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Asocia ia Caritas Eparhial Oradea împreun  
cu Episcopia Greco-Catolic  de Oradea, sub patrona-
jul Conferin ei Episcopilor Catolici din România, cu 
sprijinul Renovabis, organizeaz , în perioada 18-20 
februarie 2015 la Oradea, conferin a interna ional  
cu tema, Migra ia romilor: dileme i perspective ale 
Uniunii Europene.

Conferin a se adreseaz  cu prec dere speciali -
tilor i persoanelor active în domeniul migra ie i/sau 
romi atât din rile de origine ale migran ilor, cât i din 

rile de destina ie ale acestora.

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

romilor este cea care a declan at, de fapt, întregul pro-
ces de focalizare a aten iei asupra excluziunii romilor 
în Uniunea Europeana. În prezent, migra ia romilor re-
prezint , pentru rile europene dezvoltate, o provoca-
re, dar, în acela i timp i o dilem  ce are nevoie urgent  
de r spunsuri i solu ii viabile.

Biserica se simte obligat  s  contribuie pe mai 
multe planuri la îmbun t irea calit ii vie ii romilor. 
Preocuparea pentru romi i alte grupe defavorizate are 
o contribu ie important .

Ca o reac ie la dezbaterea public  cu privire la 
migra ia crescut  a romilor din Europa de Sud-Est, Co-
misia pentru migrare a conferin ei episcopale germane 
a publicat, în august 2014, un document cu titlul: an-

sele la integrare social  a cet enilor de origina rom  
– o provocare pentru Germania i Europa.

Punctul de pornire al documentului este o rug -
minte a papei Francisc, de a ne desprinde de o societate 
dominat  de fric  i o continu  nevoie de contraatac, a 
dezinteresului, a discrimin rii i excluderii i de a ne 
crea o cultur  a ascult rii i toleran ei.

Teme i participan i
Motive, destina ii, pro  lul migran ilor, impactul 

socio-economic, integrare, mituri i realit i, perspecti-
ve din diferite puncte de vedere. Abord ri i solu ii – au 
func ionat ele pân  acum? Au nevoie de îmbun t iri 
sau au nevoie 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 orga-
niza ii reprezentative ale romilor din Austria, Bulgaria, 
Cehia, Elve ia, Fran a, Germania, Italia, Portugalia, 
Slovacia, Spania, Ungaria i 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  sa  e interactiv  i este 

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

Folosind principiile metodelor work-caffe re-
spectiv open space, participan ii vor   cei care vor sta-
bili temele speci  ce ale dezbaterilor i vor formula, la 
 nal, concluziile.

Programul conferin ei include i o vizit  la o co-
munitate rom  dintr-un sat a  at la 70 de km de Ora-
dea, unde Caritas Eparhial administreaz  un centru de 
zi pentru copiii romi, cu scopul de a preveni abando-
nul colar în rândul acestor copii care provin din medii 
foarte s race.

Organizatorii acoper  costurile de cazare i mas  
doar pentru participan ii din rile CEE [vezi: http://
www.renovabis.de/laender-projekte/laenderinformati-
onen] adic  Bulgaria, Cehia, Slovacia Ungaria i Ro-
mânia. Pentru participan ii din Austria, Elve ia, Fran a, 
Germania, Italia, Portugalia, Spania organizatorii pot 
acoperi doar costurile de mas  urmând ca serviciile de 
cazare s   e suportate de c tre participan i. 

Costurile de transport sunt suportate de c tre to i 
participan ii

CONFERIN  PE TEMA MIGRA IEI ROMILOR 



3Ianuarie 2014

Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
Frumoas  duminic  ne d ruie te 

noul an! Frumoas  zi! Spune Sfântul Ioan 
în Evanghelia pe care am citit-o ast zi: „În 
El era via a i via a era lumina oamenilor; 
lumina str luce te în întuneric i întuneri-
cul nu a cuprins-o… Venea în lume lumina 
adev rat  care lumineaz  pe orice om” (1,4-
5.9). Oamenii vorbesc mult despre lumin , 
dar adesea prefer  lini tea în el toare a în-
tunericului. Noi vorbim mult despre pace, 
dar adesea recurgem la r zboi sau alegem 
t cerea complice, sau nu facem nimic con-
cret pentru a construi pacea. De fapt, spune 
Sfântul Ioan c  „a venit la ai s i, dar ai s i 
nu l-au primit” (In 1,11); pentru c  „aceas-
ta este judecata: lumina – Isus – a venit în 
lume, dar oamenii au iubit mai mult întu-
nericul decât lumina, pentru c  faptele lor 
erau rele. C ci oricine face fapte rele ur te 
lumina i nu vine la lumin , ca s  nu îi  e descoperite 
faptele” (In 3,19-20). A a spune în Evanghelie Sfântul 
Ioan. Inima omului poate s  refuze lumina i s  prefere 
întunericul, pentru c  lumina scoate în eviden  faptele 
sale rele. Cine face r ul, ur te lumina. Cine face r ul, 
ur te pacea.

Am început de câteva zile noul an în numele 
N sc toarei de Dumnezeu, celebrând Ziua Mondial  a 
P cii despre tema „Nu mai sunte i sclavi, ci fra i”. Ura-
rea mea este ca s  se dep easc  exploatarea omului de 
c tre om. Aceast  exploatare este o plag  social  care 
morti  c  raporturile interpersonale i împiedic  o via  
de comuniune marcat  de respect, dreptate i caritate. 
Fiec rui om i  ec rui popor îi este foame i sete de 
pace; de aceea este necesar i urgent a construi pacea!

Pacea nu este numai lipsa r zboiului, ci este o 
condi ie general  în care persoana uman  este în ar-
monie cu ea îns i, în armonie cu natura i în armonie 
cu ceilal i. Aceasta este pacea. Totu i, a face s  tac  
armele i a stinge focarele de r zboi r mâne condi ia 
inevitabil  pentru a începe un drum care duce la ob-
inerea p cii în diferitele sale aspecte. M  gândesc la 

con  ictele care însângereaz  înc  prea multe regiuni 
ale planetei, la tensiunile din familii i din comunit i 
– dar în câte familii, în câte comunit i, chiar parohia-
le, exist  r zboiul! – precum i la contrastele aprinse 
în ora ele noastre i în satele noastre între grupuri de 
diferit  extrac ie cultural , etnic  i religioas . Trebuie 
s  ne convingem, în po  da oric rei aparen e contrare, 
c  în elegerea este mereu posibil , la orice nivel i în 
orice situa ie. Nu exist  viitor f r  propuneri i proiecte 

de pace! Nu exist  viitor f r  pace!
Dumnezeu, în Vechiul Testament, a f cut o pro-

misiune. Profetul Isaia spune: „Vor schimba s biile lor 
în  are de plug i suli ele lor în seceri. Nici un neam 
nu va mai ridica sabia împotriva altui neam i nu vor 
mai înv a r zboiul” (Is 2,4). Este frumos! Pacea este 
anun at , ca dar special al lui Dumnezeu, în na terea 
R scump r torului: „Pace pe p mânt oamenilor pe 
care Dumnezeu îi iube te” (Lc 2,14). Acest dar cere s  
 e implorat f r  încetare în rug ciune. Amintim, aici în 

pia , acea pancart : „La r d cina p cii este rug ciu-
nea”. Trebuie s   e implorat acest dar i trebuie s   e 
primit în  ecare zi cu angajare, în situa iile în care ne 
a  m. La începuturile acestui nou an, suntem chema i 
cu to ii s  reaprindem în inim  un impuls de speran , 
care trebuie s  se traduc  în fapte concrete de pace. „Tu 
ne e ti împ cat cu aceast  persoan ? F  pace!”; „Aca-
s  la tine? F  pacea!”; „În comunitatea ta? F  pacea!”; 
„La locul de munc ? F  pacea!” Fapte de pace, de re-
conciliere i de fraternitate. Fiecare dintre noi trebuie 
s  s vâr easc  gesturi de fraternitate fa  de aproapele, 
în special fa  de cei care sunt încerca i de tensiuni fa-
miliale sau de diferite neîn elegeri. Aceste mici gesturi 
au atâta valoare: pot s   e semin e care dau speran , 
pot deschide drumuri i perspective de pace.

Acum s  o invoc m pe Maria, Regina p cii. Ea, 
în timpul vie ii sale p mânte ti, a cunoscut multe di-
 cult i, legate de truda zilnic  a existen ei. Îns  nu a 

pierdut niciodat  pacea inimii, rod al abandon rii în-
crez toare în milostivirea lui Dumnezeu. Mariei, du-
ioasa noastr  Mam , s  îi cerem s  arate lumii întregi 
calea sigur  a iubirii i a p cii.

S  facem fapte concrete de pace
4.01.2015

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus

www.catholica.ro
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Invitatul lui Radu Vaida a fost PSS Episcopul 
Virgil Bercea. Chiar dac  moderatorul evenimentului 
i-a propus s  aduc  în prim-plan personalitatea Epi-

scopului, PSS Virgil Bercea „  ind cunoscut ca un mare 
om”, din dialogul celor doi, în cele din urm , tot omul 
a învins în „duelul” cu personalitatea. Modestia Epi-
scopului,  rescul cu care a salvat situa ii mai pu in pl -
cute-ca cel în care moderatorul l-a prezentat ca arhiepi-
scop, c ldura glasului, capacitatea de a puncta ideile au 
f cut ca publicul s -l aplaude de multe ori la mijlocul 
frazei pe PSS. Episcopul greco-catolic a fost provocat 
mai întâi s  spun  cum se simte în Oradea. „Iubesc 
Oradea, iubesc or denii, îmi iubesc credincio ii. Bunul 
Dumnezeu este cel care ne coordoneaz  pa ii..”, a spus 
PSS Virgil Bercea. Domnia Sa a povestit apoi c  era 
episcop auxiliar la Blaj când a fost anun at c  trebuie 
s  vin  la Oradea. „Am început s  plâng... i b rba ii 
plâng câteodat ...Aveam i eu motivele mele, la Blaj 
eram mai aproape de cas . i în plus, numele meu nu 
 gura pe lista celor care trebuiau s  plece. Am fost sf -

tuit s  merg în capel , s  m  rog i s -i scriu Sfântului 
P rinte. i i-am scris: «S  nte P rinte, merg din ascul-
tare !»... Un preot îns  trebuie s  aib  disponibilitatea 
de a merge acolo unde e nevoie de el i asta nu doar din 
vârful buzelor. Când ai început s  lucrezi i vezi c  în-
cepi s  construie ti acolo unde ai ajuns e ti acas ! Când 
oamenii te-au acceptat i vor s  construiasc  al rturi de 
tine, e ti acas ! 
La Blaj, la Roma, 
la Bruxelles m  
simt, acum, aca-
s ! Dar totu i cât 
de pl cut e sen-
timentul c  e ti 
acas  acolo unde 
e ti a teptat, un 
loc unde po i s  
te rogi în lini te”.

Optic  divin
Radu Va-

ida a vorbit apoi 
despre harul pe 
care simte c -l 
are PSS, despre 
bucuria interi-
oar  pe care o 

transmite celor din jur. „Acestea nu sunt lucruri despre 
care s  pot vorbi eu! Dac  e ceva, cred c  vine dintr-un 
pic de rug ciune. Din apropierea de Dumnezeu! Acum 
m  spovedesc în public! To i suntem p c to i. Mântui-
torul a spus: «Du-te i nu mai p c tui! »... Spre exem-
plu: mândria e un p cat capital. E o lupt  cu tine însu i 
s - i po i opri mândria, orgoliul. Trebuie s  lucreze 
Dumnezeu, nu trebuie s   i tu vioara întâi! i nu-i u or. 
Trebuie apoi s   m cu foarte mare aten ie atunci când 
emitem judec i. Fiindc  a a cum spunea Maica Tere-
za: « Oamenii sunt adesea neîn eleg tori, ira ionali i 
egoisti…Dac  e ti bun, oamenii te pot acuza de egoism 
i inten ii ascunse…Fii bun, oricum. Dac  ai succes, 

po i câ tiga prieteni fal i i du mani adev ra i…Caut  
succesul, oricum. Dac  e ti cinstit i sincer, oamenii te 
pot în ela…Fii cinstit i sincer, oricum. Ceea ce con-
struie ti în ani, al ii pot d râma într-o zi…Construie te, 
oricum!Dac  g se ti lini tea i fericirea, oamenii pot 
  gelo i…Fii fericit oricum! Binele pe care îl faci azi, 

oamenii îl vor uita mâine…F  binele oricum! La urma 
urmei este între tine i Dumnezeu…N-a fost nicioda-
t  între tine i ei, oricum » Ideea general  e aceea de 
a transforma neîncrederea în încredere, negativul în 
pozitiv. Or   zilele mai scurte, dar atunci avem timp 
s  ne mai i rug m, s  mai r sfoim o carte, un album, 
s  ne mai r sfoim prin  lele vie ii i s  vedem binele 
pe care l-am f cut spre bucuria altora. Spunea Albert 

„Spovedania” Episcopului Bercea
Orice apari ie public  a Episcopului greco-catolic Virgil Bercea e o bucurie pentru ascult tori.
Vineri seara (21 decembrie 2014) Sala Arcadia a fost plin -ochi de or deni, ortodoc i i greco-catolici, care au 

vrut s  aib  o întâlnire cu PSS înainte de S rb toarea S rb torilor. A fost înc  un prilej ca cei prezen i s  se umple de 
bun tate, s  caute prilej de bucurie i adev rul în jurul lor. A fost un prilej ca PSS Bercea s - i arate latura de „mare 
OM”, chiar dac  regizorul Radu Vaida a dorit s  aduc  în prim-plan doar personalitatea.

Spre cinstea domniei sale, PSS Bercea nu a ocolit nici situa ia nepl cut  în care s-au a  at în aceste zile ad-
ministratorul Episcopiei greco-catolice i primarul Beiu ului.
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Einstein: «idealurile mele, care m-au c l uzit i mi-au 
dat curajul de a înfrunta greut ile vie ii au fost: binele, 
adev rul i frumosul». Acestea exist  în jurul nostru, 
putem merge pe acest drum. Acum, când m  gândesc la 
frumos am imaginea unui eveniment de zilele trecute, 
un eveniment în memoria pictorului Kristo   Janos. M  
gândesc la doamna Kristo  , mam  a 10 copii, stând 
în fa a unui tablou, frumoas  i în tablou, frumoas  i 
la 84 de ani, era ca o regin . Este fantastic s  vedem 
lucrurile într-o optic  divin . F r  s  ating  dimensiu-
nea celei contemporane, crize morale au mai fost i alte 
momente ale istoriei, ceea ce a determinat pe scriitorul 
Antoine de Saint Exupery, la timpul s u, s  spun : ”î-
mi ur sc epoca!” Scriitorul Albert Camus i-a r spuns: 
”oricât de r scolitor ar   acest strig t, nu ni-l vom asu-
ma [...]: epoca aceasta este a noastr  i nu putem tr i 
urându-ne”.Ne oprim pu in la aceste ultime cuvinte: nu 
putem tr i urându-ne. Dar atunci cum se poate tr i în 
societatea de azi în care este atâta ur ? Sunt multe r s-
punsurile, alegem gândirea lui Johann Wolfgang Goe-
the: «lan ul de aur care leag  o societate este bun tatea 
». Familia, coala i Biserica înal  din copil rie «ci-
tadela bun t ii » în su  ete”, a inut s  transmit  PSS. 
Radu Vaida a vrut apoi s  a  e care e opinia Episcopu-
lui despre men inerea orei de Religie în coli . „Este 
riscant s  spunem c  nu trebuie s   e ore de religie în 
coal . Cum e gre it s  spunem c  genera ia care vine 

dup  noi, copiii no tri trebuie s   e ca noi. Într-o era a 
computerului, a telefonului mobil, dac  ar   ca noi ar 
  u or retarda i în compara ie cu societatea. Trebuie s  
 e în pas cu vremea lor i s  aib  ceva în plus. Le spun 

copiilor care merg la biseric  c  nu trebuie s  le  e 
ru ine de asta, c  au un sfert de pas în plus în raport cu 
cei care nu merg, dar nici s  nu-i acuz m pe cei care nu 
merg. Formarea copiilor se na te din aproape în aproa-
pe, pe m sur  ce descoper  valori. Ora de religie trebu-
ie s   e o valoare, nu trebuie s  o percepem ca o or  la 
care trebuie s  mergem s  înv m lucruri pe dinafar , 
pentru a primi o not . Cred c  e gre it i s  se dea note 
la ora de religie. Aceast  or  trebuie s -i dea încredere 
copilului i în momentele di  cile când trebuie s  fac  
referin  la cineva din via a lui care poate   profesorul 
de religie.

Întâlnirea cu un om bun poate schimba destinul 
unei vie i ... Episcopul Myriel din romanul Mizerabi-
lii al lui Victor Hugo avea «ceea ce s-ar putea numi 
frumuse ea bun t ii ». Când ajunge la el ocna ul 
Jean Valjean, îl g zduie te ca pe o persoan  aleas  i 
la mas  îi pune tacâmurile de argint. Desigur, noaptea 
Jean Valjean fur  tacâmurile i dispare, dar este prins i 
adus în fa a Episcopului. Cuvintele Episcopului îl des-
cump nesc pe ocna : «... bine, dar eu î i d ruisem i 
sfe nicele, care sunt tot de argint ca i celelalte [...] De 
ce nu le-ai luat odat  cu tacâmurile?» ... Jean Valjean 
p rea gata s  le ine ... La plecare, Episcopul îi spuse: 
«Prietene, uite- i sfe nicele. Ia-le! Nu uita. Nu uita c  

mi-ai f g duit s  întrebuin ezi bine banii tia, ca s  te 
faci om cinstit ». Cum ocna ul nu- i amintea s    f cut 
o astfel de promisiune, era cu totul n ucit ... Întâmpl -
rile se cunosc, Jean Valjean a devenit un alt om ... La 
sfâr itul vie ii, muribund, privea la nesfâr it sfe nicele 
întrebându-se dac , acolo Sus, în Cer, Episcopul Myri-
el e mul umit de via a celui pe care l-a salvat ... Adesea 
arta poate întrece realitatea ...”, a spus PSS Episcopul 
Virgil Bercea.

Un moment surpriz  a fost interven ia telefo-
nic  a Luciei Hossu Longin, nume care e sinonim cu 
„Memorialul durerii”, singurul jurnalist care a reu it s  
ob in  un interviu de la Cardinalul Todea. PSS Virgil 
Bercea este nepot de-al doilea al Cardinalului- martir, 
al unui „sfânt al închisorilor” . A tr it mult  vreme în 
preajma sa, astfel încât evocarea Cardinalului l-a emo-
ionat pe Episcop. „A fost ca i tata i mama pentru 

mine. L-am iubit foarte mult. Atunci când a venit din 
pu c rie l-am v zut prima dat  i am fost impresionat 
de  zionomia dânsului... Înainte cu 10 ani s  moar  a 
f cut un atac cerebral. Este impresionant c  putea s  
mai spun  doar rug ciunea i s  celebreze Sfânta Li-
turghie. În rest nu putea s  spun  nimic. A fost un om 
care a crezut cu toat  puterea  in ei lui, a iubit via a 
extraordinar!”, a dezv luit PSS Virgil Bercea.

Cazul Beiu
Episcopul a vorbit apoi, la cererea publicului, 

despre dimensiunea cultural  a Bisericii greco-catoli-
ce. Domnia sa a dat exemplu zona Beiu ului, care nu 
e una greco-catolic  prin excelen , dar unde Biserica 
greco-catolic  a sus inut coala f r  a cere îns  con-
vertirea ortodoc ilor. „P rin ii trebuie s  investeasc  
în prunci, societatea în oameni, biserica în oameni. Pe 
termen lung este un câ tig enorm. Simt c  e o datorie 
din partea bisericii c  dac  omul are 10 talan i s -l spri-
jini”. Spre onoarea domniei sale, Episcopul Bercea nu 
a ocolit nici situa ia delicat  în care s-a a  at administra-
torul Episcopiei re inut într-un caz al turi de primarul 
Beiu ului. „ În leg tur  cu acest caz pe care l-a i v zut 
în aceste zile în jurnale... Credin a mea este c  dac  se 
va analiza foarte bine, se va vedea c  nu e absolut nimic 
din ceea ce s-a spus: nu e nici dare de mit , nici luare 
de mit ! Nu e nici antaj, nici antajat! Nimic din toate 
astea nu e !”. În preajma S rb torii S rb torilor mesa-
jul PSS Virgil Bercea e acela c : „Vom avea i surpriza 
s  constat m c  d ruind, vom primi mai mult decât am 
dat ... i, bucuria Cr ciunului ne va   deplin , ne va 
p trunde în su  ete i ne va ajuta s  percepem vocea 
lui Dumnezeu în noi, s  recunoa tem i aprecia Binele, 
Frumosul i Adev rul”. Momentele artistice ale eveni-
mentului au fost sus inute de corul Fiat Lux, un cor de 
succes, una dintre „investi iile” PSS Episcopul Bercea.

Veronica BURSA IU www.bihon.ro
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Copiii au strigat în cor: ,,Cristos se na te, m ri i-L’’!
În Duminica dup  Na terea Domnului, copiii din 

Parohia Sfântul i Marele Mucenic Gheorghe, Poiana 
Jud. Bihor, au organizat un moment artistic. Ei prin vo-
cile lor inocente, l-au m rturisit prin colindele i poe-
ziile lor, pe pruncul Isus care s-a n scut în ieslea cea 
s rac . Prin colindele pe care le-au cântat i poeziile pe 
care le-au rostit, atât individual cât i în cor, au anun at 
precum magii, pe p rin ii i bunicii lor: ,,Vi s-a n scut 
Mântuitorul’’. 

În timp ce copiii îl l udau în cânt ri precum 
p storii pe pruncul Isus, pragul capelei a fost c lcat de 
cel mai iubit dintre copii, Mo  Cr ciun, care le-a oferit 
celor mici ca recompens  pentru jertfa pe care au de-
pus-o, daruri. La sfâr itul serb rii Pr. Paroh Gheorghe 
Dat, a rostit un cuvânt de înv tur , prin care a scos 
în eviden  importan a Cuvântul lui Dumnezeu care se 
întrupeaz  din Sfânta Fecioar  Maria pentru a restabi-

În satul lui Iuliu Maniu, Cr ciunul a fost s rb to-
rit de localnici a a cum se cuvine, printr-un concert de 
colinde, care a avut loc vineri, 26 decembrie 2014, la 
Biserica Greco-Catolic  din localitate.

Evenimentul a fost precedat de celebrarea S  n-
tei Liturghii, la care au participat activ membrii corului 
mixt format din credincio i greco-catolici i ortodoc i. 
Dup  slujb , a urmat concertul la care au luat parte 
copii i tineri, al turi de corul mixt de adul i, care au 
transmis prin colindele lor bucuria na terii Pruncului 
Isus. Dup  concert, copiii au fost r spl ti i cu daruri, 
a a cum se obi nuie te de Cr ciun. S rb toarea Na te-
rii lui Isus este menit  s  reuneasc  familiile, s  creeze 
comuniune i s  trezeasc  în noi dorin a de a-i face pe 
ceilal i ferici i, dup  cum ne-a declarat preotul paroh 
greco-catolic, Cristian Borz.

Ioana GALE www.salajulpursisimplu.ro

lii comuniunea care a existat odinioar  între Creator i 
creaturi. Nu în ultimul rând P rintele paroh, a mul umit 
celor care s-au ostenit ca ace ti copii s  primeasc  o 
mic  aten ie din partea Pruncului Isus, prin alte persoa-
ne anonime.

Alexandra Denisa TIMO

Concert de colinde la Biserica Greco-Catolic  din B d cin

Luni, 22 decembrie 2014, reprezentan i ai Reuniunii Mariane 
din Parohia „Na terea Maicii Domnului” din Valea lui Mihai i al ora-
toriului parohial „Col  de Rai” sus inut de Asocia ia Ave Miriam, au 
vizitat „locatarii” Centrului medico-social din Valea lui Mihai.

Grupul de credincio i, adul i i copii, au vizitat bolnavii de la cen-
trul medical. Oaspe i i musa  ri ne-am adunat în sala de mese, în jurul 
bradului, pentru a ne ruga i a transmite apropiata Na tere a lui Isus, prin 
poezii i colinde. Copiii al turi de mariane au oferit i aten ii acestor 
„bunici”. Astfel, s-a încheiat formarea copiilor de la oratoriu cu o lec ie 
de caritate i iubire a aproapelui: vizita celor bolnavi în prag de Cr ciun. 
Promotorul acestei seri a fost Reuniunea marian , care a transpus miste-
rul vizitei S  ntei Fecioare Maria la Elisabeta în lumea concret .

Parohia Greco-Catolic  Valea lui Mihai

Mesaj de bucurie la Centrul medico-social din Valea lui Mihai
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Papa Francisc îi scrie Cardinalului Lucian

Venerabilului Nostru Frate,
Lucian Cardinal Mure an,
Arhiepiscop Major 
al Arhidiecezei Mitropolitane de F g ra  i 
Alba Iulia - România

Întrucât celebrezi 50 de ani de când ai primit ha-
rul preo iei, î i scriem cu bucurie, Venerabile Frate al 
Nostru, aceast  scrisoare pentru a- i adresa cele mai 
alese ur ri, i de asemenea s  î i manifest m spiritul 
nostru fr esc. Cu adev rat, cu prilejul acestui eveni-
ment solemn din via a ta, consider m a   o ocazie foar-
te favorabil  s  î i manifest m gratitudinea noastr  
pentru jertfa depus  în aceste timpuri, dedicat  într-un 
mod activ fa  de grija su  etelor, împletit  cu slujirea 
Scaunului lui Petru. Fiindc  preotul urmeaz  exemplul 
dat de Dumnezeiescul Înv tor, Cel care „a venit în 
lume nu ca sa  e slujit ci ca s  slujeasc ” (Mt 20,28), 
tu manife ti sârguin a ca prin Botez s  îi introduci pe 
oameni în Poporul lui Dumnezeu, prin Taina Spove-
daniei s  îi împaci pe cei p c to i cu Dumnezeu i cu 
Biserica, prin Taina Euharistiei s  oferi Tat lui Atot-
puternic pâinea cea neprih nit , a a cum Mântuitorul 
Nostru a poruncit la Cina cea de Tain  i a transmis 
Apostolilor ca amintirea Sa s   e celebrat  în veci. 

Într-adev r, nu trebuie s  uit m durerea i triste-
ea în care se zb tea Biserica  ind asuprit  în patria ta, 

astfel încât ai fost nevoit s  dai amânare studiilor sacre 
i preo iei, lucru care aproape te-a adus la pierderea 

speran ei. Din fericire, în anul 1960 ai fost trimis la 
Alba Iulia ca s  î i preg te ti su  etul spre primirea pre-
o iei. Nu au lipsit obsta-
colele care au vrut s  te 
împiedice s  înaintezi 
cu u urin  spre sfân-
tul t u el. În schimb, 
su  etul t u niciodat  
nu s-a cl tinat, ci dim-
potriv  cu o adev rat  
îndr zneal , ai înaintat 
pe calea cea dreapt  
pân  când, cu ajutorul 
lui Dumnezeu, ai primit 
cu bucurie darul preo i-
ei pe data de 19 Decem-
brie anul 1964. 

Mai apoi, dup  
ce i s-au încredin at 
mai multe slujiri, ai 

continuat s  te ocupi cu mult  d ruire de grija spiri-
tual  a su  etelor. În anul 1990, Sfântul Ioan Paul al 
II-lea te-a numit Întâist t tor al diecezei Maramure u-
lui, iar patru ani mai târziu, Arhiepiscop i Mitropolit 
al Bisericii de F g ra  i Alba Iulia, Biseric  c reia, 
Benedict al XVI-lea, Predecesorul nostru, i-a atribuit 
în anul 2005 un grad mai înalt, astfel încât ie i s-a 
încredin at titlul de Arhiepiscop Major. Totodat , Pre-
decesorul Nostru, în anul 2012, te-a numit în Colegiul 
P rin ilor Cardinali, pentru meritele tale în Biseric  
precum i pentru dragostea fa  de turma ta pe care ai 
nutrit-o în mod permanent.

A adar, Venerabile Frate al Nostru, pe cât de 
memorabil  este aceast  zi a vie ii tale, pe atât este 
de potrivit ca multe laude s   e aduse Providen ei prin 
aceste cuvinte: „bucura-se-va inima mea de mântui-
rea Ta; cânta-voi Domnului, Celui ce mi-a f cut bine i 
voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt” (Ps. 13, 
6). Cristos, P storul cel Ve nic, prin mijlocirea Prea-
m ritei Pururea Fecioarei Maria, s  te cople easc  
cu toate darurile cere ti i cu toat  bog ia harurilor 
Sale. Aceast  binecuvântare pe care o d ruim ie întru 
Domnul, o împ rt im, Venerabile Frate al Nostru, în 
virtutea profundei Noastre iubiri Apostolice de mijloci-
re, tuturor celor care colaboreaz  cu tine, tuturor mem-
brilor familiei, prietenilor i celor dragi.

Emis în cetatea Vaticanului, ziua 19 Noiembrie, 
anul 2014, al doilea al Ponti  catului nostru.

Francisc

www.e-communio.ro

Papa Francisc a adresat o scrisoare de felicitare Preafericitului P rinte Cardinal Lucian, cu ocazia 
împlinirii, pe 19 decembrie, a 50 de ani de la hirotonirea întru preo ie. Trasmi ându-i cele mai alese 
ur ri, Suveranul Pontif î i manifest  gratitudinea sa pentru slujirea Cardinalului început  acum 50 de 
ani, când Biserica Greco-Catolic  era înc  asuprit .
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Asocia ia Caritas Eparhial Oradea, în parteneri-
at cu SC Public Euroconsulting SRL a lansat proiec-
tul „Implicare activ  pentru dezvoltare comunitar ”, 
 nan at din Fondul Social European prin Programul 

Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 
printr-o conferin  de pres .

Conferin a a avut loc la Oradea, Seminarul Gre-
co-catolic, Parcul Traian, nr. 20, în data de 26 ianuarie 
2015, începând cu ora 11:00.

Obiectivul general al proiectului const  în facili-
tarea accesului pe pia a muncii a unui num r de 60 de 
persoane apar inând grupurilor vulnerabile (persoane 
de etnie rom ) din Regiunea Nord-Vest a României, 
jude ul Bihor, pe toat  perioada proiectului.

În cadrul conferin ei au fost prezentate obiecti-
vele proiectului, activit ile ce urmeaz  a   implemen-
tate, rezultatele si indicatorii proiectului, precum si 
perspective ale actorilor locali cu privire la antrepreno-
rialul social în jude ul Bihor.

„Implicare activ  pentru dezvoltare comunitar ”

În prezen a PSS Virgil Bercea, a avut loc în Aula 
Magna a Seminarului Teologic Greco-Catolic S  n ii 
Grigorie, Vasile i Ioan, vineri, 16 ianuarie 2015, orele 
17.00, lansarea a dou  c r i. 

Prima carte prezentat  având ca autor pe domni-
oara Diana Iancu, reprezint  teza de sus inere a docto-

ratului. Lucrarea prezint  personalitatea „Dr. Ioan Cior-
da ” (1877-1919),  ind publicat  la editura Metropolis. 

Domnul prof.univ. dr. Viorel Faur, de la Faculta-
tea de Istorie a Universit ii din Oradea, a vorbit despre 
via a politic  i cultural  a Dr. Ioan Ciorda , subliniind 
activitatea sa de ap rare a drepturilor românilor. 

A doua lucrare publicat  la Editura Ratio et Re-
velatio: „Iezuit. Nu câinele comuni tilor! Surâsul ne-
de inutului” – Mihai Godo, a fost prezentat  de prof. 
univ. dr. Marius Cruceru de la Universitatea Emanuel 
din Oradea. Domnul profesor a subliniat stilul curat 
i fermec tor al scrierii, asem nând-o cu un altfel de 

jurnal al fericirii. Portretul preotului Mihai Godo este 
foarte complex prezentat. Lucrarea aduce în paginile 
sale via a unui preot iezuit, Mihai Godo, care a inut 
piept comunismului având scutul credin ei. 

Preotul iezuit Iulian Bud u de la Biserica Cal-
varia din Satul Mare, a relatat momentul întâlnirii, 
subliniind personalitatea pl cut , umorul i credin a de 
nezdruncinat a pr. Mihai Godo.

În încheierea evenimentului, PSS Virgil, a sub-
liniat leg tura dintre cele dou  c r ii, acestea transmi-
ând valori fundamentale, repere pentru zilele noastre. 

Ambele lucr ri prezint  lupta pentru libertate reliefând 
valoarea inestimabil  a acesteia. Având aceste repere 
ale personalit ilor Preotului Mihai Godo i cea a Dr. 
Ioan Ciorda  vom ti exact unde s  ne situ m atunci 
când libertatea ne este amenin at .

Cristi-Daniel NEAGOE

Dubl  lansare de carte
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Întâia duminic  a anului 2015 a fost marcat  în 
parohia greco-catolic  Plopi  din Protopopiatul im-
leu Silvaniei, jud. S laj de vizita eparhului de Oradea, 
Preas  n ia Sa Virgil Bercea. Într-o atmosfer  feeric  
ce a îmbr cat în hain  alb  cuprinsul z rii, credincio ii 
localnici, cât i mul i  i ai satului veneau s  î i încarce 
su  etele cu rug ciune, cu amintiri frumoase, cu reîn-
tâlnirea celor dragi. Aceast  zi a reu it s   e una mai 
special  i mai emo ionant  deoarece coincidea cu ani-
versarea a 18 ani de la hirotonirea p rintelui paroh Ioan 

anta, dar i cu comemorarea a 25 de ani de la trecerea 
în ve nicie a p rintelui Miron Biluca, cel care a p storit 
satul Plopi  între anii 1953-1987. 

Mul ime de copii i tineri l-au întâmpinat pe 
Ierarhul locului, unii în frumoasele straie populare cu 
 ori, cu pâine i cu sare. La Sfânta Liturghie a participat 
i p rintele Nicolae Bodea, protopop greco-catolic de 
imleu Silvaniei. În cuvântul de înv tur  Preas  n ia 

Sa Virgil Bercea a ar tat importan a dovedirii credin ei 
prin fapte, îndemnând pe  ecare la o profund  tr ire 
cre tin  de rug ciune i milostenie, la aten ie fa  de 
nevoile celor de lâng  noi mai neajutora i sau margina-
liza i care au nevoie de aten ia i considera ia noastr , 
de timpul sau de d ruirea noastr . De asemenea a mul-
umit comunit ii greco-catolice din Plopi  care este 

o comunitate unit  i solidar , eviden iind contribu ia 
extraordinar de puternic  la construirea noii biserici 
din localitate, precum i ridicarea noii case parohiale în 
anul care s-a încheiat. Mul imea de tineri, familii tinere 
i copii care practic  regulat S  ntele Sacramente a con-

stituit ocazie de a implora binecuvântarea i ocrotirea 
lui Dumnezeu asupra lor.

Nu în ultimul rând, Preas  n ia Sa Virgil Bercea 
a exprimat pre uirea pentru activitatea depus  de p rin-
tele paroh, Ioan anta, în care credincio ii g sesc un 
p stor energic i dârz, entuziast i jovial, aduc tor de 
speran  i c ldur  su  eteasc  pe drumul credin ei ce-l 
parcurg zi de zi. 

În acela i cadru emo ionant  gura preotului din 
perioada regimului comunist, Miron Biluca, a fost oca-
zie de evocare i rememorare. Acest p rinte a avut rol 
de model pentru cei care l-au cunoscut, poate  indc  a 
transmis înv turile de credin  cu simplitate, d ruire 
i corectitudine, pre uind i atent  ind la problemele  -

ec rui credincios. În cei mai bine de treizeci de ani cât a 
slujit în satul Plopi , p rintele a reu it s  cultive respect 
i dragoste pentru biseric  din partea credincio ilor, ati-

tudini fundamentale ce s-au perpetuat pân  ast zi. 
Frumuse ea unor astfel de momente ofer  tuturor 

înc rc tur  su  eteasc , speran  i motiva ie interioar  
spre purtarea cu senin tate a greut ilor cotidiene.

Florica BODEA

Vizita pastoral  în parohia Plopi
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Ioan D R B NEANU
PASTILA CREDIN EI 

(V)
6. RUGILE I RUG CIUNILE PRUNCILOR

 Rug  i rug ciune, dou  cuvinte a c ror 
semni  ca ii sunt tot atât de învecinate, încât aproape c  
se contopesc, chiar i în explica iile unor dic ionare. i 
totu i „ruga” se apleac  mai mult spre rug minte, im-
plorare, pe când „rug ciunea” c tre mul umire, lauda 
lui Dumnezeu, a Mântuitorului ori a S  ntei Fecioare 
Maria, urmat  apoi desigur cerere, de implorare. „Ru-
g ciunea este o lupt  cu Dumnezeu”, asemenea unui 
„dialog sincer cu un prieten” – spunea într-o alocu iune 
Papa Francisc I. Când ne rug m nu trebuie s  folosim 
„cuvinte goale” ci trebuie s  vorbim „în mod real”. 
Rug ciunea trebuie s   e: „liber , insistent , cu argu-
mente. Chiar i dojenindu-l pu in pe Domnul …”. Am 
ad uga noi: chiar i condi ionându-l pe Domnul.

 Prezent m aici rugile i rug ciunile unor prun-
ci în care ne vom întâlni cu spusele Sfântului P rinte.

 1. Iat  ruga pruncului Andrei la vârsta de pa-
tru ani, rostit  în urm  cu cca 20 de ani, în timp ce se   
c ra cu mult  râvn  într-un m r pitic.

„Ascult  Papa Paul Ioan doi, te rog s  aju i bi-
serica catolic ! C  de nu, nu- i dau juc riile mele i 
nici nu te las s  te urci în pomul meu!”. Dincolo de 
aceast  formulare a rugii, minunat de inedit , n scu-
t  în c p orul pruncului, rostit  în decibeli capabili s  
ajung  pân  la Vatican, exista atunci i exist  i acum 
speran a. Speran a credincio ilor greco-catolici din 
România, de a redobândi cu adev rat i-n plin tate, 
drepturile la existen a confesional . Dreptul de a redo-
bândi bisericile construite, în cea mai mare parte, de 
episcopii no tri din cheltuiala proprie (Biserica Sf. Di-
mitrie din Beiu , construit  de Ep. Igna iu Darabant). 
Un drept care conform moralei cre tine i jurisdic iei 
interna ionale trebuie respectat. i totu i acest drept ni 
se refuz  sistematic de c tre Biserica Ortodox  Româ-
n , chiar i atunci când, în spiritul moralei cre tine, se 
ofer  posibilitatea slujirii alternative.

Refuzul începe cu ocazia dialogului interconfe-
sional, din partea preo ilor ortodoc i i apoi se transfer  
la credincio ii ortodoc i care de cele mai multe ori sunt 
de acord ini ial cu slujirea alternativ . Tehnica transfe-
rului con  ictului are în vedere constituirea unor nuclee 
de enoria i ortodoc i, de cele mai multe ori manipula i 
în direc ia refuzului. Urm torul pas este transmiterea 
refuzului c tre un num r mai mare de enoria i. Aceast  
propagand  conduce la „efectul de turm ”, ajungându-
se la comportamente violente, uneori grote ti i la fra-
ude (vezi recens mântul popula iei). Am constatat, cu 
ocazia dialogurilor interconfesionale câteva aspecte de 
remarcat: se invoc  de c tre preo ii ortodoc i canoanele 
biserice ti care nu permit slujirea alternativ . Apoi se 
constat  pozi ia oarecum diferit  a enoria ilor prezen i 

la aceste întâlniri în sensul eviden ierii unei atitudini 
cre tine pozitive din partea acestora, în multe situa ii. 
Acestea constau în exprimarea acordului slujirii alter-
native, g sirii unor solu ii paci  catoare. De pild  s-a 
înaintat propunerea altern rii s pt mânale a slujirii în 
cele dou  biserici, astfel încât într-o duminic  s  slu-
jeasc  ortodoc ii i în alt  duminic  greco-catolicii (Di-
alog interconfesional). Argumentele pro i contra sunt 
multe ca num r, dar pu ine ca atitudine cre tin .

Supunem aten iei publice dou  a  rma ii înregis-
trate în istoria cre tinismului: Sf. Augustin ne spune 
„Dumnezeu, potrivit împrejur rilor vremelnice, a 
dat celor vechi o anumit  porunc  (poate canon –n.n.) 
i o alt  porunc  celor de ast zi, de i to i ne supunem 

aceleia i drept i Dumnezeie ti”. Care este aceast  
dreptate Dumnezeiasc ?. Nu poate   decât una, rostit  
de Sf. Apostol Pavel: „V  îndemn, fra ilor, pentru nu-
mele Domnului nostru Isus Hristos, s  ave i to i acela  
fel de vorbire, s  n-ave i dezbin ri între voi, ci s   i 
uni i, în chip des vâr it într-un gând i-o sim ire” (Co-
rinteni 1:10) (în aten ia ierarhilor celor dou  Biserici).

Cealalt  a  rma ie o g sim în Evanghelia dup  
Matei: „E inevitabil, s  existe ocazii de p cat, dar vai 
de omul care d  ocazie de p cat” (Mat. XVIII, 6 -7) (În 
aten ia in  uen ei preo ilor supra enoria ilor).

Pruncul Andrei care a înso it bunicii i str bu-
nicul la S  ntele Liturghii i la alte activit i ale Bise-
ricii Romane Unite cu Roma, a sesizat necazurile i 
greut ile prin care trece aceast  biseric  i a sim it 
nevoia, la modul cel mai copil resc posibil s  cear  
ajutor, care din câte a perceput i el, poate s  vin  din 
partea Sfântului Scaun, de la mult respectatul i îndr -
gitul Pap  Ioan Paul al II-lea.

 2. La o distan  de ani, înc  o rug  a unui prunc. 
Pruncul Cristian din Arie eni, pe când trecea cump na 
anilor între 5 i 6, într-o sear  dup  rostirea rug ciunii 
„Înger, îngera ul meu” i dup  ce a cerut bunului Dum-
nezeu s n tate i ajutor pentru p rin ii i bunicii lui, a 
rostit o rug  nemaipomenit de interesant  ce ne trimi-
te spre medita ii teologice i  loso  ce, greu accesibile 
pentru noi. Pruncul Cristian spunea a a: „Doamne, Tu 
e ti acolo sus în cer. Noi suntem aici lipi i de p mânt, 
pentru c  avem for  de atrac ie. Dac  totu i ne-o iei, 
d -ne m car un magnet”.

Dep ind uimirea i admira ia pentru câte tiu 
copii de ast zi, îndr znim câteva aser iuni meditati-
ve pornite de la scrisoarea enciclic  „Fides et ratio” a 
suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea, în care vorbea 
despre raporturile dintre credin  i ra iune. Pentru 
pruncul Cristian i pentru noi to i cel mai accesibil este 
„adev rul vie ii zilnice” (cum îl numea Suveranul Pon-

(continuare în pag. 11)
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(va urma)

tif), adic  adev rul eviden elor imediate care ajung la 
noi prin intermediul sim urilor, organoleptic, ori cu 
ajutorul experimentului. For a de atrac ie a p mân-
tului, descoperit  de Newton, prin celebra poveste 
a m rului c zut din pom „notat  cu simbolul g” nu 
este la „îndemâna” sim urilor noastre. În elegerea 
acestui adev r i a altor „cu caracter  loso  c” sunt 
descoperite i în elese de un grup restrâns de oameni 
înzestra i cu anumite capacit i intelectuale superioa-
re. Dincolo de aceste forme de adev r, exist , spune 
Sfântul P rinte, „adev rurile religioase”, care sunt de 
fapt r spunsurile religiilor la întreb rile lumii. Prun-
cul Cristian accept  adev rul religios f r  s  urmeze 
calea cunoa terii prin credin . El este înzestrat, prin 
educa ia religioas  primit , mai întâi cu credin  în 
Dumnezeu, creatorul cerului i a p mântului i a tutu-
ror formelor cu via  i f r  via . Pruncul d  dovada 
unei în elegeri primare ca dar a Spiritului Sfânt, care 
vine de sus, din ra iunea divin . Copilul Cristian Popa 
a mers, în rug ciunea sa, la Dumnezeu, împreun  cu 
for a de gravita ie i magnetul invocat, transmitân-
du-ne cu mintea lui cea crud  i su  e elul lui curat, 
adev rul religios, exprimat de Sf. Augustin prin ce-
lebra cugetare: „Cred pentru ca s  în eleg”, oferindu-
ne un exemplu bun pentru sus inerea conform c reia 
„credin a precede cunoa terea”.

3. O rug ciune a pruncilor modi  cat  la vârsta 
senectu ii. 

La rug ciunea de sear , în cadrul familiei, un 
b trân trecut de 90 de ani, i-a exprimat preferin a 
pentru rug ciunea „Înger, îngera ul meu”, decla-
rând-o preferat  între toate celelalte rug ciuni. Din 
acel moment în ritualul rug ciunilor de sear , a acelei 
familii, a fost mereu prezent  i aceast  rug ciune a 
pruncilor. Unul dintre membrii familiei s-a gândit la 
un moment dat, la o modi  care a rug ciunii care ar   
mai potrivit  pentru vârsta senectu ii. Ba mai mult, a 
încercat s  o interpreteze prin evenimentele vie ii ta-
t lui s u care a tr it, i el, pân  la vârsta de 94 de ani.

Supunem aten iei cititorilor revistei Vestitorul, 
aceast  modi  care i medita ia pornit  de la aceasta. 
Principiul de baz  este simplu i clar: în copil rie ceri 
îngera ului, iar la b trâne e analizezi (ce ai primit, ce 
ai folosit, ce ai pierdut) i mul ume ti, Tat lui Ceresc 
prin îngerul p zitor, înv tor, sf tuitor, „c l uz  spre 
mântuire”.

B trânul ar putea spune: „ÎNGER, ÎNGERA UL 
MEU, CE MI TE-A DAT DUMNEZEU”. Medita ie: 
îngerul, aceast  „  in  dintr-o categorie mai înalt  de-
cât omul” este ca i noi o crea ie a lui Dumnezeu. Deci 
este rudenie cu noi. O rudenie trimis  s  ne ocroteasc  
i s  ne lumineze în vederea f ptuirilor cele bune, care 

au fost al turi de noi pe tot parcursul vie ii, în total  
discre ie, dar cu rezultate cât se poate de evidente.

i din nou ar putea spune b trânul: „EU AM 

(urmare din pag. 10)

FOST MIC/TU M-AI F CUT MARE”. Medita ia b -
trânul de 94 de ani: am r mas orfan de la vârsta de 9 
– 10 ani, cu destui de mul i fra i i surori în jurul meu. 
Mâncam dintr-o singur  str chin  i de multe ori r -
mâneam  mând. Îngera ule ai fost al turi de mine în 
coala primar  i mi-ai luminat mintea, în a a m sur , 

încât surorile mele m-au dat la coala de înv tori din 
indrice ti-ul Dorohoiului. 

A a cum erau în armat  „copiii de trup ” eu 
am fost - împreun  cu tine îngerul meu ocrotitor - un 
fel de „copil de serviciu în coal ”. În timpul anului 
colar i în vacan e eram în coal  f când tot felul de 

treburi. Ai fost, îngera ule, sf tuitorul meu cel bun i 
m-ai determinat s  refuz frauda propus  de un comer-
ciant, care mi-a zis s  falsi  c contabilitatea c r mi-
zilor preluate ( coala era în construc ie) în schimbul 
unui costum de haine.

B trânul continu  „noua” rug ciune: „AM 
FOST SLAB/TU M-AI F CUT TARE/ I TOT LO-
CUL M-AI P ZIT/ I DE RELE M-AI FERIT”. 
Medita ia: Doamne câte sl biciuni am avut în via , 
câte necazuri i „rele” s-au ab tut asupra mea!. Cu aju-
torul lui Dumnezeu, prin mijlocirea ta le-am dep it i 
am fost ferit de c dere în p catul l comiei, a tru  ei, 
a supraestim rii, a du m niei fa  de al i oameni. Nu 
l-am du m nit pe preotul ortodox din Broa te, care 
mi-a ocupat postul de înv tor, primul meu post, 
dup  ce am parcurs pe jos drumul Oradea - Broa te 
din lips  de bani. Pentru în elegerea mea, la sfatul t u 
cel în elept, am fost r spl tit cu un post de înv tor 
la Sâmb ta (1925) ceea ce mi-a prilejuit întâlnirea 
cu fra ii c lug ri Franciscani de la Dr ge ti care au 
contribuit mult la des vâr irea cunoa terii înv turii 
cre tine. Drept urmare f r  s -mi cear  cineva, prin 
libera mea alegere am ales convertirea la cultul gre-
co-catolic. Din acel moment am sim it, toat  via a, 
prezen a ta, îngera ule, ca  ind c l uza pe calea spre 
mântuire. Ai fost protectorul meu i mai târziu 1947 – 
1949, când ura interetnic  a locuitorilor majoritari din 
Biharea (lâng  Oradea) a fost pe cale de a m  trimite 
în temni ele comuniste. 

Ar putea urma alte evoc ri care ar demonstra c  
ai fost al turi de mine „înger, îngera ul meu”, convins 
c  toate acestea i multe altele care nu au înc put în 
medita iile mele de ast zi, s-au petrecut deoarece me-
reu a existat o mare apropiere între mine, cel protejat 
i marele meu protector Tat l Ceresc, prin intermediul 

t u „înger, îngera ul meu”.
Mâine, când vom rosti din nou, în fapt de sear , 

aceast  „modi  cat ” rug ciune a îngera ului, se vor 
întoarce alte amintiri, spre a mul umi îngerului „pro-
tector, sf tuitor, înv tor i c l uz  mistic  spre mân-
tuire”. (Andrei Ple u – Despre îngeri).
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Colind tori la azilul de b trâni din Boghi
Îndemna i de înv tura cre tin  dar i de tr irea 

practic  a poruncii iubirii, pornit-am vineri, 19 decem-
brie, la ceas de sear , ceat  de colind tori, credincio i 
ai parohiilor Drighiu i Halm d, împreun  cu p rintele 
paroh, spre a mângâia inimile a 46 de asista i ai azilului 
de b trâni din localitatea Boghis, jude ul S laj.

Ini iativa a venit ca form  concret  a tr irii Pos-
tului Cr ciunului, sau, mai bine zis ca încununare a tru-
dei spirituale tr ite de-a lungul acestei perioade; pentru 
c  „a posti” nu se reduce la a nu consuma produse ani-
male, ci merge mult mai departe, spre acea „metanoia”, 
înnoirea min ii, orientarea fundamental  a vie ii, prin 
care se ajunge la îndumnezeire. 

Aceast  schimbare s-a materializat în momentul 
în care credincio ii celor dou  parohii amintite, s-au 
mobilizat renun ând la pu inul avut i donând diferite 
sume pentru a duce cu noi atât Vestea Na terii lui Isus 

Cristos, cât i un pachet cu dulciuri.
Momentul a fost unul plin de înc rc tur  emo i-

onal , vizibil  atât pe chipurile noastre cât i a tuturor 
celor de fa , datorit  frumoaselor colinde interpretate 
cât i mesajului transmis de acestea: „Întunericul s-a 
risipit, când Cristos în lume a venit.”

Astfel, în chip tainic ne-am al turat îngerilor i 
p storilor prin vestirea Na terii lui Cristos, dar i celor 
3 magi în momentul în care  ecare i-a adus darul s u 
în slujba Binelui, dup  putin  i con tiin . 

Dumnezeu s  r spl teasc  eforturile tuturor i  e 
ca odat  cu s rb torirea Na terii lui Cristos, s  alung m 
din su  ete orice urm  de îndoial , întristare i fric , l -
sând s  intre astfel lumina în elepciunii i c ldura lui 
Cristos.

Pr. Ciprian-Ioan BURDA

Tinerii din Comunitatea „Don Orione” dup  ce 
au petrecut împreun  s rb torile de Cr ciun (S  ntele 
Liturghii, colindatul prin familii…) au plecat pentru 
trei zile în tradi ionala tab r  de iarn .

Pe 27decembrie 2014, tinerii cerceta i din „Co-
munitatea Scouti tilor Orionini” (Reparto, Noviciat, 
Clan-Foc, Co.Ca) am urcat la munte, pe Valea Aleului, 
la Sebi el. Am petrecut zile memorabile în natur  i în 
compania celorlal i. Am avut i z pad , ce-i drept, nu 
mult , exact cât s  se marcheze aceast  tab r  pentru a o 
face mai frumoas . Jocurile în z pad  i b t ile cu bul-
g ri au fost nelipsite, precum i o drume ie de câteva ore. 

Serile au fost înfrumuse ate prin scenete, jocuri, 
cântece, momente spirituale i discu ii pe diverse teme. 

i ce tab r  ar   fost aceea f r  un joc de noapte? Ei bine, 
chiar dac  am fost cu to ii foarte adormi i i chiar dac  
nu am fost la fel de „entuzia ti” precum in timpul zilei, 
ne-am distrat si am alergat pân  când ne-au l sat puterile. 

Am avut parte de clipe pline de zâmbete, clipe 
educative, clipe pentru a înt ri leg turile de prietenie 

Tab ra de iarn  a Cerceta ilor orionini la Sebi el
i fr ie scout, s.a.m.d., dar per total a fost o tab r  

scout reu it .
Mul umim bunului Dumnezeu i Comunit ii 

„Don Orione” din Oradea c  ne-a dat posibilitatea s  
tr im înc  odat  o asemenea aventur . 

„Întotdeauna  i gata!”

Pr. Mihai FECHET

Mesajul Preas  n iei Sale Virgil, adresat Eminen ei Sale Andre 
Vingt-Trois, Cardinalul Parisului

Eminen a Voastr ,
Am urm rit cu triste e i indignare, dar i cu spaim  ultimele evenimente 

din Paris. Situa ia creat  este dureroas  pentru ceea ce noi cre tini în elegem: 
“libertatea  ilor lui Dumnezeu” în raport cu concep ia acestor persoane care sea-
m n  moarte i suferin , team  i panic .

V  suntem aproape în rug ciune Eminen a Voastr , familiilor îndoliate i 
Fran ei. Credem cu t rie în for a binelui i în aceea i “libertate a  ilor lui Dumne-
zeu” de a merge pe un drum al p cii i iert rii, al toleran ei i carit ii.

Uni i în rug ciune,
    + Virgil BERCEA
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Hramul parohiei greco-catolice din Rimini
În data de 7 decembrie 2014, Parohia Român  

Unit  din Rimini a serbat 10 ani de la în  in are. La S r-
b toarea acestei Biserici ce poart  hramul Sf. Nicolae, 
a fost prezent i Preas  n ia Sa, dr. Virgil Bercea, epi-
scop de Oradea care a celebrat sf. Liturghie împreun  cu 
preo ii din Rimini, Imola, Faenza, Forli, Cesena, Lugo, 
Bologna, Mirandola, Recanati, Livorno i Firenze.

Credincio ii au venit într-un num r mare, de 
ordinul sutelor, din toate parohiile noastre din Emilia-
Romagna, Marche i Toscana, participând activ la Sf. 
Liturghie i ascultând cu mare interes predica PS Vir-
gil. La începutul S  ntei Liturghii, tân rul Petru M rti-
na , absolvent al Facult ii de Teologie Greco Catolic  
din Oradea a fost hirotesit ipodiacon de c tre Preas  n-
ia Sa Virgil Bercea. În momentul de fa  el se a   la 

Bologna, lucrând la Caritas Diecezan.
La sfâr itul Sf. Liturghii PSS Virgil l-a binecu-

vântat pe p rintele Cristian Coste, parohul de Rimini, 
d ruindu-i crucea pectoral  pentru merite deosebite în 
activitatea parohiei.

Apoi, copii din toate parohiile au preg tit un 
program de colinde tradi ionale i poezii prezentate 
în fa a episcopului, a Excelen ei Sale, domnul Eugen 

erb nescu, consulul general al României la Bologna 
i a credincio ilor prezen i. Ei au primit  ecare câte un 

cadou din partea Mo ului Nicolae care nu a întârziat s  
apar  nici anul acesta!

Dup  terminarea celebr rilor religioase, credin-
cio ii parohiei din Rimini au preg tit o agap  pentru 
pelerinii români veni i la aceast  s rb toare. Masa a 

fost animat  de grupul domnului Oros de la Mantova 
cât i de Fetele de la Cesena.

Mul umim din su  et tuturor credincio ilor paro-
hiei, care au în eles cu adev rat sensul de comuniune i 
de slujire (diakonia) prin spiritul de prezen  i organi-
zare impecabil  de care au dat dovad .

Mul umim corului de la Bologna pentru r spun-
surile si cântecele f cute în cadrul Sf. Liturghii cât i 
domnului fotograf Nicu de la Nicu Studio Pro (Bolo-
gna) pentru reu itele fotogra  i i înregistrarea video a 
acestui eveniment.

C t lin BURDA
www.bru-italia.eu

Luni, 12 ianuarie 2015 a avut loc la Bruxelles prima întâlnire în acest an a 
Pre eden ie COMECE la sediul Secretariatului.

Au fost prezen i: Pre edintele COMECE, Eminen a Sa Cardinalul Reinhard 
Marx, Vicepre edin ii Giani Ambrozio episcop de Piacenza, Virgil Bercea episcop 
de Oradea, Czeslaw Kozon episcop de Copenhaga, Jean Kockerol episcop Auxiliar 
de Bruxelles-Malines, Nun iul apostolic pe lâng  UE Alain Paul Lebaupin asista i de 
secretariatul Comisiei. 

S-a f cut un raport al vizitei Sfântului P rinte, Papa Francisc la Strasbourg 
din 25 noiembrie 2014. S-a lucrat pentru preg tirea agendei sesiunii de prim var  a 
Plenarei COMECE care va avea loc la Bruxelles respectiv la preg tirea sesiunii de 
toamn  care se va desf ura la Paris. Întâlnirea s-a deschis i s-a încheiat cu o rug -
ciune. Episcopii prezen i au celebrat Sfânta Liturghie în Capela ”Sfântul Benedict” 
(COMECE).

Urm toarea întâlnire a Pre eden iei va avea loc mar i, 18 martie 2015 iar Ple-
nara COMECE se va desf ura în perioada 18-20 martie 2015 la Bruxelles.

Biroul de pres

Întâlnirea Pre eden iei COMECE

Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2015
FEBRUARIE

Universal : Pentru ca aceia care sunt închi i, îndeosebi tinerii, s  aib  posibilitatea de a reconstrui o via  demn . 
Pentru evanghelizare: Pentru ca so ii care s-au desp r it s  g seasc  primire i sprijin în comunitatea cre tin . 



14 VESTITORUL

Otilia B LA

(continuare în pag. 15)

La 80 de ani de la stingerea din via  a Mitropo-
ltului Vasile Suciu, considerat al treilea ,,întemeietor” 
al Blajului, dup  Inocen iu Micu-Klein i Mitropolitul 
Ioan Vancea, gândul i inima ne îndeamn  s -l c ut m 
în amintire ca pe unul dintre cei mai mari oameni ai Bi-
sericii noastre. Cople it de a a o personalitate, Nicolae 
Iorga îl numea ,,Vasile Vod ”.

A condus destinele Bisericii noastre timp de 15 ani. 
Cu respect i recuno tin  ne plec m în fa a Mitropolitu-
lui. Dar în acela i timp i în fa a Preotului care a fost.

Vasile Suciu va r mâne pentru totdeauna ,,P rin-
tele” care tia s  lini teasc  cele mai tainice fr mânt ri 
ale su  etului, tia i calea prin care se dep eau situa-
iile personale ca s  se ating  binele la scar  social  pe 

un timp incalculabil. Astfel, ctitorind ,,Institutul Recu-
no tin ei” - cu toate pro  lurile de coli pentru instru-
irea i educa ia fetelor -, Mitropolitul avea în vedere 
imaginea unei societ i în care so ia i mama urmau s  
aib  un rol esen ial în formarea moralei cre tine.

S-a n scut la 13 ianuarie 1873 în comuna Cop -
cel-F g ra . A urmat ,,Gimnaziul” din Blaj i Teologia 
la ,,Colegiul Urban de Propaganda Fide” din Roma. 
Tot la Roma, în 1895, a fost hirotonit preot celib. Pro-
fesorii s i i-au remarcat profunzimea credin ei, inteli-
gen a deosebit  i dragostea pentru studiu.

S-a înapoiat la Blaj cu dou  doctorate, în Filozo-
 e (1894) i Teologie (1898).

Foarte apreciat de Mitropolitul Victor Mihalyi 
de Ap a (1893-1918), acesta îi încredin eaz  mai mul-
te responsabilit i. Îl nume te profesor de teologie la 
,,Seminarul Teologic”, catehet la ,,Preparandie” i bi-
bliotecar la ,,Biblioteca Arhidiecezan ”. Mul umit de 
seriozitatea cu care î i îndeplinea obliga iile, în 1910 
sus ine alegerea de canonic a tân rului preot. La moar-
tea Mitropolitului, în ianuarie 1918, Vasile Suciu a fost 
ales Vicar Capitular, ca în ultimul an al Primului R z-
boi Mondial s  i se dea administrarea interimar  a Bi-
sericii Unite cu Roma.

La 9 mai 1918 sinodul de la Blaj îl alege Mitro-
polit,  ind primul plasat prin num rul de voturi - lista mai 
avea înscrise numele Episcopului Iuliu Hossu al Episcopiei 
de Gherla i pe cel al Episcopului Lugojului, Valeriu Traian 
Fren iu. Hirotonirea ca Arhiereu de Alba Iulia i F g ra  a 
avut loc în 1920, iar numirea o  cial  ca Mitropolit a dat-o 
Regele Ferdinand.

Vasile Suciu a avut rol activ în organizarea Marii 
Adun ri Na ionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, 
în cadrul c reia s-a proclamat Unirea Transilvaniei cu Ro-
mânia; patriotismul adev rat i jertfa  erau în spiritul Blajului.

Mitropolitul Vasile Suciu va   întotdeauna model 
de credin , de iubire i de devotament fa  de Biserica 
Român  Unit  cu Roma. Limpezimea cu care i-a cris-
talizat în su  et credin a a fost aceea i de-a lungul tutu-
ror anilor. A tr it o via  su  eteasc  foarte echilibrat , 
indiferent de împrejur ri; rug ciunea i Sf. Euharistie 
i-au fost ,,pâinea zilnic ”, izvorul puterii sale su  ete ti. 
A fost foarte bolnav înspre sfâr itul vie ii, suferea de 
ateroscleroz  i diabet, ceea ce a dus la amputarea unui 
picior, dar nimic din toat  aceast  suferin  nu s-a f cut 
sim it  în neobosita munc  a Mitropolitului. i a conti-
nuat s  lucreze pân  la sfâr it. ,,Rar su  et atât de îm-
p cat cu sine i cu hot rârile Providen ei”, spuneau 
cei ce l-au cunoscut. Noi, cei de azi, spunem ca i Papa 
Benedict al XVI-lea: ,,Boala i durerea pot   inter-
pretate ca vizite ale lui Dumnezeu, o modalitate prin 
care El poate s  vin  la noi, s  ne  e aproape…”

Mitropolitul a fost un îndrum tor spiritual per-
manent al preo ilor. A pus un pre  deosebit pe organi-
zarea Exerci iilor spirituale ale acestora, str duindu-se 
s  le aduc  în zilele de reculegere pe cei mai de seam  
preo i-predicatori. Medita iile prezentate au fost publi-
cate sub titlul ,, tiin a mântuirii de veci”. 

Remarcabil om de cultur  umanist  i teolog, a 
scris opere de specialitate cu valoare actual : ,,Teolo-
gia dogmatic  fundamental , ,,Teologia dogmatic  
special ”, ,,Principiile morale sau etice ale religiunii 
cre tine pentru coalele medii i pedagogice” etc. A 
fost preocupat de presa Blajului,  ind redactor al ,,Uni-
rii” i colaborator al ,,Culturii cre tine”.

Cum era  resc, gândirea Mitropolitului îmbr i-
a întreaga Biseric  - persoanele consacrate i laicii -, 

în dorin a de a face tr it  frumos credin a i cunoscut  
Biserica Greco-Catolic . La 2 februarie 1921 a creat 

Mitropolitul Vasile Suciu
13 ian. 1873 - 25 ian. 1935

,,În loc a se striga nepolitic, antina ional i f r  recuno tin  contra Bisericii bl jene,
mai bine am lua   înv tur  de la dânsa”. Nicolae Iorga
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(urmare din pag. 14)
,,Congrega ia Surorilor Maicii Domnului”, c rora 
le-a încredin at un orfelinat i educa ia elevelor din 
colile Blajului, la început, apoi, la Cluj, i pe cea a 

studentelor greco-catolice.
În 1927, sub coordonarea Mitropolitului se orga-

nizeaz  i în România Ac iunea Catolic , sub denumirea 
AGRU - Asocia ia General  a Românilor Uni i, Asocia-
ie care doar în câ iva ani ajunge s  existe în aproape toa-

te parohiile Bisericii noastre, implicând puternic laicatul 
greco-catolic pe plan spiritual, cultural i civic.

Timpul p storirii Mitropolitului Vasile Suciu se 
remarc  prin însemnate realiz ri spirituale i materiale 
în Biserica noastr : în 1927 a fost încheiat Concordatul 
cu Sfântul Scaun, în 1930 a reu it s  ob in  în  in a-
rea Episcopiei Române Unite de Maramure . În toat  
aceast  perioad  a avut în aten ie Vicariatul Greco-Ca-
tolic de Bucure ti, iar la Cluj, prin Sfântul Scaun s-a 
ob inut Biserica Minori ilor i s-a ridicat ,,Academia 
Teologic  Unit ”, unde azi func ioneaz  Academia de 
Muzic ,,Gheorghe Dima”. Episcopia Român  Unit  cu 
Roma de Cluj-Gherla avea în fruntea ei pe viitorul Car-
dinal, Martir i Sfânt Iuliu Hossu. O privire asupra Di-
ecezelor de atunci ne spune mult: toate aveau Episcopi 
pe viitorii Martiri i S  n i!!!

Un loc cu totul deosebit pentru Mitropolitul Va-
sile Suciu îl aveau colile noastre confesionale - Flori-
le darurilor. A continuat s  ridice coli la Blaj: pentru 
b ie i, ,,Liceul Comercial” i ,, coala Normal ”, iar 
pentru fete, ,,Institutul Recuno tin ei” - liceu teoretic, 
liceu comercial i industrial, coal  normal , coal  de 
menaj i coal  de aplica ie. Impun torul edi  ciu s-a 
construit cu ajutor primit de la Papa Pius al XI-lea i 

prin dona iile ob inute de la fo tii elevi ai Blajului.
Cu gândul la teologii no tri de la Roma, Mitro-

politul Vasile Suciu a s  n it piatra de temelie a Cole-
giului ,,Pio Romeno”.

Cunoscându-l i pre uindu-l, în Mitropolit Nico-
lae Iorga a v zut ,,o  gur  de sfânt i de osta …” Nu 
suntem noi cei care hot râm ce este. Dac  încerc m s  o 
facem, ne oprim la preotul plin de s  n enie, care a tr it 
o via  auster , modest  i de rar  simplitate. La Mitro-
polie, în to i anii a avut un singur ajutor. Acum suntem 
îns  la un impas: a a erau to i preo ii no tri! Vasile Suciu 
a fost unul dintre cei mul i, el nu i-a f cut decât datoria, 
o datorie din iubire fa  de Cristos i Biserica Sa.

La 25 ianuarie 1935, Mitropolitul Vasile Su-
ciu s-a stins din via . Cu timpul, deplasarea  indu-i 
di  cil , mergea cu o tr sur  acolo unde obliga iile îl 
chemau. În via , poate cel mai frumos gest de recu-
no tin  l-a primit de la elevii din Blaj. Ace tia, când 
trecea tr sura cu Mitropolitul, ridicau ,, ip ii” (pâinea 
dat  gratuit de Mitropolie), cu ambele mâini, deasupra 
capului, iar el, Preotul i Mitropolitul, primea zâmbind 
i fericit dragostea lor.

Un gând de mul umire, dorin a de a cunoa te via-
a i jertfa Mitropolitului Vasile Suciu i o rug ciune. 

,,Cu s  n ii odihne te, Cristoase, su  etul adormi-
tului servului T u…’’_________________________
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La Liceul Greco-Catolic ”IULIU MANIU” din 
Oradea 165 de copii de la gr dini  i clasele Step by 
Step au s rb torit împreun  165 de ani de la na terea 
marelui poet, Mihai Eminescu. Ac iunea face parte 
dintr-un lan  de activit i educative, înscrise într-un 
proiect educativ local, dedicat LUCEAF RULUI PO-
EZIEI ROMÂNE TI. 

Elevii, coordona i de c tre doamnele educatoare 
i înv toare A. Dungaru, A. Meze, L. ipo , N. Popa, 

K. Ursu, I. Dacin, F. Pintea, E. Iacob, D. Marian, I. 
Balot  i C. îr  i-au confec ionat simboluri omagi-
ale pe care le-au purtat în aceast  zi, au organizat o 
expozi ie cu lucr rile micilor colari, inspirate din po-
ezia eminescian , au cântat: „O r mâi”, „Revedere”, 
„Somnoroase p s rele”, precum i melodia dedicat  de 
so ii Aldea-Teodorovici marelui om de cultur , „EMI-
NESCU”.

De asemenea au recitat cele mai cunoscute po-
ezii, precum „Luceaf rul”, „Scrisoarea III”, „De-a  
avea”, „Floare albastr ”, au urm rit biogra  a poetului 
i au a  at de la reprezentantul Muzeului Memorial Io-

sif Vulcan Oradea, scriitorul Ioan F. Pop, leg tura din-
tre Voievodul Stelar i ora ul nostru prin revista Fami-
lia, care i-a publicat câteva din crea ii.

Plini de entuziasm, copiii au prezentat i lucruri 
mai pu in tiute despre calit ile poetului, iar pentru 
ac iunile urm toare i-au propus s  cunoasc  mai mult 
din opera eminescian .

Biroul de pres

Luceaf rul poeziei române ti
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Sala festiv  a Liceului Greco-Catolic „Iuliu 
Maniu” din Oradea a g zduit joi, 22 ianuarie 2015, 
cea de-a IX-a edi ie a Zilei Voluntarului Caritas, în 
cadrul c reia au fost premia i cei mai activi voluntari 
ai Asocia iei Caritas Eparhial Oradea în anul 2014. La 
eveniment au participat, al turi de voluntari i invita ii 
lor, PSS Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Ora-
dea, Kiss Károly, director executiv Caritas Catolica, 
reprezentând pe PSS Böcskei László, episcopul roma-
no-catolic i Arina Mo , director general ASCO.

Prin aceast  premiere am urm rit recunoa terea 
public  a meritelor celor mai activi voluntari. În anul 
2014, din cei 435 voluntari, a  a i în baza noastr  de 
date, 169 au fost voluntari activi, totalizând un num r 
de 4.165 ore prestate în serviciul aproapelui. Au fost 
acordate 7 premii pe activit i i programe, 4 premii 
speciale i premiul “Voluntarul anului 2014” dup  
cum urmeaz :

Premiul CANTINA SOCIAL
Cantina Social  - este un serviciu prin care Aso-

cia ia Caritas Eparhial ofer  o mas  cald  la 70 de per-
soane a  ate în nevoie. În cadrul serviciului se desf oa-
r  dou  activit i complementare, prima se realizeaz  
în buc t ria unde se preg te te hrana pentru persoanele 
asistate,  ind urmat  de servirea hranei bene  ciarilor.

Aceste activit i nu ar   realizabile f r  sprijinul 
voluntarilor.

Voluntarul este implicat în realizarea efectiv  
a întregii activit i (preg tirea hranei, servirea hranei, 
sp larea veselei, cur area s lii de mese). Totodat , se 
realizeaz  o conexiune între voluntar i bene  ciar re-
prezentat  printr-o vorb  cald  care de cele mai multe 
ori sparge zidul singur t ii.

Premiul pentru preg tirea hranei, servirea hra-
nei, sp larea veselei, cur area s lii de mese i socia-
lizare cu bene  ciarii s-a acordat voluntarului: Clara 
Com a.

Premiul CENTRUL DE ZI
Centrul de zi Gabriele i Centrul de zi de la Ioa-

ni  au ca scop preg tirea copiilor i a adolescen ilor 
pentru via , bazându-ne pe dou  resurse importante 
(r bdare i dragoste). Marea parte a timpului pe care 
îl dedic m acestor copii i adolescen i este pentru pre-
g tirea lor ca oameni, pentru ca, într-un viitor apropiat 
s   e: oameni educa i (se preg tesc pentru coal , f -
cându- i temele); oameni care î i respect  tradi iile i 
cultura proprie (cântece i dansuri tipice); oameni care 
accept  cultura i tradi iile celorlal i, respectându-le 
(schimburi de experien ); oameni care s  aib  cultura 
munci (lucruri manuale).

Premiul pentru ajutorul acordat la înv are i 
efectuarea temelor, pentru activit ile de socializare, 

de joac , de dezvoltare personal  i de petrecere a tim-
pului liber cu copiii, s-a acordat voluntarului: Daniela 
Pâncotan.

Premiul DU URI SOCIALE.
Du urile Sociale reprezint  un serviciu unic pe 

plan local în cadrul c ruia persoanele f r  ad post au ac-
ces la condi ii decente de efectuare a igienei corporale. 
Prin facilitarea accesului la du uri i prin asigurarea unei 
vestimenta ii adecvate venim în sprijinul persoanelor f r  
ad post, în men inerea i asigurarea igienei corporale. 
Acest lucru este esen ial i necesar când vorbim de rein-
tegrarea în câmpul muncii a persoanelor f r  un c min.

ZIUA VOLUNTARULUI CARITAS

VOLUNTARUL ANULUI 2014
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Persoanele f r  ad post au acces de 2 ori pe s p-
t mân  la du urile sociale, voluntarii  ind cei care le 
ofer  materialele de igien  iar la sfâr itul activit ii aju-
t  la realizarea cur eniei. 

Premiul pentru primirea bene  ciarilor, distribu-
irea materialelor de igien , realizarea cur enie dup  
efectuarea du urilor i socializare cu bene  ciarii s-a 
acordat voluntarului: Cerasela Ciorda .

Premiul VACAN  DEDICAT  VOLUN-
TARIATULUI

În societatea de ast zi, conceptul de tân r este 
asociat cu termeni ca iresponsabilitate, nep sare i in-
diferen  fa  de sine dar i fa  de ceilal i.

Toate aceste no iuni cu conota ie negativ , au 
fost comb tute de un grup de tineri care au ales s  î i 
petreac  o parte din vacan  împreun  cu bene  ciarii 
Asocia iei Caritas Eparhial, f când voluntariat.

Premiul pentru implicare i acoperirea necesa-
rului de resurse umane în cadrul serviciului cantina 
social , pe perioada vacan elor i a concediilor s-a 
acordat voluntarului: Adina Popa.

Premiul PRIETENI PENTRU UN ZÂMBET
Programul Prieteni pentru un zâmbet este un 

program prin care voluntarii clovni realizeaz  vizite la 
spitalul de copii din Oradea, aducând astfel un zâmbet 
pe buzele copiilor interna i dar, în acela i timp, sunt 
prezen i la diferite evenimente din via a copiilor în gr -
dini e, coli i evenimente speciale.

Premiul pentru zâmbetele aduse pe chipul co-
piilor i implicarea constant  în program s-a acordat 
voluntarului Georgeta Finna.

Premiul COLECTA DE PA TI
Ca i în anii preceden i, voluntarii ne-au sprijinit 

la Colecta de Pa ti care s-a desf urat în trei biserici din 
Oradea: M n stirea Maica Domnului, Biserica Sfântul 
Nicolae i Biserica Sfânta Treime precum i în dou  
centre comerciale din Oradea: Selgros Cash and Carry 
i Era Shopping Park. Au participat 78 de voluntari, cu 

vârste cuprinse între 15 i 61 de ani, realizând un total 
de 412 de ore de munc .

Premiul pentru deosebita implicare în strânge-
rea de alimente pentru familiile a  ate în di  cultate, s-a 
acordat voluntarului: Cornelia Vesea.

Premiul COLECTA DE CR CIUN
Asocia ia Caritas Eparhial a organizat în peri-

oada Cr ciunului, la Era Shopping Park din Oradea, o 
colect  de alimente neperisabile, pentru familiile s ra-
ce din comunitate. Voluntarii s-au implicat activ atât în 
distribuirea materialelor publicitare, colectarea alimen-
telor cât i încasarea banilor de la donatori. În ac iunea 
de colectare am fost ajuta i de 28 voluntari care au în-
sumat 187 ore de voluntariat.

Premiul pentru deosebita implicare în strânge-
rea de alimente pentru familiile a  ate în di  cultate s-a 
acordat voluntarului: Andreea Munteanu.

Premiul ACTIVIT I CREATIVE
Premiul se acord  voluntarilor care au avut o 

contribu ie important  la realizarea felicit rilor pe care 
asocia ia le trimite partenerilor, sponsorilor i colabo-
ratorilor cu ocazia s rb torilor. De asemenea, premiul 
se adreseaz  voluntarilor care au realizat obiecte deco-
rative în scopul vânz rii lor la diferite târguri, pentru 
sus inerea activit ilor asocia iei.

Premiul pentru realizarea de obiecte artistice în 
vederea sus inerii activit ii organiza iei s-a acordat 
voluntarului: Alexandra Ionescu.

Premiul pentru DISPONIBILITATE.
Disponibilitatea este un premiu mai deosebit pe 

care îl acord m an de an, nu doar pentru implicarea în-
tr-o activitate anume, ci în majoritatea sau în totalitatea 
activit ilor. Disponibili în mod deosebit îi consider m 
pe voluntarii care ne spun: “M  po i solicita oricând ai 
nevoie de mine!” Iar când al i voluntari ne anun  în 
ultima clip  c  nu pot s  ajung  la activitatea la care 
s-au programat, noi îi sun m pe ace tia i ei vin s  dea 
o mân  de ajutor ca s  nu r mânem descoperi i.

Premiul pentru promptitudinea cu care r spun-
de solicit rilor asocia iei s-a acordat voluntarilor: 
Suzana Vaida, Adriana Lupa , Gabriela Bica, Liviu 
Constantin Demeter.

Premiul VOLUNTARUL ANULUI
Pentru Asocia ia Caritas Eparhial Oradea, to i 

voluntarii sunt valoro i,  ecare î i are locul lui în asoci-
a ie. ,,Voluntarul anului” este un premiu care se acord  
în  ecare an unui voluntar pentru: timpul, disponibili-
tatea, diversitatea activit ilor, num rul de ore prestate 
i calitatea serviciilor oferite. În anul 2014 a oferit din 

timpul s u 261 de ore în folosul aproapelui.
Premiul Voluntarul anului 2014 s-a acordat vo-

luntarei: Daniela Pâncotan.

Evenimentul a fost pres rat cu momente artis-
tice sus inute de Lavinia Drago , Georgeta Rosta , 
Roberto-Darius Rezmuve , David Boca, Rebeca Co-
vaci, Maria Cseke, Crista Stan, Olimpiu Man, Lidia 
Bogdan, Mihaela Simai i Paula Mate . Prezentarea 
evenimentului a fost asigurat  de Georgeta Finna.

Mul umim Liceului Greco-Catolic „Iuliu Ma-
niu”, p rintelui director Alexandru Drago , pentru c  
ne-a g zduit evenimentul i în aceast  sear .

Felicit ri tuturor voluntarilor i deosebite mul u-
miri pentru tot ceea ce au f cut pentru bene  ciarii Asoci-
a iei Caritas Eparhial Oradea i pentru Asocia ie în 2014.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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De Cr ciun, familiile se întâlnesc, se a eaz  la 
mese bogate, colind  i servesc bucate gustoase. Îns  
exist , în urbea noastr , persoane f r  ad post, persoa-
ne singure, vârstnici i nevoia i care nu au o coaj  de 
pâine i care nu au pe nimeni care s  le deschid  u a. 
Asocia ia Caritas Eparhial Oradea s-a gândit, i în acest 
an, s  asigure c ldur  i o mas  cald  de Cr ciun pentru 
aproape 100 de persoane care  e nu au unde s  locu-
iasc  ori în casele c rora nu a intrat un su  et de om de 
extrem de mult  vreme.

„Cr ciunul este s rb toarea familiei. Ne-am do-
rit ca i noi, Caritas Eparhial Oradea, s   m o familie 
pentru oamenii nevoia i. Oferindu-le un prânz cald, 
al turi de voluntarii i angaja ii no tri, ne-am dorit s -i 
facem pe cei prezen i s  simt  spiritul acestei s rb -
tori”, a spus p rintele Vasile optea, administratorul 
cantinei sociale a Asocia iei Caritas Eparhial.

Preas  n ia Sa Virgil Bercea nu este la prima ex-
perien  de acest gen. Cu multe alte ocazii, i-a servit pe 
cei peste 1.000 de s rmani care iau masa în Comuni-
tatea din Sant’Egidio. În opinia sa, un gest mic poate 
hr ni su  etul i trupul celor nevoia i.

„Astfel de gesturi îmi dau o doz  mare de ener-
gie. Trebuie s  avem dragoste i compasiune fa  de cei 
uita i ori marginaliza i de societate. Ne bucur m împre-
un  cu ei, iar asta e extraordinar. Trebuie s  facem bine 
aproapelui”, a m rturisit episcopul Virgil Bercea.

La cantina Centrului Social „Maria Rossa” iau 
masa zilnic peste 50 de persoane care tr iesc la limita 
existen ei,  ind selectate de asisten ii sociali ai Asocia-
iei Caritas Eparhial Oradea.

Crina DOBOCAN www.bihon.ro

S racii, servi i de episcop

Rezultatele campaniei „Ia i tu Cutia de Cr ciun”
Caritas Eparhial Oradea a desf urat în perioada 

1 decembrie - 22 decembrie 2014, campania „Ia i tu 
Cutia de Cr ciun”, în care se cerea ca rezultatul renun-

rilor s   e pus în Cutia de Cr ciun, pentru a putea 
sprijinii familii a  ate în di  cultate. Campania s-a des-
f urat în parohii din Oradea i împrejurimi, coli i 
licee din Oradea.

Suma colectat  astfel a fost de 13.745,70 lei, dup  
cum urmeaz : parohii 10.474 lei (Parohia M n stirea 
„Maica Domnului”, Oradea, 5.910 lei; Parohia „Sfântul 
Nicolae”, Oradea I, 2.453,60 lei; Parohia „Sfântul Ghe-
orghe”, Oradea, 845,50 lei; Parohia „Sfântul Gheorghe – 
Seminar, Oradea, 517,50; Parohia 1 Mai, Haieu, 220,30 
lei; Parohia Sf. Treime, Oradea, 415; Seminarul Teolo-
gic, Oradea, 113 lei).

Licee, coli: 3.271,70 lei. Liceul Teoretic „Lu-

cian Blaga”, 602 lei; Liceul Greco-Catolic „Iuliu Ma-
niu”, 2.651,70 lei (Clasa preg titoare C, 51,40 lei; Cla-
sa I B, 392,82 lei; Clasa a II-a B, 80,40 lei; Clasa a III-a 
B, 245,78 lei; Clasa a IV-a B, 160 lei; Clasa preg titoa-
re A, 628,70; Clasa I A, 425 lei; Clasa a II-a A, 214 lei; 
Clasa a III-a A, 182,50 lei; Clasa a IV-a A, 271,10 lei).
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Copacul Dorin elor
Or denii au fost invita i s  împlineasc  un vis 

din „Copacul Dorin elor”, plantat la Era Shopping Park 
Oradea. Asocia ia Caritas Eparhial Oradea i Comple-
xul Comercial au derulat, în perioada 12 – 21 decem-
brie 2014, campania „Copacul dorin elor”. Prin aceast  
campanie am dorit s  sus inem Centrul de Zi pentru 
Copii de la Ioani . 

Al turi de frunze, în copac au fost puse bile e-
le cu un necesar pentru Centrul de la Ioani , pe care 
clien ii le puteau lua i cump ra pe baza lor obiectele 
necesare copiilor la Centru. 

Asocia ia Caritas Eparhial Oradea ofer  zilnic 
servicii sociale pentru peste 80 de copii care frecven-
teaz  Centrul de Zi pentru Copii Ioani . Copiii provin 
din familii a  ate în di  cultate, iar prin programele des-
f urate la Centru, Asocia ia Caritas Eparhial Oradea 
le asigur  anse egale la educa ie i un mediu adecvat 
pentru o cre tere i dezvoltare armonioas . 

Voluntarii Caritas Eparhial Oradea au preluat 
zilnic, între orele 12.00 i 21.00, obiectele pe care per-
soanele generoase le-au oferit copiilor.

Din cele 99 de bile ele puse în Copacul Dorin e-
lor, clien ii care au vizitat Era Shopping Park Oradea, 
au îndeplinit 74 de dorin e. Pe cele 74 de bile ele alese 
de clien i au fost trecute rechizite colare, jocuri logice, 
jocuri recreative etc. ce vor   folosite de c tre copiii de 
la Centru de zi din Ioani .

Caritas Eparhial Oradea a organizat în perioada 11-23 decembrie 2014, în Era Shopping Park o colect  de 
alimente neperisabile pentru familiile i persoanele s race din comunitate.

În ac iunea de colectare au fost implica i 27 voluntari care au efectuat 187 ore.
În acest an s-au donat 170 litri de ulei, 177 kilograme de f in , 143 kilograme de zah r, 120 paste f inoase, 

142 conserve. Unele persoane au donat i fructe, dulciuri, b uturi r coritoare etc. Alimentele colectate sunt estimate 
la valoarea de 3.523 lei. De asemenea, pe lâng  alimente, unele persoane au donat i bani (779 lei), ce vor   folosi i 
pentru func ionarea du urilor sociale.

Asocia ia Caritas Eparhial Oradea mul ume te, în numele bene  ciarilor, tuturor celor care au donat, ajutându-i 
astfel pe cei mai s rmani dintre noi.

Bianca GHE E

Rezultatele colectei de alimente
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1,5 Lei

Fi i genero i f r  s  pierde i nimic!
Contribui i la  nalizarea Casei Fren iu direc ionând 2% din impozitul pe venitul din 2014!

ASOCIA IA CARITAS EPARHIAL ORADEA

str. Episcop Mihai Pavel, 3; tel. 0359/418.212; fax. 0359/418.211;
e-mail: caritaseparhial@yahoo.it

www.caritaseparhial.ro

Implic -te!

Cu ajutorul t u, în 2015, lucr rile la Casa Fren iu 
pot    nalizate!

Împreun  cu 2%

Denumire entitate non pro  t
ASOCIA IA

CARITAS EPARHIAL ORADEA

Cod Fiscal
RO 17085486

Cont bancar
RO 27 BTRL 0050 1205 7261 6902

BANCA TRANSILVANIA

Fi a completat  se depune la Administra ia Financiar  sau poate aduce la sediul asocia iei.
Le vom depune noi la Administra ia Financiar .

DATE DE IDENTIFICARE


