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Preas  n ia Sa Virgil 
Bercea, episcop greco-cato-
lic de Oradea, s-a întâlnit cu 
Papa Francisc la Roma, pe 
data de 4 februarie, ocazie 
cu care i-a relatat pe scurt 
problemele cu care se con-
frunta Biserica Greco-Cato-
lica din România. 

Întâlnirea a avut loc 
cu ocazia celei de a XVII-
a reuniuni interna ionale 
a episcopilor din 5 conti-
nente: ”Cre tini i P stori 
pentru Biserica de mâine”, 
organizat  la Roma de c tre 
Comunitatea ”Sant Egidio”, 
în perioada 4-7 februarie 
2015. Tema din acest an a 
fost: ”Un popor profetic 
pentru un umanism nou”.

La întâlnire au parti-
cipat peste 100 de episcopi 
catolici de toate riturile, din 
partea Bisericii Greco-Ca-
tolice participând PS. Ale-
xandru Mesian i PS. Virgil 
Bercea.

Preas  n ia Sa Virgil Bercea s-a întâlnit cu Papa Francisc

Excelen ,
Cu ocazia recentelor atentate deosebit de violen-

te i de barbare din Fran a din urm  cu câteva zile i, 
de la Paris în mod special, a i avut delicate ea de a-mi 
transmite un mesaj de sus inere i de prietenie care a 
fost binevenit. in s  v  mul umesc în numele meu pro-
priu i în numele tuturor catolicilor din Paris.

În lumina Evangheliei, noi continu m s  mun-
cim neobosit, zi de zi, acolo unde putem, pentru a con-
strui raporturi de pace i de respect între to i, în mod 
special prin responsabilit ile educative care ne privesc 
în raport cu tinerii, deoarece este o adev rat  provocare 
pentru ei în viitor.

Asigurându-v  de rug ciunile mele, v  transmit 
salut ri cordiale în Domnul,

Arhiepiscop de Paris
Andre Cardinal VINGT-TROIS

Scrisoarea de r spuns a 
Cardinalului Andre Vingt-

Trois, Arhiepiscopul de Paris

Întâlnirea a inclus Conferin e, rug ciuni în comun i momente de p rt ie între 
episcopii catolici din diverse col uri ale lumii. Punctul culminant a fost întâlnirea cu 
Sfântul P rinte, când participan ii au salutat i au discutat personal cu Papa Francisc. 

Evenimentul a mai inclus i întâlniri cu Profesorul Andrea Riccardi, fondatorul 
comunit ii „Sant Egidio”, i cu Marco Impagliazzo, pre edintele Comunit ii, pre-
cum i cu Arhiepiscopul Vincenzo Paglia.

Biroul de pres
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Dragi fra i i surori,
Postul Mare este un timp de reînnoire pentru Bi-

seric , comunit i i  ecare credincios. Este mai ales un 
timp de har (2 Cor 6,2). Dumnezeu nu ne cere nimic pe 
care s  nu ni-l   d ruit mai înainte: ”Noi iubim pentru c  
el ne-a iubit mai întâi” (1 Ioan 4,19). El nu este indiferent 
fa  de noi. Fiecare dintre noi îi st  la inim , ne cunoa te 
pe nume, are grij  de noi i ne caut  când îl l s m. Fie-
care dintre noi îl intereseaz ; iubirea lui îl împiedic  s  
 e indiferent la ceea ce ni se întâmpl . Dar se întâmpl  

ca atunci când noi suntem bine i ne sim im în largul 
nostru, cu siguran  uit m de ceilal i (ceea ce Dumnezeu 
nu face niciodat ), nu ne interes m de problemele lor, de 
suferin ele i nedrept ile pe care le îndur . Atunci inima 
noastr  cade în indiferen : în timp ce eu m  simt relativ 
bine i în largul meu, uit de cei care nu stau bine. Aceast  
atitudine egoist , de indiferen , a luat ast zi o dimen-
siune mondial , pân  într-acolo încât putem vorbi de o 
globalizare a indiferen ei. Este vorba de o problem  pe 
care, ca cre tini, trebuie s  o înfrunt m. Când poporul lui 
Dumnezeu se converte te la iubirea lui, g se te r spun-
surile la acele întreb ri pe care istoria le pune f r  înceta-
re. Una din provoc rile cele mai urgente la care vreau s  
m  opresc în acest Mesaj este globalizarea indiferen ei.

Indiferen a fa  de aproapele i fa  de Dumnezeu 
este o ispit  real  i pentru noi, cre tinii. Avem de aceea 
nevoie s  auzim în  ecare Post Mare strig tul profe ilor 
care î i ridic  vocea i ne trezesc.

Dumnezeu nu este indiferent fa  de lume, dar o 
iube te pân  la a-l da pe Fiul s u pentru mântuirea  -
ec rui om. Prin întrupare, prin via a p mânteasc , prin 
moartea i învierea Fiului lui Dumnezeu, se deschide 
pentru totdeauna u a dintre Dumnezeu i om, dintre cer 
i p mânt. Biserica este ca o mân  care ine deschis  

aceast  u  prin proclamarea Cuvântului, celebrarea Sa-
cramentelor, m rturia credin ei care devine e  cace prin 
intermediul carit ii (cf Galateni 5,6). Cu toate acestea, 
lumea tinde s  se închid  în ea îns i i s  închid  acea 
u  prin care Dumnezeu intr  în lume i lumea în El. 
Astfel, mâna, care este Biserica, nu trebuie s  se mire 
niciodat  dac  este respins , strivit  i r nit .

Poporul lui Dumnezeu are nevoie de aceea de re-
înnoire pentru a nu deveni indiferent i pentru a nu se 
închide în sine. A  vrea s  v  propun trei pa i de meditat 
pentru aceast  reînnoire.

1.”Dac  un m dular sufer , toate m dularele 
sufer  împreun  cu el” (1 Cor 12,26) – Biserica

Caritatea lui Dumnezeu care distruge acea închi-
dere în sine mortal  care este indiferen a, ne este oferit  
de Biseric  prin înv tura ei i, mai ales, prin m rturia 
ei. Dar se poate da m rturie numai pentru ceva care a 
fost experimentat mai înainte. Cre tinul este cel care îi 
permite lui Dumnezeu s -l înve mânteze cu bun tatea i 

milostivirea sa, s -l îmbrace cu Cristos, pentru a deveni 
asemenea Lui, slujitor al lui Dumnezeu i al oamenilor. 
Ne aminte te bine acest lucru liturgia din Joia Sfânt  prin 
ritul sp l rii picioarelor. Petru nu a vrut ca Isus s -i spele 
picioarele, dar apoi a în eles c  Isus nu vrea s   e doar 
un exemplu pentru cum trebuie s  ne sp l m picioarele 
unii altora. Aceast  slujire o poate face numai cel care 
mai întâi a l sat ca picioarele s -i  e sp late de Cristos. 
Numai acesta ”are parte” cu el (In 13,8) i în acest fel 
poate s -l slujeasc  pe om.

Postul Mare este un timp prielnic pentru a ne l sa 
sluji i de Cristos i în acest fel s  devenim asemenea Lui. 
Aceasta are loc atunci când ascult m Cuvântul lui Dum-
nezeu i când primim sacramentele, mai ales Euharistia. 
În ea devenim ceea ce primim: trupul lui Cristos. În acest 
trup, acea indiferen  care pare s  pun  st pânire atât de 
des asupra inimilor noastre, nu are loc. C ci cel care este 
al lui Cristos, apar ine unui singur trup i în El unul nu 
poate   indiferent fa  de ceilal i. ”A adar, dac  un m -
dular sufer , toate m dularele sufer  împreun  cu el; i 
dac  un m dular este cinstit, toate m dularele se bucur  
împreun  cu el” (1 Cor 12,26).

Biserica este ”communio sanctorum” (împ rt i-
rea s  n ilor) pentru c  particip  s  n ii, dar i pentru c  
este comuniune cu realit ile sacre: iubirea lui Dumne-
zeu care ne-a fost revelat  în Cristos i toate darurile sale. 
Printre acestea se a   i r spunsul celor care s-au l sat 
cuprin i de atare iubire. În aceast  comuniune a s  n i-
lor i în aceast  participare la realit ile sacre nimeni nu 
posed  doar pentru sine, dar ceea ce unul are, este pen-
tru to i. i cum suntem lega i în Dumnezeu, putem face 
ceva i pentru cei de departe, pentru cei la care, numai 
prin puterile noastre, nu vom reu i niciodat  s  ajungem, 
pentru c  împreun  cu ei i pentru ei îl rug m pe Dumne-
zeu s  ne deschidem cu to ii la lucrarea mântuirii sale”.

Al doilea aspect din mesajul Papei pentru Postul 
Mare 2015 se refer  la r spunsul pe care parohiile i co-
munit ile sunt chemate s -l dea la «globalizarea indife-
ren ei». Papa citeaz  un text din cartea Genezei în care 
citim: „Domnul i-a zis lui Cain: «Unde este Abel, fratele 
t u?». Iar el a zis: «Nu tiu. Oare sunt eu p zitorul frate-
lui meu?»” (Gen 4,9)

2. ”Unde este fratele t u?” (Gen 4,9) - Parohi-
ile i comunit ile

Ceea ce s-a spus pentru Biserica universal  trebu-
ie s   e tradus i în via a parohial  i în comunitate. Re-
u im în asemenea realit i biserice ti s  experiment m 
c  suntem parte a unui singur trup? Un trup care împreu-
n  prime te i împarte ceea ce Dumnezeu îi trimite? Un 
trup care îi cunoa te i are grij  de m dularele sale mai 
slabe, de cei s raci i mici? Sau ne refugiem într-o iubire 
universal  care se angajeaz  departe de lume, dar îl uit  

Mesajul Papei Francisc pentru Postul Mare
”Înt ri i-v  inimile!” (Iac. 5,8)

(continuare în pag. 4)
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(urmare din pag. 3)

pe Laz r a ezat în fa a propriei sale por i închise? (cfr Lc 
16, 19-31). Pentru a primi i a valori  ca pe deplin ceea 
ce Domnul ne d , trebuie s  dep im limitele Bisericii 
vizibile, în dou  moduri:

În primul rând, unindu-ne Bisericii din ceruri prin 
rug ciune. Când Biserica p mânteasc  se roag , se na te 
o comuniune de slujire reciproc  i de bine, care ajunge 
în fa a lui Dumnezeu. Cu ajutorul s  n ilor, care au g sit 
plin tatea lor în Domnul, oferim parte din acea comu-
niune în care indiferen a este învins  de iubire. Biserica 
cereasc  nu este triumf toare pentru c  a întors spatele 
suferin elor lume ti i se bucur  de una singur . Mai de 
grab , sunt s  n ii care pot contempla i se pot bucura 
de faptul c  prin moartea i Învierea Domnului, au în-
vins de  nitiv indiferen a, împietrirea inimii i ura. Pân  
ce aceast  victorie a iubirii nu va p trunde toat  lumea, 
s  n ii ne înso esc în drumul nostru ca pelerini. Sfânta 
Tereza de Lisieux, înv tor al Bisericii, scria convins , 
c  bucuria din ceruri pentru victoria iubirii r stignite pe 
p mânt nu este deplin  pân  când i ultimul om de pe 
fa a p mântului nu va suferi i va geme: „M  încred cu 
des vâr ire c  nu voi   inactiv  în ceruri, dorin a mea 
este s  lucrez i de acolo pentru Biseric  i pentru su  e-
te” (Scrisoarea 254 din 14 iulie 1897).

i noi particip m la meritele i la bucuria s  n i-
lor, iar ace tia vor participa la lupta i dorin a noastr  
de pace i de împ care. Bucuria lor pentru victoria lui 
Cristos cel Înviat este pentru noi izvor de for  în a de-
p i atâtea forme de indiferen  i de împietrire a inimii.

Pe de alt  parte,  ecare comunitate cre tin  este 
chemat  s  treac  pragul pe care îl pune în rela ie cu so-
cietatea care o înconjoar , cu cei s raci sau a  a i departe. 
Biserica, prin natura sa este misionar , nu se reduce la 
ea îns i, ci este trimis  la to i oamenii. Aceast  misiune 
este m rturia r bd toare a Celui care dore te s  duc  Ta-
t lui întreaga realitate i pe  ecare om în parte.

Misiunea este ceea ce glasul iubirii care nu poate 
s  tac . Biserica îl urmeaz  pe Isus Cristos pe calea care 
îl conduce la  ecare om, pân  la marginile p mântului: 
„Îns , când va veni Duhul Sfânt asupra voastr , ve i pri-
mi o putere i îmi ve i   martori în Ierusalim, în toat  
Iudeea i Samaria i pân  la marginile p mântului” (Fap 
1,8). În acest fel, îl putem vedea în aproapele nostru pe 
fratele i sora noastr  pentru care Cristos a murit i a 
înviat. Ceea ce am primit este datorit  acestora. i, de 
asemenea, tot ceea ce fra ii ace tia sunt, este un dar pen-
tru Biseric  i pentru întreaga omenire.

Dragi fra i i surori, îmi doresc atât de mult ca lo-
curile unde vedem Biserica, parohiile noastre i comuni-
t ile noastre în special, s  devin  insule de milostivire 
într-o mare a indiferen ei!

3. ”Înt ri i-v  inimile!” (Iac 5,8) - Fiecare cre-
dincios

Suntem tenta i la a   indiferen i i la nivel indi-

vidual. Suntem satura i de tiri i imagini tulbur toare 
care ne istorisesc despre suferin a uman  i sim im în 
acela i timp întreaga noastr  incapacitate de a interveni. 
Ce s  facem pentru a nu ne l sa absorbi i de acest vârtej 
al fricii i incapacit ii?

În primul rând putem s  ne rug m în comuniune 
cu Biserica p mânteasc  i cereasc . S  nu subevalu m 
for a rug ciunii a numeroase persoane. Ini iativa ”24 de 
ore pentru Domnul” care va  , sper, celebrat  în întreaga 
Biseric , i le nivel diecezan, în zilele de 13 i 14 martie, 
dore te s   e o expresie concret  a acestei necesit i de 
rug ciune. În al doilea rând, putem ajuta prin gesturi de 
caritate, ajungând la cei de aproape ca i la cei de depar-
te gra ie numeroaselor institu ii de caritate ale Bisericii. 
Postul Mare este un timp potrivit pentru a ar ta interesul 
fa  de cel lalt printr-un semn, chiar mic dar concret, al 
particip rii noastre la umanitatea comun . În al treilea 
rând, suferin a celuilalt reprezint  o chemare la con-
vertire, c ci necesitatea în care se a   fratele meu îmi 
aminte te de fragilitatea propriei vie i, dependen a fa  
de Dumnezeu i fa  de fra i. Dac  îi cerem lui Dumne-
zeu, cu umilin , har i accept m limitele posibilit ilor 
noastre, atunci ne încredin m in  nitelor posibilit i pe 
care ni le rezerv  iubirea lui Dumnezeu. Astfel am putea 
rezista la tenta ia diabolic  care ne face s  credem c  pu-
tem s  ne mântuim i s  mântuim lumea de unii singuri.

Pentru a dep i indiferen a i preten iile noastre 
de atotputernicie, a  vrea s  le cer tuturor s  tr iasc  
acest timp al Postului Mare ca pe un parcurs de formare 
a inimii, cum a spus Benedict al XVI-lea în scrisoarea 
enciclic  ”Deus caritas est” (nr. 31). A avea o inim  în-
dur toare nu înseamn  s  ai o inim  slab . Cine vrea s  
 e îndur tor, are nevoie de o inim  puternic , statornic , 

închis  isptitorilor, dar deschis  lui Dumnezeu. O inim  
care se las  p truns  de Duhul Sfânt i c l uzit  pe c ile 
iubirii care conduc la fra ii i surorile noastre. În fond, 
este o inim  s rac , ce cunoa te propriile limite i se im-
plic  pentru cel lalt.

De aceea, dragi fra i i surori, doresc s  m  rog 
împreun  cu voi lui Cristos în acest Post Mare: ”Fac cor 
nostrum secundum cor tuum” - ”F  inima noastr  ase-
menea cu inima ta!” (din Litania la Inima Preasfânt  a 
lui Isus). Atunci vom avea o inim  puternic  i îndur -
toare, atent  i generoas , care nu se închide în sine i nu 
cade în volbura globaliz rii indiferen ei.

Cu aceast  speran , v  asigur de rug ciunea mea, 
astfel încât  ecare credincios i  ecare comunitate bise-
riceasc  s  parcurg  cu rodnicie itinerarul Postului Mare 
i v  cer s  v  ruga i pentru mine. Domnul s  v  binecu-

vânteze i Maica Domnului s  v  ocroteasc ”.

Din Vatican, 4 octombrie 2014, s rb toarea Sfân-
tului Francisc din Assisi.

Papa Francisc
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Episcopul greco-catolic Virgil Bercea mizeaz
pe culturalizare în problematica migra iei romilor

Episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Ber-
cea, a declarat miercuri, (18 februarie 2015) pentru 
AGERPRES, c  problematica migra iei romilor este 
una european , nu doar a României sau a Bisericii Ca-
tolice, un rol fundamental al Bisericii  ind încercarea 
de a-i scoate din situa ia în care este refuzat , la modul 
general, coala, educa ia, iar al Guvernului  ind asu-
marea num rului acestora. 

”Problema noastr  este faptul c  nu ne asum m 
ca i ar  num rul exact al acestei comunit i i s  vor-
bim foarte clar. Guvernele noastre de-a lungul timpului 
au ocultat întotdeauna num rul iganilor. Pentru c  dac  
s-ar   spus num rul real al iganilor, cu siguran  c  
programele europene pentru aceast  comunitate, pen-
tru dezvoltarea i promovarea ei, i mai ales în câmpul 
educa ional, pe care eu îl consider fundamental, ar   
fost altele din partea Europei”, a declarat, pentru AGE-
RPRES, episcopul Bercea, cu ocazia începerii lucr -
rilor din Conferin a interna ional  „Migra ia romilor: 
dileme i perspective ale Uniunii Europene”. 

Episcopul a eviden iat c  aceast  întâlnire, ca i 
cea din aprilie, de la Bucure ti, este ”un semnal” c  noi, 
ca i ar , trebuie s  ne asum m problema cu mai mult  
responsabilitate, în fa a Europei i fa  de noi în ine. 
”Sunt ai no tri, ai Europei, pentru c  suntem cet eni 
europeni, i atunci trebuie s -i trat m cu to ii la acela i 
nivel”, a a  rmat el. 

La conferin a interna ional  „Migra ia romilor: 
dileme i perspective ale Uniunii Europene” sunt pre-
zen i 61 de speciali ti din apte ri,  ind organizat , 
în perioada 18-20 februarie, la Hotel Continental din 
Oradea, de Asocia ia Caritas Eparhial împreun  cu Epi-
scopia Greco-Catolic  de Oradea, sub patronajul Con-
ferin ei Episcopilor Catolici din România. 

” tim foarte bine c  inclusiv celelalte Biserici se 
implic  i î i asum  aceste responsabilit i. Noi, româ-
nii, tim c  avem foarte mul i igani, a a cum ei în i i 
se numesc, i care sunt în toate rile din Europa. Unele 

ri au gre it, p rerea mea, c  au f cut acele gheto-uri, 

a  spune, campusuri, unde i-au adunat pe to i. Francezii 
au i ei iganii lor. Folosesc acest termen de igan, ni-
ciodat  nu l-am considerat ca  ind un termen peiorativ 
sau de dispre , din contr . Am discutat cu foarte mul i 
dintre dân ii, am unii prieteni care sunt foarte bine pre-
g ti i i care spun c  ei sunt igani, nu le este ru ine”, a 
subliniat episcopul greco-catolic. 

Biserica, a  rm  înaltul ierarh, are un rol foarte 
important în a da un sens vie ii acestor persoane care 
sunt aceia i  i ai lui Dumnezeu ca i to i ceilal i, în a le 
  aproape, pentru c  majoritatea sunt într-adev r  in e 

greu încercate, dar mai cu seam  are un rol fundamental 
în a le crea cadrul educa iei.

”Dintotdeauna, Biserica a încercat s   e aproape, 
cu atât mai mult în zilele noastre, pentru c  al turi de 
faptul c  sunt destul de exclu i, a intervenit inclusiv mi-
gra ia, care este un fenomen la nivel mondial i care nu 
doar pe ei, pe romi, ci pe to i ne poart  în toate p r ile. 
Dar rolul fundamental al Bisericii st  în încercarea de a 
crea o anumit  cultur  i s -i scoat  din aceast  situa ie 
în care este refuzat , la modul general, coala, educa ia, 
culturalizarea”, a a  rmat el. 

Demersurile educative al Bisericii greco-catolice 
se cunosc din istorie, înc  dinainte de 1948, iar dup  
1989 eforturile de educare au continuat în diverse for-
me i nivele. Astfel, mul i etnici romi au fost accepta i 
în aceste coli f r  a ine cont de faptul c  sunt romi sau 
de alt  etnie, unii chiar au absolvit studiile în seminar, 
devenind preo i, celibi ori c s tori i. Unii celebreaz  
pentru comunit ile lor rome, al ii celebreaz  pentru 
comunit ile de români i lumea nu-i refuz , dar sunt 
i unii care au studiat în str in tate i au r mas acolo 

lucrând ca i preo i. 
Pe de alt  parte, episcopul a mai men ionat c  

este foarte important s  se lucreze în comunit i mici, 
în diverse localit i, a a cum se practic  i în bisericile 
romano-catolice, din Ardeal, Moldova sau Bucure ti. O 
latur  important  a acestui domeniu mai este cea a aju-
torului social, care este o alt  coordonat  fundamental  
a bisericii. 

 ”Nu este vorba doar de a le da un b nu  i a mer-
ge mai departe, a trece pe lâng  ei i a nu-i privi. Înainte 
de toate, a-i da o mângâiere prin aten ie, a-l asculta, a 
vedea care îi este problema fundamental , i apoi, dac  
este nevoie, îi dai i b nu ul respectiv. Dar dac  îi d m 
doar b nu ul, îl consider m pe cel de lâng  noi,  e c  e 
rom sau un s rac, îl consider m un obiect. În momentul 
când l-am privit în ochi, cum spune i Sfântul P rinte 
Papa Francisc, repet, nu are importan  c  e s rac, rom 
sau de alt  etnie, în acel moment l-am considerat o  -
in , o persoan  uman , demn  de aprecierea i aten ia 
noastr ”, a mai spus episcopul Bercea. (...)

Elena Pa ca: www.agerpres.ro
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Octavian Gu u sau cuvîntul (profesoral) care zide te
 Spirit bonom, dar i exigent cu m sur , cu vor-

ba cald  i umorul ra  nat, profesorul Octavian Gu u 
nu las , dintr-o modestie funciar , s  r zbat  imediat 
anvergura i competen a sa profund  în materie de li-
teratur . Doar multele sale genera ii de elevi, colegi i 
apropia i cunosc pasiunea i orizontul comprehensiv al 
acestui împ timit de carte i distins dasc l pentru care 
cuvîntul (profesoral) este cel dintîi ziditor de destine. 

 L-am cunoscut tîrziu, din p cate, la Colegiul 
Na ional „Simion B rnu iu” din imleu Silvaniei, aco-
lo unde a predat i pred  cu rezultate remarcabile. Cu 
prilejul lans rii unor c r i, am întîlnit un om cald, de 
o mansuetudine contagioas , de o simplitate de care 
nu sînt în stare decît spiritele profunde, care m-a f -
cut instantaneu s  regret c  nu l-am avut profesor. (Îmi 
amintesc cu admira ie - avînd chiar o întîlnire pe aceas-
t  tem  - cît  diligen  punea în preg tirea unei eleve 
pentru olimpiada de literatur  pe ar , de exigen a i 
devotamentul pe care le mobiliza în slujba acestei cau-
ze). Contaminat de spiritul universit ii clujene, care a 
dat nume mari înv mîntului i culturii, a devenit un 
ferment i un dinamizator al vie ii colare i culturale 
a micului burg în care tr ie te. Dup  cum a încercat 
s - i pun  amprenta i viziunea pedagogic  în anumite 
structuri institu ionale, din pozi ia de director de liceu, 

precum i din cea de inspector colar general. Cu alte 
cuvinte, un om de catedr , un propov duitor al c r ii i 
un mentor cultural cum, din p cate, tot mai rar se întîl-
nesc în înv mîntul românesc. Unul care i-a rev rsat 
talentul i voca ia nu în pagini personale, ci în paginile 
nescrise ale su  etelor elevilor s i.

 Gîndul c  profesorul Octavian Gu u este înc  
la post, c  elevii au ansa de a intra în tainele literaturii 
pe poarta deschis  de aceast  personalitate distinct  a 
înv mîntului nostru, m  face s   u mai lini tit i mai 
încrez tor. Motiv pentru care îmi ridic cu reveren  p -
l ria, urîndu-i La mul i ani!

Revista „Muguri de lumin ”

Ioan F. POP

În sala festiv  a Liceului Greco Catolic „Iuliu 
Maniu” a avut loc un moment de s rb toare. Au luat 
cuvântul p rintele Drago  Alexandru, directorul Li-
ceului, doamna director adjunct Mure an Rodica, iar 
doamna profesoar  de istorie Florentina Barta a vorbit 
elevilor despre  gura lui Iuliu Maniu. Din partea Bibli-
otecii Jude ene „Gheorghe incai ” din Oradea, a luat 
cuvântul doamna Mariana Barna, ef serviciu comuni-
care colec ii.

Acest eveniment a cinstit memoria 
lui Iuliu Maniu i „mugurii” au început s  
creasc  în cel de-al doilea num r al revistei 
„Muguri de lumin ”.

Paginile acestei reviste au fost reali-
zate de grupele de gr dini  i de c tre ele-
vii claselor Step by Step ale Liceului nos-
tru. Acest num r continu  irul apari iilor 
publicate i mult a teptate de copii, p rin i 
i profesori.

Ca surs  de inspirare pune în valoa-
re crea iile literare, artistice i activit ile 
 ec rei clase în parte, cu emo ii, bucurii 
i talent. În paginile acestei reviste pot   

descoperite rebus uri, poezii, povestioare, 

legende, jocuri.
Revista este o reu it  a muncii colective. Cei 

peste 330 de elevi au recitat, au cântat i s-au bucurat, 
au primit îndemnuri.

Un copil educat r mâne în credin  i în ne r-
murita lumin  cre tin , care îl poate face fericit, îl în-
va  s  iubeasc  i s  d ruiasc . Îl ajut  s  tr iasc -n 
armonie, în lumea copil riei i a omeniei.

Mariana LUCACI

Text preluat din Caiete Silvane, nr.121, 2015
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 „Martori i martiri din temni ele comuniste” *

* Cuvânt la lansarea de carte „Martori i martiri din temni ele 
comuniste”, autor Cornel Onaca, Edit. Primus, 2014, în data 
de 15 decembrie orele 17.00 în Sala mare a Prim riei Oradea.

Preocuparea mea legat  de trecutul Bisericii i a 
neamului românesc de pe aceste meleaguri s-a întâlnit 
într-o frumoas  zi de prim var , cu o carte memorialis-
tic  dedicat  celei mai tulbur toare perioade din istoria 
recent  a României i anume perioada comunist : Cor-
nel Onaca „Martori i martiri din temni ele comuniste”, 
lucrare ap rut  la Oradea în anul 2000.

 De la citirea pe îndelete a c r ii – în c utarea 
de date despre cei prigoni i  (preo ii greco-catolici din 
eparhia de Oradea) i prigonitori ( comuni ti i secu-
ri ti) - pân  la întâlnirea cu dl. Onaca, o m rturie vie a 
acelor vremuri, nu a fost decât un pas, realizat tot la o 
lansare de carte, în acela i loc al urbei de pe Cri  unde 
ne a  m i ast zi.

 Când l-am abordat i i-am spus c  scriu des-
pre istoria Bisericii Greco-Catolice din perioada co-
munist , mi-a r spuns cald, cu un zâmbet care iradia 
bucurie i pace, dorind parc  s -mi împ rt easc  deja 
momentele petrecute în anii tinere ii cu „eroii” despre 
care eu scriam. O mân  întins , o privire senin  i o 
îmbr i are p rinteasc  ne-a adus apoi la aceea i mas  
de scris, mas  care prin simbolistica sa cre tin  repre-
zint  comuniunea dintre oameni i Dumnezeu, un altar 
al hranei su  ete ti i trupe ti.

 i aceast  mas  de scris - f cut  expres pentru 
punerea într-o formul  nou  a c r ii domniei sale – a 
dat ast zi rod pentru întreag  urbe or dean  i pentru 
toat  România. 

Doamnelor, domnilor,
Nu avem în fa  o în iruire de date i evenimente 

f cut  dintr-o perspectiv  strict analitic  a tiin ei, ci 
o lec ie de istorie vie pe care autorul, la cei 83 de ani, 
vine i o readuce în prezent tocmai pentru a marca pe 
„harta” istoriei noastre dictonul latin, al sim mintelor 
sale „Cine a suferit nu uit !” scris de în eleptul Cicero!

Cartea de fa  este, pe de o parte, un jurnal al 
cre tinului Cornel Onaca, tân rul care în anii în care 
ar   trebuit s   „colinde” mun ii i v ile patriei noas-
tre, a ales în cuno tin  de cauz , dar f r  voia lui, s  
intre în catacombele temni elor i lag relor de munc  
din sistemul concentra ionar românesc (Oradea, Cluj, 
Ghencea, Jilava, Canalul Dun re Marea Neagr , Poarta 
Alb , Baia Sprie, Cavnic, Satu Mare, Ocnele Mari, Ti-
mi oara). i a f cut acest lucru pentru c  valorile s dite 
în familie i în Biseric  au fost mai puternice decât sim-

mintele trupe ti care-l chemau la o via  mai u oa-
r . Din aceast  perspectiv  Cornel Onaca este omul i 
cre tinul din  ecare din noi, este un „Alter Christus” 
pentru c  alegerea sa de a nu- i tr da prietenii, con  r-
m  în fapt cuvintele Mântuitorului: „Mai mare dragoste 
decât aceasta nimeni nu are, ca su  etul lui s  i-l pun  
pentru prietenii s i” (Ioan, 15, 12-13). 

Aceast  „drume ie” spiritual  a lui Cornel Onaca 
a fost sus inut  constant, prin grija Providen ei, care nu 

l-a uitat niciodat , de oamenii pe care i-a întâlnit i care, 
în spirit cre tin l-au sus inut prin rug ciune i sfat. Celula 
a fost Biserica lui Cornel Onaca unde, Dumnezeu i-a tri-
mis pe mesagerii Lui: un teolog romano-catolic maghiar 
l-a înv at s   fac  „Rozarul” în limba latin ; preotul or-
todox Teodor Codil  din Toboliu i-a vorbit despre cinste 
i adev r, despre credin a i iubirea de oameni; c lug rul 

greco-catolic Ioan Ra  i-a încredin at gânduri despre Iu-
liu Maniu; preotul romano-catolic Ioan Butnaru i-a fost 
model, înv ându-l pacea, prietenia, bun voin a, ierta-
rea; Otto Farenkopf, iezuit i Nicolae Pura, fost rector 
al Academiei Teologice Greco-Catolice din Cluj, i-au 
modelat cuno tiin ele religioase, întârindu-l în credin a 
i existen a lui Dumnezeu; lotul preo ilor greco-catolici 

de la Oradea (Episcop Iuliu Hir ea, Gavril Stan, Vasile 
Hossu, Virgil Maxim) l-au îndreptat de  nitiv spre prac-
ticarea unui cre tinism autentic.

Pe de alt  parte, cartea este un izvor de istorie 
contemporan  foarte bun care portretizeaz  în scopul 
restitu iei documentare oameni i întâmpl ri din veacul 
„ro u” în care dela iunea, minciuna i spaima au pus 
st pânire pe întreaga societate româneasc , marcat  i 
ast zi de o mo tenire de care cu greu ne putem deba-
rasa. i aceast  portretizare îi readuce în prezent pe cei 
cu care fusese arestat. Nici prigonitorii nu sunt l sa i la 
o parte, dl. Onaca descriind cu lux de am nunte cadrele 
Securit ii din Oradea care l-au anchetat.

Ast zi, domnul Cornel Onaca ne încredin eaz  
aceast  carte ca „testament”, îndemnându-ne ca întâm-
pl rile tr ite de dânsul s  ne deschid  ochii spre adev -
rul tr it în perioada în care întreaga Românie a intrat 
în închisori i lag re, pentru a rena te apoi, din propria 
cenu , la fel ca pas rea Phoenix! 

„Martori i martiri din temni ele comuniste” cin-
ste cui te-a scris, i laud  lui Dumnezeu pentru toate!

Silviu SANA
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Elevii i profesorii colii Gimnaziale „Iuliu Ma-
niu” din B d cin, împreun  cu coala Gimnazial  Nr.1 
Pericei, au realizat un parteneriat cu coala Gimnazial  
Valc u de Jos (S laj), Liceul Teologic „Iuliu Maniu” 
din Oradea (Bihor), coala General  cu clasele I-VIII 
din Ieud (Maramure ) i Parohia Greco-Catolic  B d -
cin (S laj), care a avut ca obiectiv cunoa terea marelui 
om politic Iuliu Maniu i aprofundarea cuno tin elor de 
religie, istorie i literatur .

Mar i, 27 ianuarie, elevii Liceului Teologic „Iu-
liu Maniu” din Oradea l-au comemorat pe patronul lor 
spiritual, Iuliu Maniu, prilej cu care profesorii au or-
ganizat un Simpozion Na ional în cadrul c ruia s-au 
rememorat anii în care Iuliu Maniu a contribuit la ideea 
de unitate na ional . Pentru început, a fost invitat s  
le vorbeasc  elevilor, cadrelor didactice, p rin ilor i 
tuturor celor prezen i, preotul Cristian Borz din Parohia 
B d cin, care a realizat o sintez  a vie ii i activit ii 
marelui om politic, vorbind despre familia în care s-a 
n scut, despre unchiul lui Simion B rnu iu, despre bu-
nicul s u Demetriu Coroianu, despre studiile f cute la 
Blaj, Cluj i Viena i, nu în ultimul rând, despre nenu-
m ratele vizite pe care le f cea la B d cin. Totodat , 
preotul a punctat marea contribu ie pe care Maniu a 
avut-o în realizarea Marii Uniri de la 1918. Mai apoi a 
vorbit i despre via a moral  i actele de caritate pe care 
le realiza Maniu, precum i despre momentul mor ii în 
temni a de la Sighet.

Directorul colii Doctorale de la Universitatea 
din Oradea, Ion Zainea, le-a vorbit celor prezen i des-

Parteneriat na ional

Duminic , 8 februarie 2015 a început vizibil, cu 
prunci i cu lec ii, un proiect la care s-a lucrat de mult  
vreme: coala Româneasc  de pe lâng  Misiunea Ro-
mân  Unit  din Anglia, comunitatea „Bunavestire” din 
Londra.

Sub coordonarea p rintelui Eduard F rtan, pro-
fesoare responsabile sunt dou  persoane minunate, de-
dicate i entuziaste: Anamaria Ardel i Raluca Dea , 
licen iate în pedagogie i tiin e ale educa iei i, respec-
tiv,  lologie.

Al turi de ele vor exista mereu câte dou  m mici 
care se vor ocupa de buna îngrijire a copiilor.

coala se adreseaz  copiilor cu vârste între 4 i 
10 ani i va   structurat  în dou  grupe: Abecedarul 
Credin ei i Preg tire la Prima Sfânt  M rturisire cu 
Împ rt anie Solemn .

coala î i propune s  promoveze atât credin a 
cre tin  cât i valorile culturale române ti, aici, depar-
te de ar  prin înv tur , cântece, jocuri, desen, arte 
plastice.

Sunte i bineveni i al turi de copii dumneavoas-

tr  în  ecare duminic  de la orele 12:00 la Biserica 
Bunavestire, Bethell Avenue E16 4JU, Canning Town 
London.

Pentru informa ii i contact: 07405 035 129 i 
07460 977 998. Dr. Sergiu Barna Prim Epitrop al Misi-
unii Romane Unite din Londra

Misiunea Român  Unit  din Londra

A început coala românesc  la Londra

pre prietenia dintre Iuliu Maniu i or deanul Aurel La-
z r, amândoi lupt tori pentru drepturile românilor din 
Transilvania.

Spre  nalul simpozionului, elevii clasei a XI-a 
au pus în scen  o dramatizare a vie ii i a activit ii lui 
Iuliu Maniu, iar în încheiere au intonat „Imnul lui Iuliu 
Maniu”, compus de Ioan Pop din B d cin.

Coordonatorii acestui Parteneriat Na ional, Ma-
ria Borz, Anca Sab u, Cecilia Marku , Paula B liban, 
Maria Ilea, Liviu Ilea i pr. Cristian Borz, au realizat 
pe tot parcursul anului colar mai multe activit i spe-
ci  ce între institu iile partenere, având ca i obiective 
cunoa terea personalit ii lui Iuliu Maniu i a rolului pe 
care acesta l-a avut în realizarea Marii Uniri, sensibili-
zarea elevilor fa  de actul educativ, prin dezvoltarea 
gustului estetic, artistic i tradi ional, s direa credin ei 
în su  etele lor, precum i a puterii de a lupta pentru 
adev r i dreptate.

Ioana GALE: www.salajulpursisimplu.ro
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i în acest an, marele om politic Iuliu Maniu, 
a fost pe buzele i în gândul celor prezen i la eveni-
mentul de comemorare de la B d cin. Cu to ii ne-am 
amintit de marea personalitate s l jean  care a marcat 
un capitol important al istoriei rii noastre. El, S  nxul, 
a adunat, ca în  ecare an, un num r mare de oameni 
în jurul amintirii lui. Cel care a fost cel mai de temut 
adversar politic, datorit  verticalit ii i rigorii de care 
a dat dovad  pe parcursul celor 56 de ani de carier  
politic , acum, într-un moment destul de îndep rtat de 
la moartea lui, dar totu i, existent, este respectat, iar 
în fa a realiz rilor lui se apleac  cei mai înal i urma i 
vrednici ai lui, atât oameni politici i o  cialit i, cât i 
oameni simpli care în eleg, poate, cel mai bine, ce a fost 
cu adev rat Maniu, neavând  ltre inoculate.

Toat  activitatea de ieri, 8 februarie, a pornit cu 
celebrarea s  ntei liturghii, amintind de modelul pe care 
ni l-a l sat Maniu, nou , tuturor – un model de om drept, 
care a l sat normele moralei cre tine s -i ghideze cei 80 
de via . Slujba a deschis su  etele celor prezen i pentru a 
putea p trunde acolo, în locul în care Iuliu Maniu a sim it 
dragostea pentru ar . Preo ii care au o  ciat au fost Vica-
rul Foraneu al Silvaniei, Gheorghe urca , parohul din 
B d cin, Cristian Borz, i preotul Marius Cri an. Dup  
liturghie, a fost ridicat un parastas în memoria S  nxului, 
care, din nou, i-a adunat pe to i în jurul  c rii care a ars 
atât de puternic în su  etul lui Maniu, atunci când a fost 
închis i torturat în temni ele comuniste.

„Cerne, Doamne, lini tea uit rii peste nesfâr-
ita suferin ”

Dup  acest moment emo ionant, am coborât în 
locul în care este conservat  o parte din via a marelui 
om politic, i anume muzeul de la demisolul bisericii. 
Obiectele lui i toat  istoria expus  pe pere ii muzeului 
au fost martorele unui simpozion la care au luat parte 
oameni de seam , dar i simpli s teni. Aici, au transmis 
mesajele lor Directorul Executiv al Funda iei „Corneliu 
Coposu”, Ion-Andrei Gherasim, monograful familiei 
Coposu, Marin Pop, fostul paroh Greco-Catolic al B -
d cinului, Gheorghe urca , primarul ora ului imleu, 
Septimiu urca , str str nepoata lui Iuliu Maniu, Livia 
Boil , iar gazda, care a i moderat întregul moment, a 
fost preotul paroh Cristian Borz. La  nele simpozionu-
lui, celor prezen i li s-a oferit un prilej prin care s  medi-
teze la versurile cântecului „Rug ” compus de Corneliu 
Coposu, continuatorul lui Iuliu Maniu. Acest cântec ex-
prim  suferin a imprimat  i resemnarea c  Dumnezeu 
va a terne pacea peste „ogorul n p dit de ur ”.

Chiar i vremea a cernut lacrimile sale albe pen-
tru cel care a murit izolat, într-o celul  rece. Lovi i pe 
fe e de biciul rece al vremii, ne-am întreptat pa ii spre 
C minul Cultural din sat, într-o stare de melancolie i 
zbucium interior. Acolo, ne-am a ezat cu to ii la mas , 
urmând s  asist m la un program artistic sus inut de 

Iuliu Maniu „a stat cu satul la mas ”
corul din B -
d cin, grupul 
folk i clubul 
elevilor din 

imleu Silva-
niei. Înaintea 
programului 
artistic, a ur-
cat pe scen  
copre ed in-
tele Alian ei 
pentru Restaurarea Monarhiei, Marilena Rotaru, i 
pre edintele Alian ei Civice din România, Constantin 
Mar ian,  ecare inând un scurt discurs. A urmat, mai 
apoi, prezentarea proiectului de reabilitare a Casei Me-
moriale „Iuliu Maniu”, care se a   într-o stare avansat  
de degradare. Acest ultim moment a adus t cere în sal  
i o lic rire de speran  c  poate, cândva, cumva, vom 

putea s  salv m o istorie în degradare.
B d cin, un loc atât de sfânt al acestui neam, 

dar din p cate atât de uitat
„Eu am venit cu su  etul deschis, pentru mine, 

ziua de ieri este una dintre cele mai importante din via-
a mea, pentru simplul motiv c  am participat la mani-

fest rile de la B d cin, un loc atât de sfânt al acestui 
neam, dar din p cate atât de uitat. Când spun uitat, m  
gândesc la faptul c  nu numai eu, cred c   ecare român 
are datoria moral  s  fac  tot posibilul, a a cum se spu-
nea la un moment dat „Dona i un leu pentru Ateneu!”, 
s  doneze  ecare ceva din pu inul pe care îl are, pentru 
ca aceast  cas  care este într-o stare avansat  de de-
gradare, a marelui Iuliu Maniu, s   e ref cut  a a cum 
î i dore te acest inimos p rinte Cristian Borz, de atâta 
timp. Am plecat cu speran a de acolo c  Dumnezeu ne 
va ajuta s  refacem casa, cu to ii, i aici nu mai contea-
z  c  suntem r ni ti, liberali sau din alte partide. 

Aici conteaz  s  ne gândim c  Maniu a f cut Ro-
mânia Mare, c  a fost de trei ori prim-ministru al acestei 

ri i c  tot ce a f cut el cu modestie, a f cut pentru 
poporul s u, i datoria noastr , a tuturor, este s  l s m 
disputele i s  ne gândim c  exist  un loc în România 
care merit  toat  aten ia noastr , prin aceast  dona ie pe 
care trebuie s  o facem  ecare. Faptul c  am v zut foarte 
mul i tineri la B d cin, care l-au omagiat pe Iuliu Maniu, 
n-a fost decât o speran  c  genera ia tinerilor nu este cea 
care acum este atât de hulit , pentru c  genera ia elitei 
noastre vine de la sat. i dac  de la sat am putea s  con-
struim, ar   extraordinar. (…) Jude ul S laj, pentru mine 
este un loc aparte (…) care a dat na tere unor ilu tri oa-
meni (…), întotdeauna voi veni cu mare în drag în acest 
jude , întotdeauna m  voi pleca în fa a jertfei înainta ilor 
no tri (…)”, a declarat Directorul Executiv al Funda iei 
„Corneliu Coposu”, Ion-Andrei Gherasim.

Ioana GALE: www.salajulpursisimplu.ro
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Ioan D R B NEANU
PASTILA CREDIN EI 

(VI)
7. B TRÂNE EA, SIESTA VIE II

1. B trâne ea, siesta binecuvântat  a credin-
ciosului. Un b trân, trecut de mult de vârsta psalmis-
tului (93 de ani), este întrebat de un medic: “Domnu-
le înv tor de ce crede i c  tr i i d-voastr  a a de 
mult?”. R spunsul a fost urm torul: “Eu cred c  Bunul 
Dumnezeu socote te c  înc  nu sunt preg tit îndeajuns 
pentru Marea Întâlnire”. Un r spuns plin de modestie 
cre tin , admirat de cei care l-au recep ionat,  ind i 
ei credincio i practican i. Un r spuns care refuza nu-
meroasele r spunsuri de convenien : “a a vrea Dum-
nezeu” ori “nu mi s-au terminat anii” etc. R spunsul 
înv torului era departe i de ugub ul ran care 
spunea: “cred c  Dumnezo când o controlat catastifele 
cu vie ile oamenilor, o aruncat din gre eal  catastiful 
în care este  numele meu în fundul podeiului.  A a c  
eu tr iesc pân  o g si iar  catastiful meu”. Oare cum 
se preg tea b trânul înv tor de “Marea Întâlnire”?. 
Î i petrecea nop ile zdren uite de insomnii, citind rug -
ciuni, în picioare la marginea patului, deoarece “rug -
ciunea de noapte este mai bine primit  de Dumnezeu”; 
mergea, târându- i pa ii rebleji i, împreun  cu nora i 
nepotul, în  ecare Duminic  la Biseric . Tânjea dup  
Sfânta Liturghie, chiar i când nu era duminic , dovad  
c  într-o zi din cursul s pt mânii, la 90 de ani, înfrunta 
o ploaie cu rafale de vânt, crezând cu mintea lui scurt-
circuitat  de leg turi neuronale perturbate periodic, c  
este Duminic . B trâne ea acestei sieste binecuvântate 
de Dumnezeu, s-a terminat, în momentul plec rii spre 
Marea Întâlnire (94 de ani i patru luni) optindu-i pre-
otului care îi d dea deslegarea: “p rinte s   e o singur  
biseric  i s  se numeasc  Biserica Iubirii”.

2. B trâne ea, siest  dureroas  a vie i. Pentru 
foarte mul i oameni „b trâne ea nu vine cu  ori”. Siesta 
vie ii lor, este lins  sau mu cat  nemilos de numeroase 
reumatisme, populat  de groaznice boli degenerative, 
accidente vasculare, demen e senile transformându-i 
în ceea ce poetul numea „regretabila povar ”. Povar  
pentru sine, povar  pentru cei din jur. Raport rile b -
trânilor la aceast  situa ie este cât se poate de divers . 
Un b trân de 92 de ani î i jele te în  ecare diminea  
durerile reumatismale de spate, mâini, picioare cu toa-
te c  la via a lui a fost un om harnic, puternic, aviator 
erou în r zboi. Î i dore te sfâr itul, invocându-l mereu. 
Cel lalt b trân (94 de ani) spunea  ului s u, cu câteva 
zile înainte de a muri, c  el crede c  acesta (  ul s u) a 
f cut ceva r u în tinere ea lui. Întrebat de ce crede acest 
lucru, b trânul a r spuns: „altfel nu-mi explic de ce Bu-
nul Dumnezeu te-a pedepsit s  ai grij  de un neghiob 
b trân ca mine”.

Un alt b trân – acela i despre care s-a vorbit mai 
înainte, diminea a, când de-abia se mi ca, r spundea 
la întrebarea „cum e ti, bunule?” cu repetata expresie 
„din ce în ce mai bine”. Un altul, trecut pu in peste 
vârsta psalmistului, tocmai diagnosticat cu cancer, r s-
punde la aceast  întrebare tot în registru optimist „ar 
putea   i mai r u”. O b trân  de 87 de ani intuit  la 
pat luni de zile, hr nit  cu linguri a, rabd  cu stoicism 
escarele dureroase, le spune celor care o îngrijesc de 
zeci de ori pe zi „e ti un scump, mul umesc”. Ca s -
i înving  durerile încerca s  cânte, spre îmb rb tare 

„Trece i batalioane române Carpa ii”, î i f cea mereu 
cruce i rostea - probabil în gând - rug ciuni. Deci pen-
tru unii b trâne ea este o siest  dureroas , iar pentru cei 
credincio i o siest  binecuvântat .

3. B trâne ea, siesta lini tit  a vie i. Sunt îns  
i oameni pentru care aceast  siest , este ca lumina 

înser rii, molcom  clipind pe jum tate. Un b trân tre-
cut de 90 de ani, acela i, despre care s-a vorbit întâi, 
î i umplea ziua citind tot felul de c r i, tot ce-i c dea 
în mân  (înainte de a muri cu dou  s pt mâni, citea 
o gramatic  din anul 1928), ori scriindu- i memoriile, 
ori lipind i completând c r i vechi deteriorate, recita 
nepo ilor poezii din George Co buc ori Vasile Militaru. 
Cerea familiei s  nu-l bage în omaj, când era suspen-
dat de la serviciul lui de „sp lat vasele”. Sunt apoi b -
trânii colec ionari de timbre. Un bunic din Cluj întoc-
mea albume  latelice pentru copii i nepo ii s i. Cât de 
împlinit  este siesta -  b trâne ea - celor care înso esc 
nepo ii la gr dini e i parcuri, sau chiar cresc pruncii în 
absen a fortuit  a p rin ilor.

Ce lini tit  este b trâne ea celor împ ca i cu 
soarta. Un b trân care a tr it în jur de 90 de ani întrebat 
 ind despre cum se simte, r spundea calm, p truns de 

pacea s  n eniei: „o s - i spun cum m  simt disear ”. 
Ascultând îndemnul Evanghelistului Matei, de a nu ne 
îngrijora de ziua de mâine, acest venerabil nu se îngri-
jora de ceasurile urm toare. A tepta, f ptuind, însera-
rea poate pentru a spune, împreun  cu Evanghelistul 
Matei „ajunge zilei necazul ei”.

4. B trâne ea lipsit  de siesta vie ii. Este cazul 
„copacilor care mor în picioare”. B trâni ce se întâl-
nesc cu 80 i chiar 90 de ani, refuz  siesta sau o ignor , 
ori sunt nevoi i s  renun e la ea. 

 Un b trân care i-a petrecut 18 ani din via  
în temni ele comuniste i-n prizonierat, la 88 de ani 
desf ura o activitate normal în domenii diferite: gos-
pod rirea casei, pictur , exlibris, mersul pe biciclet , 
schi. A fost unul dintre „copacii care mor în picioare”.

(continuare în pag. 11)
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(va urma)

5. B trâne ea – siesta jalnic  a unei vie i. B -
trânii singuratici, sau nu, c zu i în patima alcoolului. 
B trânii marginaliza i de familie i societate, p r si i 
pe strad  ori în aziluri de s raci. B trânii c tr ni i psi-
hic, ar go i, violen i. Sunt cei care au parte de o siest  
jalnic  a vie ii.

 Folosind metafora „b trâne ea – siesta unei 

(urmare din pag. 10)

vie i” am ocolit teoretiz ri, concept psihologice i 
sociale, pentru a prezenta realit i concrete din jurul 
nostrum. Autorul acestor rânduri cunoscând persona-
jele prezentate, ajunge la o concluzie cert . B trâne ea 
este o siest  lini tit , împlinit  mai ales pentru cei care 
se întâlnesc cu Dumnezeu în rug ciuni i în Biseric  - 
Casa Domnului. 

Cea de-a XIX-a Zi Mon-
dial  a Persoanelor Consacrate 
a fost s rb torit  în dieceza de 
Oradea, sâmb t , 31 ianuarie 
2015. 

La aceast  întâlnire au 
participat atât persoanele consa-
crate din Eparhia greco-catolic  
de Oradea cât i cele romano-ca-
tolice din aceea i diecez ,  ind 
g zduite de M n stirea francis-
can  ”Maica Domnului” din ca-
drul Episcopiei Greco-Catolice. 
Prezen a activ  a celor doi epi-
scopi, PSS Virgil Bercea i PSS 
László Böcskei, pe parcursul 
întregului program, a înnobilat 
aceast  s rb toare. 

Programul a debutat la ora 
10.00 cu Sfânta Liturghie arhie-
reasc  precedat  de o procesiune cu lumân rile aprinse, 
simbol al luminii care, c lug rii i c lug ri ele trebuie 
s   e în lume. La aceast  Liturghie au participat i se-
minari tii greco-catolici din Oradea precum i credin-
cio i, liturghia  ind animat  de tinerii de la M n stirea 
„Maica Domnului”. 

În cuvântul s u de înv tur  Preas  n itul Virgil 
Bercea a vorbit despre persoanele consacrate ca „m r-
turisitori ai bucuriei”, ca „lucr tori ale i i trimi i în 
biseric  i în lume, lucr tori ai bucuriei, deci ai Evan-
gheliei pentru zilele noastre”. Domnul alege i ast zi 
lucr tori pentru a trezi con tiin ele adormite. C lug rii 
i c lug ri ele sunt ale i pentru a   profe i în Biseric  i 

în acela i timp pentru a   speran a acestei lumi. 
Înainte de binecuvântarea  nal  Preas  n itul 

László Böcskei a împ rt it câteva gânduri frumoase 
f când o asem nare între persoana consacrat  i „de-
dica ia sem n torului” din pilda sem n torului sau cu 
bobul de mu tar care simbolizeaz  „discre ia activit -
ii, a tr irii unei persoane consacrate”. Aceast  întâlnire 

a persoanelor consacrate poate s   e un prilej pentru a 
r mâne împreun  cu Isus (Mc 6, 30-31) i a l sa s  le 
explice El (precum le explica apostolilor parabolele), 
de ce este a a frumoas  chemarea la via a consacrat , 
de ce este frumoas  slujirea lor, chiar dac  nu întot-

Întâlnirea persoanelor consacrate din dieceza de Oradea

deauna este u oar ; de ce este nevoie de slujirea lor 
în lumea aceasta i de ce trebuie s  se d ruiasc  cu tot 
su  etul i disponibilitatea chem rii pe care au sim it-o 
i c reia i s-au d ruit o dat , îns  pentru totdeauna.

Dup  terminarea S  ntei Liturghii P rintele Mi-
hai V t m nelu OFMConv. a f cut o prezentare în 
Power Point a importan ei vie ii consacrate pentru Bi-
seric  ar tând celor prezen i i unele m rturii semni  -
cative ale unor consacra i din zilele noastre.

Nu putea s  lipseasc  fotogra  a de grup, dup  
care, to i preo ii i persoanele consacrate au fost invi-
tate în sala de conferin e a M n stirii franciscane unde 
Sora Ligia Man a sus inut medita ia „Maria, modelul 
vie ii consacarte”.

Masa de prânz care a urmat a fost înc  un prilej 
de comuniune, de împ rt ire i de cunoa tere reciproc .

Întâlnirea diecezan  a persoanelor consacrate s-a 
încheiat în cursul dup -amiezii, cu un moment de fra-
ternitate, de destindere i voie bun  preg tit de  ecare 
comunitate.

Mul umim bunului Dumnezeu pentru aceast  în-
tâlnire, celor doi episcopi, organizatorilor i tuturor ce-
lor prezen i deoarece aceasta a fost un prilej de bucurie, 
iubire i de încurajare reciproc .

Surorile S  ntei Inimi a lui Isus - Zal u
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S pt mâna de rug ciune pentru unitatea cre tinilor
Acesta este al patrulea an de când în comuna 

Curtuiu eni se organizeaz  S pt mâna de rug ciune 
pentru Unitatea Cre tinilor.

Enoria ii români, maghiari au primit binecuvân-
t rile, au ascultat textele din Sfânta Scriptur  alese de 
preo i spre a   citite, au urm rit cuvintele de înv tur  
i s-au rugat,  ecare în limba proprie, pentru pacea lu-

mii i pentru unirea tuturor bisericilor cre tine pentru a 
  „ o turm  i un p stor.”

Anul acesta, la Curtuiu eni, celebr rile ecume-
nice au început la biserica ortodox , urmate, apoi, de 
întâlnirile în biserica romano-catolic , greco-catolic  
i, la urm , în cea reformat .

Aceast  ap  din diferite surse simbolizeaz  uni-
tatea care, de i incomplet  i ascuns  ochilor no tri, 
exist  deja între noi.

Pr. Alexandru CERVID

Expozi ia Smigelschi i Catedrala, 110 ani de la pictare

Asocia ia cultural  „pictor Oc-
tavian Smigelschi” în colaborare cu 
Muzeul Na ional Brukenthal, Com-
plexul Na ional Muzeal ASTRA, 
Biblioteca Jude ean  ASTRA i Epi-
scopia Român  unit  cu Roma - Gre-
co-Catolic  Oradea au vernisat mier-
curi 28 ianuarie 2018, ora 18.00, în 
Sala festiv  din corpul A al Bibliotecii 
Jude ene ASTRA din Sibiu expozi ia 
„SMIGELSCHI I CATEDRALA, 
110 ani de la pictare”.

Expozi ia s-a a  at sub egida 
Institutului Cultural Român i a avut 
ca parteneri: Consiliul Jude ean Si-
biu, Mitropolia Ardealului, Episcopia 
Tulcii, Universitatea „Lucian Blaga” 
din Sibiu, Asocia iunea ASTRA Si-
biu, Ziarul „Cultura”, Ziarul Tribuna, 
Ziarul Lumina, TV Eveniment Sibiu, Agen ia de pres  
Basilica, Capital Cultural, Sibiu 100% i Sibiul.ro.

Expozi ia i-a propus s  invite vizitatorul în lu-
mea spa iului sacru – al s  n ilor picta i cu mult  migal  
de artistul unit Octavian Smigelschi, în lumea începu-
tului de secol XX din vechiul burg al Sibiu, cu oameni 
i locuri, cu trainice realiz ri a a cum este i Catedrala 

Mitropolitan  din Sibiu.
Expozi ia a reunit monumentalele cartoane re-

alizate în anul 1903 de pictorul sibian Octavian Smi-
gelschi pentru Catedrala Mitropolitan  din Sibiu, do-
cumente originale semnate de pictor, mitropolitul Ioan 
Me ianu i Elie Miron Cristea, fotogra  i de epoc  ine-

dite, c r i publicate în decursul vremii despre Catedrala 
sibian  i pictorul Octavian Smigelschi cât i costume 
populare din colec ia etnogra  c  Marius Matei din Ti-
mi oara.

În cadrul vernisajului au fost lansate cartea cura-
torului expozi iei Chitu  Alexandru Constantin, „Smi-
gelschi i Catedrala, în documente inedite din arhiva 
Mitropoliei Ardealului, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2014 
cât i primul album dedicat lui Octavian Smigelschi, 
tip rit în condi ii gra  ce deosebite, ce reune te o mare 
parte din crea ia laic  i religioas  a pictorului.

Expozi ia a fost deschis  pân  în data de 20 fe-
bruarie 2015, putând   vizitat  zilnic de luni pân  vi-
neri între orele 8-16.
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Întâlnirea eparhial  a familiilor

Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2015
MARTIE

Universal : Pentru ca aceia care sunt angaja i în cercetarea tiin i  c  s  se pun  îsn slujba binelui integral al 
persoanei umane. 

Pentru evanghelizare: Pentru ca s   e tot mai mult recunoscut  contribu ia proprie a femeii la via a Bisericii. 

Dragii mei,
„Viitoarea evanghelizare depinde în mare parte 

de Biserica domestic ”, spunea Sfântul Pap  Ioan Paul 
al II-lea, iar Exorta ia apostolic  Familiaris consortio 
(49) a  rm : „Familia cre tin  este inclus  în a a m -
sur  în misterul Bisericii, încât ia parte, în felul ei, la 
misiunea de mântuire proprie Bisericii.

În plus, între 4 i 25 octombrie 2015 a va avea 
loc la Roma cea de-a XIV-a Adunare General  Ordinar  
a Sinodului Episcopilor, convocat de Papa Francisc, pe 
tema Voca ia i misiunea familiei în Biseric  i în lume.

Atunci când o familie tr ie te unitatea i comu-
niunea, devine o r spânditoare a comuniunii S  ntei 
Treimi i a leg mântului dintre Cristos i Biseric , a 
c rui imagine ea este.

inând cont de acestea, împreun  cu p rintele 
Mihai Tegze  i cu p rintele Mihai V t m nelu, am do-
rit pentru Eparhia noastr  o întâlnire a familiilor. Prin 

urmare, v  invit m la întâlnirea Eparhial  a Familiilor 
care va avea loc la M n stirea Maica Domnului din 
Oradea, duminic  22 martie 2015.

Ne dorim ca aceast  prim  întâlnire a familiilor 
din Eparhia de Oradea s   e un prilej de comuniune i 
de har în Domnul.

+ Virgil BERCEA

Papa Francisc salut  Episcopii 
din Ucraina

“Port în inim  aceea i dorin  i m  unesc rug -
ciunii voastre, pentru ca cât mai rapid s  vin  pacea în 
patria voastr ”. Este salutul Papei Francisc adresat epi-
scopilor din Ucraina, a  a i la Roma pentru vizita “ad 
limina” i prezen i ast zi în Pia a San Pietro al turi de 
pelerinii diverselor eparhii ale lor.

“Fra ilor i surorilor, tiu c  printre multe inten-
ii pe care le aduce i la mormintele Apostolilor, este i 

aceea de a cere pacea în Ucraina, sunt vorbele Papei 
care le-a transmis salutul i în limba ucrainean . Port 
în inim  aceea i dorin  i m  unesc rug ciunii voastre, 
pentru ca cât mai repede sa vin  pacea în patria voastr . 
Dumnezeu s  v  binecuvânteze”.

Biroul de pres : www.agensir.it

Papa Francisc: cre tinii cop i 
uci i, “M rturia care strig ”

“Sângele fra ilor no tri cre tini este o m rturie 
care strig . Nu conteaz  c  sunt catolici, ortodoc i, 
cop i, luterani: sunt cre tini! i sângele îi acela i. Sân-
gele îl m rturise te pe Cristos”.

Astfel Papa Francisc, primindu-l ieri pe John P. 
Chalmers, reprezentantul Bisericii Reformate din Sco ia, 
i-a esprima durerea sa pentru moartea celor 21 de cre -

tini cop i egipteni uci i de c tre jihadi tii statului islamic. 
“Spuneau doar: Isuse ajut -m . Au fost asasina i pentru 
simplul fapt de a   cre tini”, a amintit Papa Francisc.

“Amintind ace ti fra i care au murit pentru faptul 
de a-L m rturisi pe Cristos, cer s  încurajez pe unul i altul 
s  mearg  înainte cu acest ecumenism, care încurajeaz  
ecumenismul sângelui. Martirii sunt ai tuturor cre tinilor”.

Biroul de pres : www.agensir.it
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(continuare în pag. 15)

C S TORIA, ÎNTÂLNIRE CU VIA A
Ioan M GHERU AN

C s toria este leg mântul prin care un b rbat i o 
femeie formeaz  împreun  o comunitate intim  de via  
i de iubire, rânduit prin îns i natura sa spre binele so i-

lor, precum i spre na terea i educarea copiilor. Dumne-
zeu-Tat l este întemeietorul C s toriei, iar Isus Cristos a 
binecuvântat-o la nunta din Cana i a ridicat-o la demni-
tatea de sacrament al Bisericii. „Sfânta Scriptur  se des-
chide cu episodul cre rii b rbatului i femeii dup  chipul 
i asem narea lui Dumnezeu (Gn.1,26-27) i se încheie 

cu viziunea «nun ii Mielului» (Ap.9,7-9). De la un ca-
p t la altul, Scriptura vorbe te despre c s torie i despre 
«misterul» ei, despre întemeierea ei i despre sensul pe 
care Dumnezeu i l-a dat, despre originea i despre scopul 
ei, despre diferitele sale realiz ri pe tot parcursul istoriei 
mântuirii, despre greut ile izvorâte din p cat i despre 
reînnoirea sa «în Domnul» (1Co.7,39), în noul leg mânt 
dintre Cristos i Biseric ”. (1)

Tr s turile fundamentale ale C s toriei sunt 
unitatea i indisolubilitatea între cei boteza i. Din ac-
tul uman prin care so ii se d ruiesc i se primesc unul 
pe altul, se na te i în fa a societ ii o institu ie stabi-
l , de orânduire divin . Aceast  leg tur  sfânt , care 
are în vedere, atât binele so ilor i al copiilor, cât i al 
societ ii este n scut  din izvorul divin al dragostei i 
constituit  dup  modelul unirii dintre Cristos i Biseri-
c . Isus Cristos iese în întâmpinarea so ilor cre tini cu 
Sacramentul C s toriei. Comuniunea conjugal  este ca 
un cadou reciproc între dou  persoane. Este o uniune 
intim  pentru binele so ilor i al copiilor i impune  -
delitatea reciproc  a so ilor bazat  pe iubire i pe unita-
tea indestructibil  dintre ei. 

Isus a iubit Biserica i S-a dat pe Sine pentru ea, 
iar so ii, prin d ruire reciproc , consolideaz  familia. 
Iubirea conjugal  este c l uzit  i îmbog it  de pute-
rea r scump r toare a lui Cristos i de ac iunea mân-
tuitoare a Bisericii, pentru ca so ii s   e ajuta i i în-
curaja i în misiunea lor sublim  de tat  i mam . Prin 
Jertfa mântuitoare a lui Isus, omul este conectat la via a 
ve nic  i i se cere s  se uneasc  cu El i cu întreaga 
crea ie pentru a pream rii pe Dumnezeu. Iubirea este 
virtutea teologic  fundamental  i liantul familiei. 

Iubirea nu poate   separat  de via  pentru c  se 
manifest  în via  i prin via  ca urmare a raport rii 
ei la Dumnezeu i la aproapele. Prima familie a fost 
constituit  din Adam i Eva. „ i a pus Adam femeii 
sale numele de Eva, adic  via , pentru c  ea era s  
 e mama tuturor celor vii” (Gn. 3,20). În cadrul famili-
ei, femeia z misle te i este purt toarea vie ii, b rbatul 
ap r  via a i iubirea, iar copiii sunt rodul iubirii con-
jugale i contribuie, în felul lor, la s  n irea p rin ilor 
 ind darul cel mai pre ios al C s toriei. Familia este 

celula de baz  a societ ii, sanctuarul vie ii i iubirii. 
„Femeia pe care Dumnezeu o «pl smuie te» din coasta 

b rbatului i pe care i-o aduce b rbatului, treze te din 
partea acestuia un strig t de admira ie, o exclama ie de 
iubire i de comuniune” (2): „ aceasta-i os din oasele 
mele i carne din carnea mea” (Gn.2,23).

 Comuniunea iubirii dintre b rbat i femeie este 
primul act de acceptare i convie uire a so ilor i st  la 
temelia tuturor familiilor, iar dragostea dintre so i este 
nevoie s  se exprime în mod cuviincios, s  sporeasc  
i s  se maturizeze. Via a este un dar, care odat  primit 

nu este permis a   p strat într-un loc tainic, ci trebuie 
s   e d ruit din genera ie în genera ie pentru ca via a 
s  se poat  perpetua i primenii prin iubire. Dumnezeu, 
St pânul vie ii, a încredin at oamenilor misiunea nobil  
de a ocroti via a. „Via a omului i îndatorirea de a o 
transmite nu sunt limitate la lumea aceasta i nici nu 
pot   m surate i în elese numai în cadrul ei, ci se refe-
r  mereu la destinul ve nic al oamenilor”. (3) 

Omul, creat din iubire, Dumnezeu l-a chemat la 
iubire i a s dit în  in a sa iubirea ca voca ie fundamen-
tal , înn scut . Magisteriul Bisericii Catolice adreseaz  
mamelor purt toare de via  un adev rat imn de recuno -
tin : „V  mul umim, mame eroice, pentru iubirea voas-
tr  neînvins ! V  mul umim pentru încrederea neclintit  
în Dumnezeu i în iubirea lui. V  mul umim pentru jert-
 rea vie ii voastre. Cristos în misterul pascal va r spun-

de la darul pe care I l-a i f cut. Într-adev r, El are puterea 
s  v  dea înapoi via a pe care I-a i adus-o în dar”. (4)

Dumnezeu a creat pe om dup  chipul S u, b r-
bat i femeie, i a binecuvântat iubirea lor cu rodnicie: 
„Cre te- i i v  înmul i i i umple i p mântul i-l su-
pune i” (Gn.1,28). B rbatul i femeia sunt crea i unul 
pentru cel lalt în deplin  egalitate i pentru ajutor unul 
fa  de altul: „De aceia va l sa omul pe tat l s u i 
pe mama sa i se va uni cu femeie sa i vor   amândoi 
un trup” (Gn.2,24). C s toria este unitate nestr muta-
t  a vie i so ilor care „nu mai sunt doi, ci un singur 
trup. Deci, ce a unit Dumnezeu omul s  nu despart ” 
(Mt.19,6). Leg tura matrimonial  se bazeaz  pe liberul 
consim mânt exprimat, pe iubirea reciproc  i prime -
te pecetea divin  a statorniciei. Unitatea i indisolubili-
tatea C s toriei rezult  din leg mântul f cut în fa a lui 
Dumnezeu, care poart , atât amprenta iubirii de logod-
n  dintre Cristos i Biseric , cât i cununa dragostei a 
c rei caracteristic  fundamental  este ve nicia: „Dra-
gostea nu cade niciodat ” (1Co.13,8). Dragostea este 
singura virtute care ne va înso ii i dincolo de mormânt 
din care cauz  ea trebuie ap rat  i nu este permis ni-
m nui s  o vat me în vreun fel. 

Cu toate acestea  ecare om face experien a r u-
lui, atât în sine cât i în jurul s u. O astfel de experien  
î i pune amprenta i pe rela iile dintre b rbat i femeie. 
Unitatea familiei adeseori este amenin at  de discordie, 
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(urmare din pag. 14)

Asocia ia Caritas Eparhial Oradea, prin Centrul de 
Îngrijire la Domiciliu (CID), este mereu aproape de cei 
bolnavi. La fel ca în  ecare an, i în 2015, cu ocazia Zilei 
Interna ionale a Bolnavului (11 februarie), organiza ia a 
oferit posibilitatea persoanelor din comunitate s  efectueze 
un consult medical gratuit.

Persoanele doritoare au bene  ciat de testarea gli-
cemiei, m surarea tensiunii arteriale i, li s-a acordat vi-
tamina C, pentru pro  laxia r celii i a gripei. Astfel, au 
bene  ciat de serviciile medicale acordate 78 de persoane, 
cu vârsta cuprins  între 20 i 90 de ani. Dintre acestea, 29 
de persoane au fost direc ionate c tre medicul de familie 
deoarece, la m surarea tensiunii arteriale i glicemiei, au 
fost depistate valori patologice.

Ligia DEAC

Ziua Interna ional  a Bolnavului

1. CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, edi ia a III- a 2003, 
1602; 2. Idem,  371; 3. CONCILIU VATICAN II, Constitu ia pas-
toral  Gaudium et spes, nr. 51, p.399; 4. PAPA IOAN PAUL AL II 
- LEA, Enciclica Evangeluim  Vitae, 86;

rela iile dintre so i sunt deformate de acuze reciproce, 
de in  delitate i de con  icte, care pot degenera în ur  
sau desp r ire. Aceast  dezordine din unele familii nu 
provine de la natura b rbatului sau a femeii i nici din 
natura rela iilor dintre ei, ci din libertatea gre it în e-
leas , care a generat p catul cu ruperea comuniunii 
de la început dintre b rbat i femeie. Dar bunul Dum-
nezeu nu a p r sit pe om din cauza p catului i nu a 
permis s  se destrame ordinea crea iei, chiar dac  ea 
este grav tulburat . Pentru a vindeca r nile p catului 
i pentru ap rarea familiei, bunul Dumnezeu a trimis 

ca ajutor harul S u, care s  refac  unitatea vie ii celor 
doi so i, i a l sat suferin ele, care trezesc con tiin a i 
fac pe om s  în eleag  gravitatea p catului. C s toria, 
prin d ruirea de sine, ajut  la învingerea egoismului, 
a închist rii omului în sine, la deschiderea spre cela-
lalt, pentru respectul i ajutorul reciproc: „Supune i-v  
unul altuia întru frica lui Cristos” (Ef.5, 21).

 Harul C s toriei între cre tini este sacrament al 
Noului Leg mânt i rod al Crucii lui Cristos, care este 
izvor i centru al oric rei vie i cre tine. Iubirea este 
voca ia fundamental  i înn scut  în  ecare persoan . 
Omul nu poate tr i f r  iubire. El r mâne o  in  de ne-
în eles, iar via a lui este lipsit  de sens în cazul în care 
lipse te iubirea. Iubirea porne te din inim , sediul sim-

mintelor l untrice i cuprinde întreaga  in . „B r-
ba ilor, iubi i pe femeile voastre, dup  cum i Cristos 
a iubit Biserica i S-a dat pe Sine pentru ea, ca s  o 
s  n easc ” (Ef.5,25-26). 

Iubirea reciproc  i consim mântul liber ex-
primat sunt elementele constitutive ale Sacramentului 
C s toriei. Preotul prime te consim mântul mirilor în 
numele Bisericii i d  binecuvântarea Bisericii impri-
mând C s toriei caracterul de realitate eclezial . Este 
necesar ca familia s  se întoarc  la func ia ei de baz  
stabilit  de la început prin planul lui Dumnezeu, care 
este adev rata comuniune intim  de via  i de iubire, 
de bun tate i de frumuse e, de demnitate i armonie 
în p rt ie cu Creatorul. Biserica este con tient  de 
misiunea special  pe care o are de a ocroti demnitatea 
C s toriei pentru ca familia s  poat  pune în practi-
c  înalta responsabilitate de a transmite via a uman ; 
de a descoperi, de a p zi i de a comunica iubirea, ca 
pe o re  ectare vie i ca o partajare real  la iubirea lui 
Dumnezeu pentru omenire, i a dragostei Domului Isus 
Cristos pentru mireasa Sa nenuntit , Biserica.

Miercuri 4 Februarie, la orele 19.00, în Sala Bedetti din Palatul Arhie-
piscopiei, S. E. Card. Carlo Caffarra au fost semnate decretele de în  in are a 
doua parohii personale pentru credincio ii greco-catolici români i ucrainieni.

Acest act este recunoa terea de  nitiv  a unei prezen e deja adânc înr -
d cinate în Dieceza „petroniana”.

Cele dou  noi parohii vor avea o structur  particular , prev zut  de 
Codul Dreptului Canonic, deoarece nu vor   legate de un anume teritoriu ca 
i celelalte, ci î i vor extinde asisten a pastoral  asupra tuturor credincio ilor 

români i ucrainieni de rit bizantin, prezen i în Diecez , în colaborare cu pa-
rohiile teritoriale.

Biroul de pres

Semnarea decretului de în  in are a Parohiei de la Bologna
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Conferin a „Migra ia romilor: dileme i per-
spective ale Uniunii Europene”, organizat  de Asoci-
a ia Caritas Eparhial Oradea, împreun  cu Episcopia 
Greco-Catolic  de Oradea, sub patronajul Conferin ei 
Episcopilor Catolici din România i cu sprijinul Reno-
vabis, a început miercuri, 18 februarie 2015, cu Sfân-
ta Liturghie în rit latin, la Biserica cu Hramul Sfântul 
Gheorghe din curtea Seminarului Teologic i a continu-
at lucr rile la Hotel Continental.

În deschiderea conferin ei au vorbit Pr. Olimpiu 
Todorean, pre edintele Asocia iei Caritas Eparhial, în 
calitate de organizator, PSS Virgil Bercea, Episcopul 
Greco Catolic de Oradea, în calitate de gazd  a eveni-
mentului, PSS Petru Gherghel, Episcop Romano Cato-
lic de Ia i, responsabil cu migra ia în Conferin a Epi-
scopal  Român  sub a c rui patronaj se ine conferin a, 
i Monica Klek, referent Renovabis pentru România, în 

calitate de sus in tor al evenimentului.
Conferin a se vrea una interactiv  i este plani  -

cat  ca o experien  de împ rt ire, gândire i înv are. 
Evenimentul va oferi participan ilor un cadru în care 
ace tia s - i împ rt easc  experien ele din proiecte, 
bunele practici, dar i s  pun  întreb ri la care s  g -
seasc  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.

Conferin a se adreseaz  cu prec dere speciali ti-
lor i persoanelor active în domeniul migra iei romilor, 
atât din rile de origine ale migran ilor, cât i din rile 
de destina ie ale acestora.

61 de reprezentan i ai institu iilor guvernamenta-
le na ionale, ai institu iilor europene cu responsabilit i 
în acest domeniu, ai societ ii civile i ai diverselor or-
ganiza ii reprezentative ale romilor din 8 ri, Belgia, 
Bosnia i Her egovina, Bulgaria, Elve ia, Germania, 
Italia, Ungaria i România, au participat la aceast  con-
ferin  i au lucrat împreun  la g sirea unor modalit i 
mai bune, mai e  ciente de a aborda aceast  chestiune 
actual  i, în acela i timp, provocatoare

Caritas

„Migra ia romilor: dileme i perspective ale Uniunii Europene”
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Mar i, 17 februarie 2015, la sediul Episcopiei 
Greco-Catolice de Cluj-Gherla, în sala de edin e, s-a 
desf urat o întâlnire a comisiilor eparhiale de redac-
tare a planurilor integrate de dezvoltare, convocat  i 
moderat  de Monica Kleck, referent Renovabis pentru 
România. Amintim c  în a doua parte a anului 2014, 
cele ase Eparhii ale Bisericii Greco-Catolice au lucrat 
 ecare pentru un plan integrat de dezvoltare (PID), 

existând i patru întâlniri la nivel inter-eparhial: la 
Blaj, la Oradea, la Baia Mare, i în  ne la Cluj-Napo-
ca. Aceste PID-uri au fost trimise la Renovabis în luna 
ianuarie a acestui an,  ind prezentate la sfâr itul acelei 
luni la o întâlnire a mai multor  nan atori catolici, din 
Germania dar i din alte ri precum SUA, Marea Bri-
tanie sau Polonia.

Primul moment, dup  prezentarea participan i-
lor, a constat în punerea în comun a opiniilor privind 
plusurile i minusurile din procesul de redactare, r s-
punzându-se de asemenea la întreb rile „Ce a lipsit?”, 
respectiv „Ce am înv at?” din acest proces. Timpul 
avut la dispozi ie pentru lucrul la PID a fost în general 
considerat prea scurt, dar între aspectele percepute ca 
pozitive în viziunea tuturor a fost mai întâi oportunita-
tea de cunoa tere între Eparhii a realit ilor locale, re-
spectiv îns i re  ec ia realizat  în aceste luni i concre-
tizat  în documentele redactate. Referentul Renovabis 
a împ rt it apoi experien a prezent rii PID-urilor în 
fa a  nan atorilor, faptul c  aceste planuri au constituit 
pentru ei o surpriz  pl cut . Pe moment, Renovabis a 
sus inut i coordonat munca de redactare a PID-urilor 
doar cu Biserica Greco-Catolic  din România, dar ini-
iativa se va extinde în timp i în alte ri, precum i la 

ritul latin. Desigur, nu au fost doar aspecte pozitive, co-
misiile prezente  ind informate i asupra unor aspecte 

Întâlnire de evaluare a planurilor integrate de dezvoltare a 
eparhiilor

de îmbun t it, de natur  tehnic , dar nu numai.
Un alt punct esen ial al întâlnirii l-a constituit în-

elegerea pa ilor urm tori, dat  ind c  planul integrat 
de dezvoltare are nevoie acum de detaliere în planuri 
concrete de activit i, de monitorizare a  ec rei priori-
t i în parte, de identi  carea stadiilor curente i a indi-
catorilor de urm rit pentru raportarea la  nal de drum 
– PID-urile sunt pentru perioada 2015-2019. În ultima 
parte a întâlnirii s-a tratat problema cunoa terii de c tre 
preo i i credincio i a planului integrat de dezvoltare 
din Eparhia proprie. Acest fapt, s-a v zut în timpul lu-
cr rilor, a fost deja f cut prin diverse întâlniri (adun ri 
eparhiale, întâlniri protopopiale, întâlniri cu laicii), dar 
se va continua prin diverse mijloace, inclusiv prin ca-
nalele de pres  ale Bisericii. Dup  ce i s-a mul umit 
Monic i Kleck pentru participare, pentru cele împ rt -
ite i în general pentru sprijinul acordat Bisericii Gre-

co-Catolice, întâlnirea s-a încheiat cu masa de prânz la 
cantina Episcopiei.

www.bru.ro

Lunar, preo ii greco-catolici din Protopopiatul 
imleu Silvaniei particip  la o reculegere spiritual . 

Întâlnirea din aceast  lun  a avut loc ieri, 13 februarie, 
i s-a desf urat la Por , în biserica monument istoric 

din localitate. Programul a început la ora 10.00, cu ce-
lebrarea slujbei religioase, dup  care preo ii s-au de-
plasat la Marca, unde au vizitat biserica nou  a  at  în 
construc ie. Reîntor i în satul Por , clericii au discutat 
probleme administrative, dup  care a urmat medita ia 
despre Postul Mare – care va începe pe data de 23 fe-
bruarie – i a fost inut  de preotul Ciprian Burda . Ur-
m toarea reculegere spiritual  se va organiza la Plopi , 
în jurul datei de 15 martie.

Ioana GALE: www.salajulpursisimplu.ro

Reculegere spiritual
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“A fost odat  ca niciodat ” este începutul oric rei 
pove ti frumoase, cu prin i, prin ese i desigur cu oas-
pe i gata oricând de o petrecere pe cinste. A a a început 
i povestea noastr , sâmb t , 14 februarie 2015. Dup  

cum putem a  a din invita ia d ruit  din inimi tuturor 
celor ce vroiau s  ne înso easc  pe acest drum pres rat 
cu bucurie, dansuri, zâmbete, voie bun  i dup  cum 
ne-a fost prezentat la început “vestita tombola regal ” 
acest frumos eveniment s-a desf urat la castelul Tobi-
as din regatul B i a, unde regele Filip i regina Isabela 
i-au întâmpinat cu mult drag pe a tepta ii oaspe i. Am 
avut deosebit  pl cere de a avea în mijlocul nostru pe 
p rintele protopop de Beiu , Zima Zorel.

Am avut deosebit  pl cere nu numai de a g zdui 
a a zisa “Petrecere la castel” ci i de a începe progra-
mul acelei frumoase dup  amiezi. 

Pentru început, p rintele Marcel Rosta  a urat 
bun venit tuturor celor ce i-au dedicat din timpul lor 
pentru a   al turi de noi. În timp ce regele i regina se 
prezentau în fa a invita iilor, paji de la frumosul lor cas-
tel ofereau o pat  de culoare h inu elor alese cu mare 
grij  i cu mult  iubire de micu ii cu zâmbete juc u e. 

i aici m  refer, în special, la acel mic simbol primit de 
 ecare, acea mic   oricic  oferit  ca amintire, o amin-

tire a unei frumoase zi… Iar pentru cei mai îndr zne i 
am “creat” o adev rat  tombol , unde în func ie de 
biletele cump rate, se puteau câ tiga diverse premii. 
Programul a început cu un dans regal urmat de jocul 
“Hipodromul” prezentate de Parohia B i a, care a cap-
tat instantaneu aten ia tuturor.

Cu emo ie i bucurie în su  ete, copiii din Paro-
hia Beiu  ne-au bucurat inimile cu un frumos i energic 
dans. A urmat recitarea unei poezii i un beatbox pe 

A fost odat  ca niciodat … un Carnaval

cinste, ambele sus inute de aceea i copila i talenta i.
Dup  multe dansuri i jocuri i o frumoas  de-

monstra ie de volei a copiilor din Parohia tei, a urmat 
mult a teptata tombol  regal  pentru care cei mul i din-
tre copii au cump rat cel pu in dou  bilete. Aceasta a 
fost prezentat  de Sora Antonella care a captat imediat 
aten ia copila ilor ner bd tori s  li se extrag  num rul 
câ tig tor. 

Dup  pauza de mas , la care au fost servite nenu-
m rate bun t i culinare, copiii au putut s  î i fac  poze 
într-un loc special amenajat, împreun  cu cei dragi.

Spectacolul s-a terminat cu verdictul a teptat de 
c tre to i. Câ tig torul esteeeeee… Parohia Beiu ! Ea 
va  , dup  bine cunoscuta tradi ie, gazda Carnavalului 
din anul viitor.

Vrem s  mul umim Parohiilor Beiu , tei, Dr -
goteni i Pocola i tuturor acelora care au fost al turi de 
noi în aceast  zi magic . V  mul umim anticipat i v  
mai a tept m pe la noi!

Pr. Marcel ROSTA

Locul: Trei biserici greco-catolice din Oradea 
- Biserica „Maica Domnului” (Olosig); Catedrala 
“Sfântul Nicolae” (Centru) i Biserica “Sfânta Trei-
me” (Nuf rul).

Obiectivul colectei: Strângerea de alimente în 
scopul sprijinirii familiilor a  ate în di  cultate, familii 
ajutate de asocia ia Caritas Eparhial Oradea. Aceast  
colect  este una din activit ile de baz  prin care aso-
cia ia reu e te s  sprijine, pe durata unui an întreg, 
familiile s race.

Modul de desf urare: Înainte de  ecare sluj-
b , credincio ii pot l sa la intrarea în biseric  alimen-
tele aduse de acas . Voluntarii Caritas, sub îndruma-
rea coordonatorului de colect , pe baza unor tabele 
vor prelua alimentele donate, urmând apoi centrali-
zarea acestora. Alimentele vor   distribuite înainte de 

Deschide u a inimii tale!
Colect  de alimente: 1 martie - 5 aprilie 2015

S  ntele S rb tori 
de Pa te, dar i 
în lunile care ur-
meaz .

Mul umim 
tuturor celor care 
ne vor sprijini 
în desf urarea 
acestui eveni-
ment: donatori, 
voluntari, preo i 
sau alt fel de sus-
in tori ai asocia-
iei noastre.

Caritas
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Timotei Cipariu - omagiat la Bibliotec
Istoria românilor a cunoscut schimb ri de diferi-

te forme de-a lungul timpului. Una dintre aceste schim-
b ri a fost cea legat  de scrisul în limba român . Acest 
popor - c ruia datorit  vitregiilor vremurilor i „sor ii”, 
cum spuneau vechii romani, i s-a impus o alt  „lege” i 
o alt  scriere fa  de cea originar  – a cunoscut prin Bi-
seric  slovele, de i ini ial romanii i-au l sat mo tenire 
scrierea cu alfabet latin. Secole de-a rândul, slujbele bi-
serice ti i scrierile cancelariilor domne ti erau facute 
într-o alt  limb  i cu un alfabet str in de originea lor 
roman . Providen a divin  nu i-a uitat pe români i zo-
rii schimb rilor s-au ar tat i românilor. Pas cu pas, cei 
care au înv at în colile Apusului au transmis tuturor 
mesajul originii nobile romane a poporului român. De 
la cronicari au a  at românii „C  de la Râm ne tragem!” 
i de la corifeii „ colii Ardelene” au înv at s  scrie 

române te, nu cu slove, ci cu litere. De la prima gra-
matic  a limbii române a lui Samuil Micu i Gheorghe 

incai (1780), pân  la „Elemente de limb  român  a 
lui Timotei Cipariu” (1854), au trecut zeci de ani, timp 
în care reformele se vor vedea i chiar se vor sim i de 
c tre to i românii.

i iat  c  secolul al XIX-lea îl na te pe Timotei 
Cipariu, acest „stâlp al limbei” cum l-au numit contem-
poranii, cel care a contribuit semni  cativ la introduce-
rea i popularizarea alfabetului latin între români.

Timotei Cipariu (1805-1887), preotul greco-ca-
tolic i profesorul de la Blaj, eruditul i enciclopedis-
tul prin excelen , a dorit o soart  mai bun  poporului 
s u. A dorit ca to i românii s - i cunoasc  originile i 
propria identitate, pentru a   apoi statornici în fa a tu-
turor încerc rilor vie ii i ale istoriei. Personalitatea lui, 
comparabil  cu cea a unui legionar roman bine format, 
care nu- i p r se te camarazii i le insu   idealuri no-
bile, r mâne o piatr  de hotar pentru tiin a  lologic  i 
istoric  româneasc . În spiritul înainta ilor s i, Cipariu 
s-a preocupat cu studiul evolu iei limbii române, reîn-
viind formele i elementele vechi, originale, vorbite de 
români. În  lologia român  este întemeietorul colii de 

etimologie a lim-
bii i totodat  pri-
mul  lolog care 
a sistematizat o 
gramatic  a limbii 
române, editând 
la acea vreme cea 
mai bun  i mai 
bogat  gramatic  
i sintax  a limbii 

române. La 1854, 
în prefa a primei 
sale gramatici in-
titulat  „Elemente 
de limb  româ-
n  dup  dialecte 

i monumente vechi”, î i motiva demersul s u astfel: 
„Gramatica e scien ia în care înv m a ne cunoa te 
limba dup  natura i legile ei, a vorbi i a scrie bene i 
f r  smentele”. Nu i-a uitat nici voca ia preo easc  i 
s-a preocupat de editarea c r ilor biserice ti, postul de 
director al tipogra  ei bl jene  indu-i propice pentru re-
formele limbii pe care le-a preconizat în scrierile sale. 
Nu întâmpl tor, edi ia din 1934 a „Orologhionului” de 
la Blaj (Ceaslov n.a.) îl men iona astfel: „Lui Timoteiu 
Cipariu, celui care înainte cu unasut  ani la A.D. 1835 
a tip rit la Blaj pentru folosul Bisericii i al Neamului 
atunci întâia oar  cu litere str bune aceast  carte”.

La 210 ani de la na terea sa, Biblioteca Jude ean  
„Gheorghe incai” Bihor organizeaz  o expozi ie come-
morativ  dedicat  ilustrului c rturar transilv nean. Vizi-
tatorii vor mai putea vedea facsimile dup  manuscrisele 
lui Timotei Cipariu (originalul se a   la Biblioteca Aca-
demiei Române Filiala Cluj) i câteva c r i  lologice i 
teologice editate de Timotei Cipariu, din colec iile Bibli-
otecii. Vernisajul expozi iei a avut loc luni, 23 februarie 
2015, ora 16.00, în sala mare a Bibliotecii.

Silviu SANA

Pentru preo ii care slujesc în diaspor , vizita unui 
preot din România este foarte bine venit , atât pentru 
preotul paroh, cât i pentru credincio i. Personal, cred c  
o asemenea vizit  poate înt ri colaborarea dintre noi, dar 
i importan a faptului c  se cunoa te cu adev rat exis-

ten a acestor comunit i din diaspor , care se contureaz  
în  ecare an tot mai mult i cu o tot mai bun  stabilitate. 
Acest fapt, prin tot ceea ce poate reprezenta pentru bise-
rica noastr , atât din punct de vedere spiritual, liturgic, 
cultural cât i al tradi iilor noastre, r mâne unul esen ial.

Duminic , 8 februarie, comunitatea parohial  
„San Rocco”, din Vene ia-Mestre, a avut privilegiul i 
onoarea s   e vizitat  de rectorul Seminarului greco-

În vizit  la Parohia din Vene ia-Mestre
catolic din Oradea, pr. Anton Cioba, împreun  cu vice-
rectorul fr. Florin Bode. P rintele a slujit Sf. Liturghie 
i ne-a adresat un cuvânt de înv tur  legat de evan-

ghelia zilei.
Membrii comunit ii noastre au apreciat i au 

fost încânta i de prezen a, în mijlocul nostru, a acestor 
fra i întru credin  i slujitori în via Domnului, cu misi-
unea lor de a preg ti noile genera ii de preo i, din punct 
de vedere teologic, spiritual i cultural.

Membrii comunit ii noastre mul umesc ilu tri-
lor oaspe i pentru prezen a lor i pentru mesajul spiritu-
al pe care l-au l sat.

Pr. Vasile-Alexandru Barbolovici www.bru-italia.eu
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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


