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Sesiunea ordinar  de toamn  a Sinodului Episcopilor BRU
Comunicat

Inten iile apostolatului 
rug ciunii pentru anul 2014

DECEMBRIE

Universal : Pentru ca na terea R scump r torului s  
aduc  pace i speran  tuturor oamenilor de bun voin . 

Pentru evanghelizare: Pentru ca p rin ii s   e 
evanghelizatori autentici, transmi ând copiilor darul 
pre ios al credin ei. 

În perioada 27-29 octom-
brie 2014, s-a desf urat la Blaj, 
sediul Arhiepiscopului Major, 
sesiunea ordinar  de toamn  a 
Sinodului Episcopilor Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-
Catolic . 

La lucr rile sinodale, des-
f urate sub pre edin ia Preafe-
ricitului Cardinal Lucian, Arhi-
episcop Major, au participat to i 
Episcopii Greco-Catolici din 
România i din afara rii.

Printre temele dezb tute 
de P rin ii sinodali, amintim: chestiuni canonice i 
administrative, situa ia comunit ilor din diaspora, 
stadiul procesului de beati  care al Episcopilor gre-
co-catolici mor i în faim  de martiri sub regimul co-
munist, Anul dedicat vie ii consacrate, prezentarea 
recentei Adun ri Generale Extraordinare a Sinodului 
Episcopilor desf urate la Roma în perioada 5-19 oc-
tombrie 2014 cu tema „Provoc rile pastorale cu pri-
vire la familie în contextul evangheliz rii”, precum 
i aspecte ecumenice i pastorale. A fost aprobat de 

c tre Sinod Regulamentul de organizare i de func-
ionare al Facult ii de Teologie Greco-Catolic  din 

Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca.
Referitor la alegerile preziden iale programate 

pentru luna noiembrie a anului în curs, Sinodul Epi-
scopilor îi îndeamn  pe to i credincio ii, dar i pe 
to i oamenii de bun voin , s  î i exercite dreptul la 
vot i s  îi voteze pe acei candida i care promovea-
z  valorile Evangheliei, ale demnit ii umane, care 
sprijin  familia i respect  via a, care promoveaz  
binele comun i dreptatea bazat  pe adev r i solida-
ritatea cu cei lipsi i, care promoveaz  pacea, valorile 
eticii cre tine i Crea ia lui Dumnezeu.

În dup -masa zilei de mar i 28 octombrie 
2014, Episcopii sinodali au participat în Catedrala 
Arhiepiscopal  „Sfânta Treime” din Blaj la celebra-
rea unui Parastas cu ocazia comemor rii a 66 de ani 
de la arestarea Episcopilor greco-catolici martiri i 
m rturisitori, iar în continuare la inaugurarea Muze-
ului Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolic .

Urm toarea sesiune sinodal  ordinar  va avea 
loc în intervalul 18-20 mai 2015 la Blaj, sediul Arhi-
episcopului Major.

Sinodul Episcopilor îi reune te pe to i Episco-
pii Greco-Catolici din România i din afara grani e-
lor rii, reunindu-se în sesiune ordinar  de dou  ori 
pe an, prim vara i toamna. 

Notar 
Pr. Cristian CRI AN
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Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
Evanghelia din aceast  duminic  este parabola 

talan ilor, luat  din Sfântul Matei (25,14-30). Relateaz  
despre un om care, înainte de a pleca într-o c l torie, îi 
convoac  pe servitori i le încredin eaz  patrimoniul s u 
în talan i, monede antice de valoare foarte mare. Acel 
st pân îi încredin eaz  primului servitor cinci talan i, ce-
lui de-al doilea doi, celui de-al treilea unul. În timpul 
absen ei st pânului, cei trei servitori trebuie s  fac  s  
rodeasc  acest patrimoniu. Primul i al doilea servitor 
dubleaz   ecare capitalul de plecare; în schimb al trei-
lea, de fric  s  nu piard  totul, îngroap  talantul primit 
într-o groap . La întoarcerea st pânului, primii doi pri-
mesc lauda i recompensa, în timp ce al treilea, care re-
stituie doar moneda primit , este certat i pedepsit.

Este clar  semni  ca ia acestor lucruri. Omul din 
parabol  îl reprezint  pe Isus, servitorii suntem noi i 
talan ii sunt patrimoniul pe care Domnul ni-l încredin-
eaz  nou . Care este patrimoniul? Cuvântul s u, Euha-

ristia, credin a în Tat l ceresc, iertarea Sa… deci, atâtea 
lucruri, bunurile Sale cele mai pre ioase. Acesta este 
patrimoniul pe care El ni-l încredin eaz . Nu numai de 
p strat, ci de f cut s  creasc ! În timp ce în folosirea 
obi nuit  termenul “talent” indic  o calitate individual  
deosebit  – de exemplu talent în muzic , în sport, etc. 
-, în parabol  talan ii reprezint  bunurile Domnului, 
pe care El ni le încredin eaz  pentru ca s  le facem s  
rodeasc . Groapa s pat  în p mânt de “slujitor r u i 
lene ” (v. 26) indic  frica de risc care blocheaz  crea-
tivitatea i rodnicia iubirii. Pentru c  frica de riscurile 
iubirii ne blocheaz . 

Isus nu ne cere s  p str m harul S u în seif! Nu 
aceasta ne cere Isus, ci vrea ca s  îl folosim în folosul 
celorlal i. Toate bunurile pe care noi le-am primit sunt 
pentru a le da altora i astfel cresc. Este ca i cum ne-ar 
spune: “Iat  pentru tine milostivirea Mea, duio ia Mea, 
iertarea Mea: ia-le i folose te-le!” i noi ce am f cut 
cu acestea? Pe cine am “contagiat” cu credin a noastr ? 
Câte persoane am încurajat cu speran a noastr ? Cât  
iubire am împ rt it cu aproapele nostru? Sunt între-
b ri pe care va   bine s  ni le punem. Orice loc, chiar i 
cel mai îndep rtat i impracticabil, poate deveni loc în 
care s  facem s  rodeasc  talan ii. Nu exist  situa ii sau 
locuri închise pentru prezen a i pentru m rturia cre ti-
n . M rturia pe care Isus ne-o cere nu este închis , este 
deschis , depinde de noi.

Aceast  parabol  ne determin  s  nu ascundem 
credin a noastr  i apartenen a noastr  la Cristos, s  nu 
îngrop m Cuvântul Evangheliei, ci s  îl facem s  cir-
cule în via a noastr , în rela ii, în situa iile concrete, ca 
for  care pune în criz , care puri  c , reînnoie te. Tot 

a a iertarea, pe care Domnul ne-o d ruie te în special în 
Sacramentul Reconcilierii: s  nu o inem închis  în noi 
în ine, ci s  l s m s  î i elibereze for a, care s  fac  s  
cad  zidurile pe care egoismul nostru le-a ridicat, care 
s  ne fac  s  facem primul pas în raporturile blocate, s  
relu m dialogul acolo unde nu mai este comunicare… 

i a a mai departe. A face ca ace ti talan i, aceste ca-
douri, aceste daruri pe care Domnul ni le-a dat, s   e 
pentru al ii, s  creasc , s  dea rod, cu m rturia noastr . 
Cred c  ast zi ar   un gest frumos ca  ecare dintre voi 
s  ia Evanghelia acas , Evanghelia Sfântului Matei, 
capitolul 25, versetele de la 14 la 30, Mt. 25,14-30, i 
s  citeasc  i s  mediteze un pic: “Talan ii, bog iile, 
tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu spiritual, bun tate, Cu-
vântul lui Dumnezeu, cum fac s  creasc  în al ii? Sau 
numai le p strez în seif?”

i în afar  de aceasta Domnul nu d  tuturor ace-
lea i lucruri i în acela i mod: ne cunoa te personal i 
ne încredin eaz  ceea ce este corect pentru noi; îns  în 
to i, în to i este ceva egal: aceea i imens  încredere. 
Dumnezeu are încredere în noi, Dumnezeu are spe-
ran  în noi! i acest lucru este acela i pentru to i. S  
nu îl dezam gim! S  nu ne l s m în ela i de fric , ci 
s  r spl tim încrederea cu încredere! Fecioara Maria 
întrupeaz  aceast  atitudine în modul cel mai frumos 
i mai deplin. Ea a primit i a acceptat darul cel mai 

sublim, pe Isus în persoan , i la rândul ei l-a oferit 
omenirii cu inim  generoas . Ei s  îi cerem s  ne ajute 
s   m “servitori buni i credincio i”, pentru a participa 
“la bucuria Domnului nostru”.
Dup  Angelus, Sfântul P rinte a spus urm toarele:

Iubi i fra i i surori,
(...) Ast zi este “Ziua mondial  a victimelor ru-

tiere”. Amintim în rug ciune pe cei care i-au pierdut 
via a, dorind angajarea constant  în prevenirea acci-
dentelor rutiere, precum i un comportament prudent 
i respectuos fa  de norme din partea automobili tilor.

V  salut pe voi to i, familii, parohii, asocia ii i 
pe  ecare credincios, care a i venit din Italia i din atâ-
tea p r i ale lumii. Îndeosebi îi salut pe pelerinii care 
provin din Murcia (Spania), Cagliari, Teramo, Gubbio 
i Lissone; corul Amadeus din Villafranca, asocia ia 

“Înso itori Sanctuare Mariane din Lume” i copii de la 
mir din Monte San Savino i din Torano Nuovo. Sa-
lut angaja ii de la Spitalul Fatebenefratelli din Roma i 
grupul de muzicieni de la Teatrul de Oper  din Roma. 

i nu uita i ast zi, acas , s  lua i Evanghelia lui Matei, 
capitolul 25, versetele 14 la 30, i s  le citi i i s  v  pu-
ne i întreb rile care vin. Tuturor v  doresc o duminic  
frumoas . V  rog, nu uita i s  v  ruga i pentru mine. 
Poft  bun  i la revedere!

Ce primim trebuie pus în slujba altora
13.11.2014

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus
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Preo ii greco-catolici în închisorile comuniste
O pan  de curent care nu a inut mai mult de o 

or  a oferit evenimentului de lansare a c r ilor despre 
preo ii greco-catolici din închisorile comuniste o în-
c rc tur  aparte. Lumân rile aprinse, de necesitate, au 
reprezentat simbolic candelele de care ace ti martiri ai 
neamului românesc nu s-au bucurat, mul i dintre cei 
care au luptat pentru credin   ind lichida i, apoi îngro-
pa i în locuri necunoscute, f r  morminte i f r  cruci.

Joi seara, sala de conferin e a Seminarului Gre-
co-Catolic de Oradea a fost gazda unei inedite lans ri 
de carte. Într-o atmosfer  plin  de solemnitate, lumâ-
n rile aprinse de organizatorii care nu au putut reme-
dia problema electricit ii au amintit de întunericul din 
celulele închisorile comuniste, acolo unde to i cei care 
s-au opus regimului ateist au fost arunca i i inu i ani în 
ir. Unul dintre momentele programate în cadrul Sim-

pozionului Interna ional coala Ardelean  a fost cel de 
lansare a celor dou  c r i - ,,Clerici ai Eparhiei Gre-
co-Catolice de Oradea în deten ie”, respectiv ,,Eparhia 
Greco-Catolic  de Oradea i Securitatea în anul 1948”, 
avându-l ca autor pe Sergiu Soica. 

La eveniment a fost prezent i PS Virgil Bercea, 
cel care a f cut posibil ca cele dou  volume s  vad  
lumina tiparului în acest an, la Editura Mega din Cluj-
Napoca. Volumele au fost prezentate de dr. Cristina Li-
ana Pu ca , care a amintit c  toate aceste candele care 
au fost aprinse din necesitatea momentului nu au f cut 
decât s  trezeasc  în su  etele celor prezen i la lansare 
durerea i suferin a pe care cei 54 de preo i greco-cato-
lici au tr it-o în acele momente de profund  dezn dejde 
i singur tate când au fost azvârli i în celulele întune-

coase ale temni elor comuniste. 
,,F r  morminte, f r  cruci, f r  ca cineva s  le 

mai poat  aprinde o lumânare la c p tâi, tortura i luni 
în ir pentru a renun a la credin , cu lan uri la picioare 
târâ i de la o închisoare la alta, dormind în paturi de 
beton, îndurând frigul, foamea i frica, cei 54 de pre-
o i ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea i-au câ tigat 
locul printre martirii neamului românesc”, a subliniat 
Cristina Liana Pu ca . Aceasta a amintit faptul c  am-
bele volume reprezint  o premier  istoriogra  c , auto-
rul Sergiu Soica reu ind s  completeze prin aceste dou  
apari ii editoriale un gol care s-a resim it în ce prive te 
istoria Eparhiei Unite de Oradea.

Volumul ,,Eparhia Greco-Catolic  de Oradea i 
Securitatea în anul 1948” este structurat în dou  p r i 
distincte. În prima jum tate, Sergiu Soica aduce în fa a 
cititorului momentul 1948 i tot ce a însemnat din punct 
de vedere organizatoric Eparhia de Oradea: 216 preo i, 
o Academie Teologic , o m n stire, 200.000 de credin-
cio i. În partea a doua, reg sim un valoros corpus de 
documente, care nu au mai f cut obiectul public rii i 
pe care autorul le-a extras din arhivele fostei Securit i, 
respectiv ale Eparhiei Greco-Catolice i care re  ect  

zbuciumul episopilor, preo ilor i enoria ilor greco-ca-
tolici în anul dizolv rii acestui cult. ,,Valoarea acestui 
volum este dat  de cele 76 de documente care re  ect  
drama greco-catolicilor nevoi i, sub ameni area orga-
nelor de securitate, s  renun e la credin a lor”, a subli-
niat Cristina Liana Pu ca . 

Cea de-a doua carte a lui Sergiu Soica, ,,Clerici ai 
Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în deten ie”, poate 
  considerat un omagiu adus celor 54 de preo i greco-

catolici din aceast  Eparhie care au fost închi i pentru 
credin a lor. Ei reprezint  25% dintre preo ii din aceast  
zon , dintre ace tia opt au murit în închisori, în frunte 
cu episcopul lor, Valeriu Traian Fren iu. ,,Acum exact 
66 de ani, episcopul Valeriu Traian Fren iu era arestat în 
noaptea de 29 octombrie 1948, iar pe data de 30 octom-
brie acela i an to i episcopii greco-catolici aresta i erau 
du i i închi i la m n stirea Dragoslavele. Volumul de 
fa  este o monogra  e a durerii, martiriului, credin ei i 
bucuriei de a r zbate prin iubire fa  de Dumnezeu, au-
torul reu ind s  redea chipurile unor eroi care au tiut s  
se sacri  ce pentru credin a lor”, remarc  Cristina Liana 
Pu ca . Autorul celor dou  lucr ri monumentale a amin-
tit c  cei 54 de preo i care au fost aresta i au avut ani grei 
de îndurat, condamn rile lor cumulând peste 200 de ani. 
Sergiu Soica a remarcat, în urma analizelor f cute, c  
din cei 216 preo i, doar 39 au trecut la ortodoxism, restul 
de 178, reprezentând 82%, au luptat pentru credin a lor, 
25%  ind condamna i la ani grei de deten ie. 

,,Din cei 54 de preo i de inu i, 33 erau c s tori i 
i doar 11 erau celibi, demontând astfel p rerea c  a 

fost mai u or pentru greco-catolici s  fac  opozi ie pen-
tru c  nu aveau familie”, a precizat Sergiu Soica. Aces-
ta a mai subliniat c  cei mai mul i dintre condamna i 
aveau, la data arest rii, între 36 i 40 de ani. Autorul, 
Sergiu Soica, a identi  cat, pentru  ecare martir în par-
te, drumul calvarului prin Gulagul românesc, reu ind 
s  completeze datele biogra  ce cu m rturii, respectiv 
documente din arhivele Secutir ii. 

,,Ace ti clerici au avut punct de pornire Peniten-
ciarul din Oradea. De aici au fost tranzita i spre alte în-
chisori i lag re de munc . ase clerici ai Eparhiei de 
Oradea au ajuns la penitenciarul de maxim  siguran  
din Sighet. La Canalul Dun re-Marea Neagr  au fost opt 
clerici. În Coloniile de munc  din Balta Br ilei – 26 cle-
rici greco-catolici. Cele mai tranzitate penitenciare ale 
regimului comunist au fost: Oradea (31 de clerici), Jila-
va (17 clerici) i Gherla (13 clerici)”, scrie Sergiu Soica.

Prezent la eveniment, PS Virgil Bercea a amintit 
i el c  lumân rile aprinse sunt omagiu binevenit pentru 

ace ti martiri. ,,Aceste persoane au inut coloana unui 
neam. Reu im noi s  ne reg sim în aceste valori? Trebuie 
s  înv m ceva de la istorie. Uitarea ucide i creeaz  pre-
misele pentru a se repeta”, a subliniat PS Virgil Bercea.

www.crisana.ro
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Episcopii de pe întregul continent european au 
mers în pelerinaj la Verdun pentru a marca centenarul 
de la izbucnirea Primului R zboi Mondial. La Osuarul 
din Douaumont au avut loc dou  servicii de rug ciune 
iar individual episcopii au aprins lumân ri consacrate 
în capela osuarului unde se odihnesc osemintele a 130. 
000 de solda i necunoscu i. În Catedrala Notre Dame 
din Verdun s-a celebrat Vecernia pentru mor i. Vizita 
noastr  a marcat pentru noi un moment bilan  spiritual 
privind în urm  cu un secol, când lumina i întunericul 
s-au b tut în Europa ca niciodat  în lungul, încercatul 
i adesea tragicul s u trecut.

Ni-i amintim pe cei c zu i i înc  suntem ului i 
de num rul uria  al pierderilor umane pe care l-a ge-
nerat con  ictul: aproape 1 milion de solda i au murit 
în b t lia de la Verdun. Ne ocheaz  din nou nebunia 
r zboiului i sim im mil  pentru tot ce s-a întâmplat. 
La începutul secolului XX destinele na iunilor europe-
ne erau intim întrep trunse, Primul R zboi Mondial nu 
trebuia s  aib  loc. 

Noi mijlocim pentru toate victimele de r zboi i 
de con  ict armat , militar i civil i ne rug m pentru 
pace în lumea noastr . 

Ne amintim cu recuno tin  de realiz rile pro-
iectului european i de felul în care viziunea p rin ilor 
fondatori ai Uniunii Europene i a celor pe care ei i-au 
inspirat de-a lungul anilor a contribuit la realizarea p -
cii i a în elegerii între na iuni care adesea în trecut au 

Mesajul episcopilor europeni reuni i la Verdun pentru a 
comemora Primul R zboi Mondial

apelat la con  ict armat, i o mai fac i azi, pentru a- i 
rezolva problemele dintre ele.

Ne rug m pentru cei mor i i pentru mântuirea 
su  etelor lor având încredere profund  în Învierea 
Domnului i Mântuitorului nostru Isus Christos i în 
promisiunea vie ii ve nice pentru  ecare i pentru noi 
to i dincolo de orizontul c l toriei noastre p mânte ti.

Ca episcopi ai unor biserici locale din întreaga 
Europ  suntem con tien i c  venim din ri de pe con-
tinentul nostru, dintre care unele acum un secol i chiar 
mai recent au fost în r zboi unele cu altele. Ne amin-
tim c  pân  i unii oameni ai bisericii au stârnit focul 
con  ictului i au hr nit pasiunea na ionalist . Este o 
amintire înso it  de regret i ru ine. Ne amintim îns  i 
cât de stoic i de persistent a cerut Papa Benedict XV 
încetarea focului i a promovat pacea.

Pelerinajul nostru de la Verdun ne face pe noi, 
ca episcopi, mai deci i în angajamentul nostru de a aju-
ta Europa s - i recupereze r d cinile evanghelice ale 
identit ii sale, s  aprecize din nou valorile-multe din-
tre ele profund cre tine-care fac din ea o comunitate, i 
de a promova un viitor pentru to i cet enii europeni i 
pentru lumea mai larg  unde domnesc pacea i justi ia.

Inspirat  de mesajul Evangheliei adunarea noas-
tr  a luat sfâr it cu speran a într-un viitor de pace pen-
tru întreaga omenire.

Biroul de pres
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Episcopul Vasile Aftenie - Cet ean de onoare
- post-mortem -

La 11 August 2014, cu Nr. 2586, a fost depus la Prim ria Comunei Valea Lung  (Jud. Alba), de c tre Pr. Prof. 
Dr. Anton Moisin i Prof. Ing. Ioan Moisin, fost Senator, dosarul cu cererea i documenta ia necesar  pentru 
acordarea titlului de CET EAN  DE ONOARE, post-mortem, al acestei comune, Episcopului român unit 
(greco-catolic), martirizat pentru credin a în prigoana comunist . 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 Lung ) în cadrul unei ample manifest ri care a avut loc la coala Valea Lung .

Stimate Domnule Primar Vasile Pu c ,
Stimate Doamne i Stima i Domni Consilieri
ai Comunei Valea Lung  (AB),
Faptul c  Papa Ioan Paul al II-lea a venit s  se 

roage la mormântul Episcopului Vasile Aftenie de la Ci-
mitirul Bellu din Bucure ti ne-ar scuti de orice prezen-
tare, inând seama de faptul c  Papa era conduc torul 
spiritual al unui miliard i 250 de milioane de cre tini 
catolici din toate na iunile planetei. Dar pentru c  legea e 
lege i trebuie îndeplinit ,  ind prev zut  legal o aseme-
nea prezentare pentru titlul de „Cet ean de onoare”, 
ne vom conforma în cele ce urmeaz . Copilul Vasile Af-
tenie, viitorul Episcop, s-a n scut la 14 Iulie 1899, într-o 
cas  modest  din Lodroman, în familia ranilor s raci 
Petru i Aga  a, care au avut în total cinci copii.

Pân  în 1948 satul Lodroman a fost în întregime 
greco-catolic,  ind a a de peste 200 de ani, astfel c  i 
p rin ii lui Vasile Aftenie apar ineau Bisericii Române 
Unite cu Roma (Greco-Catolice), al c rei episcop va 
deveni  ul lor Vasile.

Acesta a copil rit în Lodroman, unde a urmat i 
primele 3 clase ale colii Primare. Remarcându-se ca 
un colar eminent a fost transferat la Blaj, unde a termi-
nat coala Primar , Gimnaziul i Liceul. Fiind eminent 
i acolo, a fost sprijinit cu burs  de c tre 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- i i doctora-
tul. În 1925 s-a întors în ar .

La 1 Ianuarie 1926 a fost hirotonit Preot. Tân rul 
Preot Profesor Doctor Vasile Aftenie, care avea doar 
27 de ani, a fost încadrat în sistemul de înv mânt din 
Blaj, socotit cel mai vechi i mai vestit din Transilva-
nia. În fruntea salbei de institu ii de înv mânt din Blaj 
se a  a Academia de Teologie, iar în fruntea acesteia a 
fost numit ca Rector, la 1 Octombrie 1939, Doctorul în 
Teologie Vasile Aftenie, Canonic Mitropolitan i Profe-
sor la Catedra de drept canonic bisericesc i istorie uni-
versal . A adar, la v rsta de 40 de ani ajunsese fruntea 
frun ii înv mântului teologic din Transilvania.

În Blaj a mai avut i alte func ii biserice ti, pe 
toate le-a îndeplinit cu cinste.

La 6 Iunie 1940 a fost consacrat Episcop, dup  
ce se remarcase ca Protopop de Bucure ti. Ca Epi-

scop auxiliar i Vicar General pentru Vechiul Regat 
a desf urat o ampl  activitate organizatoric  i pasto-
ral  în Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova, Buco-
vina i Basarabia. Era apreciat i iubit pretutindeni, dar 
mai ales în Capitala României.

 Dup  instaurarea regimului comunist, situa ia s-a 
schimbat dramatic. În 1948, la ordinul lui Stalin, Biseri-
ca Român  Unit  cu Roma (Greco-Catolic ) a fost repri-
mat , iar la 1 Decembrie 1948 a fost scoas  în afara legii.
To i Episcopii ei, împreun  cu sute de preo i, refuzând s  
accepte un asemenea abuz, au fost aresta i. Printre ei i 
Episcopul Vasile Aftenie, p ind primul pe drumul mar-
tiriului. Nu s-a ferit de moartea pentru Cristos, ci chiar 
a dorit-o. Într-adev r. Cu pu in înaintea arest rii, când 
un preot ortodox a venit în tain  noaptea la el, trimis de 
un ministru (preot i el) ca s -l avertizeze c : „Vor   
mari vifore i furtuni în Biserica noastr ”, Episcopul 
Vasile Aftenie s-a ridicat,cu crucea la gât, a mers la icoa-
na Mântuitorului pe Muntele Tabor, a îngenuncheat, i-a 
f cut cruce i a zis : „Doamne Isuse Cristoase, care va 
  acel vrednic om dintre noi care s   e mort pentru 

credin  i pentru Tine?”. El a fost acela. Securitatea 
l-a dus la centrul de anchet  de la Ministerul de Interne, 
unde a fost torturat cu s lb ticie  aproape un an i ucis în 
chinuri. A murit la 9 Mai 1950. Singura lui „vin ” a fost 
c  l-a iubit pe Cristos, c  nu a vrut s - i tr deze Biserica 
i a fost al turi de poporul credincios. O „vin ” pe care 

regimul ateo-comunist, subordonat Moscovei bol evice, 
nu putea s  i-o ierte. Cu adev rat, el a fost martirizat. 

Cauza lui de beati  care, adic  de trecere a sa în 
rândul Ferici ilor i apoi a S  n ilor, în Calendar, se a   
în curs la Vatican. Dar pân  atunci, deja de zeci de ani, 
mult  lume din Bucure ti, din ar  i din str in tate a 
alergat i alearg  la mormântul s u pentru a-i cere mij-
locirea în necazurile grele. i pe mul i i-a ajutat. În po-
por are de decenii faima de s  n enie.

 Când va   trecut în Calendar, va   cinstit o  ci-
al în toate na iunile P mântului. Este o mare cinste i 
pentru satul Lodroman i Comuna Valea Lung  fap-
tul c  din mijlocul lor s-a ridicat un asemenea om ex-
cep ional, al c rui chip luminos va trece peste veacuri.

V  mul umim,
Prof. Ing. IOAN MOISIN, fost Senator,

Preot Prof. Dr. ANTON MOISIN
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Pe mine m-au n scut, par ial, i c r ile
Interviu cu scriitorul i eseistul Ioan F. Pop

1. Cine v-a inspirat s  scrie i cartea”Jurnal 
aproape închipuit”

- Jurnalul de care pomeni i l-am scris conco-
mitent cu o tez  de doctorat în  lozo  e, tez  pentru 
care am petrecut dou  stagii de cercetare la Roma 
i Paris. A a cum îi spune i titlul, jurnalul scris de 

mine este mai mult un exerci iu de introspec ie, un 
jurnal de idei, i mai pu in consemnarea unor locuri 
b tute cu pasul. Ce m-a inspirat s  îl scriu? – tot ceea 
ce m  inspir  s  adaug vie ii fascina ia scrisului, fap-
tul de a c dea r ne te pe gânduri...

2. Ce planuri ave i pentru viitoarele c r i?
- Îmi vine s  zic planuri „m re e”, numai c , în 

scris, lucrurile func ioneaz  dup  o alt  logic . Dup  
ce am publicat poezie, jurnal,  lozo  e, studii i ese-
uri, anul viitor voi publica o carte de medita ii i 
cogita iuni, o carte care va cuprinde „  loso  a” mea 
despre lume, scris, via , moarte, Dumnezeu etc. Tot 
ceea ce am putut gândi pe marginea eului.

3. Care e autorul i care este cartea dum-
neavostr  favorit ?

- De i am autori prefera i, c r ile mele favori-
te sînt toate acele c r i care m-au ajutat s  descop r 
ceea ce nu credeam c  am. To i acei autori care scriu 
pentru c  nu pot tr i altfel, în special poe ii i gân-
ditorii nihili ti i excentrici. Nu v  dau nume ca s  
nu v  pun în încurc tur . V  îndemn, în schimb, s  
v  g si i proprii scriitori prefera i, atât din literatura 
român , cât i din cea universal ..

4. Ce p rere ave i despre lumea care nu ci-
te te?

- S  nu cite ti e ca i cum ai alege în mod vo-
luntar s   i orb. E ca i cum i-ai t ia singur aripile 
imgina iei. E faptul de a te transforma, cu o vorb  a 
unui  losof român, din subiect uman în obiect uman. 
Nu po i în elege ce este lumea i ce e ti tu decât în 
compania celor care au gândit literar,  loso  c, poe-
tic aceste lucruri înaintea ta. Cum spunea un alt scri-
itor, doar prin al ii ajungem la noi în ine. Concret i 
dur spus, cine nu cite te cu greu se poate numi om. 

5. În ce moment a i realizat c  ave i înclina-
ii pentru a scrie?

- De scris, cu adev rat, am început dup  do-
u zeci de ani. Pân  atunci am citit cu înfrigurare. Pe 
mine m-au n scut, par ial, i c r ile. Sunt oarecum 
copilul lor din  ori. Micul meu destin e legat fatal-
mente de carte. De aceea v  recomand i vou  c r ile, 

Scriitorul la clas

începând cu cele de coal  i continuînd cu cele pe 
care le citi i de pl cere, din curiozitate intelectual . 
V  propun cel mai bun prieten pe care îl pute i întîlni 
pe parcursul existen ei, unul care nu tr deaz  nicioda-
t  – cartea. Tot ceea ce am f cut în via  – dac  am f -
cut ceva – se datoreaz  c r ii. Cititul aplicat e primul 
pas spre profesiunea de scriitor. În via  putem deveni 
chiar ceea ce ne propunem s   m.

6. Considera i c  premiile pe care le-a i câ -
tigat sînt importante pentru cariera dumneavoas-
tr ?

- Premiile sunt doar palide consol ri pentru 
munca ne tiut  i insolit  a scriitorului. Scriitorii 
adev ra i nu scriu pentru premii. Ei scriu doar de 
amorul existen ei, pentru c  nu- i pot imagina via-
a în afara scrisului i a cititului. Cel mai adev rat 

premiu r mîne interesul i recuno tin a cititorului, a 
tinerilor precum domniile voastre…

Interviu realizat, în cadrul proiectului numit Scrii-
torul la clas , de: Ionescu Adela, Marinescu Iulia, Rizea 
Cristiana, Stanciu Sânziana,

Colegiul Na ional „Mihai Viteazul”, Ploie ti
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Identitatea i misiunea Bisericilor Orientale Catolice în Europa, 
Întâlnirea ierarhilor catolici Orientali

Lvov, Ucraina, 23-26 octombrie 2014

Rolul i misiunea Bisericilor orientale catolice 
în parcursul ecumenic, situa ia cre tinilor din Orien-
tul Mijlociu, semni  ca ia i provoc rile Bisericii gre-
co-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 sfâr itul întâl-
nirii lor anuale.

Întâlnirea anual  a ierarhilor catolici orientali din 
Europa s-a desf urat anul acesta la Lvov (Ucraina), cu 
ocazia împlinirii a 25 de ani de la intrarea în legalitate 
a Bisericii greco-catolice ucrainieie, la invita ia Prea-
fericirii Sale Sviatoslav Shevchuk, Arhiepiscop Major 
de Kiev-Haly . Întâlnirea s-a desf urat la Centrul de 
Exerci ii Spirituale Shyroka 4 – Briukhovychi (Lvov).

La Lvov, 45 de episcopi orientali catolici din 
Europa s-au confruntat asupra identit ii i a misiunii 
Bisericilor Orientale Catolice în mi carea ecumenic  i 
în societ ile europene. 

În cadrul lucr rilor au intervenit Exarhul Aposto-
lic pentru catolicii de rit bizantin din Grecia, PS Dimitri-
os Salachas, PSS Virgil Bercea, Episcop de Oradea-Ma-
re (România) i PSS Borys Gudziak, Episcop al Eparhiei 
Sf. Vladimir cel Mare de Paris pentru ucrainenii greco-
catolici din Fran a, Benelux i Elve ia, care a propus o 
re  ec ie asupra rolul bisericilor în societatea ucrainean , 
de la intrarea în legalitate a Bisericii greco-catolice în 
1993 pân  la recenta “Revolu ie a demnit ii” început  
cu evenimentele din Pia a Maidan acum un an.

În cadrul întâlnirii, participan ii au vizitat Uni-
versitatea Catolic  Ucrainean , ascultând m rturia 
direct  a unor protagoni ti ai „Revolu iei demnit ii”, 
printre care Primarul Lvovului, Andriy Sadovyi.

Sâmb t , 25 octombrie, participan ii s-au întâl-
nit cu primarul Lvovului, Andriy Sadovyi i au parti-
cipat la o ceremonie solemn  care a avut loc la Teatrul 
Operei din ora , pentru a celebra aniversarea intr rii în 
legalitate a Bisericii greco-catolice din Ucraina, pentru 
a înmâna premiul în onoarea fericitului martir Omelian 
Kovch, mort în lag rul de concentrare de la Majdanek 
i pentru a începe celebr rile pentru anul dedicat Mitro-

politului Andrej Sheptytskyi, Arhiepiscop de Lvov din 
1900 pân  în 1944.

Întâlnirea s-a încheiat cu celebrarea S  ntei Li-
turghii în Catedrala Sf. Gheorghe din Lvov.

La întâlnirea desf urat  sub patronajul Consiliul 
Conferin elor Episcopale din Europa (CCEE) a partici-
pat IPS Thomas Edward Gullickson, nun iul Apostolic 
în Ucraina, IPS Cyril Vasil’, Arhiepiscopul Secretar al 
Congrega iei pentru Bisericile Orientale, IPS Mieczys-
law Mokrzycki, arhiepiscop latin de Lvov, pr. Michel 

Remery, Vice Secretar General al CCEE.

La  nalul întâlnirii episcopii participan i au 
transmis urm torul mesaj:

Mesajul episcopilor catolici orientali 
Lvov, Ucraina, 26 octombrie 2014

Noi, episcopii, reprezentan i ai diferitelor Bise-
rici sui iuris din Europa, reuni i la Lvov în perioada 
23-26 octombrie 2014, pentru a re  ecta i a discuta în 
jurul temei “Misiunea Bisericilor Orientale Catolice la 
50 de ani de la promulgarea decretelor conciliare Ori-
entalium Ecclesiarum i Unitatis Redintegratio” i la 
aniversarea a 25 de ani de la intrarea în legalitate a Bi-
sericii greco-catolice ucrainene.

La încheierea întâlnirii noastre dorim s  împ rt -
im câteva re  ec ii:

Rolul i contribu ia Bisericilor orientale cato-
lice pe drumul ecumenismului 

Pornind de la a  rma ia conciliar  care exprim  
grija Bisericii Catolice pentru Bisericile Orientale i 
care îndeamn  la în  orirea lor i la asumarea misiunii 
lor cu o reînnoit  vigoare apostolic  (cfr. Orientalium 
Ecclesiarum, 1),

- rea  rm m, cu o mai mare con tientizare, drep-
tul i obliga ia noastr  pentru grija pastoral  a credin-
cio ilor no tri oriunde ar   ei i, de asemenea, obliga ia 
de a vesti Evanghelia celor care nu o cunosc înc ;

- ne exprim m speran a fratern  c  Bisericile or-
todoxe, de asemenea, î i vor îndeplini, în dragoste i 
adev r, misiunea pe care Dumnezeu le-a încredin at-o;

- recunoa tem, de asemenea, Bisericilor ortodo-
xe, dreptul la aceea i preocupare pentru îngrijirea pro-
priilor credincio i în întreaga lume, f r  antagonisme i 
respectând dreptul la libertatea religioas ;

- a  rm m c  diviziunea Bisericii unice a lui 
Cristos este o anomalie ecleziologic  ce nu poate   
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considerat  ca norm  pentru via a i misiunea Bisericii;
- împ rt im cu Bisericile ortodoxe aceea i 

preocupare fa  de orient rile culturale i sociale care 
conduc la secularizarea progresiv  i descre tinarea 
Europei;

- avem convingerea c  suntem chema i la o im-
plicare puternic , pentru c , chemarea la unitatea Bise-
ricii lui Cristos constituie una dintre dimensiunile nece-
sare, prioritare i ireversibile ale identit ii Bisericilor 
catolice orientale, în ciuda di  cult ilor i a greut ilor 
drumului ecumenic;

- subliniem c  Bisericile catolice orientale inten-
ioneaz  s   e implicate activ în dialogul întemeiat pe 

iubire i adev r, pe care Biserica Catolic  îl poart  cu 
Bisericile ortodoxe.

Situa ia în Orientul Mijlociu 
Situa ia dramatic  pe care o tr iesc cre tinii din 

Orientul Mijlociu i alte minorit i religioase i etni-
ce care sufer  din cauza violen ei ce domin  întreaga 
regiune, a fost subiectul re  ec iei i rug ciunii noas-
tre. Asigurându-i pe preo ii din aceste zone, precum i 
pe credincio ii lor, de sprijinul i solidaritatea noastr , 
reamintim c  pacea i reconcilierea în Orientul Mijlo-
ciu nu se vor ob ine decât printr-o interven ie clar  i 
ferm  a comunit ii interna ionale, inându-se cont de 
toate p r ile implicate, interven ie îndreptat  mai ales 
c tre promovarea libert ii religioase i de con tiin , 
precum i spre o investi ie masiv  în educa ie pentru a 
forma noi genera ii capabile de a dialoga între ele. 

A 25-a aniversare a punerii în legalitate a Bi-
sericii greco-catolice ucrainene 

Ne-am reunit în Ucraina i pentru a s rb tori a 

25-a aniversare a intr rii în legalitate a Bisericii Greco-
Catolice Ucrainene. Rena terea sa este un eveniment al 
Providen ei divine care impulsioneaz  ast zi întreaga 
Biseric  spre un discern mânt atent, spre un reînnoit 
elan misionar în vestirea Evangheliei i spre o impli-
care mai puternic , în special în fa a noilor provoc ri 
pastorale, rezultate din actuala situa ie a rii. 

Asigur m întreg poporul ucrainean de rug ciu-
nea, apropierea i solidaritatea noastr  în fa a con  ic-
tului militar continuu în partea de est a rii, înso it de 
agresiuni externe care provoac  atât de mult  suferin , 
mai ales în rândul popula iei civile. Îi invit m pe to i s  
porneasc  f r  întârziere pe calea p cii i a reconcilierii. 

Aceast  aniversare a fost tr it  i celebrat  litur-
gic implorând binecuvântarea lui Dumnezeu i protec-
ia Preas  ntei N sc toare de Dumnezeu, Maica Dom-

nului i Mam  a Bisericii.

Biroul de pres  al CCEE

Consiliul Conferin elor Episcopale Europene include, în 
momentul de fa , 33 de Conferin e Episcopale, reprezentate de 
Pre edin ii lor, de Arhiepiscopii Luxemburgului i al Principa-
tului Monaco, de Arhiepiscopul Maroni ilor din Cipru, de Epi-
scopul de Chi in u (Rep. Moldova), de Episcopul eparhial de 
Munkachevo i de administratorul apostolic al Estoniei. Actualul 
pre edinte este Cardinalul Péter Erd , Arhiepiscop de Eszter-
gom-Budapesta, Primatul Ungariei, iar Vicepre edin ii sunt Car-
dinalul Angelo Bagnasco, Arhiepiscop de Genova, Mons. Józef 
Michalik, Arhiepiscop di Przemy l, Polonia. Secretarul General 
al CCEE este Mons. Duarte din Cunha. Secretariatul î i are se-
diul în St. Gallen (Elve ia). www.ccee.eu
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Ioan D R B NEANU
PASTILA CREDIN EI 

(III)
4. ÎNTOARCEREA

„FUGARULUI AMBIENTAL”. 
 Expresia „fugarului ambiental” citat  de 

Papa Benedict al XVI-lea în „Mesajul pentru cea 
de-a XLIII-a Zi Mondial  a P cii” (ianuarie 2010), 
m-a fascinat i în acela i timp m-a oripilat, prin 
semnifica ia i consecin ele ei pentru societatea 
uman . Fascina ia vine de la frumuse ea i pute-
rea de sugestie a metaforei, iar însp imântarea de 
la mecanismele i consecin ele acestei evad ri am-
bientale, care s-a produs cu prec dere i terifiant  
intensitate mai ales în cea de-a doua jum tate a se-
colului XX (cel pu in în România!).

 „Fugari ambientali” sunt cei care au p r sit 
la un moment dat ambientul str mo ilor. Au p r -
sit ambientul natural, în exodul lor de ar  la ora  
i drept consecin , pe termen mediu i lung, au 

p r sit i ambientul societal, cultural, religios, în 
care au vie uit ei i p rin ii lor. Au devenit un fel 
de imigran i în noul ambient, supunându-se la com-
plicate mecanisme de adecvare, prin care, mul i, au 
trecut cu mult  greutate i un noian de frustr ri.

 S  analiz m pu in cauzele i mecanismele 
acestui fenomen.

 Unii au devenit „fugari ambientali” deoa-
rece ambientul natural în care tr iau s-a degradat 
în a a mod, încât nu mai era adecvat felului lor de 
via . Agresa i de producerea unor dezechilibre, 
datorate desp duririlor, de ertific rilor, polu ri-
lor industriale, la care de multe ori au fost p rta i 
incon tien i, au c utat un nou mediu de via , cel 
urban. 

 Al ii au devenit „fugari ambientali” dintr-un 
ambient, destul de asem n tor cu cel natural - me-
diul rural - datorit  unor masive politici de industri-
alizare, ori atra i de mirajul facilit ilor existen ei 
citadine.

 La o analiz  mai atent  s-ar putea constata 
c  cei din prima categorie, cei care au fost fortui i 
s - i p r seasc  ambientul natural, devenit ostil 
vie ii lor, au avut lungi ezit ri, au dat curs cu mul-
t  greutate exodului. Comunitatea din B i a-Bihor, 
zon  cu exploat ri de uraniu, ori cei din Zlatna, 
jude ul Alba, zon  poluat  industrial, pân  aproape 
de limita suportabilit ii, sunt doar dou  exemple 
edificatoare în acest sens.

 Indiferent de cauze, p r sirea ambientului 
natural, cel d ruit de Creator, omului spre a-l p zi 
i cultiva, a a cum ne arat  revela ia biblic  este un 

fenomen sc pat de sub controlul legilor ecologice.
 De la ce au plecat persoane i nu de pu ine 

ori, segmente mari de popula ie uman ?

 De la un ecosistem antropizat de tip rural, 
foarte asem n tor cu mediul natural. Aici popula ia 
uman  se încadra în categoria produc torilor de 
hran  desf urându- i via a i activitatea în agroe-
cosisteme, care pân  în urm  cu 60 - 70 de ani, erau 
aproape clone ale ecosistemelor naturale. Antropi-
zarea lor, cu efecte negative pentru om, a fost un 
proces destul de lung. Dar nici chiar ast zi nu este 
o pr pastie dezastruoas  între cele dou  ambiente. 
În aceste ecosisteme antropizate de tip rural, exis-
tau pu ini consumatori (în exclusivitate) de hran . 
Dasc lul, preotul, chiar i aparatul administrativ, 
nu erau numai consumatori, ei având, aproape în 
toate cazurile, i preocup ri de producere a hranei.

 Exodul de la ar  la ora , a determinat i 
alte muta ii. Acest „fugar ambiental” a p r sit, pe 
nesim ite, atât ambientul cultural, cât i cel religi-
os al satului. La ar , într-un mediu atât de apropi-
at de cel natural, individul uman tr ia i practica 
revela ia divin , prin care Dumnezeu (a a cum ne 
arat  în Cartea Genezei) l-a f cut pe om st pân pes-
te natur , cerându-i s  o p zeasc , s  o cultive i 
s -i supun  vremelnicele manifest ri extreme (se-
cete, inunda ii etc.), din postura de „st pân - ad-
ministrator”. ranul era con tient nativ i mereu 
con tientizat de Biseric , fiind cre tin practicant, de 
faptul c  a existat înc  din vremea protop rin ilor 
Adam i Eva „fructul oprit” care nu trebuie con-
sumat. Natura, succesoarea Gr dinii Edenului, nu 
este un spa iu al pl cerilor consumiste!. i totu i 
r ul s-a petrecut, fiind din p cate liberul arbitru al 
omului, care nu a în eles îndemnul Creatorului de 
a p zi crea ia. Fugarii ambientali, au fost atât de 
mul i încât satele au r mas goale. i tot goale sau 
aproape goale au r mas bisericile acestora. Feno-
men parc  mai accentuat în România decât în alte 

ri vest europene.
 Dumnezeu a privit cu triste e i r bdare 

acest fenomen i a a teptat r bd tor schimbarea 
op iunii omului fa  de ambientul natural rural, par-
te a Crea iei Sale.

 Fiul risipitor „fugarul ambiental” este pus 
în situa ia, din ce în ce mai obligat, de criza econo-
mic  a acestui prim deceniu al mileniului III, s  se 
întoarc  la ambientul p r sit cu atâta voluptate, în 
deceniile trecute.

 Acolo unde tr iesc p rin ii i bunicii vi elul 
cel gras, va fi din nou sacrificat, în aceea i pater-
n  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-
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târzia s  i-l tr iasc  cel întors, chiar dac  p rin ii 
nu mai tr iesc.

 În acest ambient, p r sit cândva, exist  o 
cas  a Tat lui, care preg te te bucuria i „osp ul 
reîntoarcerii”. Este Biserica i preotul care trebuie 
s  fie gazda primitoare i d ruit  a reîntoarcerii.

 Pe lâng  d ruire i har preotul locului tre-
buie s - i formeze priceperea organiz rii osp ului 
spiritual al reîntoarcerii. S  fie primul care renun  
la statutul de „fugar ambiental”, dac  cumva l-a 
avut, s  devin  cet ean cu „domiciliu ambiental” 
stabil, aducând sub stre ina bisericii i apoi în Casa 
Tat lui, suflarea cre tin . 

 Va fi necesar  construirea unei noi 
mentalit i ambientale, ambientul rural de ast zi 
fiind mult diferit de cel p r sit cu zeci de ani în 
urm . Drumeagul de ar , poate fi înlocuit cu un 
drum asfaltat, casele pitite spre p mânt, vor fi în-
locuite cu vile i fa ade pastelate, policolore. Hora 
sau balul satului vor deveni amintiri nostalgice, 
„discotecile” devenind spa iul de distrac ie i întâl-
nire a tineretului. Cu toate acestea „râul, ramul” s  
r mân  neagresate, „p zite” precum spune cartea 
Genezei de c tre „cet enii ambientului”, p durile 
s  r mân  p duri, pentru copiii viitorului, care s  
poat  spune mereu, în canta ii nostalgice i duioa-
se, „copil fiind p duri cutreieram”.

 Biserica i preotul ambientului, împreun  
cu dasc lul, medicul i ceilal i intelectuali ai satu-
lui s  împlineasc  ceea ce Papa Ioan Paul al II-lea 
numea „necesitatea moral  a unei noi solidarit i”.

 Primul, al doilea i ultimul pas în formarea 
„noii solidarit i” pentru p strarea ecologic  a am-
bientului natural, este convingerea nestr mutat , 
conform c reia, acesta este crea ia lui Dumnezeu 
pe care trebuia s  o p zim prin fapte urgente, acum 
i aici.

 Nedorind s  r mânem suspenda i la 
în l imea postulatelor, coborâm pe solul faptelor, 
expunându-ne p rerile-speran e, sub genericul: ro-
lul preotului în formarea unei noi „solidarit i am-
bientale”, într-o modalitate de proiectare, de „în-
drumar” de ac iune.

 1. Preotul trebuie s  fie fermentul i în 
acela i timp artizanul reconstruc iei rela iei i at-
mosferei de solidaritate ambiental . Ne gândim 
la ambientul existen ial (rela ia om - natur ) i la 
ambientul spiritual (rela ia om - divinitate). Cele 
câteva sugestii, expuse „telegrafic”, vor înt ri, pro-
babil, vrerea, putin a i d ruin a preotului.

Precum în procesul biologic de osteogenez , 
este nevoie de  ni te centre de osificare, a a i în 
procesul de formare a solidarit ii ambientale, tre-
buie s  se porneasc  de la ni te „centre de solida-

ritate”. Acestea se formeaz  în jurul unor „r s ri i” 
ai satului, personalit i culturale, administrative 
sau din ob tea satului, înzestra i cu competen e va-
lorice i carism  social . Preotul nostru trebuie s -i 
caute, s -i selecteze, i la nevoie s -i formeze. Ar 
urma apoi o etap  de identificare a preocup rilor, 
pasiunilor acestora s  stabileasc  punctele comu-
ne în comportamentul i psihologia lor. Urmeaz  
apoi rela ionarea direct  cu ace tia: ini ierea unor 
contacte concrete prin întâlniri colocviale, vizite 
reciproce, organizarea de activit i comune cultu-
ral-distractive interfamiliale.

2. Preotul trebuie s  fie o prezen  vie, activ  
i de permanen  (nu doar duminica, la s rb tori, 

înmormânt ri ori cununii) în via a comunit ii. 
Practicarea regulilor elementare ale polite ii, o 
vorb  bun  spus  mereu, o fapt  de întrajutora-
re, rela ie amiabil  cu administra ia local  i cu 
reprezentan ii institu iilor ( coal , bibliotec , fir-
me etc.), în elegerea i fr ietatea practicat  cu 
reprezentan ii celorlalte confesiuni. Iat  câteva 
direc ii pe care oricare preot are datoria s  le ur-
meze.

 3. Preotul nostru, greco-catolic, trebuie s  
fie în permanen  un lupt tor con tient c  nu are 
dreptul s  abandoneze în fa a vicisitudinilor (care 
nu sunt pu ine), înecându-se în apele tulburi ale la-
ment rilor. Va trebui s  lupte, în primul rând i de 
cele mai multe ori cu propria-i stare de pasivitate, 
de automul umire, de pudibonderie nemotivat . S  
lupte cu propriile prejudec i i cu prejudec ile 
altora. S  lupte în permanen , sistematic, pentru 
ob inerea dreptului de participare la via a comuni-
tar , chiar i atunci când for e ostile se împotrivesc. 
Exemplific m aceast  ultim  sus inere cu un caz 
concret. P rintele protopop Ioan Mada din Beiu , 
cu insisten , tenacitate i diploma ie, a reu it i 
reu e te s  participe la Tedeum-ri, în coli sau la 
nivel de municipiu, chiar dac  se p rea c  acest lu-
cru poate s -l fac  doar Biserica Ortodox  Român .

 4. Preotul trebuie s  ini ieze i s  organize-
ze ac iuni periodice de ocrotire a mediului încon-
jur tor, în colaborare cu celelalte confesiuni. De 
asemenea s  organizeze ac iuni comune cu ocazia 
unor s rb tori cre tine.

 5. Preotul nostru trebuie s  fie un vigilent 
i neobosit contabil al faptelor de solidaritate ambi-

ental  i un iscusit colec ionar de admira ie comu-
nitar .

 i pentru c  toate acestea se reîntâlnesc, 
oricât de întortocheate sau lungi ar fi drumurile i 
mijloacele, într-o sintagm  o rostim i noi, acum, 
final de articol. Preotul trebuie s  fie viu i mereu 
în stare de veghe spiritual  i ambiental .

(urmare din pag. 10)
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De ce are suferin a valoare bene  c
Alin CRE U

Nu exist  persoane care s    evitat suferin a, nici 
care s  nu   sim it durerea. De i nu to i suntem p r si i 
de persoana iubit , nu tuturor ne moare cineva drag, nu 
to i gust m din umilin a de a nu   recunoscu i ca oa-
meni, nu to i ne îmboln vim de cancer i nu to i ne rat m 
visele, cu to ii suferim. 

Neavând ce mânca suferim de foame, imaginân-
du-ne c   nd s tui, am   cei mai ferici i oameni. Dac  
avem ce mânca, suferim de frig i am putea crede c  o 
sob  cald  e tot ceea ce ne lipse te. Dac  nu ne este frig, 
suferim c  nu suntem iubi i Dac  suntem totu i iubi i, 
suferim c  nu ne reu esc planurile de realizare profe-
sional  sau c  nu suntem recunoscu i în comunitatea 
noastr  ca o persoan  important , valoroas , demn  de 
respectul tuturor. Vom suferi atunci când vom începe s  
pierdem ceva din toate acestea sau, dac  nu, vom g si 
cu siguran  un alt motiv, chiar de-ar   s  îl c ut m în 
adâncul nostru. i vom suferi iar. Nu tot timpul, nu în 
permanen , bineîn eles, dar din când în când... i atunci, 
dup  o perioad  lini tit , poate chiar fericit , vom suferi 
din nou, poate chiar cu voluptate.

De ce suferim?
Pentru c  ne lipse te ceva sau cineva? Pentru c  

am ratat? Pentru c  soarta ni se împotrive te? Pentru c  
întotdeauna vrem mai mult decât putem avea sau pentru 
c  purt m în noi pecetea p catului originar? Exist  sufe-
rin  a c rei cauz  este în afara noastr : dezastre naturale, 
accidente, oameni care ne fac r u, rela ii care nu merg, 
boli incurabile care ne afecteaz  via a sau pe cei dragi 
etc. Exist  i suferin  care vine din interiorul nostru: nu 
tim ce vrem, facem alegeri gre ite, nu ne mul umim cu 

ceea ce avem sau vrem ce nu se poate etc.
În primul caz suntem obliga i s  ne confrunt m cu 

o schimbare pe care nu ne-am dorit-o, în a doua situa ie 
suport m consecin ele indeciziilor, alegerilor i dorin e-
lor noastre nes buite. În ambele situa ii, tim c  a a cum 
a fost nu va mai  , c  ceva s-a schimbat sau este nevoie 
s   e schimbat, indiferent dac  ne convine sau nu.

De unde tim toate acestea? Pentru c  suferim. 
Suferin a ne ajuta s  cre tem, s  ne revizuim nevoile i 
dorin ele, s  ne confrunt m cu noi în ine sau... s  pier-
dem totul.

Suferin a ne oblig  s  facem o alegeri; s  lu m de-
cizii: via a sau moartea, cre terea sau stagnarea, trecerea 
la un stadiu superior al con tiin ei de sine sau regresul 
c tre o form  primitiv  de existen . Suferin a ne oblig  
s  ne uit m acolo unde nu vrem s  vedem c  ceva nu 
este în regul  cu noi sau cu lumea în care tr im, deoarece 
suferin a nu o mai putem ignora a a cum am f cut pân  
acum cu tot ceea ce nu ne-a convenit.

Jean Piaget, care a revolu ionat psihologia dezvol-
t rii copilului prin descoperirile sale, a descris procesul 
de adaptare al acestuia, ca i al adultului, ca  ind compus 

din dou  aspecte, a  ate în permanent  confruntare: pe de 
o parte, asimilarea, adic  tendin a de a percepe lumea i 
pe noi în ine prin prisma a ceea ce cunoa tem deja, iar pe 
de alt  parte, acomodarea, adic  schimbarea modului de 
a vedea lumea pentru a face „loc” noilor experien e care 
nu se mai potrivesc cu ceea ce tiam înainte.

Suferin a este expresia tensiunii dintre dou  ten-
din e asem n toare: aceea de a p stra ceea ce avem, ceea 
ce tim, ceea ce ne este deja familiar, în special referitor 
la noi în ine, i tendin a de a ne schimba, de a cre te, de 
a ne atinge poten ialul uman.

Nici una dintre cele dou  for e nu este bun  sau 
rea, util  sau inutil . Avem nevoie s  p str m ceea ce 
avem deja pentru a r mâne noi în ine, dup  cum avem 
s dit  în noi i nevoia de a cre te, de a ne dezvolta spi-
ritual, su  ete te, ca oameni în deplin tatea cuvântului. 
Suferin a este tensiunea dintre cele dou  nevoi. Este cu-
tremurul care rea eaz  pl cile tectonice într-o nou  po-
zi ie stabil .

De exemplu îndr gostitul p r sit - sufer  pentru 
c  este deziluzionat, dezam git, obligat s  accepte c  iu-
birea lui a fost doar o himer , c  a fost minunat  doar în 
imagina ia lui. Realitatea vine peste el ca un buldozer i 
îl oblig , prin suferin , s  revin  cu picioarele pe p -
mânt. Tân rul confruntat cu un e ec profesional - sufer  
pentru c  a descoperit c  nu este atât de bun pe cât î i 
închipuia sau a a  at c  nu e totul s   i grozav pentru a 
reu i, uneori succesul depinzând i de alte variabile pe 
care le ignorase pân  atunci.

So ul sau so ia îndoliat /  sufer  pentru c  a pier-
dut un om care devenise o parte din sine i acum e obligat 
/  s  înve e a tr i din nou de unul singur, având su  etul 
schilodit i neîmplinit. P rintele dezam git de propriul 
copil - sufer  pentru c  i-a pus în el ni te speran e nere-
aliste, pentru c  a a teptat ceea ce nu putea veni i abia 
acum î i d  seama de acest lucru.

Atâta timp cât suferin a este la vedere, este ac-
ceptat  i tr it  în mod autentic, cu tot cortegiul s u de 
lacrimi, bocete, chipuri încremenite, pa i ezitan i i sen-
timente sfâ ietoare, ea î i atinge scopul, se consum  i 
dispare cu timpul.

În psihoterapie exist  expresia „a face doliul” care 
se refer  la acceptarea pierderii ca un dat inevitabil i 
exprimarea deschis  a durerii. Cei incapabili s  î i fac  
doliul dup  o pierdere concret  sau simbolic , sunt ade-
sea incapabili s  î i reia via a normal  anterioar .

Exist  deasemenea oameni atât de „pricepu i” în 
a se ignora pe ei în i i i propriile nevoi, încât suferin a 
este „obligat ” s  ia forme extreme pentru a- i face sim-
it  prezen a. Un exemplu este atacul de panic  deoarece, 

num rul celor care sufer  a crescut în ultimul timp. Ex-
plica ia ar   legat  de raportul dispropor ionat de mare 

(continuare în pag. 13)
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dintre stresul cotidian i capacitatea - aparent redus  în 
cazul multora - de a i-l gestiona adecvat. Un alt exem-
plu este cel al tulbur rilor de conversie, în care dorin e 
i nevoi ignorate î i manifest  prezen a prin simptome 

legate de func ionarea corpului. Depresia nevrotic  este 
i ea rezultatul unui con  ict între dorin e i realitate sau 

între modul uneori defectuos de a gândi i datele con-
tradictorii ale realit ii. De aceea, nu sunt pu ini cei care 
consider  c  cel care vine în suferin  la un psihiatru sau 
la un psihoterapeut nu trebuie ajutat s  scape cât mai 
repede de suferin a respectiv , ci s   e determinat a în e-
lelege care este sensul acesteia, de unde vine i ce anume 
este nevoie s   e schimbat în via a proprie, altfel, va   

prea pu in tentat s  îi mai a  e cauza, expunându-se ris-
cului de a c dea din nou, pe viitor, în aceea i capcan  a 
ignor rii de sine. Exist  i suferin e f r  rost; gratuite, 
inutile, din care nu se poate înv a nimic, care nu duc 
la nimic bun. De exemplu, suferin  care apare la unii 
din cei cu boli psihice grave: tocmai creierul, care ar   
trebuit folosit la „interpretarea” i asimilarea, cu sens, a 
suferin ei este incapabil de a face a a ceva.

Suferin a are o valen  pozitiv , adaptativ  pe ter-
men lung; chiar i din suferin a confrunt rii cu propriul 
sfâr it se poate înv a ceva, care ne ajut  s  ne tr im mai 
consistent via a, atâta cât  a mai r mas, i care  ne preg -
te te, în acela i timp, pentru marea trecere în eternitate.

(urmare din pag. 12)

Campusul Ecumenic de la Loreto (Italia) este 
locul unde diferitele confesiuni (romano-catolici, gre-
co-catolici, ortodoc i, luterani i anglicani) i na io-
nalit i (italieni, români, englezi, suedezi i danezi) 
se întâlnesc an de an pentru a g si un moment în care 
to i sa îl simt  pe Dumnezeu în mijlocul lor . Datorit  
Biroului Pastoral din Oradea s-a putut realiza întâl-
nirea pentru organizarea ei. Acesta a avut loc în Ora-
dea (24-28 octombrie), având ca scop  nalizarea pro-
gramului pentru Campusul din anul acesta, adunând 
reprezentan ii diferitelor delega iuni din Danemarca, 
Anglia, Italia, reprezentan i ai bisericii ortodoxe din 
Re i a, Asocia iei Tineretului Român Unit din Cluj i 
Oradea, care compun campusul de la Loreto, ace tia 
participând totodat  la primirea Crucii i a Icoanei 
care a fost pentru a doua oar  în Oradea la 25 Octom-
brie. Crucea i Icoana Zilelor Mondiale ale Tineretu-
lui, au fost date de c tre Sfântul Ioan Paul al II-lea, 
,,Pap  al tinerilor” pentru a ne uni din nou în credin  
i rug ciune pe noi, tinerii. 

Cu ocazia acestui eveniment organizat de c tre 
Biroul Pastoral, am participat împreun  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 lumin  de la Liceul Teologic 
Greco-Catolic ,,Iuliu Maniu”, continuându-se în rug -
ciune i cântece în Catedrala Greco-Catolic . Câteva 
cuvinte au fost adresate de c tre reprezentan ii Birou-
lui Pastoral tuturor celor prezen i la eveniment, iar în 
continuare în onoarea Crucii au fost preg tite cântece 
de c tre elevii Liceul Teologic Iuliu Maniu Oradea i 
rug ciuni de c tre diferitele delega ii din Danemarca, 
Italia, Anglia reprezentan i ai bisericii ortodoxe din 
Re i a, ai Asocia iei Tineretului Român Unit din Cluj 
i Oradea. Dup  citirea Evangheliei P rintele Antonio 

Chifor a transmis mesajul Episcopului Virgil Bercea, 
care nu a putut   prezent la eveniment. 

Drumul mai departe a constat în deplasarea 
Crucii i a Icoanei la Catedrala Romano-Catolic , 

prin centrul ora ului, în v zul tuturor. Odat  ajun i, 
tinerii au fost întâmpina i de c tre Episcopul Roma-
no-Catolic, care a inut s  le mul umeasc  tuturor ce-
lor care au participat la realizarea acestui eveniment. 

Duminic  diminea a am participat la Sfânta 
Liturghie în Biserica Romano-Catolic  împreun  cu 
preo ii i delegatiile prezente pentru plani  carea cam-
pusului, pentru a mul umi bunului Dumnezeu toate 
lucrurile minunate care ne-au adunat pe parcursul zi-
lelor trecute i încheind Zilele Ac iunii Catolice. De-
lega iile au stabilit pe parcursul acestor zile progra-
mul Campusului care va avea loc în noul an, ca dup  
aceea, rând pe rând,  ecare s  se întoarc  în ara lui. 

În aceste zile am avut pl cerea i norocul de a 
întâlni oameni simpli, cu idei m re e, care ne ajut  
s  realiz m de fapt cât de importan i suntem  ecare 
în felul nostru i c  nimeni nu are dreptul s  ne înlo-
cuiasc . Un lucru care mi-a r mas în gând este acela 
c  unindu-ne putem face o schimbare, indiferent de 
religie, na ionalitate, vârst  i orice alte criterii pentru 
c  împreun  suntem mai puternici, iar f r  acest lucru 
am putea considera via a neîmplinit .

Miklo  NOEMI
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(continuare în pag. 15)

PREO IA, SLUJIRE APOSTOLIC
În  ecare sacrament, Cristos Se d ruie te celor 

ce s-au încorporat în Sine ca m dulare ale Trupului Sau 
tainic, Biserica. În Euharistie Isus se d ruie te cu în-
su i Trupul i Sângele Sau, dar în chip nev zut. Îns , 
voind s  Se d ruiasc  Bisericii i  în chip v zut, Cristos 
a g sit de cuviin  s  ac ioneze prin intermediul per-
soanelor.  Catehismul Bisericii Catolice § 1546-1547  
face distinc ie între Preo ia comun  a credincio ilor i 
Preo ia ministerial .

Preo ia comun  a credincio ilor, instituit  de 
Cristos, a f cut din Biserica Sa: „împ r ie, preo i ai 
lui Dumnezeu” (Ap. 1,6). Întreaga comunitate a credin-
cio ilor devine comunitate sacerdotal , to i colaboreaz  
la zidirea Trupului lui Cristos, dup  condi ia i func ia 
proprie  ec ruia,  ind egali în demnitate i ac iune în-
trucât sunt ren scu i în Cristos. Credincio ii sunt con-
sacra i de a   «preo ie sfânt », numai prin sacramentele 
Botezului i Mirului. „Credincio ii sunt aceia care, în-
corpora i lui Cristos prin Botez, sunt constitui i Popor 
al lui Dumnezeu i de aceia, f cu i p rta i în modul lor 
propriu la func ia preo easc , profetic  i regeasc  a lui 
Cristos, sunt chema i s  exercite,  ecare conform condi-
iei proprii, misiunea pe care Dumnezeu a încredin at-o 

Bisericii ca s  o îndeplineasc  în lume”. (1)
Preo ia ministerial  sau ierarhic  a episcopilor 

i a preo ilor este diferit  în esen  de preo ia comu-
n  a credincio ilor, deoarece prin ea se confer  o pu-
tere sacr  necesar  slujirii. Pe aceste persoane Cristos 
le alege i le s  n e te prin Sacramentul Preo iei, dân-
du-le Bisericii a a precum Tat l L-a dat pe El lumii: 
„Precum M-a trimis pe Mine Tat l, va trimit i Eu pe 
voi”  (In. 20, 21). Cei hirotoni i î i exercit  slujirea fa  
de Poporul lui Dumnezeu prin înv tur , «munus do-
cendi»; prin cultul divin, «munus liturgicum»; i prin 
conducerea pastoral , «munus regendi». Preo ia mi-
nisterial  a fost instituit  de Cristos, prin sacramentul 
Preo iei orânduit la Cina cea de Tain  în Cenacolul din 
Ierusalim când a orânduit Euharistia cu care ocazie a 
zis Apostolilor S i: „aceasta s  face i spre pomenirea 
Mea” (Lc. 22,19). 

Preo ia ministerial  este unul din mijloacele prin 
care Cristos zide te, dar i c l uze te neîncetat Biseri-
ca. Datorit  acestui fapt ea este transmis  prin sacra-
ment propriu i este pus  în slujba preo iei comune 
spre dezvoltarea harului baptismal al tuturor cre tini-
lor. „Preo ia ministerial  nu are doar datoria de a-L re-
prezenta pe Cristos - Capul Bisericii - în fa a adun rii 
credincio ilor; ea ac ioneaz  i în numele întregii Bise-
rici atunci când îi înf i eaz  lui Dumnezeu rug ciunea 
Bisericii i mai ales atunci ofer  Jertfa euharistic ”. (2)

Întreaga Biseric , Trupul lui Cristos, se roag  i 
se jertfe te «per ipsum et cum ipso et in ipso»; «prin 
Cristos, cu Cristos i în Cristos». Trimisul lui Cristos 

vorbe te i ac ioneaz , nu cu putere proprie, ci  în vir-
tutea celei primite. „Preo ia este  un sacrament care 
d  puterea preo easc  i harul de a putea îndeplini cu 
s  n enie slujbele biserice ti.  Cea mai înalt  putere 
preo easc  este: de a preface pâinea i vinul în Trupul 
i Sângele lui Isus Cristos; de a ierta p catele; de a 

predica cuvântul lui Dumnezeu. […]. Preotul este în-
tre  Dumnezeu i om; el prezint  rug ciunile noastre la 
Dumnezeu i ne aduce binefacerile lui Dumnezeu”. (3)

Ministeriul sacramental în Biseric  este slujire 
colegial  i personal  exercitat  în numele lui Cristos. 
Odat  cu sacramentul Preo iei, Apostolii i prin ei epi-
scopii i preo ii, sunt înzestra i cu puterea de a preface 
pâinea i vinul comun în Trupul i Sângele lui Isus pen-
tru a   oferite credincio ilor spre vindecarea su  etului 
i a trupului.  Puterea de a ierta p catele a fost încre-

din at  apostolilor când Isus a su  at asupra lor i a 
zis: „Lua i Spirit Sfânt! C rora ve i iert p catele, le vor 
  iertate, i c rora le ve i ine, vor   inute” (In. 20,22-
23). Predicarea cuvântului  lui Dumnezeu a fost încre-
din at  astfel: „Merge i în toat  lumea i propov dui i 
Evanghelia la toat  f ptura!” (Mc. 16,15). Îns , pro-
pov duirea Evangheliei nu poate   f cut  oricum, ci în 
conformitate cu voin a lui Cristos care a  zis: „face i 
ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Ta-
t lui i al Fiului i al Sfântului Spirit, înv ându-i s  
in  toate câte v-am poruncit” (Mt. 28,19-20). „Preo-
ia este sacramentul prin care misiunea încredin at  de 

Cristos apostolilor continu  s  se exercite în Biseric  
pân  la sfâr itul veacurilor: este deci sacramentul sluji-
rii apostolice i cuprinde trei grade: episcopatul, pres-
biteratul i  diaconatul”. (4)

Episcopul prime te plin tatea sacramentului 
Preo iei; este împ r itorul harului supremei Preo ii i 
capul v zut al Bisericii particulare. Prezbiterii depind 
de episcop în exercitarea puterii lor, p storesc sub au-
toritatea lui i poart  împreun  responsabilitatea p sto-
ririi Bisericii particulare. Diaconii primesc impunerea 
mâinilor în vederea slujirii cu episcopii i preo ii lor.  
„Ritul esen ial al sacramentului Preo iei – pentru cele 
trei grade – îl constituie impunerea mâinilor de c tre 
episcop pe capul candidatului la hirotonie precum i 
rug ciunea speci  c  de consacrare, prin care se cere de 
la Dumnezeu rev rsarea Spiritului Sfânt i a darurilor 
sale potrivite cu slujirea pentru care este hirotonit can-
didatul”. (5)

Actul sacramental de integrare în unul din grade-
le preo iei confer  un dar al Spiritului Sfânt ce permi-
te exercitarea unei puteri sacre, «sacra potestas», care 
provine de la însu i Cristos prin Biseric . Acest act se 
nume te ordina io, hirotonie sau consecra io. Impune-
rea mâinilor de c tre episcop i rostirea rug ciunii  sunt 

Ioan M GHERU AN
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(urmare din pag. 14)
semnul vizibil al consacr rii. „În slujirea bisericeasc  
a celui hirotonit, Cristos însu i este prezent Bisericii 
sale, în calitate de Cap al Trupului s u, P stor al turmei 
sale, Mare Preot al jertfei r scump r toare, Înv tor al 
Adev rului. Acest lucru îl exprim  Biserica atunci când 
spune c  preotul, în virtutea sacramentului Preo iei, ac-
ioneaz  in persona Christi Capitis”. (6)

Preotul ac ioneaz  atât în persoana lui Cristos 
Capul, cât i din însu i puterea lui Cristos «virtute ac 
persona ipsius Christi». Preo ia este darul lui Dumne-
zeu s dit în su  etul celor vrednici de a purta, cu cinste 
i cu mândrie smerit  aceast  Sfânt  Tain . „Preo ia se 

s vâr e te aici pe p mânt, dar ea are rang între dreg -
toriile cere ti” (Sf. Ioan Gur  de Aur). F r  cinstirea 
preo iei nu se poate ob ine iertarea de p cate. Preo-

ia se manifest  în fapt prin sacramente i prin virtu i. 
Preotul prin caracterul lui exemplar i prin modelul de 
d ruire pentru cei  pe care îi p store te este un bun p s-
tor. Isus zice: „P storul cel bun Î i pune su  etul pentru 
oile Sale” (In.10,11). Este nevoie ca to i credincio ii s  
ne rug m pentru p storii no tri; s -i iubim i s   m me-
reu în preajma dân ilor; s  le ascult m i s  le urm m 
înv tura; iar la rândul nostru, s -i sf tuim în proble-
me civile i de administra ie, dac  avem preg tirea i 
experien ele necesare.

(1) CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, edi ia a III – a, 
871; (2) Idem 1552. (3) M rtinc  I. Sacramentele Bisericii 
Catolice, Ed. Arh. Romano-Catolice  Bucure ti 2003, Vol. II, 
p.119; (4) CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, edi ia a 
III – a , 1536; (5) Idem 1573. (6) Idem 1548

Devenit  deja o tradi ie aniver-
sarea diferitelor personalit i la Leta 
Mare (Létavértes), cea de-a XX edi ie 
a stat sub semnul cinstirii personalit -
ilor: Iosif Vulcan, Ioan Irinyi i Ius-

tin Pop  u. Iosif Vulcan (1841–1907), 
care a tr it în Leta Mare, a fost publi-
cist i scriitor, membru al Academiei 
Române. A fost ini iatorul apari iei 
revistei “Familia“. Ioan Irinyi a fost 
inventatorul chibritului cu fosfor iar 
Iustin Pop  u a fost teolog, protopop 
greco-catolic i scriitor.

La acest eveniment a participat 
i Preas  n itul Virgil Bercea, al turi 

de o delega ie format  din reprezen-
tan i ai Muzeului rii Cri ului, partenerul o  cial în 
aceast  ac iune, Muzeul Iosif Vulcan, Prim ria Oradea, 
Revista Familia i Consiliul Jude ean Bihor. 

Evenimentul comemor rii, 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 Or eneasc  la care au luat cu-
vântul, primarul ora ului Károly Menyhárt, pre edin-
tele fondator al Uniunii Nemes János, pre edintele in 
func iune al Uniunii Krizsan Gabor i alte o  cialit i 
invitate. Un discurs evocator a fost sus inut de c tre: 
Excelen a sa domnul Alexandru Victor Micula, amba-
sadorul României în Ungaria.

Vernisajul expozi iei Iosif Vulcan a fost organi-
zat de Muzeul rii Cri urilor în colaborarea domnilor: 
Ioan F. Pop, Florin Ardelean, Blaga Mihoc al turi de 
domnul Aurel Chiriac. Muzeul rii Cri ului a scos un 
num r din publica ia lor în care evenimentul ce urma 
s  aib  loc la Leta a fost prezentat într-un mod deosebit 
de redactorul Sorin Sotoc - exemplare au fost împ r ite 

participan ilor.
Al doilea moment a fost cel al slujbei religioase 

de comemorare a celor trei personalit i. Dup  slujba 
religioas  personalit ile care au luat parte la eveni-
ment au fost invitate de c tre parohul Bisericii unde 
s-a celebrat Slujba Parastasului s  planteze un copac în 
curtea Bisericii.

Al treilea moment a fost cel al depunerii de co-
roane la mormântul lui Iustin Pop  u, din curtea Bi-
sericii greco-catolice din localitate, apoi la placa me-
morial  a lui Iosif Vulcan i depunere de coroane la 
mormântul lui Irinyi Janos.

Evenimentul s-a încheiat în acordul unor can o-
nete, arii celebre din opere i operete interpretate de 
studen ii Facult ii de Muzic  din Oradea.

Indiferent de limba vorbit  sau de credin , to i 
participan ii la aceast  comemorare s-au în eles i au 
avut drept fond comun interesul fa  de înainta i i fa  
de f ptuirile lor demne de pomenire.

Biroul de pres

Întâlnirea aniversar  a Uniunii Culturale a românilor din 
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Simpozionul interna ional coala Ardelean , edi ia a IX-a
Între 29 i 31 octombrie 2014 a avut 

loc simpozionul interna ional coala Ar-
delean , edi ia a IX-a, la care au participat 
cercet tori din România, Italia, Slovacia i 
Ungaria. Simpozionul a fost organizat de 
c tre Episcopia Greco-Catolic  de Oradea, 
Facultatea de Teologie Greco-Catolic  a Uni-
versit ii Babe -Bolyai, Institutul de Istorie 
din Cluj al Academiei Române i Institutul 
Teologic Sfântul Atanasie din Nyíregyháza 
(Ungaria) i a fost dedicat primei anivers ri 
a Zilei na ionale a colii Ardelene (11 octom-
brie) i împlinirii unui centenar de la pune-
rea pietrei de temelie a Academiei Teologice, 
actuala cl dire a Departamentului Oradea al 
Facult ii de Teologie Greco-Catolic .

În cuvintele de deschidere ale pr. Cris-
tian Barta, decanul Facult ii de Teologie 
Greco-Catolic , dl. Remus Câmpeanu, di-
rectorul Institutului de Istorie din Cluj al Academiei i 
dl. Ionu  Mihai Popescu, directorul Departamentului 
Oradea al FTGC care au prezentat o scurt  istorie a 
deja tradi ionalului simpozion (care la aceast  edi ie 
a avut 56 de invita i din patru ri) i au precizat c  
mi carea cultural  i na ional  din secolul al XVIII-
lea nu este tema permanent reluat  a simpozionului, ci 
modelul de urmat.

Simpozionul s-a desf urat timp de trei zile în 
ansamblul de cl diri ale Seminarului Teologic Greco-
Catolic S  n ii Trei Ierarhi din Oradea i Departamen-
tului Oradea al FTGC i a inclus lucr rile propriu-zise, 
conferin a domnului Andrei Marga intitulat  Religia în 
era globaliz rii i trei lans ri de carte. 

Comunic rile tiin i  ce, desf urate în dou  sec-
iuni (Istorie i Teologie-Filoso  e), au prezentat rezul-

tatele cercet rilor participan ilor i au prilejuit dezba-
teri animate în care s-au implicat i auditorii interesa i.

Filosoful Andrei Marga a expus conexiunile 
dintre religie i identitatea european , subliniind im-
portan a religiei i a credin ei pentru omul contempo-
ran, pentru libertatea democratic , în contextul rela i-
ilor complexe generate de globalizare. De i subiectul 
a fost vast i bogat în articula ii conceptuale, prezen-
tarea  losoful Andrei Marga a reu it s  p streze inte-
resul i aten ia numerosului public timp de aproape o 
or  i jum tate. 

Cartea Religia în era globaliz rii a  losofului 
Andrei Marga a fost prezentat  de profesorul Marius 
Cruceru care a comparat cartea cu o hart  i o busol  
pentru c l toria într-o via  plin  de relativism, iar pr. 
conf. Alexandru Buzalic a ar tat necesitatea deschiderii 
teologiei contemporane spre a  rma iile tiin ei i  lo-
so  ei printr-o formulare coerent  care s  conduc  spre 
o teologie fundamental  în dialog cu omul concret tr -

itor al timpului s u. 
În prezentarea c r ilor Eparhia Greco-Cato-

lic  de Oradea i Securitatea în anul 1848 i Clerici 
ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în deten ie sub 
regimul comunist din România ale istoricului Sergiu 
Soica, doamna Cristina-Liana Pu ca  a ar tat c  sunt 
pagini despre rezisten , demnitate i curaj, dar i des-
pre frumuse e i sensibilitate i c  atunci când omul se 
confrunt  cu un sistem male  c, doar credin a îi poate 
da putere s  treac  peste încerc ri de neînchipuit. La un 
moment dat, lansarea p rea compromis  de o defec i-
une a re elei de curent electric ce afectase jum tate din 
strada General Gheorghe Magheru, dar ceea ce p rea 
un inconvenient s-a transformat în oportunitatea unei 
lans ri la lumina cald  a lumân rilor, care-i apropie pe 
oameni i-i deschide spre miracol. La  nalul prezent -
rii PSS Virgil a remarcat c , probabil, a a trebuia s   e 
i c  lumân rile au fost aprinse ca semn al comuniunii 

cu episcopii aresta i în urm  cu 66 de ani. 
La lansarea c r ii Marginalii la o absen  a po-

etului i eseistului Ioan F. Pop, PSS Virgil Bercea a 
expus câteva considera ii despre dialectica prezen ei i 
absen ei lui Dumnezeu, considerat  o ini iere a omului 
în dialogul cu Dumnezeu. În cuvântul s u de la aceea i 
lansare, prof. univ. Marius Cruceru a reu it s  prezin-
te intimitatea creativ  a scriitorului, a a cum apare în 
tensiunea apropierii de in  nit i în truda lefuirii cu-
vântului. 

La încheierea lucr rilor, PSS Virgil Bercea a 
mul umit participan ilor i celor care s-au implicat în 
organizarea simpozionului i a reamintit c  relativis-
mul moral nu anuleaz  ra iunea natural  i a avertizat 
asupra consecin elor relativiz rii identit ii sexuale a 
oamenilor, anun ând c  Familia va   tema edi iei a X-a.

Biroul de pres
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Vizit  canonic

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.

Mar i 4 noiembrie 2014, Preas  n itul Virgil 
Bercea înso it de p rintele vicar episcopal pentru 
preo i Antoniu Chifor, au f cut o vizit  în diverse 
parohii ale Eparhiei. În Parohia Marca la biserica în 
construc ie s-au rugat împreun  cu p rintele paroh 
Ionu  Costa  i p rintele protopop Nicolae Bodea 
al turi de câ iva credincio i – în aceast  parohie se 
dore te acoperirea bisericii înaintea S rb torii Na -
terii Domnului. 

S-a vizitat apoi Parohia Chilioara împreun  cu 
p rintele Vasile Pop i cu p rintele protopop Valer 
P r u unde este în construc ie casa parohial  iar apoi 
la biseric  s-au rugat în fa a grotei Maicii Domnului 
nou terminat , discutând apoi în biseric  despre pa-
rohie i comunitatea local .

La Parohia Bobota l-au vizitat pe noul paroh, 
p rintele Cristian Biru împreun  cu care s-au rugat 
în Capel  pentru binele comunit ii, discutând i 
despre problemele cu care se confrunt  p rintele în 
noua misiune. 

Apoi s-a vizitat Parohia Supurul de Sus unde 
împreun  cu p rintele Marius Cri an s-au discutat 
problemele referitor la situa ia credincio ilor i a pa-
rohiei. 

În Ardud s-au întâlnit cu p rintele protopop 
Vasile Goje i s-au rugat în biseric  apoi au plecat 
împreun  în Parohia M d ras unde s-au întâlnit cu 
p rintele Sabin Cic a i s-a discutat despre diverse 
probleme legate de pastora ia în aceast  localitate. 

La Carei în dup masa aceleia i zile, împreun  
cu p rintele vicar foraneu Radu Filip, s-a vizitat ca-
pela mortuar  în construc ie i s-au rugat în biserica 
,,Sfântul Andrei” apoi, împreun  cu p rintele Cristi-
an Vadas, s-a vizitat biserica greco-catolic  de limb  
maghiar  din ora  care este la  nalul lucr rilor de 
restaurare. P rintele vicar foraneu i-a înso it apoi la 
Capela Franciscan  unde credincio ii se rugau Sfân-
tul Rozar înainte de începerea S  ntei Liturghii iar cu 
p rintele Cristinel B lan s-a discutat problemele de 

pastora ia tineretului i despre comunitatea francis-
can  din Carei. 

La c lug ri ele din Congrega ia ,, Maicii Dom-
nului” s-au întâlnit cu întreaga comunitate i dup  
rug ciunea în Capel  s-au discutat despre activitatea 
cu tinerii i cu elevii pe care o desf oar  în casa 
dânselor. 

Aceste vizite au ca scop cunoa terea realit -
ilor din parohie pentru ca împreun  s  se g seasc  

solu ii pentru ca Sfânta Evanghelie s  ajung  la ini-
ma omului iar preo ii i credincio ii s  simt  grija 
p storului pentru  ecare.

Biroul de pres
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Dezvelirea bustului lui Corneliu Coposu la imleu-Silvaniei
Corneliu Coposu, personalitatea s l -

jean  despre care cardinalul Alexandru Todea 
spunea c  este „moralitatea vie ii noastre poli-
tice”, are un bust în imleu-Silvaniei. Dezve-
lirea acestuia a avut loc sâmb t , 18 octombrie 
2014, în Parcul Central al ora ului. În acest an 
s-au împlinit 100 de ani de la na terea Senioru-
lui, prilej cu care au avut loc o serie de activi-
t i menite s  aduc  în prim-plan via a marelui 
om politic. La eveniment au participat o  ciali-
t i jude ene i locale, preo ii din Protopopiatul 
Greco-Catolic imleu, oameni de cultur , isto-
rici, iar ca invitat special a fost nepotul Senio-
rului, domnul Cristian Fulger. Pe lâng  ace tia, 
au fost prezen i oameni care l-au cunoscut pe Coposu, 
sau care au un respect profund pentru realiz rile lui.

Manifest rile au început la Prim ria din im-
leu-Silvaniei, cu un simpozion în cadrul c ruia au fost 
prezentate dou  c r i: „Monogra  a Familiei Coposu” 
i „Jurnal din vremuri de r zboi”. Printre cei care au 

luat cuvântul se num r  primarul ora ului, Ing. Septi-
miu urca , deputatul Lucian Bode, sculptorul dl. Nicu 
Mihoc, vicarul foraneu al S lajului p rintele Gheorghe 

urca , istoricul Marin Pop i preotul Cristian Borz. 

A urmat dezvelirea bustului în prezen a celor mai sus 
men iona i, iar preo ii greco-catolici au s  n it i ridicat 
un parastas în memoria Seniorului. La  nal, un grup 
de tineri din Parohia „Sfânta Treime” din imleu, au 
interpretat cântecul „Rug ” scris de Corneliu Coposu.

Momentul a fost organizat de Prim ria Ora ului 
imleu-Silvaniei în colaborare cu Funda ia „Corneliu 

Coposu”, Protopopiatul Greco-Catolic imleu-Silvani-
ei i Muzeul de Istorie i Art  S laj.

Ioana GALE

„Crucea lui Cristos! Purta i-o 
prin lume ca simbol al iubirii lui Cris-
tos pentru umanitate i spune i tuturor 
c  salvarea i mântuirea au fost f cute 
posibile doar prin moartea i învierea 
lui Cristos”, sunt cuvintele Sfântului 
P rinte Papa Ioan Paul al II-lea prin 
care le încredin eaz  tinerilor Crucea. 
Ast zi la Oradea, a fost un moment de 
bucurie pentru credincio ii catolici de 
ambele rituri din Oradea.

Primul moment al întâlnirii a 
fost la Catedrala greco-catolic  „Sfân-
tul Nicolae”, unde s-a organizat un 
moment de rug ciune cu citirea S  ntei 
Evanghelii în limbile: român , maghia-
r , italian  i englez , dup  care a ur-
mat cuvântul preacucernicului p rinte 
sincel cu preo ii Antoniu Chifor, care a 
transmis i salutul Preas  n iei Sale Virgil Bercea.

A urmat rug ciunea f cut  de delega iile din: 
Danemarca, Anglia, Italia de diferite confesiuni: gre-
co–catolici, romano–catolici i ortodoc i, urmat  de 
procesiunea spre Basilica romano–catolic .

În cuvântul s u de înv tura Preas  n itul Boc-
skei Laszlo a subliniat importan a crucii. Crucea este 
indicatorul care arat  întotdeauna direc ia bun , care 

Simbolurile ZMT în Oradea

ofer  siguran  nu doar nou  ci tuturor.
Icoana Fecioarei Maria este încredin at  i ea ti-

nerilor tot de c tre Sfântul P rinte Papa Ioan Paul al II-
lea prin cuvintele: „Purta i-o cu grij , pe Mama voastr ! 
Va   un semn a prezen ei materne a S  ntei Fecioare în 
mijlocul tinerilor, chema i întocmai ca Apostolul Ioan, 
s  o primeasc  cu bucurie în vie ile lor.”

Biroul de pres
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Cu ajutorul bunului Dumnezeu, duminic  
09.11.2014 am avut deosebita onoare a îl avea în mijlo-
cul nostru în parohia N dar protopopiatul Marghita pe 
iubitul nostru episcop PSS Virgil Bercea, pentru prima 
data în vizit  pastoral . S-a celebrat Sfânta Liturghie 
arhiereasc  care a fost animat  de copii din parohie, 
iar la sfâr itul Liturghiei au fost s  n ite icoanele pentru 
Calea Crucii. 

Mul umim Preas  n iei Sale pentru frumosul i 
încurajatorul cuvânt de înv tur  care a fost atât pen-
tru noi preo ii cât i pentru credincio i un impuls de a 
merge înainte cu credin a tare în vindecarea su  etului 
prin apropierea cât mai mult de Cristos asemenea fe-
meii din Evanghelie. Au participat la Sfânta Liturghie 
to i preo ii din protopopiat i credincio ii din parohiile 
lor în frunte cu p rintele protopop Zima Zorel. 

Mul umim lui Dumnezeu pentru toate.

Pr. Florin GHIULAI

Preas  n itul Virgil Bercea în vizit  pastoral

În organizarea Episcopiei de 
Maramure , a avut loc la Baia Mare, 
în perioada 11-13 noiembrie 2014, 
cel de-al treilea modul din cele patru 
prev zute în vederea alc tuirii unui 
Plan integrat de dezvoltare (PID) pen-
tru  ecare eparhie, pentru perioada 
01/2015 – 12/2019.

Având binecuvântarea i apro-
barea Sinodului Episcopilor, întregul 
proces se desf oar  sub directa în-
drumare a domnului dr. Willi Kawohl, 
numit de organiza ia Renovabis în ca-
litate de consultant i expert.

Desf urat sub forma de atelie-
re de lucru, cel de-al treilea modul s-a 
axat în mod principal pe moduri de  -
nan are i de documentare a Planului. 
Dup  rug ciunea de binecuvântare i salutul adresat 
participan ilor de c tre Preas  n ia Sa Vasile, un repre-
zentant al  ec rei eparhii a prezentat partea deja rea-
lizat  din Plan referitoare la viziune, misiune, valori, 
priorit i strategice, obiective strategice cu indicatori, 
strategii i bugetul general.

Pentru constituirea unui buget  nanciar, este 
îns  nevoie de un planul  nanciar bine gândit, domnul 
Kawohl prezentând pa ii planului  nanciar, tipuri de 
bugete, structura bugetului, tehnici de bugetare, proce-
sul buget rii, bune practici în bugetare. În urma oferi-
rii unui exemplu, participan ii au exersat în grupuri de 
lucru construirea unui plan  nanciar la nivel eparhial.

Spre un plan integrat de dezvoltare a eparhiilor

Necesitatea unei strategii de  nan are a fost o 
alt  tem  a atelierelor de lucru  ind prezentate op iuni-
le strategice de  nan are, principiile cheie de strângere 
de fonduri precum i un exemplu de document de stra-
tegie asupra c ruia s-a lucrat în grupuri.

Participan ii au avut ocazia într-una din zile de a 
discuta, via SKYPE, cu d-na Monika Kleck, responsa-
bil  pentru România din partea organiza iei Renovabis, 
problemele întâlnite în procesul de redactare a Planului.

Urm torul modul va avea loc la Cluj, între 9-11 
decembrie, când  ecare eparhie va prezenta prima for-
m  a Planului care evaluat i discutat în cadrul unui 
grup de exper i.

www.bru.ro
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1,5 Lei

Asocia ia Caritas Eparhial Oradea împreun  cu
Episcopia Greco-Catolic  Oradea, sub patronajul

Conferin ei Episcopilor Catolici din România
cu sprijinul principal al Renovabis

au pl cerea s  v  invite la conferin a interna ional  cu 
tema

Migra ia romilor – dileme i perspective ale 
Uniunii Europene

ce se va desf ura în perioada 18-20 februarie 2015
Oradea, România

Context i motiva ie
Migra ia este un fenomen complex i migra ia 

romilor este cea care a lansat, de fapt, întregul proces 
de focalizare a aten iei asupra excluziunii romilor în 
Uniunea European .

Motive, destina ii, pro  lul migran ilor, 
impactul socio-economic, integrare, mituri i realit i, 
perspective din diferite puncte de vedere. Abord ri i 
solu ii – au func ionat ele pân  acum? Au nevoie de 
îmbun t iri sau s   e schimbate?

Reprezentan i ai institu iilor guvernamentale 
na ionale, institu iilor europene cu responsabilit i 
în acest domeniu, ai societ ii civile i ai diverselor 
organiza ii reprezentative ale romilor din Belgia, 
Bulgaria, Cehia, Fran a, Germania, Italia, Marea 
Britanie, Slovacia, Spania, România vor   invita i s  
participe la aceast  conferin  i s  lucreze împreun  
la g sirea unor modalit i mai bune, mai e  ciente de 
a aborda aceast  chestiune actual  i, în acela i timp, 
provocatoare.

Mod de desf urare
Conferin a este gândit  s   e foarte interactiv  i 

este plani  cat  ca o experien  de împ rt ire, gândire i 
înv are împreun . Evenimentul va oferi participan ilor 
un cadru în care ace tia s  împ rt easc  experien ele 
din proiecte, bune practici dar i s  pun  întreb ri la 
care s  caute împreun  r spunsuri.

Folosind principiile metodelor „work-caffe” 
respectiv „open space”, participan ii vor   cei care vor 
stabili temele speci  ce ale dezbaterilor i vor formula, 
la  nal, concluziile.

Înscriere
Invita ia o  cial , agenda evenimentului, 

formularul de înscriere i toate celelalte informa ii 
important a   cunoscute de c tre participan i vor   
trimise acestora pân  în data de 1 decembrie 2014.

Data limit  de trimitere a formularului de 
înscriere completat este 15 decembrie 2014.

Având în vedere c  num rul de locuri la acest 

Conferin  Interna ional

eveniment este limitat, organizatorii a teapt  s  
primeasc  cât mai repede formularul de înscriere, pân  
la aceast  dat .

Pân  în 20 decembrie 2014 cei înscri i vor primi, 
din partea organizatorilor, con  rmarea particip rii lor 
la conferin .

Caritas


