)
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(urmare din pag. 10)

târzia să ܈i-l trăiască cel întors, chiar dacă părin܊ii
nu mai trăiesc.
În acest ambient, părăsit cândva, există o
casă a Tatălui, care pregăte܈te bucuria ܈i „ospă܊ul
reîntoarcerii”. Este Biserica ܈i preotul care trebuie
să fie gazda primitoare ܈i dăruită a reîntoarcerii.
Pe lângă dăruire ܈i har preotul locului trebuie să-܈i formeze priceperea organizării ospă܊ului
spiritual al reîntoarcerii. Să fie primul care renun܊ă
la statutul de „fugar ambiental”, dacă cumva l-a
avut, să devină cetă܊ean cu „domiciliu ambiental”
stabil, aducând sub stre܈ina bisericii ܈i apoi în Casa
Tatălui, suflarea cre܈tină.
Va fi necesară construirea unei noi
mentalită܊i ambientale, ambientul rural de astăzi
fiind mult diferit de cel părăsit cu zeci de ani în
urmă. Drumeagul de ܊ară, poate fi înlocuit cu un
drum asfaltat, casele pitite spre pământ, vor fi înlocuite cu vile ܈i fa܊ade pastelate, policolore. Hora
sau balul satului vor deveni amintiri nostalgice,
„discotecile” devenind spa܊iul de distrac܊ie ܈i întâlnire a tineretului. Cu toate acestea „râul, ramul” să
rămână neagresate, „păzite” precum spune cartea
Genezei de către „cetă܊enii ambientului”, pădurile
să rămână păduri, pentru copiii viitorului, care să
poată spune mereu, în canta܊ii nostalgice ܈i duioase, „copil fiind păduri cutreieram”.
Biserica ܈i preotul ambientului, împreună
cu dascălul, medicul ܈i ceilal܊i intelectuali ai satului să împlinească ceea ce Papa Ioan Paul al II-lea
numea „necesitatea morală a unei noi solidarită܊i”.
Primul, al doilea ܈i ultimul pas în formarea
„noii solidarită܊i” pentru păstrarea ecologică a ambientului natural, este convingerea nestrămutată,
conform căreia, acesta este crea܊ia lui Dumnezeu
pe care trebuia să o păzim prin fapte urgente, acum
܈i aici.
Nedorind să rămânem suspenda܊i la
înăl܊imea postulatelor, coborâm pe solul faptelor,
expunându-ne părerile-speran܊e, sub genericul: rolul preotului în formarea unei noi „solidarită܊i ambientale”, într-o modalitate de proiectare, de „îndrumar” de ac܊iune.
1. Preotul trebuie să fie fermentul ܈i în
acela܈i timp artizanul reconstruc܊iei rela܊iei ܈i atmosferei de solidaritate ambientală. Ne gândim
la ambientul existen܊ial (rela܊ia om - natură) ܈i la
ambientul spiritual (rela܊ia om - divinitate). Cele
câteva sugestii, expuse „telegrafic”, vor întări, probabil, vrerea, putin܊a ܈i dăruin܊a preotului.
Precum în procesul biologic de osteogeneză,
este nevoie de ni܈te centre de osificare, a܈a ܈i în
procesul de formare a solidarită܊ii ambientale, trebuie să se pornească de la ni܈te „centre de solida-

ritate”. Acestea se formează în jurul unor „răsări܊i”
ai satului, personalită܊i culturale, administrative
sau din ob܈tea satului, înzestra܊i cu competen܊e valorice ܈i carismă socială. Preotul nostru trebuie să-i
caute, să-i selecteze, ܈i la nevoie să-i formeze. Ar
urma apoi o etapă de identificare a preocupărilor,
pasiunilor acestora să stabilească punctele comune în comportamentul ܈i psihologia lor. Urmează
apoi rela܊ionarea directă cu ace܈tia: ini܊ierea unor
contacte concrete prin întâlniri colocviale, vizite
reciproce, organizarea de activită܊i comune cultural-distractive interfamiliale.
2. Preotul trebuie să fie o prezen܊ă vie, activă
܈i de permanen܊ă (nu doar duminica, la sărbători,
înmormântări ori cununii) în via܊a comunită܊ii.
Practicarea regulilor elementare ale polite܊ii, o
vorbă bună spusă mereu, o faptă de întrajutorare, rela܊ie amiabilă cu administra܊ia locală ܈i cu
reprezentan܊ii institu܊iilor (܈coală, bibliotecă, firme etc.), în܊elegerea ܈i fră܊ietatea practicată cu
reprezentan܊ii celorlalte confesiuni. Iată câteva
direc܊ii pe care oricare preot are datoria să le urmeze.
3. Preotul nostru, greco-catolic, trebuie să
fie în permanen܊ă un luptător con܈tient că nu are
dreptul să abandoneze în fa܊a vicisitudinilor (care
nu sunt pu܊ine), înecându-se în apele tulburi ale lamentărilor. Va trebui să lupte, în primul rând ܈i de
cele mai multe ori cu propria-i stare de pasivitate,
de automul܊umire, de pudibonderie nemotivată. Să
lupte cu propriile prejudecă܊i ܈i cu prejudecă܊ile
altora. Să lupte în permanen܊ă, sistematic, pentru
ob܊inerea dreptului de participare la via܊a comunitară, chiar ܈i atunci când for܊e ostile se împotrivesc.
Exemplificăm această ultimă sus܊inere cu un caz
concret. Părintele protopop Ioan Mada din Beiu܈,
cu insisten܊ă, tenacitate ܈i diploma܊ie, a reu܈it ܈i
reu܈e܈te să participe la Tedeum-ri, în ܈coli sau la
nivel de municipiu, chiar dacă se părea că acest lucru poate să-l facă doar Biserica Ortodoxă Română.
4. Preotul trebuie să ini܊ieze ܈i să organizeze ac܊iuni periodice de ocrotire a mediului înconjurător, în colaborare cu celelalte confesiuni. De
asemenea să organizeze ac܊iuni comune cu ocazia
unor sărbători cre܈tine.
5. Preotul nostru trebuie să fie un vigilent
܈i neobosit contabil al faptelor de solidaritate ambientală ܈i un iscusit colec܊ionar de admira܊ie comunitară.
܇i pentru că toate acestea se reîntâlnesc,
oricât de întortocheate sau lungi ar fi drumurile ܈i
mijloacele, într-o sintagmă o rostim ܈i noi, acum,
final de articol. Preotul trebuie să fie viu Юi mereu
în stare de veghe spirituală Юi ambientală.
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Alin CREğU

De ce are suferin܊a valoare bene¿că
Nu există persoane care să ¿ evitat suferin܊a, nici
care să nu ¿ simĠit durerea. De܈i nu toĠi suntem părăsiĠi
de persoana iubită, nu tuturor ne moare cineva drag, nu
toĠi gustăm din umilinĠa de a nu ¿ recunoscuĠi ca oameni, nu toĠi ne îmbolnăvim de cancer úi nu toĠi ne ratăm
visele, cu toĠii suferim.
Neavând ce mânca suferim de foame, imaginându-ne că ¿nd sătui, am ¿ cei mai fericiĠi oameni. Dacă
avem ce mânca, suferim de frig úi am putea crede că o
sobă caldă e tot ceea ce ne lipseúte. Dacă nu ne este frig,
suferim că nu suntem iubiĠi Dacă suntem totuúi iubiĠi,
suferim că nu ne reuúesc planurile de realizare profesională sau că nu suntem recunoscuĠi în comunitatea
noastră ca o persoană importantă, valoroasă, demnă de
respectul tuturor. Vom suferi atunci când vom începe să
pierdem ceva din toate acestea sau, dacă nu, vom găsi
cu siguranĠă un alt motiv, chiar de-ar ¿ să îl căutăm în
adâncul nostru. ùi vom suferi iar. Nu tot timpul, nu în
permanenĠă, bineînĠeles, dar din când în când... úi atunci,
după o perioadă liniútită, poate chiar fericită, vom suferi
din nou, poate chiar cu voluptate.
De ce suferim?
Pentru că ne lipseúte ceva sau cineva? Pentru că
am ratat? Pentru că soarta ni se împotriveúte? Pentru că
întotdeauna vrem mai mult decât putem avea sau pentru
că purtăm în noi pecetea păcatului originar? Există suferinĠă a cărei cauză este în afara noastră: dezastre naturale,
accidente, oameni care ne fac rău, relaĠii care nu merg,
boli incurabile care ne afectează viaĠa sau pe cei dragi
etc. Există úi suferinĠă care vine din interiorul nostru: nu
útim ce vrem, facem alegeri gre܈ite, nu ne mulĠumim cu
ceea ce avem sau vrem ce nu se poate etc.
În primul caz suntem obligaĠi să ne confruntăm cu
o schimbare pe care nu ne-am dorit-o, în a doua situa܊ie
suportăm consecinĠele indeciziilor, alegerilor ܈i dorinĠelor noastre nesăbuite. În ambele situa܊ii, útim că aúa cum
a fost nu va mai ¿, că ceva s-a schimbat sau este nevoie
să ¿e schimbat, indiferent dacă ne convine sau nu.
De unde útim toate acestea? Pentru că suferim.
SuferinĠa ne ajuta să creútem, să ne revizuim nevoile úi
dorinĠele, să ne confruntăm cu noi înúine sau... să pierdem totul.
SuferinĠa ne obligă să facem o alegeri; să luăm decizii: viaĠa sau moartea, creúterea sau stagnarea, trecerea
la un stadiu superior al conútiinĠei de sine sau regresul
către o formă primitivă de existenĠă. SuferinĠa ne obligă
să ne uităm acolo unde nu vrem să vedem că ceva nu
este în regulă cu noi sau cu lumea în care trăim, deoarece
suferinĠa nu o mai putem ignora aúa cum am făcut până
acum cu tot ceea ce nu ne-a convenit.
Jean Piaget, care a revoluĠionat psihologia dezvoltării copilului prin descoperirile sale, a descris procesul
de adaptare al acestuia, ca úi al adultului, ca ¿ind compus

din două aspecte, aÀate în permanentă confruntare: pe de
o parte, asimilarea, adică tendinĠa de a percepe lumea úi
pe noi înúine prin prisma a ceea ce cunoa܈tem deja, iar pe
de altă parte, acomodarea, adică schimbarea modului de
a vedea lumea pentru a face „loc” noilor experienĠe care
nu se mai potrivesc cu ceea ce útiam înainte.
SuferinĠa este expresia tensiunii dintre două tendinĠe asemănătoare: aceea de a păstra ceea ce avem, ceea
ce útim, ceea ce ne este deja familiar, în special referitor
la noi înúine, úi tendinĠa de a ne schimba, de a creúte, de
a ne atinge potenĠialul uman.
Nici una dintre cele două forĠe nu este bună sau
rea, utilă sau inutilă. Avem nevoie să păstrăm ceea ce
avem deja pentru a rămâne noi înúine, după cum avem
sădită în noi úi nevoia de a creúte, de a ne dezvolta spiritual, suÀeteúte, ca oameni în deplinătatea cuvântului.
SuferinĠa este tensiunea dintre cele două nevoi. Este cutremurul care reaúează plăcile tectonice într-o nouă poziĠie stabilă.
De exemplu îndrăgostitul părăsit - suferă pentru
că este deziluzionat, dezamăgit, obligat să accepte că iubirea lui a fost doar o himeră, că a fost minunată doar în
imaginaĠia lui. Realitatea vine peste el ca un buldozer úi
îl obligă, prin suferinĠă, să revină cu picioarele pe pământ. Tânărul confruntat cu un eúec profesional - suferă
pentru că a descoperit că nu este atât de bun pe cât îúi
închipuia sau a aÀat că nu e totul să ¿i grozav pentru a
reuúi, uneori succesul depinzând úi de alte variabile pe
care le ignorase până atunci.
SoĠul sau soĠia îndoliat / ă suferă pentru că a pierdut un om care devenise o parte din sine úi acum e obligat
/ ă să înveĠe a trăi din nou de unul singur, având suÀetul
schilodit úi neîmplinit. Părintele dezamăgit de propriul
copil - suferă pentru că úi-a pus în el niúte speranĠe nerealiste, pentru că a aúteptat ceea ce nu putea veni úi abia
acum îúi dă seama de acest lucru.
Atâta timp cât suferinĠa este la vedere, este acceptată úi trăită în mod autentic, cu tot cortegiul său de
lacrimi, bocete, chipuri încremenite, paúi ezitanĠi úi sentimente sfâúietoare, ea îúi atinge scopul, se consumă úi
dispare cu timpul.
În psihoterapie există expresia „a face doliul” care
se referă la acceptarea pierderii ca un dat inevitabil úi
exprimarea deschisă a durerii. Cei incapabili să îúi facă
doliul după o pierdere concretă sau simbolică, sunt adesea incapabili să îúi reia viaĠa normală anterioară.
Există deasemenea oameni atât de „pricepuĠi” în
a se ignora pe ei înúiúi úi propriile nevoi, încât suferinĠa
este „obligată” să ia forme extreme pentru a-úi face simĠită prezenĠa. Un exemplu este atacul de panică deoarece,
numărul celor care suferă a crescut în ultimul timp. ExplicaĠia ar ¿ legată de raportul disproporĠionat de mare
(continuare în pag. 13)
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Unindu-ne putem face o schimbare
Campusul Ecumenic de la Loreto (Italia) este
locul unde diferitele confesiuni (romano-catolici, greco-catolici, ortodocúi, luterani úi anglicani) úi naĠionalităĠi (italieni, români, englezi, suedezi úi danezi)
se întâlnesc an de an pentru a găsi un moment în care
toĠi sa îl simtă pe Dumnezeu în mijlocul lor . Datorită
Biroului Pastoral din Oradea s-a putut realiza întâlnirea pentru organizarea ei. Acesta a avut loc în Oradea (24-28 octombrie), având ca scop ¿nalizarea programului pentru Campusul din anul acesta, adunând
reprezentanĠii diferitelor delegaĠiuni din Danemarca,
Anglia, Italia, reprezentanĠi ai bisericii ortodoxe din
ReúiĠa, AsociaĠiei Tineretului Român Unit din Cluj úi
Oradea, care compun campusul de la Loreto, aceútia
participând totodată la primirea Crucii úi a Icoanei
care a fost pentru a doua oară în Oradea la 25 Octombrie. Crucea úi Icoana Zilelor Mondiale ale Tineretului, au fost date de către Sfântul Ioan Paul al II-lea,
,,Papă al tinerilor” pentru a ne uni din nou în credinĠă
úi rugăciune pe noi, tinerii.
Cu ocazia acestui eveniment organizat de către
Biroul Pastoral, am participat împreună cu tinerii din
Oradea la organizarea acestui moment special care a
avut loc în data de 25 octombrie. Drumul acestora a
fost unul lung, început în lumină de la Liceul Teologic
Greco-Catolic ,,Iuliu Maniu”, continuându-se în rugăciune úi cântece în Catedrala Greco-Catolică. Câteva
cuvinte au fost adresate de către reprezentanĠii Biroului Pastoral tuturor celor prezen܊i la eveniment, iar în
continuare în onoarea Crucii au fost pregătite cântece
de către elevii Liceul Teologic Iuliu Maniu Oradea úi
rugăciuni de către diferitele delegaĠii din Danemarca,
Italia, Anglia reprezentanĠi ai bisericii ortodoxe din
ReúiĠa, ai AsociaĠiei Tineretului Român Unit din Cluj
úi Oradea. După citirea Evangheliei Părintele Antonio
Chifor a transmis mesajul Episcopului Virgil Bercea,
care nu a putut ¿ prezent la eveniment.
Drumul mai departe a constat în deplasarea
Crucii úi a Icoanei la Catedrala Romano-Catolică,

prin centrul oraúului, în văzul tuturor. Odată ajunúi,
tinerii au fost întâmpinaĠi de către Episcopul Romano-Catolic, care a Ġinut să le mulĠumească tuturor celor care au participat la realizarea acestui eveniment.
Duminică dimineaĠa am participat la Sfânta
Liturghie în Biserica Romano-Catolică împreună cu
preoĠii úi delegatiile prezente pentru plani¿carea campusului, pentru a mulĠumi bunului Dumnezeu toate
lucrurile minunate care ne-au adunat pe parcursul zilelor trecute úi încheind Zilele Ac܊iunii Catolice. DelegaĠiile au stabilit pe parcursul acestor zile programul Campusului care va avea loc în noul an, ca după
aceea, rând pe rând, ¿ecare să se întoarcă în Ġara lui.
În aceste zile am avut plăcerea úi norocul de a
întâlni oameni simpli, cu idei măreĠe, care ne ajută
să realizăm de fapt cât de importanĠi suntem ¿ecare
în felul nostru úi că nimeni nu are dreptul să ne înlocuiască. Un lucru care mi-a rămas în gând este acela
că unindu-ne putem face o schimbare, indiferent de
religie, naĠionalitate, vârstă úi orice alte criterii pentru
că împreună suntem mai puternici, iar fără acest lucru
am putea considera viaĠa neîmplinită.
Mikloú NOEMI

(urmare din pag. 12)

dintre stresul cotidian úi capacitatea - aparent redusă în
cazul multora - de a ܈i-l gestiona adecvat. Un alt exemplu este cel al tulburărilor de conversie, în care dorinĠe
úi nevoi ignorate îúi manifestă prezenĠa prin simptome
legate de funcĠionarea corpului. Depresia nevrotică este
úi ea rezultatul unui conÀict între dorinĠe úi realitate sau
între modul uneori defectuos de a gândi úi datele contradictorii ale realităĠii. De aceea, nu sunt puĠini cei care
consideră că cel care vine în suferinĠă la un psihiatru sau
la un psihoterapeut nu trebuie ajutat să scape cât mai
repede de suferinĠa respectivă, ci să ¿e determinat a înĠelelege care este sensul acesteia, de unde vine úi ce anume
este nevoie să ¿e schimbat în viaĠa proprie, altfel, va ¿

prea puĠin tentat să îi mai aÀe cauza, expunându-se riscului de a cădea din nou, pe viitor, în aceeaúi capcană a
ignorării de sine. Există úi suferinĠe fără rost; gratuite,
inutile, din care nu se poate învăĠa nimic, care nu duc
la nimic bun. De exemplu, suferinĠă care apare la unii
din cei cu boli psihice grave: tocmai creierul, care ar ¿
trebuit folosit la „interpretarea” úi asimilarea, cu sens, a
suferinĠei este incapabil de a face aúa ceva.
SuferinĠa are o valenĠă pozitivă, adaptativă pe termen lung; chiar úi din suferinĠa confruntării cu propriul
sfârúit se poate învăĠa ceva, care ne ajută să ne trăim mai
consistent viaĠa, atâta câtă a mai rămas, úi care ne pregăteúte, în acelaúi timp, pentru marea trecere în eternitate.
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Ioan MĂGHERUùAN

PREOğIA, SLUJIRE APOSTOLICĂ
În ¿ecare sacrament, Cristos Se dăruieúte celor
ce s-au încorporat în Sine ca mădulare ale Trupului Sau
tainic, Biserica. În Euharistie Isus se dăruieúte cu însuúi Trupul úi Sângele Sau, dar în chip nevăzut. Însă,
voind să Se dăruiască Bisericii úi în chip văzut, Cristos
a găsit de cuviinĠă să acĠioneze prin intermediul persoanelor. Catehismul Bisericii Catolice § 1546-1547
face distincĠie între PreoĠia comună a credincioúilor úi
PreoĠia ministerială.
PreoĠia comună a credincioúilor, instituită de
Cristos, a făcut din Biserica Sa: „împărăĠie, preoĠi ai
lui Dumnezeu” (Ap. 1,6). Întreaga comunitate a credincioúilor devine comunitate sacerdotală, toĠi colaborează
la zidirea Trupului lui Cristos, după condiĠia úi funcĠia
proprie ¿ecăruia, ¿ind egali în demnitate úi acĠiune întrucât sunt renăscuĠi în Cristos. Credincioúii sunt consacraĠi de a ¿ «preoĠie sfântă», numai prin sacramentele
Botezului úi Mirului. „Credincioúii sunt aceia care, încorporaĠi lui Cristos prin Botez, sunt constituiĠi Popor
al lui Dumnezeu úi de aceia, făcuĠi părtaúi în modul lor
propriu la funcĠia preoĠească, profetică úi regească a lui
Cristos, sunt chemaĠi să exercite, ¿ecare conform condiĠiei proprii, misiunea pe care Dumnezeu a încredinĠat-o
Bisericii ca să o îndeplinească în lume”. (1)
PreoĠia ministerială sau ierarhică a episcopilor
úi a preoĠilor este diferită în esenĠă de preoĠia comună a credincioúilor, deoarece prin ea se conferă o putere sacră necesară slujirii. Pe aceste persoane Cristos
le alege úi le s¿nĠeúte prin Sacramentul PreoĠiei, dându-le Bisericii aúa precum Tatăl L-a dat pe El lumii:
„Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, va trimit úi Eu pe
voi” (In. 20, 21). Cei hirotoniĠi îúi exercită slujirea faĠă
de Poporul lui Dumnezeu prin învăĠătură, «munus docendi»; prin cultul divin, «munus liturgicum»; úi prin
conducerea pastorală, «munus regendi». PreoĠia ministerială a fost instituită de Cristos, prin sacramentul
PreoĠiei orânduit la Cina cea de Taină în Cenacolul din
Ierusalim când a orânduit Euharistia cu care ocazie a
zis Apostolilor Săi: „aceasta să faceĠi spre pomenirea
Mea” (Lc. 22,19).
PreoĠia ministerială este unul din mijloacele prin
care Cristos zideúte, dar úi călăuzeúte neîncetat Biserica. Datorită acestui fapt ea este transmisă prin sacrament propriu úi este pusă în slujba preoĠiei comune
spre dezvoltarea harului baptismal al tuturor creútinilor. „PreoĠia ministerială nu are doar datoria de a-L reprezenta pe Cristos - Capul Bisericii - în faĠa adunării
credincioúilor; ea acĠionează úi în numele întregii Biserici atunci când îi înfăĠiúează lui Dumnezeu rugăciunea
Bisericii úi mai ales atunci oferă Jertfa euharistică”. (2)
Întreaga Biserică, Trupul lui Cristos, se roagă úi
se jertfeúte «per ipsum et cum ipso et in ipso»; «prin
Cristos, cu Cristos úi în Cristos». Trimisul lui Cristos

vorbeúte úi acĠionează, nu cu putere proprie, ci în virtutea celei primite. „PreoĠia este un sacrament care
dă puterea preoĠească úi harul de a putea îndeplini cu
s¿nĠenie slujbele bisericeúti. Cea mai înaltă putere
preoĠească este: de a preface pâinea úi vinul în Trupul
úi Sângele lui Isus Cristos; de a ierta păcatele; de a
predica cuvântul lui Dumnezeu. […]. Preotul este între Dumnezeu úi om; el prezintă rugăciunile noastre la
Dumnezeu úi ne aduce binefacerile lui Dumnezeu”. (3)
Ministeriul sacramental în Biserică este slujire
colegială úi personală exercitată în numele lui Cristos.
Odată cu sacramentul PreoĠiei, Apostolii úi prin ei episcopii úi preoĠii, sunt înzestraĠi cu puterea de a preface
pâinea úi vinul comun în Trupul úi Sângele lui Isus pentru a ¿ oferite credincioúilor spre vindecarea suÀetului
úi a trupului. Puterea de a ierta păcatele a fost încredinĠată apostolilor când Isus a suÀat asupra lor úi a
zis: „LuaĠi Spirit Sfânt! Cărora veĠi iert păcatele, le vor
¿ iertate, úi cărora le veĠi Ġine, vor ¿ Ġinute” (In. 20,2223). Predicarea cuvântului lui Dumnezeu a fost încredinĠată astfel: „MergeĠi în toată lumea úi propovăduiĠi
Evanghelia la toată făptura!” (Mc. 16,15). Însă, propovăduirea Evangheliei nu poate ¿ făcută oricum, ci în
conformitate cu voinĠa lui Cristos care a zis: „faceĠi
ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui úi al Fiului úi al Sfântului Spirit, învăĠându-i să
Ġină toate câte v-am poruncit” (Mt. 28,19-20). „PreoĠia este sacramentul prin care misiunea încredinĠată de
Cristos apostolilor continuă să se exercite în Biserică
până la sfârúitul veacurilor: este deci sacramentul slujirii apostolice úi cuprinde trei grade: episcopatul, presbiteratul úi diaconatul”. (4)
Episcopul primeúte plinătatea sacramentului
PreoĠiei; este împărĠitorul harului supremei PreoĠii úi
capul văzut al Bisericii particulare. Prezbiterii depind
de episcop în exercitarea puterii lor, păstoresc sub autoritatea lui úi poartă împreună responsabilitatea păstoririi Bisericii particulare. Diaconii primesc impunerea
mâinilor în vederea slujirii cu episcopii úi preoĠii lor.
„Ritul esenĠial al sacramentului PreoĠiei – pentru cele
trei grade – îl constituie impunerea mâinilor de către
episcop pe capul candidatului la hirotonie precum úi
rugăciunea speci¿că de consacrare, prin care se cere de
la Dumnezeu revărsarea Spiritului Sfânt úi a darurilor
sale potrivite cu slujirea pentru care este hirotonit candidatul”. (5)
Actul sacramental de integrare în unul din gradele preoĠiei conferă un dar al Spiritului Sfânt ce permite exercitarea unei puteri sacre, «sacra potestas», care
provine de la însuúi Cristos prin Biserică. Acest act se
numeúte ordinaĠio, hirotonie sau consecraĠio. Impunerea mâinilor de către episcop úi rostirea rugăciunii sunt
(continuare în pag. 15)
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Întâlnirea aniversară a Uniunii Culturale a românilor din
Létavértes
Devenită deja o tradiĠie aniversarea diferitelor personalităĠi la Leta
Mare (Létavértes), cea de-a XX ediĠie
a stat sub semnul cinstirii personalităĠilor: Iosif Vulcan, Ioan Irinyi úi Iustin Pop¿u. Iosif Vulcan (1841–1907),
care a trăit în Leta Mare, a fost publicist úi scriitor, membru al Academiei
Române. A fost iniĠiatorul apariĠiei
revistei “Familia“. Ioan Irinyi a fost
inventatorul chibritului cu fosfor iar
Iustin Pop¿u a fost teolog, protopop
greco-catolic úi scriitor.
La acest eveniment a participat
úi Preas¿nĠitul Virgil Bercea, alături
de o delegaĠie formată din reprezentanĠi ai Muzeului ğării Criúului, partenerul o¿cial în
această acĠiune, Muzeul Iosif Vulcan, Primăria Oradea,
Revista Familia úi Consiliul JudeĠean Bihor.
Evenimentul comemorării, ca în ¿ecare an, este
constituit din patru puncte. Primul moment este cel al
discursurilor de deschidere al acestui eveniment, care
a avut loc la Biblioteca Orăúenească la care au luat cuvântul, primarul oraúului Károly Menyhárt, preúedintele fondator al Uniunii Nemes János, preúedintele in
funcĠiune al Uniunii Krizsan Gabor úi alte o¿cialită܊i
invitate. Un discurs evocator a fost susĠinut de către:
ExcelenĠa sa domnul Alexandru Victor Micula, ambasadorul României în Ungaria.
Vernisajul expoziĠiei Iosif Vulcan a fost organizat de Muzeul ğării Criúurilor în colaborarea domnilor:
Ioan F. Pop, Florin Ardelean, Blaga Mihoc alături de
domnul Aurel Chiriac. Muzeul ğării Criúului a scos un
număr din publicaĠia lor în care evenimentul ce urma
să aibă loc la Leta a fost prezentat într-un mod deosebit
de redactorul Sorin Sotoc - exemplare au fost împărĠite

participanĠilor.
Al doilea moment a fost cel al slujbei religioase
de comemorare a celor trei personalităĠi. După slujba
religioasă personalităĠile care au luat parte la eveniment au fost invitate de către parohul Bisericii unde
s-a celebrat Slujba Parastasului să planteze un copac în
curtea Bisericii.
Al treilea moment a fost cel al depunerii de coroane la mormântul lui Iustin Pop¿u, din curtea Bisericii greco-catolice din localitate, apoi la placa memorială a lui Iosif Vulcan úi depunere de coroane la
mormântul lui Irinyi Janos.
Evenimentul s-a încheiat în acordul unor canĠonete, arii celebre din opere úi operete interpretate de
studenĠii FacultăĠii de Muzică din Oradea.
Indiferent de limba vorbită sau de credinĠă, toĠi
participanĠii la această comemorare s-au înĠeles úi au
avut drept fond comun interesul faĠă de înaintaúi úi faĠă
de făptuirile lor demne de pomenire.
Biroul de presă

(urmare din pag. 14)

semnul vizibil al consacrării. „În slujirea bisericească
a celui hirotonit, Cristos însuúi este prezent Bisericii
sale, în calitate de Cap al Trupului său, Păstor al turmei
sale, Mare Preot al jertfei răscumpărătoare, ÎnvăĠător al
Adevărului. Acest lucru îl exprimă Biserica atunci când
spune că preotul, în virtutea sacramentului PreoĠiei, acĠionează in persona Christi Capitis”. (6)
Preotul acĠionează atât în persoana lui Cristos
Capul, cât úi din însuúi puterea lui Cristos «virtute ac
persona ipsius Christi». PreoĠia este darul lui Dumnezeu sădit în suÀetul celor vrednici de a purta, cu cinste
úi cu mândrie smerită această Sfântă Taină. „PreoĠia se
săvârúeúte aici pe pământ, dar ea are rang între dregătoriile cereúti” (Sf. Ioan Gură de Aur). Fără cinstirea
preoĠiei nu se poate obĠine iertarea de păcate. Preo-

Ġia se manifestă în fapt prin sacramente úi prin virtuĠi.
Preotul prin caracterul lui exemplar úi prin modelul de
dăruire pentru cei pe care îi păstoreúte este un bun păstor. Isus zice: „Păstorul cel bun Îúi pune suÀetul pentru
oile Sale” (In.10,11). Este nevoie ca toĠi credincioúii să
ne rugăm pentru păstorii noútri; să-i iubim úi să ¿m mereu în preajma dânúilor; să le ascultăm úi să le urmăm
învăĠătura; iar la rândul nostru, să-i sfătuim în probleme civile úi de administraĠie, dacă avem pregătirea úi
experienĠele necesare.
(1) CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, ediĠia a III – a,
871; (2) Idem 1552. (3) Mărtincă I. Sacramentele Bisericii
Catolice, Ed. Arh. Romano-Catolice Bucureúti 2003, Vol. II,
p.119; (4) CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, ediĠia a
III – a , 1536; (5) Idem 1573. (6) Idem 1548

16

VESTITORUL

Simpozionul internaĠional ùcoala Ardeleană, ediĠia a IX-a
Între 29 úi 31 octombrie 2014 a avut
loc simpozionul internaĠional ùcoala Ardeleană, ediĠia a IX-a, la care au participat
cercetători din România, Italia, Slovacia úi
Ungaria. Simpozionul a fost organizat de
către Episcopia Greco-Catolică de Oradea,
Facultatea de Teologie Greco-Catolică a UniversităĠii Babeú-Bolyai, Institutul de Istorie
din Cluj al Academiei Române úi Institutul
Teologic Sfântul Atanasie din Nyíregyháza
(Ungaria) úi a fost dedicat primei aniversări
a Zilei naĠionale a ùcolii Ardelene (11 octombrie) úi împlinirii unui centenar de la punerea pietrei de temelie a Academiei Teologice,
actuala clădire a Departamentului Oradea al
FacultăĠii de Teologie Greco-Catolică.
În cuvintele de deschidere ale pr. Cristian Barta, decanul FacultăĠii de Teologie
Greco-Catolică, dl. Remus Câmpeanu, directorul Institutului de Istorie din Cluj al Academiei úi
dl. IonuĠ Mihai Popescu, directorul Departamentului
Oradea al FTGC care au prezentat o scurtă istorie a
deja tradiĠionalului simpozion (care la această ediĠie
a avut 56 de invitaĠi din patru Ġări) úi au precizat că
miúcarea culturală úi naĠională din secolul al XVIIIlea nu este tema permanent reluată a simpozionului, ci
modelul de urmat.
Simpozionul s-a desfăúurat timp de trei zile în
ansamblul de clădiri ale Seminarului Teologic GrecoCatolic S¿nĠii Trei Ierarhi din Oradea úi Departamentului Oradea al FTGC úi a inclus lucrările propriu-zise,
conferinĠa domnului Andrei Marga intitulată Religia în
era globalizării úi trei lansări de carte.
Comunicările útiinĠi¿ce, desfăúurate în două secĠiuni (Istorie úi Teologie-Filoso¿e), au prezentat rezultatele cercetărilor participanĠilor úi au prilejuit dezbateri animate în care s-au implicat úi auditorii interesaĠi.
Filosoful Andrei Marga a expus conexiunile
dintre religie úi identitatea europeană, subliniind importanĠa religiei úi a credinĠei pentru omul contemporan, pentru libertatea democratică, în contextul relaĠiilor complexe generate de globalizare. Deúi subiectul
a fost vast úi bogat în articulaĠii conceptuale, prezentarea ¿losoful Andrei Marga a reuúit să păstreze interesul úi atenĠia numerosului public timp de aproape o
oră úi jumătate.
Cartea Religia în era globalizării a ¿losofului
Andrei Marga a fost prezentată de profesorul Marius
Cruceru care a comparat cartea cu o hartă úi o busolă
pentru călătoria într-o viaĠă plină de relativism, iar pr.
conf. Alexandru Buzalic a arătat necesitatea deschiderii
teologiei contemporane spre a¿rmaĠiile útiinĠei úi ¿loso¿ei printr-o formulare coerentă care să conducă spre
o teologie fundamentală în dialog cu omul concret tră-

itor al timpului său.
În prezentarea cărĠilor Eparhia Greco-Catolică de Oradea úi Securitatea în anul 1848 úi Clerici
ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în detenĠie sub
regimul comunist din România ale istoricului Sergiu
Soica, doamna Cristina-Liana Puúcaú a arătat că sunt
pagini despre rezistenĠă, demnitate úi curaj, dar úi despre frumuseĠe úi sensibilitate úi că atunci când omul se
confruntă cu un sistem male¿c, doar credinĠa îi poate
da putere să treacă peste încercări de neînchipuit. La un
moment dat, lansarea părea compromisă de o defecĠiune a reĠelei de curent electric ce afectase jumătate din
strada General Gheorghe Magheru, dar ceea ce părea
un inconvenient s-a transformat în oportunitatea unei
lansări la lumina caldă a lumânărilor, care-i apropie pe
oameni úi-i deschide spre miracol. La ¿nalul prezentării PSS Virgil a remarcat că, probabil, aúa trebuia să ¿e
úi că lumânările au fost aprinse ca semn al comuniunii
cu episcopii arestaĠi în urmă cu 66 de ani.
La lansarea cărĠii Marginalii la o absenĠă a poetului ܈i eseistului Ioan F. Pop, PSS Virgil Bercea a
expus câteva consideraĠii despre dialectica prezenĠei úi
absenĠei lui Dumnezeu, considerată o iniĠiere a omului
în dialogul cu Dumnezeu. În cuvântul său de la aceeaúi
lansare, prof. univ. Marius Cruceru a reuúit să prezinte intimitatea creativă a scriitorului, aúa cum apare în
tensiunea apropierii de in¿nit úi în truda úlefuirii cuvântului.
La încheierea lucrărilor, PSS Virgil Bercea a
mulĠumit participanĠilor úi celor care s-au implicat în
organizarea simpozionului úi a reamintit că relativismul moral nu anulează raĠiunea naturală úi a avertizat
asupra consecinĠelor relativizării identităĠii sexuale a
oamenilor, anunĠând că Familia va ¿ tema ediĠiei a X-a.
Biroul de presă
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Vizită canonică
MarĠi 4 noiembrie 2014, Preas¿nĠitul Virgil
Bercea însoĠit de părintele vicar episcopal pentru
preoĠi Antoniu Chifor, au făcut o vizită în diverse
parohii ale Eparhiei. În Parohia Marca la biserica în
construcĠie s-au rugat împreună cu părintele paroh
IonuĠ Costaú úi părintele protopop Nicolae Bodea
alături de câĠiva credincioúi – în această parohie se
doreúte acoperirea bisericii înaintea Sărbătorii Naúterii Domnului.
S-a vizitat apoi Parohia Chilioara împreună cu
părintele Vasile Pop úi cu părintele protopop Valer
Părău unde este în construcĠie casa parohială iar apoi
la biserică s-au rugat în faĠa grotei Maicii Domnului
nou terminată, discutând apoi în biserică despre parohie úi comunitatea locală.
La Parohia Bobota l-au vizitat pe noul paroh,
părintele Cristian Biru împreună cu care s-au rugat
în Capelă pentru binele comunităĠii, discutând úi
despre problemele cu care se confruntă părintele în
noua misiune.
Apoi s-a vizitat Parohia Supurul de Sus unde
împreună cu părintele Marius Criúan s-au discutat
problemele referitor la situaĠia credincioúilor úi a parohiei.
În Ardud s-au întâlnit cu părintele protopop
Vasile Goje úi s-au rugat în biserică apoi au plecat
împreună în Parohia Mădăras unde s-au întâlnit cu
părintele Sabin Cicúa úi s-a discutat despre diverse
probleme legate de pastoraĠia în această localitate.
La Carei în dupămasa aceleiaúi zile, împreună
cu părintele vicar foraneu Radu Filip, s-a vizitat capela mortuară în construcĠie úi s-au rugat în biserica
,,Sfântul Andrei” apoi, împreună cu părintele Cristian Vadas, s-a vizitat biserica greco-catolică de limbă
maghiară din oraú care este la ¿nalul lucrărilor de
restaurare. Părintele vicar foraneu i-a însoĠit apoi la
Capela Franciscană unde credincioúii se rugau Sfântul Rozar înainte de începerea S¿ntei Liturghii iar cu
părintele Cristinel Bălan s-a discutat problemele de

pastoraĠia tineretului úi despre comunitatea franciscană din Carei.
La călugăriĠele din CongregaĠia ,, Maicii Domnului” s-au întâlnit cu întreaga comunitate úi după
rugăciunea în Capelă s-au discutat despre activitatea
cu tinerii úi cu elevii pe care o desfăúoară în casa
dânselor.
Aceste vizite au ca scop cunoaúterea realităĠilor din parohie pentru ca împreună să se găsească
soluĠii pentru ca Sfânta Evanghelie să ajungă la inima omului iar preoĠii úi credincioúii să simtă grija
păstorului pentru ¿ecare.
Biroul de presă

ABONAMENTE
Îi informăm pe cititorii noútri că pentru a intra în posesia abonamentului la revista Vestitorul este necesar ca acesta să ¿ e achitat pe tot
anul sau pe cel puĠin úase luni. Abonamentul trebuie să ¿ e plătit până
cel târziu la data de 30 ianuarie 2015. Costul unui exemplar va ¿ de 1,5
LEI, cost care, pentru abonaĠi, va rămâne acelaúi pe tot timpul anului,
indiferent de eventualele modi¿ cări de preĠ.
Vă reamintim că modalitatea cea mai sigură de a intra în posesia revistei noastre este abonamentul.
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Dezvelirea bustului lui Corneliu Coposu la ùimleu-Silvaniei
Corneliu Coposu, personalitatea sălăjeană despre care cardinalul Alexandru Todea
spunea că este „moralitatea vieĠii noastre politice”, are un bust în ùimleu-Silvaniei. Dezvelirea acestuia a avut loc sâmbătă, 18 octombrie
2014, în Parcul Central al oraúului. În acest an
s-au împlinit 100 de ani de la naúterea Seniorului, prilej cu care au avut loc o serie de activităĠi menite să aducă în prim-plan viaĠa marelui
om politic. La eveniment au participat o¿cialităĠi judeĠene úi locale, preoĠii din Protopopiatul
Greco-Catolic ùimleu, oameni de cultură, istorici, iar ca invitat special a fost nepotul Seniorului, domnul Cristian Fulger. Pe lângă aceútia,
au fost prezenĠi oameni care l-au cunoscut pe Coposu,
sau care au un respect profund pentru realizările lui.
Manifestările au început la Primăria din ùimleu-Silvaniei, cu un simpozion în cadrul căruia au fost
prezentate două cărĠi: „Monogra¿a Familiei Coposu”
úi „Jurnal din vremuri de război”. Printre cei care au
luat cuvântul se numără primarul oraúului, Ing. Septimiu ğurcaú, deputatul Lucian Bode, sculptorul dl. Nicu
Mihoc, vicarul foraneu al Sălajului părintele Gheorghe
ğurcaú, istoricul Marin Pop úi preotul Cristian Borz.

A urmat dezvelirea bustului în prezenĠa celor mai sus
menĠionaĠi, iar preoĠii greco-catolici au s¿nĠit úi ridicat
un parastas în memoria Seniorului. La ¿nal, un grup
de tineri din Parohia „Sfânta Treime” din ùimleu, au
interpretat cântecul „Rugă” scris de Corneliu Coposu.
Momentul a fost organizat de Primăria Oraúului
ùimleu-Silvaniei în colaborare cu FundaĠia „Corneliu
Coposu”, Protopopiatul Greco-Catolic ùimleu-Silvaniei úi Muzeul de Istorie úi Artă Sălaj.
Ioana GALE

Simbolurile ZMT în Oradea
„Crucea lui Cristos! PurtaĠi-o
prin lume ca simbol al iubirii lui Cristos pentru umanitate úi spuneĠi tuturor
că salvarea úi mântuirea au fost făcute
posibile doar prin moartea úi învierea
lui Cristos”, sunt cuvintele Sfântului
Părinte Papa Ioan Paul al II-lea prin
care le încredinĠează tinerilor Crucea.
Astăzi la Oradea, a fost un moment de
bucurie pentru credincioúii catolici de
ambele rituri din Oradea.
Primul moment al întâlnirii a
fost la Catedrala greco-catolică „Sfântul Nicolae”, unde s-a organizat un
moment de rugăciune cu citirea S¿ntei
Evanghelii în limbile: română, maghiară, italiană úi engleză, după care a urmat cuvântul preacucernicului părinte
sincel cu preoĠii Antoniu Chifor, care a
transmis úi salutul Preas¿nĠiei Sale Virgil Bercea.
A urmat rugăciunea făcută de delegaĠiile din:
Danemarca, Anglia, Italia de diferite confesiuni: greco–catolici, romano–catolici úi ortodocúi, urmată de
procesiunea spre Basilica romano–catolică.
În cuvântul său de învăĠătura Preas¿nĠitul Bocskei Laszlo a subliniat importanĠa crucii. Crucea este
indicatorul care arată întotdeauna direcĠia bună, care

oferă siguranĠă nu doar nouă ci tuturor.
Icoana Fecioarei Maria este încredinĠată úi ea tinerilor tot de către Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al IIlea prin cuvintele: „PurtaĠi-o cu grijă, pe Mama voastră!
Va ¿ un semn a prezenĠei materne a S¿ntei Fecioare în
mijlocul tinerilor, chemaĠi întocmai ca Apostolul Ioan,
să o primească cu bucurie în vieĠile lor.”
Biroul de presă
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Preas¿nĠitul Virgil Bercea în vizită pastorală
Cu ajutorul bunului Dumnezeu, duminică
09.11.2014 am avut deosebita onoare a îl avea în mijlocul nostru în parohia Nădar protopopiatul Marghita pe
iubitul nostru episcop PSS Virgil Bercea, pentru prima
data în vizită pastorală. S-a celebrat Sfânta Liturghie
arhierească care a fost animată de copii din parohie,
iar la sfârúitul Liturghiei au fost s¿nĠite icoanele pentru
Calea Crucii.
MulĠumim Preas¿nĠiei Sale pentru frumosul úi
încurajatorul cuvânt de învăĠătură care a fost atât pentru noi preoĠii cât úi pentru credincio܈i un impuls de a
merge înainte cu credinĠa tare în vindecarea suÀetului
prin apropierea cât mai mult de Cristos asemenea femeii din Evanghelie. Au participat la Sfânta Liturghie
toĠi preoĠii din protopopiat úi credincioúii din parohiile
lor în frunte cu părintele protopop Zima Zorel.
MulĠumim lui Dumnezeu pentru toate.
Pr. Florin GHIULAI

Spre un plan integrat de dezvoltare a eparhiilor
În organizarea Episcopiei de
Maramureú, a avut loc la Baia Mare,
în perioada 11-13 noiembrie 2014,
cel de-al treilea modul din cele patru
prevăzute în vederea alcătuirii unui
Plan integrat de dezvoltare (PID) pentru ¿ecare eparhie, pentru perioada
01/2015 – 12/2019.
Având binecuvântarea úi aprobarea Sinodului Episcopilor, întregul
proces se desfăúoară sub directa îndrumare a domnului dr. Willi Kawohl,
numit de organizaĠia Renovabis în calitate de consultant úi expert.
Desfăúurat sub forma de ateliere de lucru, cel de-al treilea modul s-a
axat în mod principal pe moduri de ¿nanĠare úi de documentare a Planului.
După rugăciunea de binecuvântare úi salutul adresat
participanĠilor de către Preas¿nĠia Sa Vasile, un reprezentant al ¿ecărei eparhii a prezentat partea deja realizată din Plan referitoare la viziune, misiune, valori,
priorităĠi strategice, obiective strategice cu indicatori,
strategii úi bugetul general.
Pentru constituirea unui buget ¿nanciar, este
însă nevoie de un planul ¿nanciar bine gândit, domnul
Kawohl prezentând paúii planului ¿nanciar, tipuri de
bugete, structura bugetului, tehnici de bugetare, procesul bugetării, bune practici în bugetare. În urma oferirii unui exemplu, participanĠii au exersat în grupuri de
lucru construirea unui plan ¿nanciar la nivel eparhial.

Necesitatea unei strategii de ¿nanĠare a fost o
altă temă a atelierelor de lucru ¿ind prezentate opĠiunile strategice de ¿nanĠare, principiile cheie de strângere
de fonduri precum úi un exemplu de document de strategie asupra căruia s-a lucrat în grupuri.
ParticipanĠii au avut ocazia într-una din zile de a
discuta, via SKYPE, cu d-na Monika Kleck, responsabilă pentru România din partea organizaĠiei Renovabis,
problemele întâlnite în procesul de redactare a Planului.
Următorul modul va avea loc la Cluj, între 9-11
decembrie, când ¿ecare eparhie va prezenta prima formă a Planului care evaluat úi discutat în cadrul unui
grup de experĠi.
www.bru.ro
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ConferinĠă InternaĠională
AsociaĠia Caritas Eparhial Oradea împreună cu
Episcopia Greco-Catolică Oradea, sub patronajul
ConferinĠei Episcopilor Catolici din România
cu sprijinul principal al Renovabis
au plăcerea să vă invite la conferinĠa internaĠională cu
tema
MigraĠia romilor – dileme úi perspective ale
Uniunii Europene
ce se va desfăúura în perioada 18-20 februarie 2015
Oradea, România
Context úi motivaĠie
MigraĠia este un fenomen complex úi migraĠia
romilor este cea care a lansat, de fapt, întregul proces
de focalizare a atenĠiei asupra excluziunii romilor în
Uniunea Europeană.
Motive,
destinaĠii,
pro¿lul
migranĠilor,
impactul socio-economic, integrare, mituri úi realităĠi,
perspective din diferite puncte de vedere. Abordări úi
soluĠii – au funcĠionat ele până acum? Au nevoie de
îmbunătăĠiri sau să ¿e schimbate?
ReprezentanĠi ai instituĠiilor guvernamentale
naĠionale, instituĠiilor europene cu responsabilităĠi
în acest domeniu, ai societăĠii civile úi ai diverselor
organizaĠii reprezentative ale romilor din Belgia,
Bulgaria, Cehia, FranĠa, Germania, Italia, Marea
Britanie, Slovacia, Spania, România vor ¿ invitaĠi să
participe la această conferinĠă úi să lucreze împreună
la găsirea unor modalităĠi mai bune, mai e¿ciente de
a aborda această chestiune actuală úi, în acelaúi timp,
provocatoare.
Mod de desfăúurare
ConferinĠa este gândită să ¿e foarte interactivă úi
este plani¿cată ca o experienĠă de împărtăúire, gândire úi
învăĠare împreună. Evenimentul va oferi participanĠilor
un cadru în care aceútia să împărtăúească experienĠele
din proiecte, bune practici dar úi să pună întrebări la
care să caute împreună răspunsuri.
Folosind principiile metodelor „work-caffe”
respectiv „open space”, participanĠii vor ¿ cei care vor
stabili temele speci¿ce ale dezbaterilor úi vor formula,
la ¿nal, concluziile.
Înscriere
InvitaĠia o¿cială, agenda evenimentului,
formularul de înscriere úi toate celelalte informaĠii
important a ¿ cunoscute de către participanĠi vor ¿
trimise acestora până în data de 1 decembrie 2014.
Data limită de trimitere a formularului de
înscriere completat este 15 decembrie 2014.
Având în vedere că numărul de locuri la acest

eveniment este limitat, organizatorii aúteaptă să
primească cât mai repede formularul de înscriere, până
la această dată.
Până în 20 decembrie 2014 cei înscriúi vor primi,
din partea organizatorilor, con¿rmarea participării lor
la conferinĠă.
Caritas
1,5 Lei

