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2 VESTITORUL

S-a n scut în Re i a, la 25 aprilie 1875, ca  u al preo-
tului Ioachim i al Rozaliei. A urmat liceul la Blaj, iar teolo-
gia la Budapesta, hirotonindu-se ca preot celib la 20 septem-
brie 1898. Îndat  dup  hirotonire a ob inut o burs  pentru a 
studia la Viena, la Institutul Sfântul Augustin, unde a r mas 
pân  în 1902, când i-a sus inut doctoratul în teologie. În-
tre 1902-1904 a ocupat func ia de vice notar consistorial i 
arhivar diecezan în Lugoj, iar între 1904-1912 pe cea de pa-
roh i protopop în Or tie. La începutul anului 1912 a fost 
numit vicar foraneu al Ha egului, iar în 4 noiembrie acela i 
an episcop al Lugojului. S  n irea sa a avut loc la Blaj, în 14 
ianuarie 1913, prin participarea mitropolitului Victor Mihali 
de Ap a i a episcopilor Demetrie Radu de Oradea i Vasile 
Hossu de Gherla.

Ca paroh i protopop a depus eforturi pentru a dezvol-
ta sentimentul religios în inimile enoria ilor din mediul rural, 
organizând, împreun  cu canonicul Iacob Radu, i cu proto-
popul clujean Dr. Elie D ianu, începând cu 14-16 decembrie 
1904, a a-numitele „misiuni sacre poporale”, prima dintre 
ele  ind cea din localitatea Cugir, jude ul Hunedoara. A în-
treprins un ir de vizita ii canonice, precum i, începând cu 
1912, pelerinaje periodice la m n stirea Prislop din apropie-
rea Ha egului, unde se aducea de la Blaj, în procesiune, o ve-
che icoan  Maicii Domnului f c toare de minuni. În toamna 
lui 1913, adic  la un an de la numirea sa ca episcop, a deschis 
Seminarul teologic de la Lugoj, într-o cl dire impun toare, 
construit  pe vremea antecesorului s u Vasile Hossu, iar în 
1914 coala normal  de înv toare, a ezat  într-un edi  ciu 
donat tot de c tre cel amintit. La 25 februarie 1922 a fost 
numit episcop de Oradea,, instalarea sa f cându-se la 3 mai 
acela i an, cu participarea unui mare num r de preo i i laici. 
Programul s u, anun at cu acea ocazie, urm rea s  restaureze 
pro  lul moral religios al enoria ilor din diecez , zdruncinat 
de avatariile r zboiului i ale urm rilor sale. El era convins 
c  acest lucru se putea face cu ajutorul „Reuniunilor religioa-
se”, dintre care mai însemnate erau cele „Mariane”, alc tuite 
din femei, i „Pauliene”, compuse din b rba i. Prin grija sa 
s-a reorganizat a a-numita „Reuniune de misiuni”, precum i 
„Asocia ia de adoratori”, menite a ajuta opera de reformare a 
clerului, „obligat” periodic s  participe la exerci ii spirituale. 
Sub p storirea sa, marcat  de împu inarea, pân  aproape de 
„des  in are”, a propriet ii funciare a diecezei, s-au construit 
sau reparat o mul ime de biserici i case parohiale, s-a mo-
dernizat sta iunea climateric  Stâna de Vale (prin construi-
rea, în 1925, a hotelului „Excelsior”, ast zi disp rut, dotat cu 
înc lzire central , sal  de proiec ie cinematogra  c  i popi-
c rie, a unor cabane pentru armat , a unei gr dini botanice 
„in nuce”, amenajat  de c tre profesorul Alexandru Borza, 
a c ii ferate înguste pe Valea Iadului, dat  în exploatare în 
1936, i în  ne, în 1939, a unei frumoase biserici din pia-
tr , demolat  în anii 1961-1962 de regimul comunist ateu i 
criminal). În 1923 a efectuat o c l torie sau vizit  „ad-limi-
na” la Roma, unde i s-a acordat titlul de „Asistent la Tronul 
Papal”, pe care o va repeta în luna mai 1925, împreun  cu 
episcopii Iuliu Hossu i Alexandru Niculescu, de ast dat  în 
fruntea unui numeros grup de enoria i pelerini.

Sub arhip storirea sa, în zilele de 15-16 iunie 1927 
s-a s rb torit aniversarea a 150 de ani de la întemeierea 
Episcopiei greco-catolice de Oradea, când Sfântul P rinte 

Pius al XI-lea i-a acordat distinc ia „Paliul arhiepiscopal”. 
Aceast  memorabil  festivitate a fost „eternizat ” prin încas-
trarea unei inscrip ii în peretele de nord al Catedralei Sfântul 
Nicolae, cuprinzând data întemeierii i a anivers rii, nume-
le lui Valeriu Traian Fren iu i al „gloriosului rege al Ro-
mâniei Ferdinand I”, împreun  cu promisiunea solemn  de 
m rturisire a „credin ei catolice” i a devotamentului c tre 
Scaunul Papal, personi  cat atunci de Papa Pius a XI-lea. A 
fost apreciat i de guvernul român, care în 1926 i-a acordat 
distinc iile de „Mare o  er al Ordinului Coroanei României” 
i „R splata muncii pentru biseric ”. În 1928 a organizat i 

patronat aniversarea centenar  a întemeierii Liceului Samuil 
Vulcan din Beiu , un adev rat eveniment cultural prin am-
ploarea sa i prin notorietatea participan ilor, între care s-a 
num rat i generalul Berthelot. Cu sprijinul material al lui 
Valeriu Traian Fren iu s-au tip rit mai multe periodice („Ves-
titorul” care a ap rut la Oradea, din 1925 cu nicio întrerupere 
pân  în 1948 i „Observatorul” la Beiu , între 1928 i 1934). 
În vederea unei mai temeinice preg tiri a preo imii, a mijlocit 
„ridicarea”, din 1922 a Seminarului greco-catolic din Oradea 
la rangul de Academie teologic , dotat  cu profesori foarte 
instrui i, de pe b ncile c reia au ie it, pân  la des  in area 
sa în 1948, absolven i cu solide cuno tin e de specialitate. 
În fruntea corului de la Catedrala Sfântul Nicolae l-a adus 
pe distinsul profesor i compozitor Francisc Hubic, care a 
introdus acolo muzica bisericeasc  cu acompaniament de or-
chestr , obi nuind s  organizeze concerte în diferite localit i 
din afara diecezei. Ca membru în senatul României i-a adus 
contribu ia, al turi de ceilal i ierarhi greco-catolici la diferite 
legi privind via a religioas , inclusiv la încheierea Concor-
datului cu Sfântul Scaun. El a în  in at „Pavilionul de var ” 
(un fel de vil ) de la Huta Fini ului, precum i pesc ria i 
cresc toria de porci mangali , hr ni i cu resturile de mânca-
re de la internatele colilor din Beiu . A construit o frumoas  
cas  în Beiu , „vis-a-vis” de internatul liceului Samuil Vul-
can, destinat  ca locuin  pentru eful Domeniului de aici, 
precum i o sal  de gimnastic , dotat  cu aparate moderne, 
la liceul greco-catolic de fete; a ridicat apoi, la Holod o re-
edin  domenial  solid , din c r mid , un depozit pentru 

p strarea recoltelor de pe propriet ile de acolo, i o moar  
cu aburi, care lucra în regim antreprenorial pentru nevoile 
popula iei. A dispus introducerea iluminatului electric în câ-
teva biserici, precum i în cl dirile domeniului; a comandat 
i  nan at „lucrarea” unui iconostas artistic, pentru capela 

din incinta Palatului episcopal din Oradea, pe care a dispus 
s-o picteze reputatul artist Pall, a l rgit i modernizat „corul” 
bisericii catedrale Sfântul Nicolae, a terminat construc ia ari-
pii noi, începute sub arhip storirea episcopului martir Deme-
trie Radu, a complexului de cl diri ale Seminarului teologic, 
devenit Academie, i a dispus ca edi  ciului de la strad  al 
acesteia s  i se adauge înc  un etaj, în stil neobrâncovenesc. 
În ciuda faptului c , dup  reforma agrar  din 1921, dieceza 
s r cise considerabil, a acordat elevilor merituo i i s raci, 
numeroase burse de studii,  ind, din aceast  cauz , foarte 
apreciat i iubit de enoria ii tineri.

În timpul r zboiului a dispus, în mai multe rânduri, 
ca preo ii din subordinea sa s  fac  colecte pentru ajutorarea 
solda ilor de pe front i a v duvelor i orfanilor celor c zu i 
în lupte. A murit la închisoare, în 11 iulie 1952. 

Episcopul Martir Valeriu Traian Fren iu - 140 de ani de la na tere
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Milostivirea Divin  dep e te orice limit
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 Alocu iunile Papei Francisc la Rug ciunea Angelus
S   m martori credibili ai Învierii 

19.04.2015
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Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
În lecturile biblice din liturgia de ast zi r sun  de 

dou  ori cuvântul „martori”. Prima dat  este pe buzele lui 
Petru: el, dup  vindecarea paraliticului la poarta templu-
lui din Ierusalim, exclam : „L-a i ucis pe autorul vie ii, 
dar Dumnezeu l-a înviat din mor i: noi suntem martori ai 
acestor lucruri” (Fap 3,15). A doua oare este pe buzele lui 
Isus înviat: El, în seara de Pa ti, deschide mintea disci-
polilor la misterul mor ii i învierii sale i le spune: „Voi 
sunte i martori ai acestor lucruri” (Lc 24,48). Apostolii, 
care au v zut cu ochii lor pe Cristos înviat, nu puteau s  
in  sub t cere experien a lor extraordinar . El li s-a ar -

tat pentru ca adev rul învierii Sale s  ajung  la to i prin 
m rturia lor. i Biserica are misiunea de a prelungi în timp 
aceast  m rturie;  ecare botezat este chemat s  m rturi-
seasc , prin cuvinte i prin via , c  Isus a înviat, c  Isus 
este viu i prezent în mijlocul nostru. Noi to i suntem che-
ma i s  d m m rturie c  Isus este viu.

Putem s  ne întreb m: dar cine este martorul? Mar-
torul este unul care a v zut, care î i aminte te i poves-
te te. A vedea, a- i aminti i a povesti sunt cele trei verbe 
care îi descriu identitatea i misiunea. Martorul este unul 
care a v zut, cu ochi obiectiv, a v zut o realitate, dar nu 
cu ochi indiferent; a v zut i s-a l sat implicat de eve-
niment. Pentru aceasta î i aminte te, nu numai pentru c  
tie s  reconstruiasc  în mod precis faptele petrecute, ci i 

pentru c  acele fapte i-au vorbit i el le-a perceput sensul 
profund. Atunci martorul poveste te, nu în manier  rece 
i dezlipit , ci ca unul care s-a l sat pus în discu ie, i din 

acea zi i-a schimbat via a. Martorul este unul care i-a 
schimbat via a.

Con inutul m rturiei cre tine nu este o teorie, nu 
este o ideologie sau un sistem complex de precepte i in-
terdic ii sau un moralism, ci este un mesaj de mântuire, 
un eveniment concret, ba chiar o Persoan : este Cristos 
înviat, viu i unic Mântuitor al tuturor. El poate s   e 
m rturisit de cei care au avut o experien  personal  cu 
El, în rug ciune i în Biseric , printr-un drum care î i are 
fundamentul în Botez, hrana sa în Euharistie, sigiliul s u 
în Mir, continua sa convertire în Poc in . Gra ie acestui 
drum, condus mereu de Cuvântul lui Dumnezeu,  ecare 
cre tin poate s  devin  martor al lui Isus înviat. i m rtu-
ria sa este cu atât mai credibil  cu cât transpare mai mult 
dintr-un mod evanghelic de a tr i, bucuros, curajos, blând, 
pa nic, milostiv. Dac  în schimb cre tinul se las  cuprins 
de comodit i, de vanitate, de egoism, dac  devine surd i 
orb la cererea de „înviere” a atâtor fra i, cum va putea s  îl 
comunice pe Isus viu, cum va putea s  comunice puterea 
eliberatoare a lui Isus viu i duio ia sa in  nit ?

Maria Mama noastr  s  ne sus in  cu mijlocirea ei, 
pentru ca s  putem deveni, cu limitele noastre, dar cu harul 
credin ei, martori ai Domnului înviat, ducând persoanelor 
pe care le întâlnim darurile pascale ale bucuriei i p cii.

Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
Ast zi este a opta zi dup  Pa ti i Evanghelia lui 

Ioan ne relateaz  cele dou  apari ii ale lui Isus Înviat apos-
tolilor aduna i în cenacol: aceea din seara de Pa ti,  ind 
absent Toma, i aceea dup  opt zile,  ind prezent i Toma. 
Prima dat , Domnul le-a ar tat discipolilor r nile trupului 
S u, a su  at asupra lor i a spus: „A a cum m-a trimis Ta-
t l, a a v  trimit i Eu pe voi” (Ioan 20,21). Le transmite 
îns i misiunea Sa, cu puterea Duhului Sfânt.

Îns  în seara aceea lipsea Toma, care n-a voit s  
cread  în m rturia celorlal i. „Dac  nu v d i nu ating r -
nile Sale – a spus el – eu nu cred” (cf. Ioan 20,25). Dup  
opt zile – adic  exact ca ast zi – Isus se prezint  din nou 
în mijlocul discipolilor i se adreseaz  imediat lui Toma, 
invitându-l s  ating  r nile de la mâinile Sale i din coasta 
Sa. Vine în întâmpinarea necredin ei Sale, pentru ca, prin 
semnele p timirii, s  poat  ajunge la plin tatea credin ei 
pascale, adic  la credin a în învierea lui Isus.

Toma este unul care nu se mul ume te i caut , vrea s  
veri  ce personal, s  fac  o experien  personal . Dup  împo-
trivirile i nelini tile ini iale, la sfâr it ajunge i el s  cread , 
de i a înaintat cu efort, dar ajunge la credin . Isus îl a teapt  
cu r bdare i se ofer  di  cult ilor i nesiguran elor ultimului 
sosit. Domnul îi proclam  „ferici i” pe cei care cred f r  s  
vad  (cf. v. 29) – i prima dintre ace tia este Maria, Mama 
Sa -, îns  vine i în întâmpinarea exigen ei discipolului ne-
credincios: „Adu- i degetul t u aici: iat  mâinile mele…” (v. 
27). La contactul mântuitor cu r nile Celui Înviat, Toma ma-
nifest  propriile r ni, propriile pl gi, propriile sfâ ieri, pro-
pria umilire; în semnul cuielor g se te dovada decisiv  c  
este iubit, c  este a teptat, c  este în eles.

Se a   înaintea unui Mesia plin de blânde e, de mi-
lostivire, de tandre e. Acela era Domnul pe care îl c uta, 
în profunzimile ascunse ale  in ei sale, pentru c  a tiut 
mereu c  era a a. i câ i dintre noi c ut m în adâncul ini-
mii s -l întâlnim pe Isus, a a cum este: blând, milostiv, 
tandru! Pentru c  noi tim, în adâncul inimii, c  El este 
a a. Dup  ce a reg sit contactul personal cu bun tatea i 
r bdarea milostiv  a lui Cristos, Toma în elege semni  ca-
ia profund  a Învierii Sale i, transformat intim, declar  

credin a sa deplin  i total  în El, exclamând: „Domnul 
meu i Dumnezeul meu!” (v. 28). Frumoas , frumoas  ex-
presie aceasta a lui Toma!

El a putut s  „ating ” Misterul pascal care mani-
fest  pe deplin iubirea mântuitoare a lui Dumnezeu, bogat 
în milostivire (cf. Efeseni 2,4). Asemenea lui Toma i noi 
to i, în aceast  a doua duminic  din Timpul Pascal, suntem 
invita i s  contempl m în r nile Celui Înviat Milostivirea 
Divin , care dep e te orice limit  uman  i str luce te în 
întunericul r ului i al p catului. Un timp intens i înde-
lungat pentru a primi bog iile imense ale iubirii milostive 
a lui Dumnezeu va   apropiatul Jubileu Extraordinar al 
Milostivirii, a c rui bul  de convocare am promulgat-o 
ieri sear  aici, în Bazilica San Pietro. (...)
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Proclamarea Anului Sfânt al Milostivirii
Papa Francisc a prezidat în 

bazilica Sfântul Petru, sâmb t , 11 
aprilie 2015, vigilia celei de a doua 
Duminici a Pa telui sau a Milosti-
virii Divine, ceremonia solemn  de 
proclamare a Anului Sfânt al Milos-
tivirii. Ritul sacru, care a cuprins i 
rug ciunea Vesperelor, a început în 
fa a Por ii S  nte a bazilicii vatica-
ne, unde mons. Leonardo Sapienza, 
din partea Prefecturii Casei Apos-
tolice, a citit fragmente însemnate 
din Bula Anului Sfânt extraordinar. 
Cu aceea i ocazie, Papa Francisc a 
înmânat bula papal  a Anului Sfânt 
arhipresbiterilor celor patru bazilici papale din Roma i 
mai multor reprezentan i ai Bisericii de pe toate conti-
nentele. 

”Într-un moment de mari schimb ri sociale, Bi-
serica este chemat  s  ofere cu o for  mai mare sem-
nele prezen ei i apropierii lui Dumnezeu”, a spus papa 
Francisc la predica rug ciunii Vesperelor, explicând 
motivele care stau la baza Anului Sfânt al Milostivirii. 
În acela i timp, Pontiful a avut cuvinte clare i puterni-
ce pentru ”violen a nemaiauzit ” pe care o îndur  foar-
te mul i cre tini în timpurile noastre. ”Acesta nu este 
timpul în care s   m distra i, ci unul în care s  r mâ-
nem vigilen i i s  privim la esen ial”. Timpurile de fa  
au nevoie de o Biseric  chemat  s - i reg seasc  sen-
sul misiunii care i-a fost încredin at  de Domnul: s   e 
semn i instrument al milostivirii lui Dumnezeu Tat l:

• ”Anul Sfânt va trebui s  p streze vie dorin a de 
a ti s  capt m numeroasele semne ale blânde ii pe care 
Dumnezeu o ofer  lumii întregi i mai ales celor care 
sunt în suferin , sunt singuri i abandona i, i chiar 
f r  speran a de a   ierta i i de a se sim i iubi i de Ta-
t l. Un An Sfânt, ca s  sim im puternic  în noi bucuria 
de a   fost reg si i de Isus, care ca Bunul P stor a venit 
s  ne caute pentru c  eram r t ci i. Un jubileu, pentru a 
sim i c ldura iubirii sale când ne ia pe umerii s i ca s  
ne duc  din nou la casa Tat lui”. 

Dup  cum se precizeaz  în documentul papal 
Anul Sfânt al Milostivirii este prilejuit de împlinirea, 
pe 8 decembrie 2015, a 50 de ani de la încheierea Con-
ciliului Ecumenic Vatican II. În aceast  zi Pontiful va 
prezida ceremonia solemn  de deschidere a Por ii S  n-
te, care va r mâne deschis  pân  la încheierea Anului 
Sfânt extraordinar, în Duminica solemnit ii ”Cristos, 
Regele universului” de anul viitor, 20 noiembrie 2016. 
În tot acest r stimp au loc mai multe ini iative mondiale 
a c ror desf urare a fost încredin at  de Sfântul P rin-
te Consiliului Ponti  cal pentru Promovarea Noii Evan-
gheliz ri. Totodat , Bisericile locale sunt îndemnate s  
organizeze dup  posibilit i ini iative jubiliare care s  

ofere credincio ilor ocazia în care s  dobândeasc  da-
rul indulgen elor i s  experimenteze blânde ea milos-
tivirii divine.

Redac ia Român  Radio Vatican v  ofer  în cele 
ce urmeaz  un amplu rezumat al Bulei papale ”Miseri-
cordiae vultus”, documentul o  cial prin care Suveranul 
Pontif a proclamat solemn Anul Sfânt al Milostivirii.

Scrisoarea ”Chipul milostivirii”, prin care Sfân-
tul P rinte proclam  Anul Sfânt extraordinar (8 decem-
brie 2015 – 20 noiembrie 2016), este alc tuit  din 25 
de paragrafe majore. Papa Francisc a descris mai în-
tâi tr s turile distinctive ale milostivirii divine punând 
aceast  tem  în lumina chipului lui Cristos. Milostivi-
rea nu este un cuvânt abstract ci un chip care trebuie 
recunoscut, contemplat i slujit. Bula papal  ofer  o 
lectur  trinitar  (nr. 6-9) i insist  în a descrie Biserica 
drept semn credibil al milostivirii: ”Grinda de c p tâi 
care sus ine via a Bisericii este milostivirea” (nr. 10).

Papa Francisc arat  etapele principale care mar-
cheaz  anul jubiliar al milostivirii. Deschiderea aces-
tuia coincide cu cea de a 50-a aniversare de la înche-
ierea Conciliului Ecumenic Vatican II: ”Biserica simte 
necesitatea de a p stra viu acel eveniment. Pentru ea 
începea atunci un nou parcurs al istoriei sale. P rin ii 
conciliari aduna i în Conciliu au perceput de o manie-
r  puternic , asemenea unui adev rat su  u al Duhului 
Sfânt, exigen a de a vorbi de Dumnezeu mai pe în e-
lesul oamenilor din timpul lor. Ab tute zidurile care 
de prea mult  vreme închiser  Biserica într-o citadel  
privilegiat , venise timpul de a vesti Evanghelia într-
un mod nou” (nr. 4). Încheierea Anului Sfânt extraor-
dinar va avea loc ”în solemnitatea liturgic  a lui Isus 
Cristos, St pânul universului, pe 20 noiembrie 2016. 
În ziua aceea, închizând Poarta Sfânt , vom avea mai 
întâi de toate sim minte de gratitudine i mul umire 
fa  de Preasfânta Treime pentru c  ne-a acordat acest 
timp extraordinar de har. Vom încredin a via a Biseri-
cii, omenirea întreag  i cosmosul necuprins St pânirii 
lui Cristos, ca s - i reverse milostivirea ca roua dimine-

(continuare în pag. 5)



5Aprilie 2015

(urmare din pag. 4)

ii pentru o istorie fecund  care trebuie construit  prin 
efortul tuturor în viitorul apropiat” (nr. 5).

O speci  citate a acestui An Sfânt extraordinar o 
reprezint  faptul c  nu va   celebrat doar la Roma dar 
i în toate diecezele din lumea întreag . Poarta Sfân-

t  va   deschis  de papa Francisc la bazilica Sfântul 
Petru pe 8 decembrie 2015 iar duminica succesiv , 13 
decembrie 2015, în toate diecezele din lumea larg . O 
alt  noutate este faptul c  Papa acord  posibilitatea de 
a deschide Poarta Sfânt  i la sanctuare, unde numero i 
pelegrini merg s  se închine.

Papa Francisc preia înv tura predecesorilor 
s i, Sfântul Ioan al XXIII-lea, care vorbea de ”medi-
camentul milostivirii”, i Fericitul Paul al VI-lea, care 
identi  ca spiritualitatea Conciliului Vatican II cu atitu-
dinea Bunului samaritean din Evanghelie.

Bula papal  explic , de asemenea, câteva aspecte 
speci  ce Anului Sfânt jubiliar. Mai întâi de toate, mot-
to-ul ”Fi i milostivi precum Tat l vostru este milostiv”, 
care este luat din Evanghelia dup  Sfântul Luca (6,36). 
Apoi, semni  ca ia pelerinajului i, mai ales, nevoia de 
iertare. O tem  particular , care revine deseori în cu-
vintele papei Francisc, este exprimat  la nr. 15 al docu-
mentului: faptele de milostivire trupeasc  i su  eteasc  
vor trebui reluate pentru ”a retrezi con tiin a noastr , 
deseori adormit  în fa a dramei s r ciei, i pentru a in-
tra tot mai mult în inima Evangheliei, unde cei s raci 
sunt privilegia ii milostivirii divine”. O alt  indica ie se 
refer  la timpul Postului Mare când papa îi va trimite în 
toat  lumea pe a a zi ii ”Misionari ai milostivirii” (nr. 
18). Este vorba de preo i care ”vor primi autoritatea de 
a ierta chiar i p catele a c ror dezlegare este rezervat  
Scaunului Apostolic”. ”Semn al solicitudinii materne a 
Bisericii fa  de poporul lui Dumnezeu”, explic  papa 
Francisc, ei vor   fa  de to i oamenii artizani ai unei 
întâlniri care s   e înc rcat  de umanitate, izvor de 
eliberare i bogat  în responsabilitate, pentru a dep i 
piedicile i a relua via a nou  a Botezului”. În acela i 
timp, Sfântul P rinte cere ca în dieceze s  se organizeze 
”misiuni populare” astfel încât misionarii milostivirii 
s   e ”vestitori ai bucuriei iert rii”. 

Sfântul P rinte men ioneaz  la nr. 20-21 raportul 
dintre dreptate i milostivire, f când s  se vad  c  nu se 
opre te la o viziune legalist  ci c  urm re te s  se ajun-
g  la un parcurs care s  duc  la iubirea milostiv . Înain-
te de aceast  tem  spinoas , Bula papal  atinge la nr. 19 
subiectul violen ei organizate i adreseaz  o rechemare 
vibrant  celor care sunt ”f c tori sau complici” ai co-
rup iei. Pontiful recurge în aceast  privin  la un limbaj 
foarte puternic prin care denun  aceast  ”ran  în putre-
fac ie” i insist  pentru ca pe durata acestui An Sfânt s  
se realizeze o adev rat  convertire. ”Acesta este timpul 
potrivit pentru a schimba via a! Acesta este timpul de a 
l sa ca inima s   e atins ! În fa a r ului comis, chiar i 
a crimelor grave, este momentul de a asculta lacrimile 

celor nevinova i care au fost jefui i de bunurile lor, de 
demnitate, afec iuni i de îns i via a lor. A r mâne pe 
calea r ului este doar surs  de am gire i triste e. Via a 
adev rat  este cu totul altceva. Dumnezeu nu obose te 
în a întinde mâna. Este mereu dispus s  asculte, i eu 
sunt dispus, asemenea fra ilor mei episcopi i preo i. 
E su  cient doar a accepta invita ia la convertire i a se 
supune justi iei, în timp ce Biserica ofer  milostivirea” 
(nr. 19).

Nu putea lipsi referin a la o tem  tradi ional  
pentru Anul Sfânt jubiliar, indulgen a. Aceasta – se ci-
te te la nr. 22 - arat  c  ”iertarea lui Dumnezeu pentru 
p catele noastre nu cunoa te hotar” pentru c  indulgen-
a permite tergerea nu doar a p catului comis dar i 

a oric rei urm ri negative a acestuia asupra comporta-
mentului i gândirii. În aceast  privin , explic  Sfântul 
P rinte, cel care dobânde te indulgen a este ”abilitat s  
ac ioneze mai degrab  cu caritate i s  creasc  în iubi-
re, decât s  cad  din nou în p cat”. 

O ultim  subliniere original  a Sfântului P rinte 
se refer  la milostivire ca tem  cre tin  comun  evreilor 
i musulmanilor. ”Acest an jubiliar tr it în milostivire 

s  favorizeze întâlnirea cu aceste religii i cu celelalte 
nobile tradi ii religioase, s  ne fac  mai deschi i la dia-
log pentru a ne cunoa te i în elege mai bine; s  elimine 
orice form  de închidere i dispre  i s  îndep rteze ori-
ce form  de violen  i discriminare” (nr. 23).

Dorin a papei Francisc este ca acest An special, 
tr it în spirit de împ rt ire a darurilor cere ti, s  de-
vin  ocazie de ”a tr i în via a de zi cu zi milostivirea 
care dintotdeauna Dumnezeu Tat l o revars  asupra 
noastr . În acest jubileu s  ne l s m surprin i de Dum-
nezeu. El nu obose te niciodat  s  ne deschid  inima 
sa ca s  ne repete c  ne iube te i c  vrea s  împart  cu 
noi via a sa. (...) În acest an jubiliar Biserica s  devin  
ecou al Cuvântului lui Dumnezeu care r sun  puternic 
i conving tor ca un cuvânt i gest de iertare, de sprijin, 

ajutor i iubire. S  nu oboseasc  niciodat  în a oferi 
milostivire i s   e mereu r bd toare în a d rui înt rire 
i în a ierta”. Biserica – citim la nr. 25 – ”s  se fac  

voce a  ec rui om i femeie i s  repete cu încredere 
i f r  încetare: «Aminte te- i, Doamne, de îndurarea 
i de milostivirea ta, pentru c  ele sunt din ve nicie!» 

(Ps 25,6)”.
În documentul ”Misericordiae vultus”, papa 

Francisc face deseori referin  la Sfânta Scriptur , la 
Liturghierul Roman i la documentele Conciliului Ecu-
menic Vatican II. Cu o frecven  mai redus , se întâl-
nesc, îns , i trimiteri la Sfântul Ioan al XXIII-lea, Feri-
citul Paul al VI-lea, Sfântul Ioan Paul al II-lea, Sfântul 
Toma de Aquino, Sfântul Beda Venerabilul, Sfântul 
Ioan al Crucii, Sfântul Grigore cel Mare, Sfântul Au-
gustin i Sfânta Faustina Kowalska. 

A. DANC   http://ro.radiovaticana.va
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Tinerii franciscani din „Allegria” la exerci ii spirituale

Noi, tinerii franciscani din grupul “Allegria” ai 
M n stirii Franciscane “Adormirea Maicii Domnului” 
din Oradea, am ales s  petrecem 3 zile din Postul Mare, 
la Lunca Vi agului , pentru a ne reculege spiritual. 

În perioada 27-29 martie 2015, ne-am a  at în 
mijlocul mun ilor, rup i de tot ceea ce înseamn  ora , 
zgomot, poluare, dar cuprin i de vraja naturii. Progra-
mul nostru nu a fost unul solicitant i înc rcat, ci mai 
degrab  unul de relaxare, meditare i preg tire pen-
tru ceea ce va urma (adic  pentru S rb toarea Învierii 
Domnului Nostru Isus Cristos). 

Ajun i acolo, vineri seara, am participat cu to ii 
la Sf. Liturghie celebrat  de p rintele nostru spiritual 
Pr. Cristian Tiba O.F.M. Conv. liturghie celebrat  în rit 
latin, acest fapt reprezentând de fapt deschiderea o  ci-
al  a exerci iilor noastre spirituale. Seara a continuat cu 
cina i cu timp liber pentru medita ie personal . 

Ziua de sâmb t  a început cu Sf. Liturghie, ur-
mat  de prima medita ie. Tema medita iilor pe care 
Pr. Tiba ne-a propus-o a fost: “Personalitatea lui Isus 
Cristos”. Prima medita ie ni l-a prezentat pe Isus care 
a fost, mai întâi de toate, OM , cu “o personalitate sur-
prinz toare”. Privirea lui Cristos ni s-a prezentat ca 
 ind asemenea unei raze de soare care schimb , trans-

form ; privire care tot timpul transmite un mesaj. Am 
constatat c , din p cate, aceast  comunicare fa -n fa  
lipse te în zilele noastre deoarece re elele de sociali-
zare ne atrag de partea lor i alegem de multe ori s  
“vorbim” online , în acest caz privirea lipsind cu de-
s vâr ire. L-am cunoscut pe Isus a a cum era El: f r  
o locuin   x , mereu urmat de s rmani i s raci, cu o 
sensibilitate  n  fa  de  ecare în parte i cu un su  et 
de poet. Isus vorbea prin pilde i parabole, mereu folo-
sind fraze simple ca s  poat    în eles de oamenii din 
diferite clase sociale (c rturari, pescari, p stori etc.). El 

ceart  f r  s  jigneasc ; c ci dup  cum a  rm : “ i dac  
aude cineva cuvintele Mele i nu le p ze te, nu Eu îl 
judec; c ci n-am venit ca s  judec lumea ci ca s  mân-
tuiesc lumea. ”(Ioan 12,47) ; Isus este al turi de noi ca 
prieten, dar mai ales ca frate (cu to ii suntem  i ai lui 
Dumnezeu). Ne-am propus s -L lu m pe Isus ca exem-
plu i s -L urm m a a cum au f cut i apostolii. Dup  
prima medita ie am hot rât c  o mic  ie ire la Barajul 
Dr gan ar   un moment frumos de a sta împreun  (pre-
cum Isus st tea cu apostolii) i de a cunoa te m re ia 
lucr rilor lui Dumnezeu. Dup  prânz, am continuat cu 
discu iile pe grupe în care  ecare i-a exprimat opinia 
legat  de ceea ce ni s-a prezentat în prima medita ie. A 
doua medita ie, continuare a celei dintâi, a fost cea care 
a pus cap la cap toate faptele, vorbele i gândurile pe 
care Isus le-a tr it i sim it. O nou  discu ie pe grupuri 
a urmat, aceasta  ind cea în care am tras ni te concluzii 
importante cu privire la via a lui Isus i cum am putea 
s -L urm m. Ziua s-a încheiat cu preg tirea cântecelor 
pentru liturghia din urm toarea zi.

Cu frumoase cânt ri L-am primit i noi pe Isus 
în inimile noastre , în Duminica Floriilor (la romano-
catolici). Dup  Sf. Liturghie, am prezentat concluziile 
 ec rui grup de discu ii i am hot rât s -L lu m pe Isus 

Cristos ca model de credin  i via . 
Mul umim din su  et tuturor celor implica i în 

buna organizare a acestor zile speciale, Bunului Dum-
nezeu c  ne-a c l uzit i p zit i nu în ultimul rând, 
p rintelui nostru spiritual, Pr. Tiba Cristian, care a pus 
mult su  et i mult devotament în bunul mers al lucru-
rilor! Fie ca Maica Sfânt  s  îl ocroteasc  i s  îi dea 
mult  s n tate s   e cât mai mult al turi de noi i astfel 
s  facem cât mai multe lucruri roditoare împreun !

Alexandra-Cristina SZ CS



7Aprilie 2015

Silvia PANTI
Isus nu ne-a dat mor ii

Isus, Fiul Lui Dumnezeu, s vâr ea tot mai multe 
vindec ri miraculoase, culminând cu învierea  lui Laz r, 
la patru zile dup  ce murise. Vorbea despre Dumnezeu 
Tat l ca nimeni altul i d dea cele mai în elepte sfaturi. 
Spunea pe fa  obiceiurile rele ale c rturarilor i farisei-
lor. Preo ii se sim eau amenin a i, pierdeau teren în fa a 
Lui, c ci tot mai mult popor Îl urma. Toate acestea i-au 
nemul umit profund pe arhierei. În întunecimea lor, nu 
realizau c  Isus dorea s -i poarte pe to i oamenii la lu-
min , s -i salveze de la moartea su  etului. El incomoda 
pentru c  era ”altfel”. Idei criminale le-au încol it în min-
te i au fost date pe fa  de Caiafa, mai marele preo ilor. 
Sinedriul se hot r te s -L ucid  i se gândeau cum s - i 
pun  planul în aplicare. Tocmai le-a venit în ajutor Iuda, 
care-L vinde pe Înv tor.  Iudeii mai aveau o problem , 
prin legea lor nu le era permis s  ucid  oameni, iar ei nu 
voiau doar s -l certe pe Isus sau s -i dea o pedeaps  oa-
recare, ci doreau cu orice pre  s  moar . Deja în su  etul 
lor erau vinova i de crim . Trebuiau s  g seasc  un ap 
isp itor. S-au folosit de Pilat, omul slab, in  uen abil, 
care inea cu mâinile de scaun, la care au venit cu false 
acuze  i care de i a a  rmat: “ Eu nu g sesc la El nici o 
vin ”, totu i  la îndemnul preo ilor i la strig tul unui 
grup de oameni manipula i, care erau în pia ,  le-a f cut 
jocul i l-a condamnat pe Isus la moarte.

S-a produs cea mai nedreapt  condamnare din is-
toria omenirii, a Fiului Lui Dumnezeu care a venit s  
ne mântuiasc . R scump r torul lumii e condamnat la 
moarte dureroas . Isus, Adev rul e condamnat prin min-
ciun . Pe cine nu cutremur   condamnarea Lui Dumne-
zeu de c tre oameni?

Dup  pronun area sentin ei, Pilat s-a sp lat pe 
mâini i s-a retras tulburat. Ana, Caiafa i ceilal i arhierei 
dup  ce “l-au dat mor ii” pe Isus, au plecat în grab  ca 
s  nu întârzie la Templu pentru a sacri  ca mielul pascal. 
Preocupa i mereu s  nu se pâng reasc , su  etele lor erau 
pâng rite deja de ur  i furie. N-au realizat c  se îndrep-
tau spre un miel  pascal “simbol”, în timp ce pe adev -
ratul Miel pascal l-au l sat spre sacri  ciu pe Golgota. 
Voiau ca Isus s  dispar  cu totul, dar s-au în elat amarnic 
pentru c   moartea nu L-a putut r pune, El a înviat i a 
r mas viu peste veacuri.

Adev rata hran  spiritual  prin care ne mântuim, 
este trupul i sângele Domului.

Oamenii care L-au condamnat, L-au maltratat, 
L-au umilit, L-au r stignit pe Isus, au fost de fapt simple 
unelte în mâinile Tat lui, care L-a dat pe Fiul S u unul 
n scut la moarte, din  marea sa iubire fa  de oameni, ca 
s   ne isp easc  p catele i s  ne fac  p rta i de Împ -
r ia ve nic .  De ce atâtea p cate, c  numai Sângele Lui 
le-a mai putut sp la?   Isus cu iubirea Lui nep mântean  
a acceptat sacri  ciul în momentul întrup rii. Acesta este 
misterul mor ii d t toare de via .

S  ne amintim c  Isus aten iona pe oameni asupra 
p catelor lor, dar îi salva, nu-i l sa la pierzare.

Apostolul Pavel a l sat posterit ii memorabilele 
vorbe: “ De certat m-a certat Domnul, dar mor ii nu 
m-a dat”. Prima “ceart ”,  care de fapt i-a schimbat via-
a, a fost în timp ce mergea pe drumul Damascului, ca 

s -i prigoneasc  pe cre tini: “Pavele, Pavele de ce m  
prigone ti ?”  Era o întrebare, spus  totu i cu blânde e, 
la care Domnul a tepta un r spuns. Chemarea pe nume, 
chiar repetarea numelui era dovada c  Isus îl tia bine, 
îi cuno tea toate ac iunile lui. Nu-l pedepse te, vrea s  
i-l fac  vas ales, vrea s -I slujeasc . Pavel nu numai c  

renun  la vechile obiceiuri, dar devine un apostol plin 
de râvn  a tuturor neamurilor, înfruntând foarte multe 
primejdii în numele Lui Isus.

Ne confrunt m i noi cu ispite, greut i de tot 
felul, pentru a ne puri  ca.  Ne ceart  Isus prin aceste în-
cerc ri, e o ceart  bene  c . Dup  ce trece furtuna peste 
noi, su  etul se învrednice te de bog ii spirituale. Isus 
din sfântul Sacrament ne cheam  la via , ne cheam  la 
iubire,  ne cheam  la cur ie, ne cheam  la ascultare, ne 
cheam  la smerenie.

Mul i oameni îl condamn  i acum pe Isus la 
moarte, prin negare, prin moartea lor su  eteasc . Nu 
cred în El, nu studiaz  scripturile, de team  c  Isus o 
s -i deranjeze, o s -i certe. Sunt prea împov ra i ca 
s -L accepte în vie ile lor. Refuz  o ans  de înviorare, 
de libertate.

Isus este ve nic prezent în Preasfântul Sacra-
ment al Altarului, chemându-ne pe nume i a teptând 
r spunsul nostru. Isus Euharisticul nu mai poate   con-
damnat. Doar El are dreptul asupra vie ii oamenilor.

Te pream rim Doamne, Te l ud m i Te binecu-
vânt m c  ai g sit cele mai e  ciente metode, ca s  ne 
ii aproape de Tine. Fiecare putem concluziona împreu-

n  cu sfântul Pavel: “De certat m-a certat Domnul, dar 
mor ii nu m-a dat.”
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(continuare în pag. 9)

BUCURIA ÎNVIERII DOMNULUI
Bucuria este un sentiment de mul umire vie, de 

satisfac ie su  eteasc , iar Învierea Domnului sau Pa -
tele este „s rb toarea s rb torilor”, o adev rat  explo-
zie a bucuriei cre tine. În noaptea de Înviere bisericile 
cre tine cheam  credincio ii s  ia lumin . În t cerea 
tainic  a nop ii r sun  Imnul i Troparele Învierii ca un 
strig t de bucurie i ca un triumf al binelui împotriva 
r ului, al vie ii asupra mor ii, al drept ii asupra p ca-
tului, al luminii  asupra întunericului. Învierea lui Isus 
umple toate inimile de lumin  i de bucurie cre tin .

 Versurile „Cristos a înviat din mor i, cu moar-
tea pe moarte c lcând” au o semni  ca ie,  o m re ie i 
o profunzime nemaiîntâlnite cu alte ocazii. Patimile, 
Moartea i Învierea Domnului Isus au sf râmat ferec -
turile iadului, au  adus  abolirea  p catului  adamic, bi-
ruin a vie ii asupra mor ii i triumful luminii i al ade-
v rului, ele deschid calea spre mântuire, spre fericirea 
ve nic . Tot ele scot în relief libertatea suveran  a Fiu-
lui lui Dumnezeu care de bun voie accept  Patimile i 
Moartea ca jertf  adus  Tat lui pentru mântuirea oame-
nilor. Femeile mironosi e a  ând de la înger despre În-
vierea Domnului, alearg  „cu fric  i cu bucurie mare” 
s  duc  vestea ucenicilor i lui Petru. Isus le-a întâm-
pinat  zicând: „Bucura i-v !” Cauza bucuriei noastre în 
Înviere, const  în înl turarea mor ii ca sfâr it al vie ii i 
deschiderea orizontului spre eternitate. Moartea a fost 
biruit  în propriul s u loca , numit eol. Prin moartea 
trupului noi dobândim  via a ve nic  a su  etului. Îns , 
Noaptea Pascal  a Invierii trece prin cea a agoniei i a 
mormântului, prin Jertf  i Cruce.

 Isus a înviat  în ziua întâi a s pt mânii, care în 
cronologia crea iei este considerat : „Ziua a opta. Îns , 
pentru noi, o zi nou  s-a ridicat: ziua Învierii lui Cris-
tos. Ziua a aptea încheie prima crea ie. Cea de-a opta 
zii începe noua crea ie. În felul acesta, lucrarea crea iei 
culmineaz  în lucrarea mai m rea , a r scump r rii. 
Prima crea ie î i  a   sensul i apogeul în noua crea ie 
în Cristos, care o întrece în str lucire pe cea dintâi”. (1) 

Învierea Domnului este  legat  de s rb torile 
pascale la evrei. Cuvântul pa ti  sau pa te  provin din 
ebraicul pesach i înseamn  „a trece pe lâng ”. S rb -
toarea pesach a existat înainte de venirea lui Isus. A e-
zarea Pa telor sau pesach-ul a avut loc, prima dat , în 
jurul anului 1400 î Cr. Atunci  poporul lui Israel a s r-
b torit ie irea din robia egiptean  sub conducerea lui 
Moise. S rb toarea pesach, era marcat  de junghierea 
unui miel i consumarea de azim  timp de apte zile. 
La a ezarea Pa telor la evrei, mielul era jertfa adus  
Domnului. Carnea mielului trebuia consumat  în noap-
tea aceia, fript  la foc, iar cu sângele lui s-au însemnat 
casele israelienilor la „amândoi u orii i pragul cel 
de sus al u ii” (Ex. 12,7),  pentru ca „pierz torul” s  
treac  pe lâng  casele lor i astfel s   e ocoli i de pe-

deapsa ab tut  asupra egiptenilor prin care erau lovi i 
cu moartea  ecare din întâiul n scut al oamenilor i 
al dobitoacelor. S rb toarea azimelor este aniversarea 
scoaterii izraeli ilor din robia egiptean .

Dumnezeu a reînnoit leg mântul cu izraeli ii 
trimi ând de data aceasta pe însu i Fiul S u, pe Isus – 
Mesia. Pa tele Domnului pre  gureaz  trecerea noastr  
des vâr it  de la p mânt la Cer i de la moarte la via-

 prin intermediul Jertfelor i a Crucii lui Isus. Noul 
leg mânt se adreseaz  tuturor popoarelor care vor s  
primeasc  iertarea p catelor. Dac  sângele mielului ve-
terotestamentar a contribuit la eliberarea israelienilor 
din robia egiptenilor, Sângele lui  Isus v rsat pe Cruce 
a r scump rat pe om din robia p catului i din gheara 
mor ii ve nice. Înainte de Patimi, la Cina cea de Tain , 
Isus a instituit s rb toarea Pa telui dup  Legea nou   
prin orânduirea S  ntelor Taine ale Euharistiei i  Preo-
ii, în Cenacolul din Ierusalim. 

Azi s rb toarea Pa telui aduce o mare bucurie 
în inimile tuturor cre tinilor. Învierea Domnului este 
temelia întregii cre tin t i. „ i dac  Cristos n-a învi-
at, zadarnic  este atunci propov duirea noastr , za-
darnic  i credin a voastr ” (1 Cor.15,14). Evanghe-
lia, vestea cea bun , se concretizeaz  în vestea Învierii 
lui Isus, om  i Dumnezeu, iar noi ne împ rt im de 
via a deplin  a umanit ii lui în Dumnezeu. Învierea 
Domnului a deschis por ile raiului ferecate de p cat i 
a zdrobit, pentru totdeauna, ferec turile i puterea mor-
ii. Ea este totodat  S rb toarea iert rii i a marii iubiri 

a lui Dumnezeu fa  de crea ia Sa, omul.  „S  iert m 
totul pentru Inviere”. Isus, Soarele drept ii, i Lumina 
Învierii str bat pân  i în întunericul de nep truns pân  
acum, întunericul mor ii ve nice generat de p cat.

 Pa tele Domnului este,  în acela i timp, i o 
s rb toare a speran ei, care acum are un temei solid, 
mântuirea su  etelor. Su  etul omului este destinat ne-
muririi, dar aceasta nu se poate realiza f r  jertf . Jertfa 
suprem  este Isus, care de bun voie a acceptat Patimile 
i Moartea, luând asupra Sa povara p catului întregii 

omeniri, ob inând gra ia divin . Legea moral  î i g -
se te în Patimile i Învierea Domnului Isus plin tatea 
i unitatea de credin  cre tin , iar în persoana lui Isus 

Înviat, calea spre des vâr ire.  
Biserica noastr  Greco-Catolic , preluând ritul 

oriental, pentru a ne aduce aminte de Patimile i Cru-
cea lui Isus, chiar i în momente de mare bucurie i 
în l are su  eteasc , i pentru ca noi s  nu-L r stignim 
a doua oar , a orânduit ca Slujba de Înviere s  încea-
p  cu o adaptare a textului din Psalmul 67, versetele 
1-3, astfel: „S  se scoale Dumnezeu i s  se risipeasc  
vr jma ii Lui i s  fug  de la fa a lui cei ce-L ur sc 
pe Dânsul; Precum se risipe te fumul, s  se risipeasc , 
precum se tope te ceara de fa a focului; A a s  piar  

Ioan M GERU AN
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p c to ii de la fa a lui Dumnezeu, iar drep ii s  se ve-
seleasc ; Aceasta este ziua pe care a f cut-o Domnul, 
s  ne bucur m i s  ne veselim într-însa”.  Acest text ca 
i textul original al psalmului de mai sus relev , prin-

tre altele, blestemul Domnului ca o invoca ie cu rol de 
sanc iune, prin care se invoc  mânia divinit ii asupra 
p c to ilor. Îns  peste toate acestea se a terne speran a, 
bucuria i veselia zilei „pe care a f cut-o Domnul”.

 „Sfânta Maic  Biserica socote te de datoria ei 
s  celebreze printr-o comemorare sacr , în anumite 
zile din cursul anului, opera mântuitoare a Mirelui s u 
divin. În  ecare s pt mân , în ziua pe care a numit-o 
duminic , ea s rb tore te Învierea Domnului, pe care, 
o dat  pe an, o celebreaz  împreun  cu fericita lui P -
timire, prin marea solemnitate a Pa telui”. (2)  „Dies   
dominica”; „Ziua Domnului”, este speran a nou  în 
care via a noastr  este binecuvântat  prin Moartea i 
Învierea lui Isus. „Ea aduce la împlinire, în Pa tele lui 
Cristos, adev rul spiritual al sabatului i veste te odih-
na ve nic  a omului în Dumnezeu”. (3)   Cre tinii de 
pretutindeni prin via a lor de imitare a lui Cristos gr -
besc venirea Împ r iei lui Dumnezeu, a adev rului, a 
drept ii i a p cii. Unindu-ne cu Jertfa mântuitoare i 

cu Învierea biruitoare a lui Isus, putem face din via a 
noastr  o adev rat  jertf  pentru Dumnezeu, cântând i 
l udând cu bucurie pe Domnul din toat  inima: cânta i 
lui Dumnezeu, cânta i numelui Lui, da i m rire, lau-
de Lui, g ti i calea Celui ce ne ajut  s  str batem ar i-
a dogoritoare i pustiul din su  etele noastre, a Celui 

care ne înt re te pentru a înfrunta valurile învolburate 
ale vie ii i aduce lini tea i pacea lumii! „Celebrarea 
duminical  a Zilei i a Euharistiei Domnului este cen-
trul vie ii Biserice ti”. (4) Ea este - aducere aminte i 
celebreaz  Misterul pascal. „Prin sângele Crucii Sale, 
El a «nimicit ura în trupul s u» (Ef.2,16), i-a împ cat 
pe oameni cu Dumnezeu i a f cut din Biserica Sa sa-
cramentul unit ii neamului omenesc i al unirii lui cu 
Dumnezeu”.  (5)

 Deci, Învierea Domnului  ind cea mai mare s r-
b toare a cre tin t ii , aduce o mare bucurie în inimile 
cre tinilor: zâmbete pe fe ele tuturor; stare de exaltare; 
splendoare i m re ie spiritual ; momente de în l are 
su  eteasc ; toate înso ite de cre tinescul salut: Cristos 
a înviat! La acesta se r spunde cu  d ruire i convinge-
re: Adev rat c  a înviat!
(1) CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, edi ia a III – a, 2003, 
349; (2) Idem 1163; (3) Idem 2175; (4) Idem 2177; (5) Idem 2305.

Sâmb t , 28 martie 2015, a avut loc o 
zi de reculegeri spirituale pentru tinerii din 
Oradea, organizate de c tre Biroul Pastoral, la 
Centrul Don Orione.

Datorit  acestei zile de reculegeri spiri-
tuale am reu it s  în elegem cu adev rat ce re-
prezint  s rb torile pascale i faptul c , Mân-
tuitorul i-a dat via a pentru r scump rarea 
noastr .

În prima parte a zilei, p rintele Paul 
Popa, ne-a vorbit despre importan a ascult rii: 
este important sa îl ascult m pe cel de lâng  
noi, deoarece doar a a ne putem deschide spre 
ceilal i, reu ind  punem la o parte ,,masca” 
în spatele c reia ne ascundem în anumite momente din 
via  pentru a ne proteja de necunoscut. Totodat  tre-
buie s  ne interioriz m pentru a putea auzi glasul Dom-
nului, care vorbe te  ec ruia dintre noi. Am discutat 
totodat  i despre visuri, i despre cât este de important 
ca noi tinerii s  avem eluri m re e, pe care doar cu 
ajutorul i mijlocirea Tat lui Ceresc, le putem duce la 
îndeplinire. 

Au participat tineri din grupurile: Oratoriul Ma-
ria Imaculata, Colegiul Sfânta Familie i Centrul Don 
Orione, la care s-au al turat tinerii din protopopiatele 
de Beiu , Zal u pentru a celebra împreun  Sfânta Litur-
ghie, care a fost animat  de c tre to i tinerii participan i 
la întâlnire când i-am oferit lui Dumnezeu tot ceea ce 

avem mai nobil, adic  inima.
Dup  Liturghie am avut bucuria de a-l avea în 

mijlocul nostru pe Preas  n itul Virgil Bercea înso it de 
p rintele vicar cu preo ii Antoniu Chifor, Preas  n itul 
încurajându-ne s  înl tur m teama din drumul nostru 
în a-L urma pe Mântuitorul nostru.

Dup  masa de prânz au urmat câteva momente 
recreative prin care am reu it s  trecem peste grani ele 
dintre noi legând astfel noi prietenii. Ziua de reculegeri 
spirituale s-a încheiat cu rug ciunea Calea Crucii, care 
ne-a ajutat s  con tientiz m i medit m Patimile Mân-
tuitorului nostru, preg tindu-ne astfel pentru S  ntele 
s rb tori de Pa ti.

Noemi MIKLOS

“Pe altarul lumii, r stignit Tu e ti, i pentru oameni, zilnic Te jertfe ti.”
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(VIII)

(continuare în pag. 11)

9. MINORITARII MAJORITARI
S-a ajuns la acest titlu, cu iz jurnalistic, în urma 

unei întâmpl ri.
Autorul acestor rânduri a  ându-se într-o vizit , 

a fost instruit de gazda sa, în mânuirea calculatorului, 
mai precis în tehnica ”intr rii pe Google”. Cu aceast  
ocazie a ap rut pe ecran titlul ”Mitropoli i i Episcopi, 
lupt tori anticomuni ti” urmat de un text informativ cu 
numele i confesiunea acestora.

O simpl  num r toare în care cifrele (numerele) 
se în iruie astfel: 12; 9; 4; 4, ne trimite c tre urm -
toarea clasi  care: locul I (12) este ”ocupat” de ierarhi 
romano-catolici; locul II (9) apar ine greco-catoli-
cilor iar locurile III i IV, la egalitate, pentru ierarhi 
ortodoc i i reforma i. Nevoia interpret rilor, a posi-
bilelor explica ii a specula iilor, a ap rut în imediata 
vecin tate  a acestei clasi  c ri. Toate acestea sub ur-
m torul a  aj: ”ar trebui” ori ”s-ar putea”. Ar trebui s  
tim cine a f cut aceast  enumerare i iar i ar trebui 

s  tim perioada i argumentele acestei informa ii. S-ar 
putea r spunde la aceste întreb ri, dac  tehnica IT ar   
fost la îndemâna ”cititorului” de Google i dac  dinco-
lo de aceste cifre, respectivul novice în ale IT-ului i-ar 
  notat textul i detalierile adiacente pe tradi ionala i 

r bd toarea coal  de hârtie.
Raportarea numeric  ne-a orientat c tre o mi-

rare meditativ  deoarece cifrele ne indicau c  ni te 
minoritari au devenit majoritari. No iunile de mino-
ritari i majoritari înc  se raporteaz , de c tre noi, la 
un raport numeric dintre ierarhi ortodoc i i ceilal i la 
nivel de ar .

Renun ând - nu u or - la mândria confesiona-
l , dar total la mali iozitate, am meditat la o posibil  
situa ie. Uneori, istoria ori evenimentele de conjunc-
tur , fac ca o minoritate numeric , s  capete valoare 
majoritar , sau mai bine zis major , în reprezentativi-
tatea faptelor.

Iat  fapta: evenimentul de trist  amintire, pri-
goana bol evico - comunist , împotriva credin ei are o 
oponen , din partea ierarhilor bisericilor din România, 
în raport invers. Numeric sunt mai mul i minoritari de-
cât cei majoritari. 

Nu încerc m explica ii, argumente, care în loc 
s  uneasc , poporul cre tin, ar sublinia deosebiri, cu 
posibile interpret ri infatuate. Îndr znim îns  o alt  
abordare a raportului minoritar/majoritar, renun ând, 
pe cât se poate, la eviden ierea raport rilor numerice. 
Recunoa tem c  exist , în raportare numeric , confesi-
uni i etnii minoritare i majoritare. Reac iile acestora 
în fa a evenimentelor majore, ale istoriei i civiliza iei, 
pot   - i au fost - de natur  minoritar  sau majoritar .

Deoarece suntem componen i i în acela i timp 
reprezentan i ai unei minorit i confesionale, i înc  
odat , deoarece de multe ori se uit  sau se minimali-
zeaz  rolul acesteia în istoria na ional , vom eviden ia 

aportul major jucat de reprezentan ii Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-catolic , pe scena istoriei i a 
culturii României.  i mai exist  o cauz  ce ne-a împins 
spre redactarea, într-un articol al revistei Vestitorul, a 
ra ionamentelor, gândurilor i sentimentelor noastre.

Este vorba de un semnal de aten ionare - dac  
nu chiar de alarm  - adresat credincio ilor i preo ilor 
greco-catolici, pentru a p stra în comportamentul reli-
gios ori social-civic, tradi ia înainta ilor, care ne-au dat 
modelul ”minoritarilor majoritari”.

Dup  un recurs la istorie - imposibil de a   ocolit 
ori eludat - vom privi cu ochii min ii, a inimii în oglin-
da realit ii zilelor noastre.

Un prim popas, sau mai bine-zis, punct de por-
nire, bloc-start, este data de 11 octombrie 2014 care 
conform legii adoptate în Camera Deputa ilor înseam-
n  ”Ziua colii Ardelene”.

Biserica Român  Unit  cu Roma, în ultimul 
p trar al secolului al XVIII-lea, prin exponen ii ei 
”preo i i c lug ri ai acestei Biserici”, a dat na tere 

colii Ardelene ”mi care iluminist  din Transilvania” 
(P.S.S. Virgil Bercea, Vestitorul, octombrie 2014). Pri-
ma genera ie a colii Ardelene: Episcopul Inocen iu 
Micu - Klein (1692 - 1768), Petru Pavel Aron (1709 
- 1764), au fost întemeietorii colilor în limba român  
pentru ridicarea cultural  a neamului românesc. Activi-
tatea acestora a fost continuat  de ”a doua genera ie” a 

colii Ardelene, acei ”corifei” care au alc tuit ”un sin-
gur gând, o singur  voin ”: Samuil Micu Clain (1745 
- 1806), Gheorghe incai (1754 - 1816), Petru Maior 
(1761 - 1821) i Ioan Budai Deleanu (1760 - 1820) 
(Vestitorul - octombrie 2014).

Ne apropiem, cu evocarea istoriei, de binecuvân-
tatul an 1828, când Episcopul Greco - Catolic al Epar-
hiei de Oradea, Samuil Vulcan în  in eaz  institu ia de 
cultur  i instruire în limba român , pentru ”to i tinerii 
provinciei” indiferent de etnie sau confesiune, actualul 
Colegiu Na ional ”Samuil Vulcan” din Beiu . Un eve-
niment de importan  major  pentru na iunea român , 
girat de o minoritate confesional . 

Înv mântul întemeiat de Biserica Româ-
n  Unit  cu Roma, ne aminte te PSS. Virgil Bercea, 
în revista Vestitorul din octombrie 2014, a in  uen at 
înv mântul din întreg teritoriul românesc, inclusiv 
din Muntenia i Moldova. Este momentul istoric în care 
”c rturarilor uni i li s-au al turat i mul i ortodoc i” ur-
m rind acela i ideal al ”ilumin rii i ridic rii politice, 
sociale i intelectuale a poporului român”.

Sintetizând. exempli  c rile i argumentele, re-
curgem la înc  un moment major, crucial pentru Uni-
tatea Na ional  - Marea unire din 1918, în preg tirea 
c ruia minoritarii confesionali greco-catolici au avut o 
contribu ie major . Doar dou  argumente: din delega ia 
Beiu ului numi i de Consiliul Na ional Român, la Ma-
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rea Adunare de la Alba Iulia au f cut parte trei greco-
catolici - Dr. Ioan Ciorda , Dr. Pr. Valeriu Hetco i Prof. 
Victor Borlan. Cu ocazia Marii Adun ri, Episcopul 
Greco-catolic Iuliu Hossu a citit ”Declara ia de Unire”. 
De asemenea a fost ales între cei patru vicepre edin i ai 
Marelui Sfat Na ional.

Un ultim recurs la istorie, este cel al unui eventu-
al expozeu care s-ar putea intitula: ”ctitorii Beiu ului”. 
Un fel de Panteon în care ar  gura episcopii greco-ca-
tolici Igna ie Darabant, Samuil Vulcan, Mihail Pavel, 
Demetriu Radu, Valeriu Traian Fren iu i episcopul or-
todox Nicolae Popoviciu.

Iat -ne ajun i aproape de linia de sosire a medita iei 
noastre, adic  la ”timpul lucrurilor prezente” cum ar spu-
ne Sfântul Augustin. Biserica Român  Unit  cu Roma, 
Greco - Catolic , este i acum minoritar , dar o Biseric  
care i-a câ tigat, de-a lungul istoriei, dreptul de a   con-
siderat  a doua Biseric  Na ional  a României.

Povara sintagmei ”minoritarii majoritari” apa-
s  acum pe umerii clerului greco-catolic, care f r  
concuren  ori competi ie cu alte confesiuni, ci în 
fr easc  unitate de credin  i voin  cre tin , s  
duc  în ”prezentul lucrurilor viitoare” n zuin e i fap-
te, transformând sintagma amintit  în ”egalitarii ma-
joritari”.

În perioada 20-22 martie a.c., au avut loc exer-
ci iile spirituale pentru tinerii din Protopopiatul imleu 
Silvaniei. Mai bine de o sut  de tineri s-au bucurat de 
aceast  retragere într-un cadru natural propice re  ec i-
ei i înc rc rii su  ete ti, la P durea Neagr , jude ul Bi-
hor. Tema retragerii din acest an a fost „Comunicarea 
cu p rin ii în adolescen ” sub îngrijirea formatorului, 
p rintele Conf. Univ.  Dr. Eugen Jurc , psihoterapeut 
de la Universitatea de Vest din Timi oara. 

Preadolescen ii i adolescen ii î i au preocup ri-
le i problemele speci  ce vârstei lor, iar o bun  rela ie 
cu p rin ii i familia îi poate stimula pozitiv, îi poate 
ajuta în dep irea cu succes a di  cult ilor care apar. 
Activit ile au început vineri seara în jurul orei 18.00 
cu prima prezentare a p rintelui Eugen. Ziua de sâm-
b t  a debutat cu Sfânta Liturghie animat  de tineri. Au 
urmat apoi o prim  conferin  i activitate în grupuri în 
care tinerii au trebuit s  rezolve anumite sarcini. 

Dup -amiaza zilei de sâmb t  a fost mai deo-
sebit , deoarece Preas  n ia Sa Virgil Bercea a oferit o 
scurt  vizit  în timpul c reia a stat de vorb  cu tinerii 
i i-a sf tuit s   e aten i cu cei din jur, mai ales cu p -

rin ii pe care trebuie s -i asculte i s  se în eleag  cu 
ei. Le-a atras aten ia, de asemenea, asupra importan ei 
de a înv a la coal , de a valori  ca bine timpul de for-
mare care este foarte pre ios. De asemenea din partea 
Biroului Pastoral Eparhial pentru Laici au fost prezen i 
pr. Paul Popa i Ramona Drago , împreun  cu p rintele 
vicar Antoniu Chifor.

Programul a continuat cu cea de-a treia confe-
rin , iar de la orele 18.00, Binecuvântarea Euharisti-
c  i program pentru spovad . Dup  cina de sâmb t  
seara a urmat focul de tab r  în jurul c ruia s-a creat o 
atmosfer  de veselie.  Ultima conferin  de duminic  
diminea a a fost ocazie de a trage concluziile întâlni-
rii. Formatorul i-a sf tuit pe tineri s -i asculte i s -i 
în eleag  pe p rin ii lor, explicând c  de fapt psiholo-
gia ne ajut  s  ne cunoa tem mai bine pe noi în ine 
pentru a putea rezolva problemele care apar în via , 
iar scopul psihologiei este acela de a ne apropia mai 
mult de Dumnezeu. La sfâr it tinerii i-au dep nat în 
scris impresiile din aceste zile. Au fost impresionante 
unele m rturii, chiar ale celor care nu au mai partici-
pat niciodat  la astfel de activit i, deoarece spuneau 
c  li se par foarte interesante i utile aceste teme. În 
permanen  au fost prezen i patru preo i care s-au pus 
la dispozi ia tinerilor pentru spovad  i discu ii: p rin-
tele formator Eugen Jurc , p rintele Cristian Borz - pa-
roh în B d cin, p rintele Ioan anta – paroh în Plopi  
i responsabil cu pastora ia tinerilor în Protopopiatul 
imleu Silvaniei, p rintele Nicolae Bodea – protopop. 

Este de apreciat faptul c  prin astfel de activit i 
Biserica î i aduce aportul la modelarea personalit ii 
tinerilor, orientându-i spre valorile cre tine i umane, 
ac ionând complementar cu coala, care la rândul ei 
realizeaz  al turi de familie parcursul educativ i for-
mativ al tinerei genera ii. 

Florica BODEA
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Sfântul P rinte Papa Francisc a numit noul vizitator apostolic pen-
tru credincio ii maroni i din Bulgaria, Grecia i România, în persoana Ex-
celen ei Sale François Eid, episcop maronit emerit de Cairo i procurator 
al Patriarhiei maronite pe lâng  Sfântul Scaun.

François Eid a fost hirotonit preot în 28 august 1971, în 2006  ind 
hirotonit episcop de Cairo. Din 16 iunie 2012 este procurator al Patriarhiei 
maronite pe lâng  Sfântul Scaun.

Biroul de pres

Tinerii din cele dou  parohii din Zal u “ Sfânta 
Familie” i “Sf. Apostoli Petru si Pavel” i câ iva ti-
neri din Protopopiatul din Beiu  au participat în data 
de 26-28 martie la Exerci iile Spirituale desf urate la 
Oradea, organizate de: pr. Alexandru Fi , pr. Ciprian 
Robotin, pr. Daniel Bertean în colaborare cu surorile 
S  ntei Inimi a lui Isus i sr. Antonella Lazzaro în cadrul 
M n stirii C lug rilor Franciscani , timp în care tinerii 
au putut s  se d ruiasc  în profunzime lui Dumnezeu. 
Fiecare a încercat s   e luminos în fa a Domnului, s  
fac  ordine i s  vindece r nile care provocau durerea 
ce îi inea înl n ui i într-un loc închis i întunecat.

Programul în cele trei zile a fost unul  x,  ecare 

ora  ind bine coordonat , iar timpul a fost în întregime 
d ruit atât lui Dumnezeu cât i su  etului nostru. Pri-
ma parte a zilei a început cu o rug ciune de diminea a, 
urmat  de mas , iar mai apoi pân  la prânz, a avut loc 
medita ia, activitate coordonata de p rintele Mihai V -
t manelu.

Medita ia a fost urmat  de câteva minute de Ado-
ra ie, timp în care, lini tea ne-a înv luit pe  ecare în 
mrejele ei, iar noi am încercat s  purt m „un discurs” cu 
Dumnezeu. Fiecare în acele momente i-a exprimat sin-
cer i f r  re inere greut ile, probleme, cererile si mul-
umirea pe care i-o acorda Domnului pentru binele f cut.

A urmat apoi prânzul, dup  care a avut loc Sfânta 
Liturghie. Am întâmpinat apusul soarelui f când Calea 
Crucii într-un mod diferit fa  de  ecare zi, încercând s  
în eleg  ecare suferin  i durere prin care Domnul nos-
tru Isus Cristos a trecut pentru  ecare dintre noi. Ziua s-a 
sfâr it prin câteva momente dedicate Maicii Domnului, 
prin Sfântul Rozar i o scurt  rug ciune de sear .

Scopul Exerci iilor Spirituale este de a ne înv a 
cum s  dedic m cât mai mult timp lui Dumnezeu pen-
tru c  tot ceea ce ine de  in  teluric  nu este altceva 
decât un interval limitat în care omul decide adev ratul 
scop al propriei  in e.

Flavia ANDOR

Centru de formare i spiritualitate
M n stirea Franciscan  Maica Domnului, de as-

t zi î i deschide por ile ca „Centru de formare i spiri-
tualitate”. În Capitulul Conventual din 02 Aprilie 2015, 
ziua na terii pentru Cer a Sfântului Pap  Ioan Paul 
al II-lea, s-a propus i s-a decis ca M n stirea Maica 
Domnului, s   e deschis  pentru grupuri, familii, ti-
neri, credincio i, asocia ii biserice ti, preo i, persoane 
consacrate, care doresc sa in  exerci ii spirituale, zile 
de reculegere, zile de formare, de odihn , conferin e, 
întâlniri de tineret, tabere religioase, etc. 

M n stirea are o capacitate de 50 de locuri i 
este dotat  cu Capel , sala de conferin e, sala de 
mese, camere de 1, 2 ori 3 paturi, majoritatea cu ser-
vicii sanitare incluse. Dac  sunt grupuri mari pentru 

mas  se poate apela la servicii de catering. Pre ul pen-
tru o noapte de cazare pentru o persoan  este de 25 lei. 

Persoana de contact pentru program ri este pr. 
Carol Martin la telefon: 0765.340.461. Adresa M -
n stirii: Oradea, Str. Spartacus 33A. 
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Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2015
MAI

Universal : Pentru ca, refuzând cultura indiferen ei, s  ne putem îngriji de suferin ele aproapelui, îndeosebi 
de cei bolnavi i de cei s raci. 

Pentru evanghelizare: Pentru ca mijlocirea Mariei s -i ajute pe cre tinii care tr iesc în contexte secularizate s  
se fac  disponibili pentru a-l vesti pe Isus.

Pe Drumul Crucii…
i în acest an, în ciuda faptului c  

Calvaria (Dealul Ciuperca) nu a putut g z-
dui acest eveniment ca în anii anteriori, am 
dorit s  p str m vie tradi ia fra ilor francis-
cani de la M n stirea Franciscan  “Ador-
mirea Maicii Domnului” din Oradea, aceea 
de a-L urma pe Isus Cristos în drumul S u 
spre moarte pentru mântuirea noastr .

A adar, a  ându-se deja la a XI-a 
edi ie, evenimentul a avut loc pe data de 
1 aprilie (Miercurea Mare la romano-cato-
lici), în parcul de lâng  M n stirea noastr . 
Noua loca ie, Parcul Olosig, ne  ind una 
potrivit  tradi ionalei C i a S  ntei Cruci în 
care noi, tinerii franciscani ai grupului “Al-
legria” puneam în scen  cele 14 st ri, îmbr ca i  ind în 
personajele care I-au ap rut în cale lui Isus pe drumul 
S u. În acest an a existat o schimbare radical  pe care 
p rintele nostru spiritual, Pr. Tiba Cristian ne-a propus-
o i care ni s-a p rut o idee foarte bun . Neexistând 
treptele pe care Isus le urca pe Dealul Calvar, am ales 
s  reprezent m simbolic acest drum; astfel, CRUCEA 
Mântuitorului a fost purtat  de 4 tineri de la o sta iu-
ne la alta,  ecare sta iune  ind marcat  printr-o cruce 
în miniatur , un verset biblic speci  c  ec rei st ri i o 
tor  aprins  inut  de un tân r cerceta  i tineri ai Ora-
toriului “Don Orione” din Oradea (c rora le mul umim 
prin aceast  cale c  au acceptat s   e al turi de noi în 
organizarea evenimentului).

Crucea, purtat  pe umerii tinerilor, urmat  de 
preo i i credincio i, de diferite confesiuni (greco-ca-
tolici, romano-catolici, reforma i i luterani), dar i de 
episcopii PSS Virgil Bercea i Preas  n itul 
PSS Böcskei László, a fost “personajul prin-
cipal”, de aceast  dat , deoarece ea este cea 
care a trecut prin toate cele 14 sta iuni pe care 
Isus le-a parcurs din momentul condamn rii 
de c tre Pon iu Pilat i pân  pe Golgota unde 
a fost r stignit. 

Muzica ambiental  dintre st ri, inter-
pretat  la  aut i chitar  de 2 dintre tinerii 
grupului nostru, Demian George i Gabriel 
Mure an,al turi de cele 2 strofe cântate de 
corul m n stirii, au fost “ingredientele” care 
ne-au transmis suferin a i greutatea purt rii 
crucii pe care Fiul lui Dumnezeu le-a îndurat: 

suferin  care nu se poate descrie în cuvinte; o durere 
ap s toare neimaginabil ; batjocur  pe care El a îndu-
rat-o f r  a se i împotrivi, chiar dac  a fost condamnat 
pe nedrept. Senin tatea cu care Cristos a înfruntat sufe-
rin a este de nedescris. De multe ori, noi nu reu im s  
p str m senin tatea în fa a greut ilor, suferin elor sau 
a problemelor zilnice. “Dac  vrea cineva s  vin  dup  
Mine, s  se lepede de sine, s - i ia crucea în  ecare zi 
i s  M  urmeze!(Luca 9:23)” este o invita ie pe care 

Isus Cristos o propune  ec ruia dintre noi. 
Sper m ca to i cei care au fost prezen i s    tr it 

al turi de noi clipele grele pe care Isus le-a îndurat, iar 
astfel s  putem s  ne d m seama de adev rata însemn -
tate a S rb torii Pa telui, aceea c  Fiul lui Dumnezeu 
ne-a mântuit prin patima, moartea i Învierea Sa.

Alexandra - Cristina SZ CS

Foto: www.digi24.ro
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„Ur ii au ie it din bârlog!”
Dup  o iarn  lung , patrula Ursul s-a trezit din 

hibernare i s-a adunat sâmb t  4 aprilie, pentru a ex-
plora pe terile de la Vadu Cri ului. A a ca dis-de-dimi-
nea , membrii patrulei Ursul, înso i i de eful de grup, 
Toni Suciu, au pornit la drum. 

Ajun i în halta Vadu Cri ului, cerceta ii i-au în-
ceput explorarea. Ace tia au mers în amonte urm rind 
traseul „Versantului stâng”. Pe drum ei au g sit prima 
pe ter  a explor rii, loc în care eful de patrul  a inut 
primul atelier al ie irii, despre tipurile de foc i aprin-
derea focului piramidal. În urma atelierului  ecare cer-
ceta  a trebuit s  practice ce a înv at. Continuându- i 
drumul, patrula Ursul a ajuns la cabana „Vadu Cri u-
lui”, moment în care au ie it de pe traseul „Versantul 
stâng” i s-au îndreptat c tre pe tera „Vadu Cri ului”. 
În mod  resc, ur ilor le-a pl cut în pe ter , unde se 
sim eau în elementul lor. O bun  bucat  de vreme cer-
ceta ii au explorat pe tera, dup  care au luat o gustare, 
înconjura i de stalactite i stalagmite. 

Dup  experien a din pe tera, membrii patrulei 
Ursul s-au aventurat pe „Traseul Versantului Stâng”. Pe 
traseu, descoperind alt  pe ter , au decis s  se opreasc  
pentru scurt timp i acolo. Continuându- i urcu ul, cer-
ceta ii au ajuns în vârf, loc unde priveli tea uimitoare 
i-a îndemnat s  se opreasc . Aici cerceta ilor li s-a i-
nut un moment spiritual de c tre eful de grup, despre 
cur ie, un element care apare atât în virtu ile cât i în 

legile cerceta ului. Tot aici, pe stânci, membrii patrulei 
au luat prânzul, dup  care urmând s  î i continue trase-
ul. Ajungând la baza muntelui i  nalizând traseul, cer-
ceta ilor li s-a inut un atelier de orientare cu busola de 
c tre eful de grup, urmând o aplica ie practic  în care 
 ecare dintre membrii patrulei trebuia s  scrie indica-
ii c tre un anumit loc folosindu-se de azimut. Dup  

aceasta, cerceta ii au pornit c tre satul Vadu Cri ului, 
unde au observat particularit ile principalelor con-
struc ii din sat, infrastructura local  i s-au uitat mândri 
pe harta care cuprindea traseul parcurs de ei. 

În  nal, patrula s-a îndreptat c tre gar , loc de 
unde aveau s  se întoarc  la casele lor, cu to ii, de i 
pu in obosi i, ferici i ca au luat parte la o ie ire reu it !

David POPESCU

PIO ROMENO ÎN S RB TOARE
În binecuvântata zi de 16 aprilie 2015, la doar 

câteva zile de la s rb toarea Învierii Domnului, comu-
nitatea Colegiului Ponti  cal Pio Romeno din Roma a 
celebrat hramul acestei prestigioase institu ii.

La invita ia p rintelui rector Gabriel Buboi, au 
r spuns distin i oaspe i onorându-ne cu prezen a Car-
dinalul Leonardo Sandri, Prefetul Congrega iei pentru 
Bisericile Orientale, înso it de secretarul Congrega i-
ei, Monsenior Cyril Vasil’, precum i de subsecretarul 
Pr. Lorenzo Lorusso. Din partea ambasadei României 

pe lâng  Sfântul Scaun au fost prezen i domnul am-
basador Bogdan T taru – Cazaban i alte o  cialit i. 
Au mai fost prezen i numero i preo i români i iubi i 
colaboratori ai Colegiului, dar i rectori i responsabili 
ai altor colegii orientale. De asemenea am avut bucuria 
de a   uni i în rug ciune i s rb toare cu diver i profe-
sori i personalit i ale Romei.

Dup  întâmpinarea distin ilor invita i a avut loc 
un moment de rug ciune i reculegere, r spunsurile  -
ind oferite de un grup de studen i ai Colegiului.

A urmat apoi prânzul festiv în 
timpul c ruia au luat cuvântul atât 
p rintele rector Gabriel Buboi, cât i 
Excelen a Sa Cardinalul Sandri, f -
când referire la Anul Milostivirii pro-
pus de Sfântul P rinte Papa Francisc.

Mul umim Domnului pentru 
aceast  binecuvântat  zi de s rb toa-
re pentru comunitatea noastr  precum 
i tuturor invita ilor prezen i, dar i 

acelora care ne-au purtat în gândurile 
lor.

Ioan – tefan DUMITRA
www.pioromeno.com
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imleuanii au rememorat Patimile lui Isus

Sfânta i Dumnezeiasca sp larea picioarelor din Joia Mare

De câ iva ani încoace, credincio i de diferite con-
fesiuni particip  la Calea Crucii, care se desf oar  pe 
Dealul M gura. Ieri, 8 aprilie, aproximativ 70 de persoa-
ne, înso ite de trei preo i greco-catolici, au str b tut în 
rug ciune acest traseu, pornind de pe strada Arge ului i 
urcând, aproximativ 700 de metri, spre Cetate. 

Scopul acestei activit i este de a rememora Pati-
mile lui Isus. „Este o experien  frumoas  prin care noi 
nu vrem s  înv m suferin a, ci iubirea lui Dumnezeu. 
Jertfa nu o vedem ca pe o tortur , ci vedem dragostea 
cu care Cristos a îmbr i at Crucea. i noi, cu bucuria 
Mântuirii, suntem chema i s  facem aceast  experien , 
s  în elegem c , cu adev rat, acolo nu ni se arat  jertfa, 
ci iubirea lui Cristos. La  nal, i-am invitat pe partici-
pan i s  aduc  jos de pe M gur  mai mult  pace, mai 
mult  îng duin  i iertare”, ne-a declarat protopopul 
Greco-Catolic al imleului, Nicolae Bodea. 

Organizatorul acestei ac iuni a fost Parohia Greco-
Catolic  imleu Silvaniei.

Ioana GALE
www.salajulpursisimplu.ro

Credincio ii prezen i la Catedrala Greco - Cato-
lic  „Sfântul Nicolae” din Oradea, în Sfânta i Marea 
Joi, au pr znuit patru lucruri: sfânta sp lare a picioa-
relor, Cina cea de Tain , rug ciunea cea mai presus de 
 re i vânzarea Domnului.

Vecernia ce se s vâr e te împreun  cu Liturghia 
Sfântului Vasile cel Mare a fost celebrat  de Preas  n-
itul Virgil Bercea, împreun  cu un sobor de preo i i 

animat  de corul Seminarului Teologic Greco - Cato-
lic „S  n ii Vasile, Grigore i Ioan” din Oradea. 

Momentul cel mai emo ionant a reprezentat 
slujba sp l rii picioarelor, obicei ce se practic  în  -
ecare an în catedrala noastr . Precum, „St pânul, Cel 
ce a ar tat ucenicilor pild  de smerenie” i a plecat 
genunchii în fa a apostolilor la Cina cea de Tain , PS 
Virgil a sp lat i a s rutat picioarele a 12 credincio i, 
printre ei copii, tineri i seminari ti. Astfel, credin-
cio ilor le-a fost transmis mesajul de pace i umilin  
a Mântuitorului i li s-a explicat semni  ca ia acestui 
gest, nu ca  ind o sp lare a trupului, ci o cur ire de 
praful p catelor omului. 

S  ne preg tim, a adar, a tr i S  ntele i Mân-
tuitoarele Patimi ale Domnului Isus Cristos, p trun i 
de aceste întâmpl ri dumnezeie ti pline de tain  i ne-
cuprinse de minte, precum spune i cântarea: „Cel ce 
Te-ai încins cu tergarul i ai sp lat picioarele uceni-
cilor, Cristoase Dumnezeule, spal  întinarea su  etului 
nostru i ne încinge pe noi cu leg tura spiritual , spre 
a face poruncile Tale i a cânta bun tatea Ta”.

Antoniu SUCIU

(Foto: Ramona B lu escu)
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S rb toarea Învierii celebrat  în Catedrala din Oradea
Învierea lui Isus Cristos din mor i este un eveni-

ment unic în istoria omenirii. În urma r stignirii, mor ii 
i îngrop rii, Cristos a înviat aducând cu sine pacea per-

manent  a Spiritului Sfânt. Astfel, Învierea Domnului 
r mâne a   o tain  de neîn eles pentru mintea omeneas-
c ,  ind cuprins  i experimentat  prin credin .

S rb toarea Învierii deschide o perspectiv  nou , 
deta ând astfel omenirea de lumea material  i aducând-
o în lumea credin ei, a spiritualit ii cre tine. Odat  cu 
aceast  deta are se rede  ne te capacitatea uman  de în-
elegere a puterii Dumnezeie ti, prin înv tura i sem-

ni  ca ia profund  a Învierii Domnului. Fiind cea mai 
important  s rb toare a cre tin t ii, simbolizând victo-
ria Mântuitorului Cristos asupra p catelor i implicit a 
mor ii, credincio ii greco-catolici din Oradea, al turi de 
seminari ti i de formatorii lor i de un sobor de preo i, 
ne-am unit cu to ii în jurul p storului nostru PSS Virgil 
Bercea avându-l ca invitat pe PSS László Böcskei, epi-
scop romano-catolic al Diecezei de Oradea.

Slujba din Noaptea de Pa ti, care a început în 
jurul orelor 23.30, este alc tuit  din trei p r i: cânt -
rile canonului sâmbetei celei mari, urmat de Utrenia 
Învierii ca în cea de-a treia parte s  ne rug m Canonul 
Învierii. PSS Virgil a subliniat în cuvântul de înv tu-
r , citându-l pe Sfântul Ioan Gur  de Aur, c  Cristos a 
înviat i via a st pâne te! 

Dintre rug ciunile acestei S  nte Slujbe din 

Noaptea de Pa ti amintim una care cuprinde în ea esen-
a tr irii adev rate a Învierii:

Ziua Învierii! i s  ne lumin m cu pr znuirea, i 
unul pe altul s  ne îmbr i m. S  zicem: fra ilor i ce-
lor ce ne ur sc pe noi; s  iert m toate pentru Înviere. i 
a a s  strig m: Cristos a înviat din mor i, cu moartea pe 
moarte c lcând i celor din morminte via  d ruindu-le.

Cristi-Daniel NEAGOE

Casa Fren iu
Casa Fren iu este unul dintre cele mai importante 

proiecte ale Asocia iei Caritas Eparhial Oradea: const  
în construirea unei case destinate persoanelor vârstni-
ce în care acestea s  î i poat  tr i lini tite b trâne ea. 
Casa va avea 24 de camere-garsoniere, buc t rie, sal  
de mese, capel  i 3 s li pentru activit i. Construc ia a 
început în anul 2007, iar în prezent situa ia este urm -
toarea:

Cl direa este ridicat , are acoperi  i geamuri. 
Arhitectura exterioar  s-a realizat pân  la funda ie. Au 
fost de asemenea montate instala iile electrice, sistemul 
de înc lzire, sistemul sanitar, gresia i faian a în toate 
b ile, în casa sc rilor, pe holuri i la demisol, în buc t -
rie i în sala de mese.

Pentru a  naliza lucr rile i a putea da casa în 
folosin  mai avem nevoie de 215.908 EURO pentru a 
putea executa urm toarele lucr ri:

1. La supra mansarda, mansarda, parter: zugr -
veli i parchet; la demisol zugr veli.

2. La sistemul electric: montarea aparatajelor.
3. La sistemul IT (alarmele, anti-incendiu, aerul 

condi ionat, sistemul video).
4. La sistemul sanitar chiuvete, vase WC, du ul.
5. U ile interioare i mobilierul.

6. Balustrade (casa sc rii, rampe, hol i balcoane).
7. Amenaj ri exterioare: trotuare, accese, termoi-

zola ie soclu, sc ri exterioare, rampe de acces.
Cei care doresc i au posibilitate o pot face în 

numerar în contul:

RO27 BTRL 0050 1205 7261 6902
deschis la Banca Transilvania Oradea sau pot face do-
na ii materiale pentru  nalizarea lucr rilor.

Caritas
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Olimpiada na ional  de religie pentru cultul catolic

Elevi din 15 jude e din ar  au participat în peri-
oada 15-18 aprilie a.c., la Olimpiada Na ional  de Reli-
gie (limba român ), organizat  de Ministerul educa iei 
i cercet rii tiin i  ce i Inspectoratul colar jude ean 

Ilfov. La edi ia din acest an a Olimpiadei, g zduit  la 
M n stirea P rin ilor Carmelitani Descul i, de la Cio-
 iceni (Snagov), particip  110 elevi apar inând culte-

lor romano-catolic i greco-catolic, care frecventeaz  
clasele VII-XII. Elevii sunt înso i i de 18 profesori, iar 
comisia na ional  este format  din 20 de membri.

Evenimentul a fost inaugurat în dup -amiaza 
zilei de miercuri, 15 aprilie 2015 cu Sfânta Liturghie 
prezidat  de IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit 
de Bucure ti, celebrat  în noua biseric  a m n stirii 
p rin ilor carmelitani. Apoi, în cadrul deschiderii o  -
ciale, la care a fost prezent i ÎPS Ioan ROBU – Arhi-
episcop Mitropolit de Bucure ti, au luat cuvântul Pr. 
dr. Emil MORARU – Pre edintele comisiei na ionale, 
Prof. Coca CODREANU – Inspector colar General 
al Inspectoratului colar Jude ean Ilfov, Prof. Vasile 
BOGUS – Inspector colar pentru disciplina religie – 
Inspectoratul colar Jude ean Ilfov. Prima zi a Olim-
piadei s-a încheiat cu un program artistic sus inut de 
elevii de la Colegiul Sf. Iosif, din Bucure ti, care au 
propus o medita ie din texte biblice luate din Vechiul i 
Noul Testament referitoare la Patima, Moartea i Învi-
erea Domnului.

Proba scris , pe discipline de studiu i nivel, s-a 
desf urat în diminea a zilei de joi, 16 aprilie. În cursul 
dup -amiezii, participan ii au avut ocazia s  viziteze câ-
teva obiective culturale i religioase de interes na ional 

i interna ional din jude ul Ilfov: M n stirea ortodox  
C ld ru ani, Institutul Geodinamic al Academiei Ro-
mâne „Sabba tef nescu”, Observatorul Geomagnetic 
Na ional Surlari „Liviu Constantinescu”, M n stirea 
ortodox  Snagov. Vizita cultural  a continuat i vineri, 
17 aprilie, cu Palatul Brâncovenesc Mogo oaia, Casa 
Poporului, Catedrala Patriarhal  – Dealul Mitropoliei, 
Catedrala romano-catolic  „Sf. Iosif”- Bucure ti, Cate-
drala Greco-Catolic  Sf. Vasile cel Mare, Pia a Univer-
sit ii, Biserica „Sf. Gheorghe”(Km 0).

A  area primelor rezultate a avut loc în seara 
zilei de joi, rezultatele  nale  ind publicate în cursul 
zilei de vineri, dup  analizarea eventualelor contesta ii. 
Festivitatea de premiere aa avea loc în diminea a zilei 
de sâmb t , în sala de festivit i a m n stirii P rin ilor 
Carmelitani Descul i.

www.angelus.com.ro

CASA D.A.R.
Blocul de locuin e sociale a  at în strada Can-

tacuzino nr.56, CASA DAR, a c rui piatr  de temelie 
a fost pus  în 6 august 2014 se a   într-o faz  avan-
sat  de execu ie. A a cum prevede gra  cul lucr rilor, 
s-au executat temelia, s-a ridicat parterul i etajele 
superioare i a fost executat acoperi ul cl dirii. Au 
fost montate geamurile i u ile exterioare, au fost 
executate partea electric , cea sanitar  i de înc lzi-
re. În acest moment se execut  arhitectura interioar  
urmând ca, spre sfâr itul lunii martie s  se execute i 
arhitectura exterioar .

Reamintim c  blocul este destinat pentru zece 
perechi de tineri majori care au p r sit institu iile de 
ocrotire ale statului, doresc s  lucreze i s - i înteme-
ieze o familie. Ace tia vor bene  cia, timp de cinci ani, 
de o locuin  în acest imobil intrând într-un program 
special.

Caritas
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S rb toarea Pa telui al turi de cei s rmani

Rezultatele colectei de Pa ti

În  ecare an s rb torim Pa tele i de  ecare dat  
ne bucur m de Învierea Domnului, a teptând cu emo ie 
s  lu m Lumina i s  cânt m cu to ii “Cristos a Înviat”. 
Pa tele este s rb toarea Luminii i a Speran ei pentru 
to i: boga i i s raci.

Persoanele pe care le sprijin zilnic, având un as-
pect  zic neîngrijit ce scoate în eviden  lipsurile i ca-
ren ele prin care trec de-a lungul timpului, persoanele 
a c ror mâini noduroase de munci i su  ete sfâ iate de 
greut i, au s rb torit printr-o mas  festiv , i în acest 
an, al turi de angaja ii i voluntarii Asocia iei Caritas 
Eparhial Oradea.

Masa le-a fost servit  de c tre PSS Virgil Ber-
cea, angaja ii asocia iei i voluntarii Adina Popa, Ioana 
Cazacioc, Noemi Miklos, Jurjac Tudor, Andrei Onici i 
Iuliana Dejeu, voluntari care ofer  sprijin în activit ile 
pe care organiza ia le desf oar .

O gustare rece (ou, drob de miel i salat ), ciorb  
de miel, piure cu friptur  de porc la cuptor, cozonac, 
cafea i un pahar de vin au fost bun t i preparate în 
buc t ria proprie a cantinei sociale.

La  nalul prânzului PSS Virgil a dat binecu-
vântarea i s-a cântat de c tre to i cei prezen i, într-un 
singur glas “Cristos a înviat”, marcându-se i în felul 
acesta trecerea unui alt Pa te din via a noastr  tr ind i 
privind bucuria din ochii Mântuitorului prin ochii celor 
mai s rmani dintre noi.

Ioana GHERASIM

În perioada Postului Mare 2015, Asocia ia Cari-
tas Eparhial Oradea a organizat o colect  de alimente în 
bisericile greco-catolice din Oradea: Catedrala „Sfân-
tul Nicolae”, M n stirea „Maica Domnului”, Biserica 
„Sfânta Treime”, iar în perioada 02-10 aprilie 2015 am 
fost prezen i la Selgros Cash&Carry i în Era Shopping 
Park pentru colecta de alimente neperisabile pentru fa-
miliile i persoanele s race din comunitate.

Alimentele au fost colectate cu sprijinul volun-
tarilor. În  ecare duminic  din Postul Mare i în zilele 
de peste s pt mân  la cele dou  magazine, 94 de vo-
luntari, cu vârste cuprinse între 15 i 71 de ani, s-au 
implicat în colecta pe care am organizat-o. 

Cei care au ales s  se implice în aceast  colect  
au f cut 637 de ore de voluntariat. Dac  ar   s  contabi-
liz m în bani orele de lucru ale voluntarilor am ajunge 
la suma de 3.019,38 lei.

La aceste colecte s-au adunat alimente de baz , 
dup  cum urmeaz :

Colect  biserici: ulei (110 de litri), f in  (96 de 
Kg), zah r (106,5 de Kg) orez (65 de Kg), f in  de 
m lai (34,5), gri  (3,5), paste f inoase (77 pachete), 
conserve diferite (326 buc.), dulciuri (28 buc i) etc. 
cu o valoare de inventar de 2.277 lei.

Colect  Selgros Cash&Carry i Era Shopping 
Park: ulei (191 de litri), f in  (360 de Kg), zah r 
(145,5 de Kg) orez (100 de Kg), paste f inoase (136 
pachete), conserve diferite (180 buc), dulciuri (306 
buc i) etc. cu o valoare de inventar de 4.632,5 lei.

Unele persoane au ales s  fac  dona ii în bani. 
Acestea au fost în valoare de 8.023 lei.

O parte din alimente vor   distribuite celor mai 
s race familii din comunitate iar cea mai mare parte vor 
  folosite pentru preg tirea mesei de prânz a copiilor 

care frecventeaz  centrele de zi ale Asocia iei Caritas 
Eparhial Oradea.

Mul umim credincio ilor greco-catolici, or de-
nilor i bihorenilor precum i partenerilor no tri, care 
au f cut posibil  organizarea colectei, în numele bene-
 ciarilor no tri.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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coala poate   i altfel… în Centrul Social Maria Rosa
Elevi din clasele IX – XII, a Colegiului Eco-

nomic Partenie Cosma din Oradea au participat zil-
nic, în s pt mâna 6 – 10 aprilie a.c., la activit ile 
din cadrul Centrului Social Maria Rosa. Cei 47 elevi 
au fost înso i i de profesoarele Monica Faur, Adriana 
Micl u , Sanda Micl u  i Mihaela Moca. Cadrele 
didactice au reprezentat un exemplu de urmat pentru 
elevii proprii, prin implicarea în activit ile care au 
fost propuse de c tre asocia ie. Domeniul în care s-au 
implicat a fost social, în cadrul Serviciului Cantin  
Social  i Du uri Sociale. Fiec rei clase în parte i 
s-a prezentat asocia ia de c tre asistentul social,  ind 
apoi instrui i, îndruma i i supraveghea i pe tot par-
cursul activit ilor desf urate.

Activit ile în cantina au fost de cur enie ge-
neral  concretizate prin sp larea ferestrelor, a u ilor, 
a faian ei, a scaunelor i meselor. La du urile sociale 
au fost sp late cele 4 grupuri sanitare ale bene  ciari-
lor i au distribuit bene  ciarilor produsele de igien  
necesare pentru efectuarea du ului.

Elevii au ajutat i la preg tirea hranei pentru 
prânz a asista ilor apoi au servit masa bene  ciarilor i 
astfel au avut oportunitatea de a cunoa te persoane f r  
ad post, singur tatea i s r cia în care ace tia tr iesc. 
Acest fapt a dus la aprecierea, con tientizarea i valo-
ri  carea familiei i a condi iilor de care elevii dispun.

Tinerii i-au valori  cat talentele prin implicarea 
activ  de care au dat dovad . Au fost deschi i i en-
tuziasma i de faptul c  pot   utili pentru semenii lor 
a  a i în nevoie. Dac  la început au avut un sentiment 
de reticen , la încheierea programului ace tia au avut 
un sentiment de satisfac ie i de împlinire su  eteasc , 
devenind plini de compasiune i empatie fa  de bene-
 ciarii asocia iei.

Pentru ace ti elevi aceast  experien  a fost 
una de bun augur, o provocare i o stimulare la parti-
ciparea de activit i caritative, dorind ca pe viitor s  
devin  voluntari ai asocia iei.

Caritas

Dotare cu autoturisme
Pentru a- i putea desf ura activitatea în bune 

condi ii, Asocia ia Caritas Eparhial Oradea a achizi io-
nat de curând 3 autoturisme. 

Prima ma in  este folosit  pentru activitatea 
Centrului de Îngrijire la Domiciliu care vine în spri-
jinul persoanelor vârstnice i a celor cu handicap din 
Oradea i din împrejurimi, oferind servicii socio-me-
dicale la domiciliul pacien ilor. 

A doua ma in  este folosit  pentru Centrul Soci-
al “Maria Rosa”, pentru colectele de alimente i pentru 
deplas rile s pt mânale la Ioani  unde func ioneaz  
centrul de zi pentru copii. 

A treia ma in  este utilizat  pentru biroul din 

Oradea, pentru proiecte i activit i de fundraising i 
pentru dezvoltarea activit ii Caritas în alte localit i. 

Mul umim  nan atorilor Renovabis (2 autoturis-
mele) i Associazione Chiese del’Est onlus (1 autoturism).

Caritas



20 VESTITORUL

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


