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Scrisoare Pastoral

S rb toarea Na terii Domnului
2014

Dragi credincio i,
Na terea Domnului nostru Isus Cristos aduce 

în  ecare cas  i în  ecare persoan  bucuria sfânt  a 
Cr ciunului. „Bucuria evangheliei umple inima i via a 
celor care se întâlnesc cu Isus. Cei care se las  mân-
tui i de El sunt elibera i de p cat, de triste e, de golul 
interior, de izolare. Cu Isus Cristos mereu se na te i se 
rena te bucuria” (1). Su  etul omului este mai bun, ini-
ma mai iert toare, îngerii vin i pacea domne te. Aceste 
momente le-am tr it pe când eram copii dar i acum, 
la acest ceas târziu al istoriei, sim im c  Domnul vine 
cu aceea i bun  mireasm  spiritual , cu aceea i lumin  
lin  de s rb toare pentru tot omul. Na terea Domnu-
lui reprezint  i pentru ar , pentru ara noastr , un 
moment de bucurie i de încredere, de demnitate i de 
speran , de aducere aminte i de propuneri pentru vii-
tor, pentru ziua de mâine.

Cristos se na te, este ceasul bucuriei i ne amin-
tim c  îngerul Gavril îi spune Mariei: „Bucur -te!”  
(Lc. 1,28); de bucurie a s ltat pruncul în sânul Elisabe-

tei când a vizitat-o Maria (cf. Lc. 1,41); de bucurie în 
credin a  de Dumnezeu a tres ltat spiritul Mariei (Lc. 
1,47); plin de bucurie era Ioan Botez torul când îl ves-
tea pe Cel care trebuia s  vin   (In. 3,29); i, de bucurie 
în Spiritul Sfânt a tres ltat i Domnul (Lc. 10,21). Isus 
Cristos se na te în lume ca s  ne aduc  bucuria (cf. 
In 15,11), vine pentru ca aceast  bucurie s  r mân  i 
nimeni s  nu o ia de la noi (cf. In. 16,22) iar noi, „pli-
ni de bucurie” (cf. Fapte 13,52), de bucuria Na terii 
Domnului suntem chema i s  o transmitem altora (cf. 
Fapte 8,8) (2). Bucura i-v  dragi credincio i: Domnul 
ne aduce ast zi pacea i bunaînvoire, încrederea i li-
bertatea  ilor lui Dumnezeu, t ria i curajul de a ne 
p stra credin a!

Dragii mei,
În acest spirit al bucuriei, Îngerul le spune p sto-

rilor: „nu v  teme i. … vi s-a n scut azi Mântuitor, care 
este Cristos Domnul” (Lc. 2, 10-11)! V  îndemn i eu 
împreun  cu îngerii dar i cu Sfântul P rinte Papa Ioan 
Paul al II-lea: „nu v  teme i s -l primi i pe Cristos i s  
accepta i puterea Sa! Deschide i larg por ile inimilor 
voastre lui Cristos”! (3) Precum în urm  cu 2000 de 
ani, Domnul a venit într-o pe ter , tot a a a venit i 
în urm  cu 25 de ani când, prin jertfa tinerilor, ne-am 
dobândit libertatea i demnitatea, i tot astfel Domnul 
vine i ast zi. Cristos Domnul „ tie ce este în su  etul 
omului”! Domnul a tiut bine ce a fost în inima p sto-
rilor dar a tiut i ce a fost în su  etul celor trei Crai de 
la r s rit când le-a primit darurile, precum a tiut bine 
i ce a fost în inima tinerilor din preajma Cr ciunului 

anului 1989, care i-au oferit alte daruri: su  etul, inima 
i via a lor.

Au trecut, dragi credincio i, 25 de ani de la 
c derea zidului Berlinului, a „cortinei de  er”, de la 
c derea comunismului i în ara noastr . Ei, tinerii de 
la Timi oara sau Bucure ti, de la Sibiu sau Bra ov, de 
la Ia i sau Oradea, l-au întâmpinat pe Mântuitorul cu 
jertfa lor, nu le-a fost fric  deoarece tiau c  via a lor 
se împletea cu bucuria Na terii Domnului. Da, nu le-a 
fost fric ! În bucuria i t ria lor de caracter, noi ne tr -
im ast zi libertatea; în bucuria i d ruirea lor, noi ast zi 
putem propov dui Evanghelia; în bucuria i jertfa lor 

Nu v  teme i. C ci, iat , v  binevestesc vou  bucurie mare,
care va   pentru tot poporul. (Lc. 2, 10)



3Decembrie 2014

ast zi noi tr im Cr ciunul.  
Dragi credincio i,
Domnul vine! Din p cate, în locurile unde 

s-a n scut, a copil rit i i-a împlinit sacra sa mi-
siune Isus, nu este pace. Pe acele meleaguri unde 
odat  „îngerii cântau iar p storii l udau i prea-
m reau pe Dumnezeu” (cf. Lc. 2,14-20), în ara 
Sfânt , domnesc prea multe ideologii i ambi ii 
omene ti care atenteaz  la siguran a i libertatea 
persoanei umane. În Noaptea Sfânt  de Cr ciun 
suntem chema i s  fim uni i în rug ciune 
i în sfânt colind cu to i cei care 

trec prin grele încerc ri în 
ara Sfânt  dar i în Siria, 

Irak, Nigeria, Sudan sau 
Ucraina, pentru pace 
i bun  în elegere 

între oameni i 
na iuni, între fa-
milii i popoare.

 Dragii 
mei, „  i cu 
mintea întreag  
i priveghea i 

în rug ciuni. 
… dar, mai pre-
sus de toate, s  
ave i o dragoste 
statornic  între 
voi” (1 Pt. 4,7-8): 
r spunde i r ului cu 
binele, neîncrederii 
cu speran a, dezol rii 
cu credin a, r zbun rilor 
cu iubirea (cf. Lc .6,35). Noi, 
cei care am primit bucuria, noi, 
cei care l-am primit pe Isus în via a noas-
tr , trebuie s -l oferim i altora, s  d ruim bucuria 
aceasta neasemuit  i celor care înseteaz  dup  
ea pentru c : „noi am v zut i m rturisim c  Tat l 
a trimis pe Fiul; … iar noi am cunoscut i am crezut 
iubirea” (cf. 1 Ioan 4, 14-16) (4). Uni i cu Isus, c ut m 
ceea ce el caut , iubim ceea ce el iube te. În fond, ceea 
ce c ut m este slava Tat lui, tr im i ac ion m „spre 
lauda gloriei harului s u” (Ef. 1,6) (5).

Dragi credincio i,
Vedem c  Isus se na te într-o lume în care sin-

gur tatea persoanei umane devine o constant , în care 
parc  uit m s  ne povestim lucr rile Luminii unii al-
tora, în care foarte mul i tineri români, dar nu doar ro-
mâni i nu doar tineri, sunt la munc  prin Europa sau 
prin lumea larg , într-o lume în care avem tot mai mul i 
copii r ma i singuri, f r  p rin i, cu bunicii sau cu nea-
murile, într-o lume în care num rul celor s raci devine 

tot mai mare. Este o realitate pe care nu putem s  o as-
cundem, pentru c  ea aduce atâta suferin  i nelini te, 
încât, de la un punct încolo, doar credin a în Dumne-
zeu, doar n dejdea în t ria celor s  nte pot d rui inimii 
însingurate o cale i un adev r care s  o lumineze.

Da, Isus vine din nou pentru  ecare în parte, pen-
tru  ecare acolo unde el este. Iar dac  Domnul este atât 
de bun, la rândul nostru i noi trebuie s   m buni cu cei 
singuri, s -i respect m pe cei pleca i printre str ini, s  
mângâiem pe copii i pe cei vârstnici, s -i ajut m pe 

cei nevoia i: „s  ne iubim unii pe al ii” (cf. Io. 
13,34). S  nu uit m c  Isus Cristos, prin ve-

nirea sa în lume, prin patima, moartea 
i învierea Sa ne-a recâ tigat dem-

nitatea i libertatea de „  i ai lui 
Dumnezeu” (6). Aceast  dem-

nitate i aceast  libertate sunt 
in  nit de pre ioase pentru c  
se împ rt esc din s  n enie 

i, drept  reasc  urmare, 
ele trebuie promovate i 
ap rate împotriva oric ror 
violen e i discrimin ri 
spre binele tuturor din în-
treaga lume (7).

Cr ciunul este S r-
b toarea bucuriei, este S r-

b toarea aducerii aminte de 
Na terea lui Cristos; Cr ciu-

nul este S rb toarea curajului 
i comemor rii celor dragi, vic-

time ale comunismului i ale altor 
atâtea orori ale istoriei omenirii; Cr -

ciunul este S rb toarea buneivestiri pentru 
tot poporul i a respectului pentru cei încerca i 

i în suferin ; Cr ciunul este S rb toarea Adev rului 
care vine i S rb toarea demnit ii i libert ii  in ei 
umane, Cr ciunul este S rb toarea Na terii Domnului, 
a colindelor, a noastr , a tuturor. 

La tot omul de bun voin  i  ec ruia în parte v  
urez S rb tori Fericite cu pace i bucurii de Na terea 
Domnului! La mul i Ani cu s n tate!

+ Virgil BERCEA
Episcop

(1) Papa Francisc, Evangelii Gaudium., 1
(2) Cf. Evangelii Gaudium., 5
(3) Ioan Paul al II-lea, 22 octombrie 1978
(4) Cf. Papa Benedict al XVI-lea, 21 octombrie 2014
(5) Cf. Papa Francisc, Evangelii Gaudium 267
(6) Cf. Conciliul Vatican II, Dignitatis Humanae 3
(7) Cf. Papa Francisc, Discurs la Parlamentul Euro-
pei., 25 noiembrie 2014
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Noi, Papa Francisc i Patriarhul Ecumenic Bar-
tolomeu I, exprim m recuno tin a noastr  profund  
lui Dumnezeu pentru darul acestei noi întâlniri care 
ne permite, în prezen a membrilor Sfântului Sinod, a 
clerului i a credincio ilor din Patriarhia Ecumenic , 
s  celebr m împreun  s rb toarea sfântului Andrei, cel 
dintâi chemat i fratele apostolului Petru. Amintirea 
apostolilor, care au proclamat lumii vestea cea bun  a 
Evangheliei, prin predica lor i m rturia martiriului, în-
t re te în noi dorin a de a continua s  mergem împreun  
cu scopul de a dep i, cu iubire i încredere, obstacolele 
care ne despart.

Cu ocazia întâlnirii la Ierusalim din mai, în 
care am amintit îmbr i area istoric  dintre venerabi-
lii no tri predecesori Papa Paul al VI-lea i Patriarhul 
Ecumenic Atenagora, am semnat o declara ie comun . 
Ast zi, în fericita ocazie a unei alte întâlniri fraterne, 
vrem s  rea  rm m împreun  inten iile i preocup rile 
noastre comune.

Exprim m inten ia noastr  sincer  i ferm , ascul-
tând de voin a Domnului nostru Isus Cristos, de a intensi-
 ca eforturile noastre pentru promovarea unit ii depline 

între to i cre tinii i mai ales între catolici i ortodoc i. În 
afar  de asta, vrem s  sus inem dialogul teologic promo-
vat de Comisia Mixt  Interna ional , care, instituit  exact 
cu treizeci i cinci de ani în urm  de Patriarhul Ecume-
nic Dimitrios i de Papa Ioan Paul al II-lea aici la Fanar, 
trateaz  actualmente chestiunile cele mai di  cile care au 
marcat istoria diviziunii noastre i care cer un studiu atent 
i aprofundat. În acest scop, asigur m rug ciunea noastre 

fervent  ca P stori ai Bisericii, cerând credincio ilor s  se 
uneasc  cu noi în invoca ia comun  ca “to i s   e una… 
pentru ca lumea s  cread ” (In 17,21).

Exprim m preocuparea noastr  comun  fa  de si-
tua ia din Irak, din Siria i din întregul Orient Mijlociu. 
Suntem uni i în dorin a de pace i de stabilitate i în voin a 
de a promova rezolvarea con  ictelor prin dialog i recon-
ciliere. Recunoscând eforturile deja f cute pentru a oferi 
asisten  regiunii, apel m în acela i timp la to i cei care au 
responsabilitatea destinului popoarelor pentru ca s  inten-
si  ce angajarea lor pentru comunit ile care sufer  i s  le 
permit , inclusiv celor cre tine, s  r mân  în ara lor de 
ba tin . Nu ne putem resemna cu un Orient Mijlociu f r  
cre tini, care acolo au m rturisit numele lui Isus timp de 
dou  mii de ani. Mul i fra i i surori ai no tri sunt persecu-
ta i i au fost constrân i cu violen a s  lase casele lor. Pare 
chiar c  s-a pierdut valoarea vie ii umane i c  persoana 
uman  nu mai are importan  i poate   sacri  cat  altor 
interese. i toate acestea, în mod tragic, întâlnesc indife-
ren a multora. A a cum ne aminte te sfântul Paul: “Dac  
un m dular sufer , toate m dularele sufer  împreun ; i 
dac  un m dular este cinstit, toate m dularele se bucur  
cu el” (1Cor 12,26). Aceasta este legea vie ii cre tine i în 
acest sens noi putem spune c  exist  i un ecumenism al 
suferin ei. A a cum sângele martirilor a fost s mân  de 

for  i de fertilitate pentru Biseric , tot a a i împ rt i-
rea suferin elor zilnice poate s   e un instrument e  cace 
de unitate. Situa ia teribil  a cre tinilor i a tuturor celor 
care sufer  în Orientul Mijlociu cere nu numai o rug -
ciune constant , ci i un r spuns corespunz tor din partea 
comunit ii interna ionale.

Marile provoc ri pe care le are în fa  lumea în 
situa ia actual  cere solidaritatea tuturor persoanelor de 
bun voin . De aceea, recunoa tem i importan a pro-
mov rii unui dialog constructiv cu islamul, bazat pe res-
pectul reciproc i pe prietenie. Inspira i de valori comune 
i înt ri i de un sentiment fratern genuin, musulmanii i 

cre tinii sunt chema i s  lucreze împreun  din iubire fa  
de dreptate, de pace i de respectarea demnit ii i a drep-
turilor oric rei persoane, în special în regiunile unde ei, 
odinioar , au tr it timp de secole într-o coexisten  pa ni-
c  i acum sufer  împreun  în mod tragic datorit  ororilor 
r zboiului. În afar  de asta, ca lideri cre tini, îndemn m 
pe to i liderii religio i s  continue i s  înt reasc  dialogul 
interreligios i s  fac  orice efort pentru a construi o cultu-
r  a p cii i a solidarit ii între persoane i între popoare.

Amintim i toate popoarele care sufer  din cauza 
r zboiului. Îndeosebi, ne rug m pentru pacea în Ucrai-
na, o ar  cu o veche tradi ie cre tin , i facem apel la 
p r ile implicate în con  ict s  caute drumul dialogului i 
al respect rii dreptului interna ional pentru a pune cap t 
con  ictului i a permite tuturor ucrainenilor s  tr iasc  
în armonie. Gândurile noastre sunt îndreptate spre to i 
credincio ii din Bisericile noastre din lume, pe care-i 
salut m, încredin ându-i lui Cristos Mântuitorul nostru, 
pentru ca s  poat    martori neobosi i ai iubirii lui Dum-
nezeu. În l m rug ciunea noastr  fervent  c tre Dumne-
zeu pentru ca s  acorde darul p cii, în iubire i în unitate, 
întregii familii umane.

“Însu i Domnul p cii s  v  d ruiasc  pacea în-
totdeauna i în orice fel. Domnul s  fie cu voi to i!” 
(2Tes 3,16).

pr. Mihai P TRA CU www.magisteriu.ro

Declara ia comun  a
Papei Francisc i a Patriarhului ecumenic Bartolomeu I
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Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
Aceast  duminic  marcheaz  a doua etap  a tim-

pului de Advent, un timp minunat, care treze te în noi 
a teptarea întoarcerii lui Cristos i comemorarea veni-
rii Sale istorice. Liturgia de ast zi ne prezint  un mesaj 
plin de speran . Este invita ia Domnului, exprimat  
prin gura profetului Isaia: “Mângâia i, mângâia i pe po-
porul Meu, spune Dumnezeul vostru” (40,1). Cu aceste 
cuvinte se deschide Cartea mângâierii, în care profetul 
adreseaz  poporului în exil vestea fericit  a eliber rii. 
Timpul suferin ei s-a terminat; poporul lui Israel poate 
privi cu încredere spre viitor: îl a teapt  în sfâr it în-
toarcerea în patrie. Pentru aceasta invita ia este de a se 
l sa mângâia i de Domnul.

Isaia se adreseaz  oamenilor care au trecut prin-
tr-o perioad  întunecat , care au îndurat o încercare 
foarte dur ; dar acum a venit timpul mângâierii. Tris-
te ea i frica pot s  fac  loc bucuriei, pentru c  Dom-
nul însu i va conduce poporul s u pe calea eliber rii i 
mântuirii. În ce mod va face toate acestea? Cu grija i 
duio ia unui p stor care se îngrije te de turma sa. De 
fapt, El va da unitate i siguran  turmei, o va pa te, va 
aduna în staulul S u sigur oile risipite, le va rezerva o 
aten ie deosebit  celor fragile i slabe (v. 11). Aceas-
ta este atitudinea lui Dumnezeu fa  de noi, creaturile 
Sale. De aceea profetul îl invit  pe cel care îl ascult  
– inclusiv pe noi, ast zi – s  r spândeasc  în rândul 
poporului acest mesaj de speran : c  Domnul ne mân-
gâie. i s  fac  loc mângâierii care vine de la Domnul.

Dar nu putem   mesageri ai mângâierii lui Dum-
nezeu dac  noi nu experiment m cei dintâi bucuria de a 
  mângâia i i iubi i de El. Astfel se întâmpl  în special 

când ascult m Cuvântul S u, Evanghelia, pe care trebuie 
s  o purt m în buzunar: nu uita i aceasta! Evanghelia în 
buzunar sau în geant , pentru a o citi încontinuu. i acest 
lucru ne d  mângâiere: când r mânem în rug ciune t -
cut  în prezen a Sa, când îl întâlnim în Euharistie sau în 
Sacramentul Iert rii. Toate acestea ne mângâie.

S  l s m a adar ca invita ia lui Isaia – “Mângâ-
ia i, mângâia i pe poporul meu” – s  r sune în inima 
noastr  în acest timp al Adventului. Ast zi este nevoie 

de persoane care s   e martori ai milostivirii i ai du-
io iei Domnului, care îi zdruncin  pe cei resemna i, îi 
reînsu  e e te pe cei descuraja i, aprinde focul speran-
ei. El aprinde focul speran ei! Nu noi. Atâtea situa ii 

cer m rturia noastr  consolatoare. A   persoane bucu-
roase, consolate. M  gândesc la cei care sunt asupri i 
de suferin e, nedrept i i samavolnicii; la cei care sunt 
sclavi ai banului, ai puterii, ai succesului, ai mondeni-
t ii. S rmanii! Au consol ri trucate, nu adev rata mân-
gâiere a Domnului! To i suntem chema i s  îi consol m 
pe fra ii no tri, m rturisind c  numai Dumnezeu poate 
elimina cauzele dramelor existen iale i spirituale. El 
poate face asta! Este puternic!

Mesajul lui Isaia, care r sun  în aceast  a doua 
duminic  din Advent, este un balsam pe r nile noastre 
i un stimulent de a preg ti cu angajare calea Domnu-

lui. De fapt, profetul vorbe te ast zi inimii noastre pen-
tru a ne spune c  Dumnezeu uit  p catele noastre i ne 
mângâie. Dac  noi ne încredin m Lui cu inim  umil  
i c it , El va d râma zidurile r ului, va umple g urile 

omisiunilor noastre, va netezi mun ii mândriei i vanit -
ii i va deschide drumul întâlnirii cu El. Este curios, dar 

de atâtea ori ne este fric  de mângâiere, de a   mângâia i. 
Mai mult, ne sim im mai siguri în triste e i în dezolare. 

ti i de ce? Pentru c  în triste e ne sim im aproape pro-
tagoni ti. În schimb în mângâiere Duhul Sfânt este pro-
tagonistul! El este cel care ne mângâie, El este cel care 
ne d  curajul de a ie i din noi în ine. El este cel care ne 
duce la izvorul oric rei mângâieri adev rate, adic  Tat l. 

i aceasta este convertirea. V  rog, l sa i-v  mângâia i 
de Domnul! L sa i-v  mângâia i de Domnul!

Fecioara Maria este “calea” pe care însu i Dum-
nezeu i-a preg tit-o pentru a veni în lume. S  îi încre-
din m ei a teptarea de mântuire i de pace a tuturor 
b rba ilor i femeilor din timpul nostru.

Dup  Angelus, Sfântul P rinte a spus urm toarele:
V  salut pe voi to i, credincio i din Roma i 

pelerini veni i din Italia i din diferite ri: familiile, 
grupurile parohiale, asocia iile. Îndeosebi, îi salut pe 
misionarii i misionarele Identes, atât de buni, care fac 
atât de mult bine; pe credincio ii din Bianze, Dalmine, 
Sassuolo, Arpaise i Oliveri; comunitatea românilor 
din Cordenons-Pordenone; asocia ia “Poarta Deschis ” 
din Modena, familiile din Fratta Polesine, pe tinerii din 
Petosino.

Vou  tuturor v  urez o duminic  frumoas . V  
rog, l sa i-v  mângâia i de Domnul! A i în eles? L -
sa i-v  mângâia i de Domnul! i nu uita i s  v  ruga i 
pentru mine. Poft  bun  i la revedere! i mâini, zi fru-
moas  a Neprih nitei. Domnul s  v  binecuvânteze.

L sa i-v  mângâia i de Domnul
7.12.2014

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus



6 VESTITORUL

Deschiderea Anului Vie ii Consacrate
„C lug ri i c lug ri e  i m rturisitori ai cre-

din ei” acesta a fost îndemnul Preas  n iei Sale Virgil, 
adresat persoanelor consacrate cu ocazia deschiderii 
Anului Vie ii Consacrate în Eparhia de Oradea.

Sfânta Liturghie de deschidere a început cu 
procesiunea la care au participat c lug rii, c lug ri-
ele si preo ii din Eparhie, de la Liceul Greco Cato-

lic la Catedrala Sfântul Nicolae, urmat  de cuvântul 
p rintelui Mihai V t m nelu care a prezentat tuturor 
Anul Vie ii Consacrate.

Cuvântul Preas  n iei Sale Virgil Bercea s-a axat 
pe scrisoarea Sfântului P rinte Papa Francisc, adre-
sat  persoanelor consacrate. Obiectivele acestui an 
propuse de Sfântul P rinte sunt trei: „a tr i trecutul 
cu recuno tin ”, „a tr i prezentul cu pasiune” i 
„a îmbr i a viitorul cu speran ”. Pe lâng  aceste 
obiective pe care persoanele consacrate trebuie s  i 
le propun , de la ele Sfântul P rinte are i a tept ri: 
„trezi i lumea” persoanele consacrate  ind îndemnate 
s  vorbeasc  tuturor despre Cristos, „merge i în toat  
lumea” pân  la periferiile lumii la cei bolnavi i orfani, 
„tr i i bucuria” bucuria c  l-a i întâlnit pe Cristos.

Tot în cadrul S  ntei Liturghii, Preas  n ia Sa a ofe-
rit crucea eparhial  domnului deputat Adrian Merca i 
domnului profesor doctor Ioan Chindri  directorul Biblio-
tecii Academiei din Cluj, pentru munca depus  în vederea 
declar rii ca zi a colii Ardelene, ziua de 11 octombrie.

Mul umim lui Dumnezeu pentru aceast  zi i 
pentru aceste  ori ale Bisericii, care sunt persoanele 
consacrate!

Biroul de pres
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Mesajul Preafericirii Sale Cardinal Lucian,
adresat Pre edintelui ales al României

Excelen ei Sale,
Domnului Klaus Iohannis,
Pre edinte ales al României,
Excelen a Voastr ,
A  dori ca în numele Bisericii Greco-Catolice s  

V  felicit pentru alegerea în func ia de Pre edinte al 
României i s  V  urez, totodat , s  pute i conduce ara 
spre binele i bun starea tuturor cet enilor s i.

Biserica Greco-Catolic , în spiritul cultivat de 
antecesori prin colile de la Blaj, a preg tit i preg -
te te ve nicia prin sus inerea valorilor în inimile cre-
dincio ilor, m rturisind chiar cu sângele c  frumuse ea 
sau noble ea inimii provin din con tiin a oamenilor de 
caracter. Când cinstea, dreptatea i omenia sunt o rea-
litate în via a ale ilor rii trebuie s   m recunosc tori 
lui Dumnezeu.

Înainta ii no tri au a teptat, dup  1918, o Româ-
nie unit , în care to i românii, indiferent de etnie sau 
confesiune religioas , s  se bucure de drepturi egale. 
Alegerea Excelen ei Voastre este un semn al idealului 
de acum o sut  de ani care nu uita c  bun starea por-
ne te de la omenie, de la respectul i îng duin a pentru 
cel lalt, indiferent de confesiune sau etnie.

Biserica Român  Greco-Catolic  continu  s  
cread  cu fermitate i speran  c  opus justitiae pax, iar 
prestan a institu iilor României, stat european demo-
cratic, porne te din alteritatea bunului sim  i omenia 
vie ii. Fie ca prezen a Dumneavoastr  la cârma rii s  
aduc  în agora româneasc  exemplul de cinste, toleran-

 i bun  convie uire al Transilvaniei clasice. S  pute i 
conduce aceast  ar  pe un drum al bunei în elegeri i 

al ”lucrului bine f cut”: pentru binele tuturor în pace, 
unitate, libertate i prosperitate.

Harurile Mântuitorului s  V  înso easc  la bine 
i la greu!

Primi i, V  rog, Excelen , asigurarea sentimen-
telor mele cele mai distinse.

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite
† Cardinal LUCIAN

Prea Fericirea Sa Cardinal Lucian, Arhiepiscop 
Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco Ca-
tolic , a primit la Blaj, azi, 2 decembrie 2014, vizita 
Excelen ei Sale Galantino Nunzio, episcop de Cassano 
all’Ionio, secretar al Conferin ei Episcopale Italiene.

Prea S  n ia Sa Galantino Nunzio este un apropi-
at al Papei Francisc, care l-a i numit pe data de 28 de-
cembrie 2013 secretar general interimar al Conferin ei 
Episcopale Italiene, iar la 25 martie 2014 secretar ge-
neral al aceleia i Conferin e cu un mandat de cinci ani.

La discu iile care au avut loc la sediul Arhiepi-
scopiei Majore, al turi de Prea Fericirea Sa Cardinal 
Lucian au mai participat Prea S  n ia Sa Claudiu, epi-
scopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, Preas  n ia Sa 
Alexandru, episcopul Eparhiei de Lugoj, Preas  n ia Sa 
Virgil, episcopul Eparhiei de Oradea i Preas  n ia Sa 
Vasile, episcopul Eparhiei de Maramure .

Excelen a Sa Galantino Nunzio, cu ocazia veni-
rii sale în Mica Rom , a vizitat i Catedrala Mitropoli-

Secretarul Conferin ei Episcopale Italiene în România

tan  „Sfânta Treime” precum i sediul Curiei Arhiepi-
scopiei Majore.

www.e-comunio.ro
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Luni 1 Decembrie, cet enii din Valea lui Mihai 
au s rb torit Ziua Na ional  a României atât în cadrul 
unei festivit i o  ciale cât i printr-un spectacol folclo-
ric, organizate de Asocia ia Ave Miriam în parteneriat 
cu Prim ria ora ului.

Luni de la ora 12.00, preotul greco-catolic Ghe-
orghe-Zorel Zima a deschis festivitatea o  cial  printr-o 
urare tradi ional  - „La mul i ani, România! Dumnezeu 
s  binecuvinteze România!”- urmat  de intonarea Im-
nului de Stat, în fa a Monumentului Eroilor. Primarul 
Nyako Jozsef a salutat mul imea dorindu-le tuturor o 
s rb toare na ional  frumoas  i i-a exprimat speran a 
într-un viitor prosper al rii i al urbei. Profesorul de 
istorie al colii generale „Zelk Zoltan”, Dinu  Ioan a 
prezentat însemn tatea istoric  al acestei anivers ri na-
ionale a Marii Uniri de la Alba Iulia din 1918. Dup  

slujba religioas  o  ciat  de preo ii Zorel Zima i Popa 
Marius-Dumitru (preotul ortodox) în memoria eroilor 
neamului i ai tuturor celor care i-au jert  t via a pen-
tru libertatea teritorial  dar i cultural-spiritual  a rii, 
a avut loc depunerea de coroane la Monumentul Ero-
ilor de c tre reprezentan ii institu iilor locale, în lipsa 
vreunui distins reprezentant al forurilor jude ene. În 
continuarea programului festiv, elevii colii generale 
„Zelk Zoltan” i ai Colegiului Agricol nr. 1 din Valea 
lui Mihai au sus inut un frumos spectacol cultural-ar-
tistic, recitând poezii i cântece patriotice, chiar i co-
linde. Acest moment a fost împlinit prin sus inerea unui 
scurt recital vocal al soli tilor Grupului vocal „Feciorii 
Bihorului” i al i talenta i invita i ai lor.

Dup -masa de la ora 16.00, comunitatea local  a 
avut ocazia de a „savura” un frumos spectacol folcloric 
la Casa de Cultur  „Zelk Zoltan” sus inut de interpre ii 

Festivit i de Ziua Na ional  a României la Valea lui Mihai

Grupului vocal „Feciorii Bihorului” (Remus Bondar, 
Ciprian Mocan, Aurel Ionoi, Ionel Ban) i al i soli ti 
vocali ai ansamblului „Nunta ii Bihorului” (Andrei 
Corb, Maria Haiduc, Florica Ruja, Antonela Ferche-
Bu iu, Mariana Militaru-Blaj, Veronica Nicodim Sto-
icu). Cu un repertoriu bogat i vesel ace tia au îmbiat 
auditoriul la un ritmat op it pe loc, iar su  etele lor au 
fost hr nite atât cu sentimente na ionale prin cântecele 
patriotice, cât i cu profunde sentimente religioase prin 
tradi ionalele colinde bihorene.

Asocia ia Ave Miriam

În data de 22 noiembrie, ne-am adunat cu 
mic cu mare, localnici i invita i din alte localit i 
pentru a-l comemora pe Corneliu Coposu.

Anul acesta ne-am axat mai mult pe un pro-
gram spiritual. Comemorarea a început cu celebra-
rea Divinei Liturghii urmat  de Binecuvântarea 
Euharistic . Apoi ne-am deplasat cu to ii, în pro-
cesiune, spre Centrul Cultural unde a fost celebrat 
parastasul, lâng  bustul Seniorului.

Am avut deosebita pl cere de a avea al turi 
de noi i reprezentan i ai prim riei, colii i poli iei 
din localitate.

Evenimentul s-a încheiat cu o vizit  a muze-
ului, ghid  indu-ne istoricul Marin Pop. Cu verv  
ne-a prezentat momentele importante din via a Se-
niorului.

Pr. Anton-Cristian Biru

Comemorarea lui Corneliu Coposu
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Vineri, 28 noiembrie 2014, în sala festiv  „Matei 
Corvin” a hotelului Erkel Hunguest din Gyula, au avut 
loc festivit ile organizate cu prilejul zilei na ionale a 
României de c tre Consulatul General al României la 
Gyula, sub conducerea domnului Florin Tranda  r Vasi-
loni, consul general. La aceste manifest ri au participat 
peste 250 de personae.

Dintre o  cialit ile care au onorat aceste mani-
fest ri, men ion m pe PS episcop Siluan, împreun  cu 
numero i preo i i diaconi din cadrul Episcopiei Orto-
doxe Române din Ungaria, PS episcop Virgil Bercea 
i al i clerici ai Episcopiei Greco-Catolice din Oradea, 

domnul Ambasador Alexandru Victor Micula i al i re-
prezentan i ai Ambasadei României la Budapesta, Flo-
rin Tranda  r Vasiloni, consulul general al României la 
Gyula i domnul Titus Ghiorghiof, consul, domnul Ioan 
Fodoreanu, consul general i al i diploma i români, de 
la Szeged, doamna Gabriela Matei, directorul Institutu-
lui Cultural Român din Budapesta, Nicolae Io cu, pre-
edintele Consiliului Jude ean Arad, Domnul Mihály 

Zalai, pre edintele Consiliului Jude ean Békés, Edit 
Pocsai, presedintele Parchetului Judetean Hajdu-Bihar, 
Tolnai Pétér, pre edintele comisiei de tineret, na iona-
lit i i culte, din cadrul Consiliului Jude ean Békés, 
Tiberiu Iuhasz, pre edintele Autoguvern rii pe ar  
a Românilor din Ungaria (A RU), Eva Iova imon, 
directorul s pt mânalului „Foaia Româneasc ”, Delia 
Covaci, directorul s pt mânalului „Cronica”, Maria 
Gurz u Czégledi, directorul Liceului „Nicolae B lces-
cu”, din Gyula, Liviu Popa, comandantul IPJ Bihor s.a. 

Au fost prezen i la manifestare reprezentan i ai 
mediului universitar din Arad i Oradea, printre care 
amintim pe prof. dr. Lizica Mihu , rectorul Universi-
t ii “Aurel Vlaicu” din Arad i prof. dr. Coralia Co-
toraci, rectorul Universit ii de Vest “Vasile Goldi ” 
din Arad. Au fost prezen i la manifestare domnul Ste-
fan Dano, consulul general al Slovaciei la Bekescsaba, 
reprezentan i ai poli iei, procuraturii i altor institu ii, 
din Ungaria i România, pre edin i ai Autoguvern rilor 
Române ti Locale i mul i primari ai unor localit i din 
Ungaria în care tr iesc români, numeroase cadre didac-
tice de la colile în care se pred  limba român  i al i 
numero i invita i. 

Au participat la aceast  manifestare reprezen-
tan i ai mediului de afaceri, ai asocia iilor patronale i 
reprezentan i ai camerelor de comer , printre care amin-
tim pe Janos Takacs, pre edintele Camerei de Comer  
româno-maghiare; Orosz Tivadar, pre edintele sec iu-
nii maghiaro-române din cadrul Camerei de comer  a 
Ungariei; Gheorghe Secululici, pre edintele Camerei 
de comer  i industrie Arad.

Manifestarea a debutat cu întâmpinarea oaspe i-
lor de c tre domnul Florin Tranda  r Vasiloni, consul 
general i familia. A urmat intonarea imnurilor na io-

nale ale Ungariei i României i alocu iunea consulului 
general

În cuvântul festiv, adresat invita ilor, Florin 
Tranda  r Vasiloni, consulul general al României la Gy-
ula, a subliniat patru momente importante s rb torite în 
2014: împlinirea a 300 de ani de la moartea martiric  
a domnitorului Constantin Brâncoveanu; împlinirea a 
10 ani de la aderarea României la NATO; 100 de ani 
de la izbucnirea primului r zboi mondial i 25 de ani 
de la c derea regimului comunist în România, evocând 
i rolul deosebit al tuturor personalit ilor de numele 

c rora s-a legat fondarea Statului Na ional Român mo-
dern i reîntregit, între care s-au num rat i înainta ii 
românilor din Ungaria, care au participat în calitate de 
delega i la Marea Adunare Na ional  de la Alba Iulia, 
din 1 decembrie 1918. A urmat apoi citirea mesajului 
adresat de c tre domnul Bogdan Stanoevici, ministru 
delegat pentru Românii de Pretutindeni

Programul cultural prezentat publicului a cu-
prins concertul unui cvartet din cadrul Filarmonicii de 
Stat din Arad, prezentat de c tre domnul director dr. 
Alin V cean; o expozi ie de art  popular  româneasc  
i programul de cântece populare române ti prezentate 

de artista Virginia Linul, din jude ul Bistri a-N s ud, 
cântecele populare din zona Bucova (jude ul Cara -Se-
verin), interpretate de tinerii D nu  i Daniel Bogdan. 
În cadrul recep iei, publicul a fost servit cu un tort fes-
tiv gigant, în culorile drapelului na ional al României, 
preg tit special pentru acest prilej. 

Recep ia o  cial  oferit  de c tre Consulatul Ge-
neral al României la Gyula a oferit posibilitatea tuturor 
participan ilor, s  guste tradi ionalele bucate i vinuri 
române ti. 

În data de 1 decembrie 2014, la Catedrala “Sf. 
Nicolae” din Gyula, preo ii de la centrul eparhial al 
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, au celebrat 
o slujb  religioas  în cinstea zilei na ionale a României, 
la care a participat i Florin Tranda  r Vasiloni, consulul 
general al României la Gyula.

Biroul de pres

Ziua na ional  a României s rb torit  la Gyula
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(va urma)

Ioan D R B NEANU
PASTILA CREDIN EI 

(IV)
5. L SA I COPII S  VIN  LA MINE

Aceast  chemare înscris  în Sfânta Scriptur  
m-a p truns în su  et, în momentul în care am auzit în-
tâmplarea unei feti e de-a V-a.

Giulia, o zvârlug  de feti  frumoas , istea  i n z-
dr van , tr ie te în mod aparte, experien a întâlnirii - pro-
babil prima întâlnire - cu Dumnezeu. Într-una din zburdal-
nicele sale, zile, n zdr vana se hot r te s  înve e s  zboare 
un pui or de g in  ce a ie it din g oace cu câteva zile în 
urm . „Tehnica” folosit  de Giulia, era aruncarea puiului 
în sus. Dup  câteva încerc ri e uate, puiul de g in  r mâ-
ne lat - de fapt ghemotoc - la p mânt, f r  respira ie. Încer-
c rile de resuscitare, disperate, ale Giuliei,  nu dau rezul-
tate. Dup  câteva alternative speriate, ce vizau ascunderea 
faptei, Giulia smulge o buruian  din p mânt, vâr  puiul 
mort în gropi  i „planteaz ” planta la loc. Toate au fost 
„bune” câteva zile, pân  când „tanti” îngrijitoarea copiilor 
îi spune pe nea teptate: „Giulia s  nu mai faci niciodat  ce 
ai f cut zilele trecute!”, Giulia, cum era de a teptat, neag  
cu vehemen  amestecul ei în aceast  poveste. Comite, cu 
aceast  ocazie, a doua gre eal . Transfer  toat  vina pe 
fr iorul s u. De la aceast  faz  a întâmpl rii, începe zbu-
ciumul su  etesc al micu ei declan at poate de aser iunile 
cre tine rostite de „tanti” îngrijitoare, ori poate un efect al 
orelor de religie de la coal . Remu c rile Giuliei g sesc 
o porti  de salvare în nevoia de a- i m rturisi fapta, în 
fa a unui preot. Traducerea în fapt  a a cestei dorin e î i 
g se te impedimentul  - m rturisit de Giulia unei ter e per-
soane - în situa ia p rin ilor care nu au o rela ie evident  
cu biserica, ceea ce determin  o anumit  „jen ” a feti ei de 
a se confesa p rin ilor. Dumnezeu îndreapt  lucrurile, i 
astfel „aceast  ter  persoan ” o pune pe Giulia în contact 
cu Surorile Minime ale Reginei Purgatoriului din Beiu .

Suntem convin i c  aceasta este calea c tre în-
tâlnirea Giuliei, spre dialog i încredere cu Dumnezeu.

2. Bucuro i c  feti a Giulia a reu it întâlnirea cu 
Dumnezeu, vine spre noi pe tava memoriei (în prezen-
tul lucrurilor trecute cum ar spune Sfântul Augustin) 
povestea real , petrecut  prin anii 1952 - 1953, a unei 
întâlniri cu Dumnezeu.

Un b ie el, un Nelucu din clasele primare, a 
aceluia i timp, tr ie te un zbucium su  etesc, de alt  natur  
fa  de cel al Giuliei, pe durata „lung ” a unei s pt mâni.

Ce s-a întâmplat? Îndemnat de p rin i i mai ales 
de un unchi, fost buc tar ef la Episcopia Greco-Catolic  
de Oradea, b ie elul frecventeaz  un „mini-curs” de ca-
tehez  la biserica din localitate. Preotul le spune copiilor 
c  la spovedanie, trebuiau s  m rturiseasc  toate gre elile, 
toate p catele s vâr ite. Aceast  îndatorire devine u or 
„c lcâiul lui Achile” pentru b ie el, punctul de plecare 
a zbuciumului su  etesc. Judecata pruncului traverseaz  
urm toarea schem : „eu va trebui s  spun p rintelui c  

am furat lebeni  (pepene verde) din pia  i tot de aco-
lo am sustras sau cump rat „dopuri” de pu cat (un fel de 
str mo i ai petardelor de ast zi) , c  am fumat chi toace 
(resturi de igar ) c  ... i înc  de zece ori c  ...”. P rinte-
le va povesti so iei tot ce am spus eu!. So ia este coleg  
de serviciu cu tata i o s -i spun  acestuia totul!!!. Aceste 
trei semne imperative s-au contopit în mintea Nelucului 
într-un singur semn al deciziei  nale: „Nu m  prezint la 
prima spovedanie!”. Deoarece un p cat trage dup  sine, 
alte p cate, copilul îmbr cat s rb tore te pleac  în dumi-
nica cu pricina de acasa. Destina ia lui nu este îns  pragul 
altarului, ci clopotni a bisericii unde trage vârtos „clopotul 
mic”, împreun  cu al i b ie i mai mari i- i umple pauze-
le dintre clopotit, cu fel de fel de jocuri. La întoarcerea 
acas , adul ii familiei sunt convin i c  marele i sfântul 
eveniment a avut loc. Un prânz mai îmbel ugat împ nat 
cu dulciurile buc tarului ef, încununeaz  aceast  fals  
s rb toare. Anii au trecut ... Nelucul a devenit Nelu i a 
trebuit s  vin  decembrie 1989 pentru ca s  aib  loc întâl-
nirea cu Dumnezeu, prin s vâr irea Sfântului Sacrament, 
deschiderea drumului c tre s  n enie, care în cazul acesta 
s-a petrecut i se petrece i-n prezent.

i înc  o întâmplare scurt , dar plin  de frumuse e 
spiritual , a c rei personaj este tot un b ie el, dar din zilele 
noaste. Acesta, copil de preot, îl întreab , foarte serios pe 
tat l-preot: „La spovedanie noi m rturisim gre elile, p -
catele cele rele. Oare când vom   întreba i i când vom 
putea m rturisi i „p catele bune”.

O posibil  medita ie cauzat  de evocarea acestor 
trei întâmpl ri din via a de toate zilele.

1. Preg tirea pentru prima împ rt anie trebuie f -
cut  din timp cu mult tact al pedagogiei preo e ti i famili-
ale, care s  aibe în vedere inerentele inhibi ii ale pruncilor. 
Înl turarea cestora cu mult tact i  ne e pedagogic .

2. Renun area la expresii de genul: „trebuie”, 
„pedeapsa lui Dumnezeu”, „frica în fa a Dumneze-
ului”, „Dumnezeu te Vede si te urm re te ca s  vad  
gre elile tale”. 

Înlocuirea acestora cu sfaturi de genul: Dumne-
zeu este bun!; Dumnezeu ne iube te, se bucur  pentru 
faptele noastre bune i se întristeaz  pentru gre elile 
noastre, „Dumnezeu este prietenul copiilor”.

3. Copilul s  perceap  prima împ rt anie i 
desigur toate celelalte, ca i pe întâlnire benevol  cu 
Dumnezeu nu ca i o obliga ie. Preotul i p rin ii s  
g seasc  metode de a-l aduce pe copil în situa ia de a- i 
dori acest sfânt moment.

4. Preo ii, p rin ii, comunitatea bisericeasc  s  
transfere, prin mijloace adecvate, chemarea „L sa i co-
piii s  vin  la Mine” într-o permanent  i nefor at  sin-
tagm  cre tin  „Îndruma i copiii s  vin  la Mine”.
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În perioada 22- 23 Noiembrie 2014, Colegiul 
„Sfânta Familie” din Oradea a participat la o retrage-
re spiritual , în Sînmartin, pentru a în elege mai bine 
semni  ca ia S  ntelor S rb tori de Cr ciun.

Exerci iile Spirituale, au început într-o ambian  
pl cut , sâmbat  diminea a, cu Sfânta Liturghie inu-
t  de pr. Eduard Roman. Pentru o unitate a grupului 
mai puternic  i o cunoa tere interioar  a su  etului, a 
timpului oferit de noi zi de zi, am invitat-o pe doamna 
psiholog Ana Popa pentru a ne oferi expertiza i expe-
rien a sa profesional . 

Prima medita ie a avut loc în a doua jum tate 
a zilei i a fost inut  de pr. Popa Paul 
care a vorbit despre importan a Bibliei 
în via a noastr  i cum noi credincio ii 
trebuie s  ne însu im comportamentul 
lui Isus dându-ne mai multe exemple Bi-
blice. Ziua s-a terminat cu discu iile pe 
grupuri,rug ciunea în care  ecare partici-
pant a mul umit pentru lucrurile frumoa-
se pe care le-a primit de la Dumnezeu i 
un silen ium prelungit pentru a medita la 
concluziile auzite, pâna la începutul  l-
mului „God’s not dead”.

Duminica a început cu Sfânta Li-
turghie celebrat  de pr. Popa Paul ma-
gistru, ajutat de Timo  Florin Bogd nel 
vice-magistru, iar corul a fost format din 
studen ii laici din Colegiul „Sfânta Fami-
lie”.

Exerci iile Spirituale s-au înche-

Exerci ii spirituale - Colegiul „Sfânta Familie”
iat cu medita ia inut  de Timo  Florin Bogd nel vice-
magistru al Colegiului „Sfânta Familie” care ne-a în-
demnat sa ne cur m su  etele pentru a-L putea primi 
pe Isus într-un ambient plin de lumin  i ne-a explicat 
importan a postului, folosind ca exemple referin e Bi-
blice.

Aceste exerci ii au avut ca scop preg tirea pen-
tru S rb toarea Na terii Domnului nostru Isus Cristos 
 ind de folos i cu multe roade spirituale pentru to i cei 

prezen i.
Florentina CIACHI

George PASERE

În ziua de duminic  
07.12.2014, Parohia greco-catolic  
“Neprih nita Z mislire” din Curtu-
iu eni i-a serbat hramul. Acesta a 
fost un prilej de bucurie i împre-
un  rug ciune pentru noi to i,  ind 
prezen i preo ii: p rintele protopop 
Alexandru Duma din Parohia ilin-
dru , p rintele Vlad Voicu din V ad, 
p rintele romano – catolic din locali-
tate Z. Tatar, p rintele Silvestru Po-
gar din parohia Galo petreu al turi 
de p rintele paroh Alexandru Cervid 
parohia Curtuiu eni.

Cuvântul de înv tur   ind 
rostit de p rintele Silvestru. Bunul 
Dumnezeu s  primeasc  s  ntele ru-
g ciuni.

Pr. Alexandru CERVID

Hramul Parohiei „Neprih nita Z mislire” din Curtuiu eni



12 VESTITORUL

Unde-i întuneric, eu s-aduc lumin ...!
Cuvinte ce sunt mai mult decât o cântare religioa-

s  foarte frumoas  atribuit  Sf. Francisc de Assisi! Ele 
reprezint  ceea ce i-au propus ter iarii franciscani de 
la M n stirea Franciscan  „Maica Domnului”. Ace ti 
credincio i, cu iubire i curaj i-au reînnoit profesiunea 
de via  evanghelic , duminic , 7 decembrie 2014, în 
cadrul Liturghiei parohiale celebrat  de p rintele Paroh 
Mihai V t m nelu împreun  cu P rintele Carol Martin.

A-l urma pe Sfântul Francisc de Assisi presupu-
ne a în elege în  c rarea unui tân r care are curajul de 
a p i hot rât pe un drum nou, spre a-i face pe cei de 
lâng  el s  în eleag  c  exist  dou  atribute ale su  etu-
lui capabile s  exclud  tot r ul din aceast  lume. Aces-
te atribute sunt iubirea de Dumnezeu i iubirea fa  de 
aproape. Probabil c  mul i dintre noi ar spune c  prin 
aceasta, Sfântul Francisc de Assisi nu aduce nimic nou, 
îns  puterea exemplului pe care el ni-l ofer  este de ne-
pre uit. Acest om simplu este capabil s  extrag  esen a 
tr irii evanghelice i s  o vesteasc  tuturor prin cel mai 
e  cient mod cu putin  – exemplul propriu.

Un drum nou, plin de speran , este început de 
un tân r hot rât i curajos printr-un gest ie it din tipa-
rele vremii în care tr ia. A adar urmarea sa pe acest 
drum nu presupune numai supunere, presupune curaj, 
în elepciune, for  i dorin a puternic  i permanent  

de a mai face i urm torul pas pe aceast  cale. Toate 
acestea sunt izvorâte, bineîn eles, din iubirea fa  de 
Dumnezeu i iubirea fa  de aproapele.

Ordinul Franciscan Secular e dovada vie a faptu-
lui c   ecare dintre noi, acolo unde se a  , în societatea 
în care tr ie te, în mijlocul familiei sale, este chemat i 
are posibilitatea s  urmeze acest drum. Ceea ce trebuie 
s  g sim în untrul nostru este curajul de a face primul 
pas spre aceast  mare familie – Familia Franciscan  i 
dorin a de a ne ruga împreun .

Carina MARIN

Sâmb t  6 decembrie tinerii i copiii din parohi-
ile ”Sfânta Familie” si “S  n ii Petru i Pavel”, l-au s r-
b torit pe Sfântul Nicolae, la Chilioara, unde se g sesc 
relicve ale acestuia. 

Grupul de 80 de tineri, copii, p rin i, preo i i 
surori, au ajuns la biserica din Chilioara în jurul orei 
16,  ind întâmpina i c lduros de p rintele Vasile Pop, 
parohul din localitate, i de credincio ii Parohiei.

Programul a început cu un moment spiritual, pre-
g tit de câ iva adolescen i, intitulat “Povestea celor 4 
lumân ri”, în care a fost subliniat  nevoia de speran , 
singura virtute care r mâne aprins  în inimile oameni-
lor, în timp ce credin a aproape c  s-a stins. Asemeni 
p cii i iubirii, speran a poate aprinde din nou, în ini-
mile adormite, dorin a de-a iubi, de-a crede i de-a tr i 
în pace cu to i. Momentul s-a încheiat cu mesajul: “Î i 
doresc ca lumânarea SPERAN EI, IUBIRII, P CII, 
CREDIN EI s  nu se sting  niciodat  in inima ta!”

A urmat apoi citirea unei scurte povestiri, de c tre 
5 tineri, despre via a Sfântului Nicolae, apoi un dialog 
între p rintele Alexandru Fi  i cei prezen i in Biseric . 

Sfânta Liturghie a fost celebrat  de p rin ii Ale-
xandru Fi , Vasile Pop i Daniel Bertean i animat  de 
tineri si copii. Dup  s rutarea relicvelor Sfântului, i-a 
f cut apari ia Mo  Nicolae, întâmpinat de to i cu bucu-
rie, cântând colinde i recitând poezii dedicate lui.

Sfântul Nicolae s rb torit la Chilioara

Mul umim pentru buna organizare p rintelui Va-
sile i celorlal i p rin i, Surorilor S  ntei Inimi a lui Isus 
i celorlal i colaboratori. Mul umim i persoanelor ge-

neroase care l-au ajutat pe Sfântul Nicolae s   e atât de 
darnic i bun cu noi.

Pr. Ciprian ROBOTIN
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Hirotonire de preot
Duminic , 30 noiembrie 2014, a 30-a dup  Ru-

salii, în Biserica „Na terea S  ntei Fecioare Maria” din 
T nad, jude ul Satu-Mare, a avut loc un eveniment 
emo ionant pentru to i cei prezen i, dar mai ales pentru 
diaconul Ioan Grad. El a fost ridicat „de la cinstita dia-
conie la sfânta preo ie” prin lucrarea mâinilor Preas  n-
iei Sale Virgil Bercea, episcop de Oradea-Mare.

Dup  citirea Evangheliei, la predic , Preas  n i-
tul P rinte Virgil a vorbit despre deschiderea Anului 
Vie ii Consacrate, despre cele 3 voturi: ascultarea, s r -
cia i castitatea, depuse de c tre persoanele consacrate, 
precum i despre drumul spre împ r ia lui Dumnezeu.

N scut la data de 17 septembrie 1986, p rintele 
Ioan este originar din S cel, jude ul Maramure ,  ind 
c s torit din anul 2013. S-a format în cadrul Semina-
rului Teologic S  n ii Trei Ierarhi „Vasile, Grigore i 
Ioan” din Oradea,  ind absolvent al Departamentului 
din Oradea al Facult ii de Teologie Greco-Catolic  
din cadrul Universit ii „Babe -Bolyai” Cluj-Napoca 
din anul 2009. A absolvit cursurile de Masterat în ca-
drul aceleia i Facult i în anul 2011.

La  nalul celebr rii tot într-o atmosfer  de emo-
ie, noul p rinte a mul umit în primul rând Bunului 

Dumnezeu pentru chemarea i darul preo iei, Preas  n-
iei Sale Virgil pentru lucrarea mâinilor lui i pentru 

încrederea acordat , so iei care îi este al turi mereu, 
familiei, preo ilor, colegilor i tuturor celor prezen i 
asigurându-i pe to i de rug ciunea sa.

Credincio ii au fost foarte ferici i de vizita Prea  
S  n iei Sale, drept mul umire p rintele protopop Aurel 

Hendea împreun  cu doamna Daniela Mure an i copii 
de la Clubul elevilor din T nad au preg tit un recital 
de colinde. Dup  acest recital p rintele Ioan a împ r it 
episcopului, preo ilor i tuturor credincio ilor binecu-
vântarea sa.

Grad Gabriela BOGDANA

Zile de 27, 28 i 29 noiembrie 2014 au fost zile 
de neuitat în care tineri din Italia i doi tineri invita i din 
România, Paula Marinescu i Ovidiu Laz r, reprezen-
tan i ai Hope Music România, s-au cufundat într-un fes-
tival al inimii pe ritmurile i armoniile muzicii cre tine 
din cadrul celei de-a XV -a edi ii a Festivalului Interna i-
onal de Muzica Cre tin  - Jubilmusic 2014 inut pe sce-
na teatrului na ional ARISTON de la Sanremo din Italia

Trei zile în care ace ti tineri au împ rt it gânduri, 
au participat la catehezele organizate de dieceza de Ven-
timiglia-Sanremo i inute de episcopii Antonio Suetta i 
Paolo Giulietti i au vorbit aceea i limb  a muzicii îm-
preun  cu arti ti consacra i care prin muzica interpretat  
i atitudinea lor în cadrul acestui festival au dat m rturie 

de prezen a lui Cristos în via a lor.
Concertul  nal la care au participat cânt re i de 

renume interna ional: Alessandra Amoroso, Linda Va-
lori, Ben Walther, Junior Robinson, Oldream, Voci di 
Pace, Pierluigi Grison, Francesco Rizzat, AnnoDomini 
i Grande Coro Hope a adunat în jurul s u mai bine de 

2000 de spectatori i a reprezentat încununarea cu suc-
ces a tuturor eforturilor depuse de ace ti tineri care prin 

munca i devo iunea depus  în acest domeniu al muzicii 
cre tine au reu it s  aduc  onoare bisericii la nivel inter-
na ional.

Mul umim directorului artistic Jubilmusic Mar-
co Brusati, Asocia iei Hope Music România i Birou-
lui Pastoral al Episcopiei greco-catolice de Oradea care 
prin suportul oferit au f cut posibil  participarea acestor 
tineri la acest festival i gazdelor din dieceza Ventimi-
glia-San Remo care i-au întâmpinat cu atâta c ldur  i 
dragoste fr easc .

Pr. Doru POPOVICI, Pr. Paul POPA

Jubilmusic - Sanremo 2014
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EUHARISTIA, PÂINEA VIE II I POTIRUL MÂNTUIRII
Pâinea este rodul p mântului i al muncii, hrana 

de baz  a omului, preparat  din aluat de f in  de grâu, 
orz sau secar  i ingrediente, afânat  prin fermenta ia 
drojdiei, fr mântat  cu ap  i coapt  în cuptor. Isus 
zice: „Nu numai cu pâine va tr i omul, ci cu orice cu-
vânt al lui Dumnezeu” (Lc. 4,4). Potirul este vasul li-
turgic în care se s  n e te amestecul de vin i ap . 

Cre tinismul are posibilitatea de a oferii credin-
cio ilor nu numai hrana material  curent , ci i hrana 
spiritual  viitoare. Euharistia a fost instituit  de Isus 
Cristos la Cina cea de Tain  i cuprinde Trupul i Sânge-
le lui Cristos, dat pentru hrana su  etelor. Prin acest sa-
crament primim pe însu i Isus d t torul tuturor harurilor 
i a celorlalte sacramente. Isus se a   în Euharistie, cu 

Trupul, cu Sângele, cu Su  etul i cu toat  dumnezeirea 
Sa, sub chipul pâinii i al vinului. Pâinea i vinul euha-
ristic dup  invocarea Spiritului Sfânt în timpul Divinei 
Liturghiei, Jertfa Noului Leg mânt, nu mai sunt pâinea 
i vinul comun, ci Trupul i Sângele lui Cristos. 

„La cina cea de Tain , în noaptea în care era vân-
dut, Mântuitorul nostru a instituit Jertfa euharistic  a 
Trupului i Sângelui S u pentru a perpetua de-a lungul 
vremurilor Jertfa Crucii pân  la a doua venire i pen-
tru a încredin a astfel Miresei sale preaiubite, Biserica, 
memorialul mor ii i al învierii Sale: sacrament al pie-
t ii, semn al unit ii, leg mânt al carit ii, osp  pascal 
în care îl primim pe Cristos, su  etul este cople it de har 
i ne este dat  chez ia gloriei viitoare”. (1)

Chipul pâinii i al vinului sunt semnul v zut al 
harului divin nev zut. Isus însu i este Pâinea lui Dum-
nezeu „ cea care Se coboar  din cer i care d  via  
lumii” (Io. 6,33). Omul este singura f ptur  din lume 
care poate cunoa te, iubi i sluji cu adev rat lui Dum-
nezeu. Pâinea semni  c  bun tatea crea iei i smerenia 
vie ii de  ecare zi. Vinul este semn al s rb toririi i al 
frumuse ii lumii, face pe om s  simt  splendoarea cre-
a iei. Euharistia completeaz  ini ierea cre tin . Trupul 
lui Cristos ne este dat „pentru vindecarea su  etului i 
a trupului”: „Pâinea pe care Eu o voi da pentru via a 
lumii este trupul Meu” (Io. 6,51).

 Euharistia este darul pe care ni-l face Cristos 
din Sine, pân  la moarte prin misterul crucii. „Dac  nu 
ve i mânca trupul Fiului Omului i nu ve i bea sângele 
Lui, nu ve i avea via  în voi” (Io. 6,53). Aici devine 
evident  nu numai referirea la Euharistie, ci mai ales, 
la sacri  ciul lui Cristos, care vars  Sângele S u pentru 
noi; iese din Sine, se rev rs  i se d ruie te nou . Întru-
parea i Crucea se interp trund, ele  ind inseparabile 
una de alta, iar Euharistia este plasat  în centrul exis-
ten ei cre tine ca marea i perpetua întâlnire a omului 
cu Isus. La Cina de Tain , prin rug ciunea de mul umi-
re i de binecuvântare a pâinii i vinului, Isus a pref cut 
pâinea i vinul comun în Trupul i Sângele S u ca jertf  

de mul umire i de recuno tin  adus  Tat lui pe Sfânta 
Cruce pentru r scump rarea neamului omenesc zicând: 
„ Acesta este Trupul Meu, care se d  pentru voi; aceas-
ta s  face i spre pomenirea Mea” (Lc. 22,19). „Acest 
pahar este Legea cea nou , întru Sângele Meu, care se 
vars  pentru voi” (Lc. 22,20).

 Prin Sfânta Tain  a Euharistiei, Biserica actua-
lizeaz  în mod sacramental opera de isp itoare i de 
r scump r toare a lui Isus Cristos, s vâr it  în Jertfa 
Sa. În unire cu Isus de la Cina de Tain  i cu Cel de pe 
Cruce, Biserica s vâr ind azi Euharistia pe altare prin 
intermediul puterii preo e ti, aduce o jertf  de mul u-
mire lui Dumnezeu pentru iubirea Sa fa  de oameni, 
o jertf  de isp ire a p catelor prin celebrarea mor ii 
i învierii lui Isus, în amintirea pecetluirii Noului Le-

g mânt cu Tat l ceresc. Euharistia celebreaz  misterul 
mor ii i învierii lui Isus i este o pregustare a fericirii 
ve nice. Isus zice: „Eu sunt Pâinea vie i” (Io. 6,35). 
Coasta str puns  a lui Isus este izvor de via  ve nic , 
iar în potir, dup  consacrare, se a   Sângele ie it din 
coasta Lui. „Sacramentul Euharistiei este izvor i cul-
me a întregii vie i cre tine”. (2)

Misterul roadelor jertfei de isp ire i împ ca-
re, ni se împ rt esc odat  cu via a lui Cristos înviat, 
atunci când ne cuminec m cu Trupul i cu Sângele S u, 
semn viu al unirii noastre cu El. Întru aceast  unire cu 
Isus se cl de te Biserica spiritual , trupul mistic al lui 
Cristos ale c rui m dulare suntem: „Cel ce m nânc  
trupul Meu i bea sângele Meu r mâne întru Mine 
i Eu întru el” (Io.6,56), Pâinea este una, iar noi to i 

suntem un singur Trup,  indc  suntem p rta i la acea 
Pâine venit  din cer i pe care o primim prin credin  
i care este însu i Cristos: „Tat l Meu v  d  din cer 

Pâinea cea adev rat  ” (Io. 6,32). La Sfânta Liturghie, 
nu se repet  ci, în mod tainic, se reactualizat  Jertfa 
lui Cristos. Trupul i Sângele s u devenind o prezen  
real , actual  i vie în noi. Misterul de nep truns este 
transformarea substan ei pâinii i a vinului în substan a 
Trupului i a Sângelui lui Cristos, p strându-li-se for-
ma ini ial . „Cel devenit om ni se d  nou  în Sacra-
ment, i astfel, cuvântul etern devine mana, darul pâinii 
viitoare în zilele noastre”. (3)

Euharistia rezum  esen a credin ei noaste i îm-
preun  cu Crucea sunt pietre de încercare, iar întrea-
ga Biseric  în calitatea ei de Trup mistic al lui Cristos 
este unit  cu Jertfa lui Cristos. Divina Euharistie este 
sacramentul cel mai important pentru c  ea cuprinde 
atât harul cât i pe Autorul acestui har. Prin Euharistie 
este evoc  puterea i în elepciunea divin ; iubirea lui 
Isus fa  de oameni i dorin a Sa de a   pururea cu noi; 
treze te i înt re te credin a i speran a învierii noastre; 
în  c reaz  iubirea i recuno tin a credincio ilor; Isus 

Ioan M GHERU AN
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se smere te pe sine luând forma material  a mânc rii 
i a b uturii. Prin puterea Cuvântului S u i a Spiritu-

lui Sfânt prezen a lui Cristos devine real  în Euharistie 
pentru c  este o prezen  material .

La consacrarea Euharistiei preotul nu folose te 
cuvintele sale, ci ale lui Cristos. Cuvintele lui Cristos 
rostite de preot îndeplinesc sacramentul. Preotul se bu-
cur  de capacitatea de a ac iona „in persona Christi 
Capitis”; „în persoana lui Cristos, Capul”. Liturghia 
euharistic  poate   în eleas  ca o procesiune a Biseri-
cii în dimensiunea Împ r iei cerurilor. Noi to i suntem 
cuprin i în Euharistia lui Cristos i Cristos este Euha-
ristia noastr . Biserica este format  din to i cei care au 
fost primi i în via a euharistic  a lui Cristos. Euharistia 
face Biserica, iar frângerea pâinii este esen a acestui 

sacrament, care deschide ochii credin ei pentru a vedea 
m re ia lui Isus. Ea este Jertfa laudei, ofranda curat  
i Pâinea d t toare de via  ve nic . „În fa a m re iei 

acestui mister Sfântul Augustin exclam : O sacramen-
tum pietatis! O signum unitatis! O vinculum carita-
tis!”; „O, sacrament al piet ii! O, semn al unit ii! O, 
leg tur  a carit ii!”. (4)

Ruga pentru „pâinea noastr  cea de toate zilele” 
ne ajut  s  dep im pe cele curente i s  cerem pe cele 
viitoare: Pâinea vie ii i Potirul mântuirii.
________________________
(1) CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, edi ia a III – a, 
2003, 1323; (2) M rtinc  I., Sacramentele Bisericii Catolice, 
Ed. Arh. Romano-Catolice de Bucure ti, 2003,Vol.I, p.196;
(3) JOSEPH RATZINGER, BENEDICT al XVI – lea, Isus 
din Nazaret, Ed. RAO Bucure ti, 2010, p.144; (4) CATEHIS-
MUL BISERICII CATOLICE, edi ia a III – a, 2003,1398.

Cu o varietate bogat  de impresii despre via a în 
România i experien e de munc  avute la Caritas Epar-
hial în Oradea, am revenit la locul nostru de munc .

Este un buchet imens de prietenie i ospitalitate 
cald  care s-a n scut în noi, informa ii i perspective 
din activitatea practic  care ne-au impresionat.

Acest nou Caritas în Oradea a fost creat acum 
10 ani. O organiza ie a ap rut acolo, iar aceasta, este 
clar pentru noi, abordeaz  cele mai grele i ap s toare 
probleme din ora  i din regiune, cu o utilizare optim  
a resurselor umane i  nanciare.

Din multele întâlniri la care am participat i din 
conversa iile la care am asistat, am putut constata c  
organiza ia poate s  func ioneze pentru c  obiectivele 
cuprinse în viziune nu sunt doar formule teoretice.

Fiind angaja i Caritas într-o ar  care are o tradi-
ie catolic , am sim it atitudinea spiritual  i orientarea 

acestei institu ii. Acest lucru este exprimat prin deschi-
derea serviciilor pentru to i oamenii indiferent de na i-
onalitate sau religie.

i a a am putut s  în elegem cum se poate reu-
i s  câ tigi pentru activitatea desf urat  de Caritas, 

aproximativ 300 de voluntari din parohii i din socie-
tate în general. Ace ti voluntari se preocup  cu aten ie 
de toate persoanele care tr iesc în s r cie i apeleaz  la 
serviciile organiza iei.

Caritas Eparhial nu este organiza ie mare dar 
este remarcabil cum reu esc 12 angaja i în colaborare 
cu voluntarii s  abordeze i s  g seasc  modalit i de 
ajutorare a celor a  a i în nevoie.

Noi avem impresia c  acest Caritas este ca un 
aluat care afecteaz  în mod constant oamenii de rând 
dar i nivelul social i politic.

Am avut posibilitatea s  vedem multe exemple:
- centrul social cu cantina social  (loc de întâl-

nire pentru femeile i b rba ii f r  ad post) i du urile 
sociale; - centrul de zi, dup  mas , pentru colari; - su-

port pentru familii tinere; - i, bineîn eles, privirea în-
dreptat  spre oamenii care înc  nu apar in unui grup de 
oameni cu perspective bune pentru supravie uire.

Din inim  vine mul umesc-ul pentru zilele petre-
cute la Caritas Eparhial, pentru cazare i g zduire, pentru 
cadoul „Timp” primit din partea angaja ilor de la Caritas. 

Un mul umesc special pentru Adela, Delia i p -
rintele Vasile pentru ospitalitatea ar tat , pentru posi-
bilitatea oferit  de a cunoa te via a din România, via a 
cu p r ile ei însorite i umbroase, pentru întâlnirea cu 
episcopul de Oradea, PSS Virgil Bercea.

Valoroas  a fost pentru noi i invita ia directo-
rului de la Caritas Catolica Oradea. Cu Ilona am avut 
posibilitatea s  vedem diversitatea problemelor care se 
rezolv  la acest Caritas în spirit cre tin.

De asemenea, am dobândit multe impresii des-
pre ar  i despre Caritas-ul din Caransebe  în urma 
vizitei, de dou  zile f cut  acolo, în compania lui de 
Ludwic Mleziva, un administrator cu experien .

Am p r sit Oradea cu promisiunea i dorin a ca 
aceste impresii i leg turi s  nu se piard  ci s  se dez-
volte cât mai mult.

Multe salut ri,
Wolfgang i Peter

Dou  s pt mâni la Caritas Eparhial Oradea
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Instalarea noului paroh în Parohia Cizer
Ziua de duminic , 7 decembrie, a.c., a constitu-

it un prilej de bucurie spiritual  i de nou început atât 
pentru credincio ii parohiei greco-catolice din Cizer, 
S laj, cât i pentru noul lor p stor su  etesc, p rintele 
Grad Ioan, împreun  cu familia sa.

Noul paroh instalat de p rintele protopop Valer 
P r u, a fost a teptat cu iubire cre tineasc  de comunita-
te. Sfânta Liturghie a fost o  ciat  la capela greco-catoli-
c  “To i S  n ii”, de c tre p rintele protopop Valer P r u, 
p rintele Alexandru Fi  i noul p rinte Ioan Grad.

Al turi de credincio ii din parohie, la Sfânta Li-
turghie au fost prezen i i credincio i din alte parohii 
mai mult sau mai pu in îndep rtate, acest eveniment 
 ind un prilej de bucurie.

La încheierea S  ntei Liturghii, p rintele proto-
pop a adresat un cuvânt de înv tur , urmat de citirea 
actului de numire a noului preot paroh, subliniindu-se 
importan a i necesitatea conlucr rii, în pace i dragos-
te fr easc , în parohie, pentru dobândirea roadelor spi-
rituale i cre terea turmei lui Cristos.

Noul preot paroh a adresat, la rândul s u, un scurt 
cuvânt celor prezen i, mul umind lui Dumnezeu pentru 

toate, Preas  n iei Sale, Virgil Bercea pentru încrederea 
acordat  în vederea p storirii acestei parohii, p rintelui 
protopop, familiei i preo ilor parohi, luându- i anga-
jamentul ca, împreun  i mereu în conlucrare - preot 
i credincio i, s  vegheze la buna rânduial  a Bisericii.

Grad Gabriela BOGDANA

Sat mic, credin a mare, parohia Greco Catolic  
Sititelec jude ul Bihor a fost în s rb toare. În fa a unui 
num r însemnat de p rin i, bunici i copii am tr it bu-
curia primei Spovezi i Împ rt anii solemne a copiilor 
din parohia noastr .

Odat  cu s rb torirea hramului ”Sfântul Nicolae” 
i a 141 de ani de la construirea bisericii, un grup de 14 

copii, pornind de la cuvintele Mântuitorului ”L sa i co-
pii s  vin  la mine” au primit, pentru prima dat  în via a 
lor, prima spovedanie i împ rt anie solemn .

Hramul Bisericii Greco Catolice din Sititelec
La sfâr itul S  ntei Liturghii copii au fost invita i 

la o mic  agapa  ind încununat  cu poza de grup ce va 
r mâne în amintirea lor. Cu bucurie aducem mul umirii 
tuturor credincio ilor care s-au ocupat de organizarea 
acestui m re  eveniment.

Mul umim Bunului Dumnezeu pentru acest timp 
de har rev rsat peste comunitatea noastr . Ne rug m 
pentru ace ti îngera i ca s   e mereu uni i cu Isus.

Pr. Bogdan TORJOC
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S rb toarea Zilei Na ionale a României în Alicante

ABONAMENTE
Îi inform m pe cititorii no tri c  pentru a intra în posesia abonamentului 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 revistei noastre este abonamentul.

În ziua de 6 decembrie 2014, în Alicante, Spania 
s-a organizat ziua Na ional  a României, încununându-
se totodat  cu Praznicul S rb torii Sfântului Nicolae, 
episcopul de la Mira Licia i cu Ziua Constitu iei Spani-
ole. A fost întârziat inten ionat acest eveniment, tocmai 
pentru ca ziua de 1 decembrie a fost o zi de luni, iar sâm-
b ta de 6 decembrie s-a suprapus minunat cu s rb toarea 
Constitu iei Spaniole i astfel to i românii care muncesc 
din greu în Spania au avut liber de la munc , reu ind s  
se bucure de aceast  zi de s rb toare. 

Acest eveniment a avut dou  par i: prima parte 
cultural-spiritual , întâmpinându-l tipic românesc pe 
Episcopul locului, cu un tradi ional colac i sare, Episco-
pului Jesus Murgui, Episcop de Orihuela-Alicante, ne-a 
bucurat cu prezen a dânsului, i totodat  ne-a oferit un 
minunat cuvânt de salut cordial i profund, dup  care i-a 
oferit binecuvântarea unui bolnav cu numele Laz r, dup  
care a plecat pentru Liturghia i procesiunea care o avea 
de s vâr it la Catedrala Sfântul Nilolae din Alicante. 

Iar mai apoi, s-a s vâr it Sfânta Liturghie, la care 
au participat: Preotul Rad Ioan, care activeaz  în proto-
popiatul Timi oarei, în Parohia Co arii, din cadrul Epar-
hiei de Lugoj; Preotul Dul u Alexandru, din protopopi-
atul Râciu, activând în M n stirea Nima Râciului, din 
cadrul Mitropoliei Alba-Iulia i F g ra ; P rintele Bokor 
Radu Alexandru, preot pentru românii din Alicante, ce 
activeaz  în Biserica San Roque din Alicante; i Preotul 
Abad Enrique, Delegat i Consilier al Secretariatului de 
Migr ri – ASTI – Alicante i Paroh al Bisericii Sfântul 
Iosif de Carolinas. La  nalul Liturghiei am continuat cu 
rug ciunea de Tedeum, încheiat  cu un cuvânt pe care 
P rintele Avram Claudiu, Preotul Ortodox din Alicante, 
l-a exprimat, i acesta a fost completat într-un mod inedit 
de discursul evenimentelor petrecute, referitor la Unirea 
României, de c tre istoricul Profesor Lauren iu.

Dup  intonarea imnului i dup  tradi ionala Hor  
a Unirii, am avut parte i de dansuri populare din diferite 
zone ale României.

Apoi, a doua parte artistico-culinar , unde dup  
un scurt program artistic oferit de copii Asocia iei ARIPI 
Alicante, preg ti i  ind de Doamna Înv tor Lumini a. 
Urma i  ind de preo ii invita i din România, care au cân-
tat câteva colinde, împreun  cu o tân r  familie, iar mai 
ne-am bucurat de felurite preparate culinare române ti, 
preg tite de buc tari de seam .

Copii au bene  ciat de un loc de joac  special pe 
care l-au folosit cu mare drag i entuziasm, dar au mai 
avut parte i de o vizit  surpriz  a Sfântului Nicolae, care 
le-a oferit daruri multe copiilor care au fost cumin i i a 
stat de vorb  cu  ecare copil prezent la eveniment, adu-
cându-le totodat  zâmbete i bucurie în su  ete.

Astfel c , atât cei mici cât i cei mari au resim it 
din tradi ia, cultura i bucuria de a   Român, chiar dac  
suntem departe de casa i ara noastr , tradi ia i mândria 
constructiv  de a   român, nu se opre te la grani a Ro-
mâniei, ci trece dincolo de ea, emigrând pân  în cele mai 
îndep rtate locuri ale lumii.

Sper m ca s rb torile de iarn , Na terea Dom-
nului i Anul care vine, s  aduc  în casa românului 
numai bel ug, s n tate, prosperitate, haruri i binecu-
vânt ri de la Domnul.

Pr. Radu Alexandu BOKOR

Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2015
IANUARIE

 Universal : Pentru ca apartenen ii la diferitele tradi ii religioase i to i oamenii de 
bun voin  s  colaboreze în promovarea p cii. 
 Pentru evangelizare: Pentru ca în acest an dedicat vie ii consacrate, c lug rii i c -
lug ri ele s  reg seasc  bucuria urm rii lui Cristos i s  lucreze cu zel în slujba s racilor.
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Colect  Special
Asocia ia Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi special  a carit ii noastre 

comunitare duminica „Samariteanului Milostiv”, zi în care s-a organizat o colect  
special . Tasul din data de 16 noiembrie 2014, duminica „Samariteanul Milostiv” 
a fost predat, de 95 parohii asocia iei. Astfel au intrat în caseria asocia iei suma 
de 22.385 lei.
 Domnul s  v  binecuvânteze pe to i cei ce aduce i daruri i face i bine 
întru s  ntele noastre biserici i v  aduce i aminte de cei s raci.

Pr. Olimpiu Todorean

Ale d, 100 lei
Ardud, 300 lei
Bab a, 260 lei
Ban, 70 lei
B d cin, 100 lei
B ile Felix, 100 lei
B i a, 213 lei
Beiu , 135 lei
Beliu, 113 lei
Beznea, 373 lei
Bobota, 104 lei
Boc a, 10 lei
Borod, 135 lei
Calea Mare, 50 lei
Cam r, 25 lei
Câmpia, 267 lei
Carei, „Sfântul Andrei”, 450 lei
Carei, „Sfântul Anton”, 112 lei
C ua , 165 lei
Cehei Pust , 50 lei
Che , 200 lei
Chilioara, 110 lei
Cosniciu de Jos, 250 lei
Cosniciu de Sus, 150 lei
Crestur, 100 lei
Delani, 18,50 lei
Dom ne ti, 150 lei
Dr goteni, 50 lei
Drighiu, 100 lei
Galo petreu, 60 lei
Ghenci, 150 lei
Ghenetea, 100 lei
Giri u de Cris, 62 lei
Gruilung, 210 lei
Haieu, 124 lei
Halm d, 100 lei
Hereclean, 120 lei
Hodi el, 136 lei
Horoatu Crasnei, 220 lei
Huseni, 30 lei
Iaz, 200 lei
Ioani , 100 lei
Ip, 15 lei
Marca, 300 lei
Marghita, 705 lei

Marin, 70 lei
Negru Gr dinari, 32 lei
Nojorid, 25 lei
Oradea Catedrala „Sfântul Nicolae”, 1.667 lei
Oradea, M n stirea „Maica Domnului”, 1.570 lei
Oradea, „Sfânta Treime”, 287 lei
Oradea, „Duminica Tuturor S  n ilor”, 210 lei
Oradea, „Sfântul Gheorghe”, 536 lei
Oradea, „În l area Domnului”, 329 lei
Oradea, „Schimbarea la Fa ”, 790 lei
Oradea, „Sfântul Gheorghe” Olosig, 197 lei
Oradea, „Sfântul Anton”, 40 lei
Ortelec, 35 lei
Peceiu, 100 lei
Petrani, 102 lei
Plopi , 450 lei
Pocola, 200 lei
Por , 300 lei
Prisaca, 51 lei
Racova, 135 lei
Poiana, 26,50 lei
Rogoz, 50 lei
Sâg, 164 lei
Sâmb ta, 341 lei
Sânlaz r, 100 lei
Sânmartin, 50 lei
Sântandrei, 800 lei
Sarc u, 50 lei
S l jeni, 200 lei
S rsig, 232 lei
S uca, 318 lei
Silva , 150 lei
Sititelec, 25 lei
Suplacu de Barc u, 55 lei
Supuru de Jos, 100 lei

ilindru, 300 lei
imleu Silvaniei, 1.141 lei
tei, 403 lei
umal, 1.454 lei
uncuiu , 50 lei

T nad, 130 lei
Tinca, 114 lei
Valc u de Jos, 364 lei
Valea lui Mihai, 210 lei
V lanii de Beiu , 50 lei

Voivozi, 120 lei
Zal u, „Sfânta Familie”, 627 lei
Zal u, „Sfântul Ap. Petru i Pavel”, 640 lei
Zal u, Spitalul de Urgen , 158 lei
Asocia ia Medicilor Catolici Sf. Nicolae, 650 lei
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Bucuria de a d rui

Înainte de a pleca, informeaz -te!

Elevii clasei I –a A de la Liceul Greco-Catolic Iu-
liu Maniu sub îndrumarea cadrelor didactice Popa Nico-
leta i Ursu Krisztina i cu sprijinul p rin ilor înva  pas 
cu pas (Step by Step) ce înseamn  bucuria de a d rui.

În aceast  perioad  de post cei mici se str duiesc 
s  d ruiasc  un zâmbet sincer, un gând bun, un cuvânt 
frumos, o mân  de ajutor, respect, iubire dar i s  re-
nun e la juc rii i alimente în favoarea celor nevoia i.

Astfel cu ocazia celor 200 ZILE DE COAL  
copiii, sus inu i de p rin i au adunat timp de o s pt -
mân  peste 200 de alimente. Fiecare copil a contribuit 
din buc t ria proprie cu ce i cu cât a putut: un gem, un 
compot, o conserv , zahar, ulei etc.

Alimente au fost donate Asocia iei Caritas Epar-
hial Oradea care la rândul ei va avea grij  s  ajung  la 
familiile nevoia e.

Prin aceast  ac iune îi sensibiliz m i-i facem 
con tien i pe copii i implicit i p rin ii lor c  exist  
persoane nec jite, nevoia e pe care cu pu inul nostru îi 
putem bucura.

Nicoleta POPA i Krisztina URSU

Este un proiect al Confedera iei Caritas România 
care are în vedere desf urarea unei campanii de infor-
mare a persoanelor ce doresc s  mearg  s  munceasc  
peste hotare, mai precis în Marea Britanie. În cadrul 
acestui proiect, vor avea loc mai multe întâlniri, în ca-
drul c rora se va aduce la cuno tin  pentru cei intere-
sa i, tot ceea ce trebuie sa aib  în vedere înainte dar i 
dup  ce au plecat în Marea Britanie.

Mar i, 09.12.2014, a avut deja loc prima întâl-
nire, organizat  de Caritas Eparhial Oradea, în cadrul 
Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea, unde 

au participat studen i de la diferite facult i, din cadrul 
Universit ii din Oradea. Întâlnirea s-a dovedit a   una 
destul de acaparant , întrucât la  nalul acesteia, unul 
din feedback-urile primite, semnala nevoia de astfel de 
campanii, deoarece exist  cazuri în care românii ajung 
s   e în ela i de str ini prin tot felul de mijloace, în-
torcându-se cu greu în ar , din insu  cien  de bani, 
în urma unei perioade în care au muncit, f r  s - i pri-
measc  remunera ia cuvenit .

Traian OSTAHIE



20 VESTITORUL

1,5 Lei

Conferin a Episcopilor Catolici din România a or-
ganizat duminic , 8 decembrie 2013, în toate bisericile 
catolice din ar , o colect  pentru ajutorarea victimelor 
taifunului din Filipine.

Rezultatul colectei la nivel na ional: 507.041,52 
lei. Episcopia Greco-Catolic  de Oradea a participat cu 
suma de: 5.608 lei.

Proiectele  nan ate în perioada mai – noiembrie 2014
1. Proiect „Dot ri pentru colile din Filipine”
În luna iunie 2014, când începe anul colar din Fili-

pine, în multe coli din zonele afectate de taifunul Haiyan 
nu existau condi iile necesare pentru reluarea procesului 
educa ional. Mai multe organiza ii interna ionale (UNI-
CEF, Terre de Hommes) s-au ocupat de reconstruc ia 
colilor, dar nu i de redotare.

Dup  o evaluare la fa a locului efectuat  de o echi-
p  Caritas (condus  de un reprezentant Caritas Cehia) ur-
m toarele trei coli au fost selectate pentru un program 
de redotare: Simeon Ocdol National High School la San 
Antonio, Basey, Samar: coala are 374 elevi; Basey Na-
tional High Schools la Basey, aproape de ora ul Tacloban 
(una dintre cele mai afectate localit i): coala are 1.899 
elevi; Basey II Central Elementary Schools la Basey: 

coal  general  cu 614 elevi. Au fost avariate patru cl diri 
(inclusiv ase s li de clas ), multe echipamente i mobila 
colar  distrus . Toate trei colile sunt coli publice.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu 
Caritas Cehia. Caritas Cehia a trimis un reprezentant în 
Filipine, care a participat la toate etapele proiectului. 
Activit ile locale au fost implementate de Caritas diece-
zan din Calbayog, Filipine sub monitorizarea reprezen-
tatului Caritas Cehia. Toate dot rile au fost procurate pe 
plan local i transportate c tre cele trei coli.

Bugetul total al proiectului: 22.000 EUR. 
Contribu ia Confedera iei Caritas România: 14.600 
EUR. Proiectul a fost încheiat.

2. Surse de subzisten  pentru familiile afectate 
de taifunul Haiyan 

Insula Samara este regiunea cea mai afectat  de 
taifunul Haiyan. Popula ia din zonele rurale de pe aceast  
insul  tr ie te din agricultur . Familiile au la dispozi ie în 
medie un hectar de p mânt. În zonele joase (în apropierea 
coastei) terenurile sunt cultivate cu orez – alimentul de 
baz  în Filipine. Taifunul a distrus orezul deja recoltat, 
dar i semin ele pentru urm toarea perioad  de cultivare. 
De asemenea au fost avariate terenurile preg tite pentru 
cultivarea orezului i uneltele agricole. 

În zonele de dealuri cultura principal  a fost cocos. 
În multe sate, planta iile de palmieri de cocos au fost distru-
se în totalitate. Dup  replantare aceste plante necesit  o pe-
rioad  de 6-8 ani pân  la prima recolt . Insula Samara este 
o regiune foarte expus  la dezastre, în special la taifunuri. 
În ani 2000-2010 un num r de 33 de taifunuri au lovit insu-
la. Zona a fost de asemenea frecvent afectat  de inunda ii 
i alunec ri de teren. Toate aceste evenimente au un impact 

negativ asupra popula iei care tr ie te pe aceast  insul .

Proiectul propus a avut trei componente principale:
a) Sprijin pentru cultivatorii de orez: 187 fami-

lii din 4 sate au fost sprijinite în reluarea activit ilor de 
cre tere de orez. În acest sens în  ecare sat a fost în  in at  
o asocia ie de cresc tori de orez. Membrii asocia iilor 
au participat la mai multe sesiuni de formare în care au 
înv at metode mai e  ciente i ecologice de cultivare a 
orezului. To i bene  ciarii au primit semin e pentru un nou 
sezon de cultivare i asocia iile au fost echipate cu moto-
cultivatoare i alte echipamente.

b) Sprijin pentru agricultorii din zone de dea-
luri: Grupul int  al acestei componente a fost format din 
femei deoarece în aceast  zon  femeile produc aproxima-
tiv 60% din alimentele necesare, dar au acces limitat la 
programe de suport. 80 de femei din dou  sate au bene-
 ciat de aceast  component . Au participat la sesiuni de 

formare în care au înv at metode noi de cre tere a le-
gumelor (aceste culturi vor trebui s  înlocuiasc  cultura 
principal  din zon , palmierul de cocos pân  la refacerea 
planta iilor) i au primit semin ele i uneltele necesare. În 
 ecare sat a fost organizat  o gr din  demonstrativ .

c) Reducerea riscului de dezastre: În toate cele 
ase comunit i de proiect au fost implementate activit i 

de reducerea riscului de dezastre. Grupurile formate în 
celelalte componente de proiect au preg tit h r il e de risc 
i au organizat întâlniri cu reprezentan ii administra iei i 

cu alte ONGuri. Au fost organizate activit i educa ionale 
pentru copii i în  ecare comunitate a fost dezvoltat un 
plan de ac iune. Proiectul a fost dezvoltat de Caritas Cehia 
în strâns  colaborare cu Centru pentru Ac iune Social  a 
Diecezei Calbayog (organiza ia social  a bisericii locale) 
i cu Caritas Filipine.

 Bugetul total al proiectului: 100.000 EUR. 
Contribu ia Confedera iei Caritas România: 10.000 
EUR. Proiectul va   încheiat pân  la sfâr itul anului 2014.

Thomas HACKL
Coordonator program na ional Emergency

Colecta pentru Filipine


