
Revistă lunară de cultură creştină

Oradea, 27 aprilie Seria I, Anul XXII, Nr. 10 (306), 2019

 Editată de Episcopia Română Unită  cu Roma, Greco-Catolică, Oradea 

Revista Vestitorul urează, cu prilejul Sfi ntei Sărbători a Paştelui,
tuturor colaboratorilor, cititorilor şi credincioşilor

Sărbători Fericite!

CRISTOS A ÎNVIAT!



2 VESTITORUL

vestitorul

P.S.S. Virgil Bercea: Preşedinte

Redacţia şi administraţia:
Pr. Olimpiu Todorean: redactor coordonator
Ioan F. Pop: secretar de redacţie

Colaboratori:
Otilia Bălaş, Mihaela Caba, Ioan Dărăbăneanu, 
Alin Crețu.

Adresa:
410210 - Oradea, str. Ep. Mihai Pavel, 4;
Tel: 0259.436.492; Fax: 0259.430.509;
E-mail: olimpiu35@yahoo.it;  Tel: 0722.450.013

Abonamente: Claudiu Boda
Str. Corneliu Coposu nr. 13, Bl. X9, Ap. 8
410445 - Oradea; Tel: 0744.958.932

Difuzare: Claudiu Boda
Str. Corneliu Coposu nr. 13, Bl. X9, Ap. 8
410445 - Oradea; Tel: 0744.958.932
I.S.S.N. 1454 - 8526

Iată primim încă o dată în această dimineață de 
Paști mesajul extraordinar: A înviat! Cristos a Înviat!

Dragi credincioși,
Lumina dimineții acelei zile învăluia şi pă-

trundea sufl etele femeilor care veneau degrabă la 
mormânt, să ungă trupul Mântuitorului cu miresme. 
„Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mor-
mânt?”, se întrebau ele. Este întrebarea care le fră-
mântă cugetul, dar în care dăinuie speranța, ca și cum 
ar fi  știut că încă nu este totul gata, că nu s-a împlinit 
încă minunea. Această piatră fusese pusă acolo pentru 
a fi  un semn al condamnării defi nitive, un semn al 
imposibilității de a scăpa, un simbol al morții și al 
neputinței omenești. 

Dar privind ele, au observat că piatra fusese 
rostogolită... Pur și simplu, era dată la o parte. Fe-
meile venite la mormânt sunt nespus de surprinse de 
acest fapt, dar năzuiesc în inima lor credincioasă că 

SCRISOARE PASTORALĂ

LA SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII DOMNULUI
2019

”Dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii, au ajuns la mormânt când soarele abia răsărise și ziceau una 
către alta: “Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt?” Dar privind, au observat că piatra fusese 

rostogolită; deși era foarte mare. Intrând în mormânt, au văzut un tânăr așezat la dreapta, îmbrăcat cu o haină 
lungă, albă, și au fost cuprinse de spaimă. Dar el le-a zis: “Nu vă înspăimântați! Îl căutați pe Isus Nazarineanul, 

cel răstignit. A înviat, nu este aici!” (Marcu 16, 2-6)

ceea ce le este dat să trăiască acum este ca și cum 
Domnul le-ar fi  condus pe acest drum al desăvârșirii 
credinței lor. Este foarte greu să ne imaginăm emoțiile 
femeilor mironosițe la constatarea plină de uimire că 
Isus, cel ce fusese răstignit, cel pe care l-au văzut 
așezat în mormânt, nu este mort, ci este viu. Șocul, 
stupefacția, uimirea fără margini, bucuria, încercarea 
de a înțelege, sunt etapele care au marcat pentru tot-
deauna viața acestor femei, martore ale Învierii.

Dragii mei, cuvintele Evangheliei ne cheamă 
la o învățătură neprețuită: să nu ne descurajăm ni-
ciodată, să nu cădem în frică și disperare, deoarece 
Domnul se îngrijește întotdeauna să rostogolească 
piatra încercărilor vieții noastre spre a putea ajunge 
noi la bucuria cea mai profundă. El este Cel care dă la 
o parte piatra care ne ține prizonierii slăbiciunii fi rii 
noastre prea-omenești, dăruindu-ne, iar și iar, bucuria 
Învierii. 

Învierea lui Cristos ne spune ceva foarte im-
portant despre propria noastră viață. Este adevărata 
speranță a oamenilor acestei lumi, speranța care nu 
dezamăgește niciodată; ne ajută să refl ectăm asupra 
modului în care fi ecare dintre noi îl căutăm pe Isus. 
Îl căutăm printre cei morți? Îl căutăm în mormântul 
speranțelor noastre deșarte? Care sunt pietrele care ne 
obstrucționează să-L descoperim în cel de lângă noi 
pe Cristos – indiferența....? egoismul?... lăcomia?

Mă gândesc aici la cei împovărați de piatra să-
răciei și a precarității, a suferinței celor bolnavi și a 
celor care le sunt alături, de piatra familiilor destră-
mate, de piatra copiilor care suferă de foame, de pia-
tra grea a nesiguranței și a stresului, de piatra celor 
persecutați pentru credință și pentru dreptate. 

Isus cel Înviat ne oferă ajutorul să dăm la o par-
te piatra care ne apasă. Se cuvine să-i cerem să ne aju-
te de asemenea să nu fi m piatră de poticneală asupra 
fraților și surorilor noastre. Să-i mulțumim Domnu-
lui de fi ecare dată pentru darurile pe care ni le oferă, 
pentru regăsirea sănătății si a unității, pentru ajutorul 
primit, pentru lumina Paştilor care strălucește zilnic 
în viața noastră. Să-i mulțumim totodată Celui Înviat 
pentru toate pietrele pe care nu reușim să le înlăturăm, 
cu tot efortul nostru. Tuturor acestor piedici, la fel ca 



3Aprilie 2019

femeile de la mormânt, să le răspundem cu credință, 
cu tenacitate și perseverență, pentru că Veste cea bună 
a Învierii lui Isus ne transmite că nu există piatră care 
să nu poate fi  răsturnată. Domnul ne asigură de asta: 
,,Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați 
zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo!», și 
s-ar muta”  (Mt 17, 20)

Așadar vă îndemn și eu să nu vă opriți în fața 
obstacolelor care apar adesea în calea voastră, să nu 
vă descurajați. Dimpotrivă, încurajați-i pe cei de lân-
gă voi neîncetat, la fel cum a făcut-o și Domnul cu 
ucenicii săi. Mergeți înainte, ajutați-vă unii pe alții, 
pentru că Domnul merge înaintea voastră, ,,El ne con-
duce la pășuni verzi, ne duce la ape de odihnă” (Ps 
23, 2.) El este ,,Calea, Adevărul și Viața” (In 14, 6.)    

De la aceste femei 
trebuie să învățăm să nu 
abandonăm, să ne ridi-
căm chiar dacă încă este 
întuneric, chiar dacă dru-
mul pare să nu aibă nici 
o ieșire. Pietrele, stâncile 
care blochează căile vieții 
noastre nu vor fi  nicio-
dată date la o parte dacă 
renunțăm!

În această zi a În-
vierii, Cristos ne invită 
să începem să trăim din 
plin, să trecem de la tea-
mă la bucurie, de la trecut 
la prezent, de la moarte 
la viață. Astăzi celebrăm 
victoria lui Cristos asupra 
morții. O victorie adevăra-
tă cere perseverență. Isus aduce speranță acolo unde 
este neîncredere, dragoste acolo unde este ură, iertare 
acolo unde e dorință de răzbunare, viață acolo unde 
domnește moartea. 

Dragii mei,
În această zi a Învierii, gândul meu se îndreaptă 

spre episcopii noștri martiri. 
Sfi nți episcopi martiri, vă veți fi  întrebat poate 

și voi, Cine ne va rostogoli piatra de la ușa mormân-
tului?, a celulei, a închisorii. Mulți s-au descurajat, 
mulți v-au descurajat spunându-vă poate că trebuie să 
fi i nebun să pretinzi că poți rostogoli această piatră, 
însă precum femeile Învierii, și voi ați rămas fi deli 
credinței voastre. Bunămireasma jertfei voastre a 
devenit pentru noi, cei de azi, ziua Învierii. Cu mo-
destia și tăria voastră ați dovedit răbdare, credință și 
speranță. Știați că lucrarea lui Dumnezeu nu moare 
niciodată, că nicio piatră, oricât de mare ar fi  fost ea, 
nu putea să vă împiedice. Erați deja părtași Misteru-

lui Pascal. Ce frumoasă coincidență, tăria și eroismul 
vostru au rostogolit piatra.

,,Celui care învinge îi voi da o pietricică albă, 
iar pe pietricică este scris un nume nou pe care nu-l 
cunoaște nimeni decât cel care-l primește”, spune 
cartea Apocalipsei (Apoc.2,17)

Da, dragii mei credincioși, episcopii noștri au 
primit din partea Domnului drept recompensă pentru 
fi delitatea lor pietricica albă, garanția că jertfa lor 
pentru Biserică și neam nu va cunoaște moartea. În-
treaga lor viață, dar mai ales martiriul lor era deja o 
participare la viața Celui Înviat din morți. Întunericul 
existențial, piatra greoaie de la ușa închisorii, a mor-
mântului, este rostogolită și devine pietricica albă a 
speranței și a vieții inscripționată cu numele lor: Vale-

riu Traian FRENȚIU, Iuliu 
HOSSU, Alexandru RUSU, 
Ioan BĂLAN, Ioan SUCIU, 
Vasile AFTENIE, Tit Liviu 
CHINEZU. Lumina care l-a 
înconjurat pe Cristos Cel 
Înviat i-a luminat și pe ei. 
Pietricica albă pe care ei 
au primit-o exprimă darul 
unei intimități profunde cu 
Cristos. 

Dragii mei,
Vizita Sfântului Pă-

rinte Papa Francisc în țara 
noastră este pentru toți 
creștinii un prilej de bu-
curie, de mângâiere și de 
speranță. Grădina Maicii 
Domnului, a tuturor oame-

nilor de bună-credință, îl așteaptă cu emoție și gratitu-
dine pe urmașul lui Petru.

Vestea ridicării episcopilor martiri la cinstea 
altarelor, adusă de către Sanctitatea Sa pe Câmpia 
Libertății din Blaj, ne încredințează că Biserica noas-
tră, prin toți martirii și mărturisitorii ei care au suferit 
persecuții de-a lungul timpului, participă deja în chip 
tainic la gloria lui Cristos.  Acești episcopi sunt pentru 
noi exemple de viață evanghelică, modele de jertfă de 
sine și de credință profundă în Dumnezeu.

Dragii mei, 
de ziua Învierii să ne luminăm cu prăznuirea și 

unul pe altul să ne îmbrățișăm.
În acest spirit vă doresc Sărbători fericite, pline 

de har și binecuvântări de la Domnul, și vă salut cu 
salutul pascal: Cristos a Înviat!

† Virgil BERCEA
Episcop
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În aceste săptămâni refl ectăm asupra rugăciunii 
„Tatăl nostru”. Acum, în ajunul Triduum-ului pascal, să 
ne oprim asupra câtorva cuvinte cu care Isus, în timpul 
Pătimirii, l-a rugat pe Tatăl. 

Prima invocaţie are loc după Ultima Cină, când 
Domnul, „ridicându-şi ochii spre cer, a zis: «Tată, a ve-
nit ceasul: glorifi că-l pe Fiul tău - şi apoi - glorifi că-mă 
la tine însuţi cu gloria pe care am avut-o la tine mai 
înainte de a fi  fost lumea»” (In 17,1.5). Isus cere gloria, 
o cerere care pare paradoxală în timp ce Pătimirea este 
la uşă. Despre care glorie este vorba? Gloria în Biblie 
indică revelarea lui Dumnezeu, este semnul distinctiv 
al prezenţei sale mântuitoare printre oameni. Acum, 
Isus este Cel care manifestă în mod defi nitiv prezenţa 
şi mântuirea lui Dumnezeu. Şi face asta în Paşte: înălţat 
pe cruce, este glorifi cat (cf. In 12,23-33). Acolo Dum-
nezeu revelează în sfârşit gloria sa: dă la o parte ultimul 
văl şi ne uimeşte ca niciodată înainte. De fapt desco-
perim că gloria lui Dumnezeu este în întregime iubire: 
iubire pură, nebună şi inimaginabilă, dincolo de orice 
limită şi măsură. 

Fraţi şi surori, să ne însuşim rugăciunea lui Isus: 
să cerem Tatălui să dea la o parte vălurile de pe ochii 
noştri pentru ca în aceste zile, privind la Răstignit, să 
putem primi că Dumnezeu este iubire. De câte ori îl 
imaginăm stăpân şi nu Tată, de câte ori îl credem mai 
degrabă judecător sever decât Mântuitor milostiv! Însă 
Dumnezeu la Paşte elimină distanţele, arătându-se în 
umilinţa unei iubiri care cere iubirea noastră. Aşadar, 
noi îi dăm glorie atunci când trăim tot ceea ce facem cu 
iubire, când facem fi ecare lucru din inimă, ca pentru El 
(cf. Col 3,17). Adevărata glorie este gloria iubirii, pen-
tru că este singura care dă viaţă lumii. Desigur, această 
glorie este contrariul gloriei lumeşti, care vine atunci 
când suntem admiraţi, lăudaţi, aclamaţi: când eu stau 
în centrul atenţiei. În schimb, gloria lui Dumnezeu este 
paradoxală: fără aplauze, fără audience. În centru nu 
este eu-l, ci celălalt: de fapt la Paşte vedem că Tatăl 
îl glorifi că pe Fiul în timp ce Fiul îl glorifi că pe Tatăl. 
Nimeni nu se glorifi că pe sine însuşi. Putem să ne între-
băm astăzi, noi: „Care este gloria pentru care trăiesc? A 
mea sau cea a lui Dumnezeu? Doresc numai să primesc 
de la alţii sau şi să dăruiesc altora?”. 

După Ultima Cină, Isus intră în grădina Ghetse-
mani; şi aici îl roagă pe Tatăl. În timp ce discipolii nu 
reuşesc să stea treji şi Iuda vine cu soldaţii, Isus începe 
să simtă „frică şi nelinişte”. Simte toate neliniştea pen-
tru ceea ce îl aşteaptă: trădare, dispreţ, suferinţă, eşec. 
Este „trist” şi acolo, în abis, în acea dezolare, îi adre-
sează Tatălui cuvântul cel mai duios şi dulce: „Abba”, 
adică tăticule (cf. Mc 14,33-36). În încercare Isus ne 

învaţă să-l îmbrăţişăm pe Tatăl, pentru că în rugăciunea 
către El este forţa de a merge înainte în durere. În trudă 
rugăciunea este alinare, încredinţare, întărire. În aban-
donarea tuturor, în dezolarea interioară Isus nu este sin-
gur, stă cu Tatăl. În schimb noi, în Ghetsemanile noas-
tre alegem adesea să rămânem singuri în loc să spunem 
„Tată” şi să ne încredinţăm Lui, ca Isus, să ne încre-
dinţăm voinţei sale, care este adevăratul nostru bine. 
Dar atunci când în încercare rămânem închişi în noi 
înşine ne săpăm un tunel înăuntru, un parcurs introver-
tit dureros care are o singură direcţie: tot mai în adânc 
în noi înşine. Problema cea mai mare nu este durerea, 
ci modul în care se înfruntă ea. Singurătatea nu oferă 
căi de ieşire; rugăciunea da, pentru că este relaţie, este 
încredinţare. Isus încredinţează totul şi se încredinţează 
total Tatălui, ducându-i ceea ce simte, sprijinindu-se de 
El în luptă. Când intrăm în Ghetsemanile noastre - fi e-
care dintre noi are propriile Ghetsemanii sau le-a avut 
sau le va avea - să ne amintim asta: când intrăm, când 
vom intra în Ghetsemani a noastră, să ne amintim să ne 
rugăm aşa: „Tată”. 

În sfârşit, Isus adresează Tatălui o a treia rugă-
ciune pentru noi: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac” (Lc 
23,34). Isus se roagă pentru cel care a fost rău cu El, 
pentru călăii săi. Evanghelia specifi că faptul că această 
rugăciune are loc în momentul răstignirii. Probabil că 
era momentul celei mai acute dureri, când lui Isus îi 
erau înfi pte cuiele la mâini şi la picioare. Aici, în cul-
mea durerii, ajunge la culme iubirea: vine iertarea, adi-
că darul la puterea nedefi nită, care frânge cercul răului. 
Rugându-ne în aceste zile „Tatăl nostru”, putem cere 
unul din aceste haruri: să trăim zilele noastre pentru 
gloria lui Dumnezeu, adică să trăim cu iubire; să ştim 
să ne încredinţăm Tatălui în încercări şi să spunem Ta-
tălui „tăticule” şi să găsim în întâlnirea cu Tatăl iertarea 
şi curajul de a ierta. Ambele lucruri merg împreună. Ta-
tăl ne iartă, dar ne dă curajul de a putea ierta. 

Franciscus 

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu
www.ercis.ro

Paştele: rugăciunea către Tatăl în încercare
17.04.2019

 Alocuţiunea Papei Francisc la Rugăciunea Angelus
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Excelența Voastră Monsenior Michel Aupetit,
Arhiepiscop de Paris, 

Ne-a mișcat și întristat profund incendiul teribil care a afectat Catedrala Notre-Dame din Paris pe 15 
aprilie a.c.. Este o dramă pentru întreaga Biserică, pentru întregul Paris și în același timp pentru întreaga 
omenire.

Pe 25 august anul trecut și noi am fost încercați de un incendiu dramatic, care a distrus o mare parte 
a Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea. Sunt și eu în asentimentul Excelenței Voastre! La acel mo-
ment am zis ca și Dreptul Iov „Domnul a dat, Domnul a luat, fi e numele Domnului binecuvântat!”. 

Prin prezenta, vă asigurăm, Excelența Voastră, și pe poporul francez, de rugăciunea și întreaga noastră 
afecțiune. Vă suntem aproape, vă încurajăm și suntem siguri că, din propia cenușă, Catedrala Notre-Dame 
din Paris va renaște și își va recăpăta splendoarea. 

Vă susținem cu forțele noastre modeste și vă suntem aproape. Poporul francez trebuie să fi e convins 
că, dincolo de încercare, este viață!

O îmbrățișare în Cristos cel Înviat,

† Virgil Bercea  
Episcop de Oradea

Oradea, 16 aprilie 2019

MESAJUL PSS VIRGIL BERCEA  ÎN URMA INCENDIULUI 
CATEDRALEI NOTRE-DAME DIN PARIS
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Arhiepiscopul Valeriu Traian Frenţiu
25 aprilie 1875 - 11 iulie 1952

Înalt Preasfi nţitul dr. Valeriu Traian Frenţiu - Epi-
scop de Lugoj (1912-1922), Episcop de Oradea Mare 
(1922-1952) şi Administrator apostolic la Blaj (1941-
1947) – a fost unul dintre ierarhii cei mai de seamă ai 
Bisericii Române Unite într-o perioadă de timp marca-
tă de cele două războaie mondiale şi de două „lumi”: 
Monarhia Austro-Ungară şi Regatul României. S-a dis-
tins ca preot printr-o pietate şi evlavie exemplară, iar 
mai apoi ca episcop, prin administrarea foarte bună a 
teritoriului Eparhiei de Oradea Mare.

Originile şi copilăria
Valeriu Traian Frenţiu s-a născut la data de 25 

aprilie 1875 în localitatea Reşita (judeţul Caraş-Seve-
rin) din părinţii Ioachim Frenţiu, preot, şi Paraschiva-
Rozalia născută Demeter. La 23 mai 1875 primeşte 
sacramentul Sfântului Botez, primind numele de Vale-
riu Traian Adolf, slujba fi ind făcută de protopopul de 
Bocşa, Mihai Gianu, naşii fi ind Adelhaida şi Adolf Di-
aconovici. Tatăl său, Ioachim Frenţiu, era preot în loca-
litatea Reşita Montană, iar mama, Rozalia, era casnică. 
Dumnezeu a binecuvântat familia Frenţiu cu încă două 
fete (Maria şi Lucreţia) şi un băiat (Cornel).

 Primii ani de viaţă sunt caracterizaţi de mediul 
familial din care provine şi cum tatăl său era preot, 
întreaga educaţie a stat sub semnul chemării pe care 
Dumnezeu i-a rânduit-o. Tatăl său, Ioachim, îşi înde-
plinea ofi ciul preoţesc într-o parohie unde majoritatea 
credincioşilor proveneau dintre muncitorii în industria 
de minerit şi din cea metalurgică. În mijlocul acelor 
credincioşi, dar şi printre preoţii din eparhie, Ioachim 
Frenţiu a dovedit un bun renume prin pietatea distinsă 
pe care o avea. La 5 ani rămâne orfan de mamă, sarci-
nile Rozaliei fi ind preluate de sora cea mare, Lucreţia, 
care a stat aproape de Valeriu Traian în tot timpul vieţii.

Studiile
Studiile primare le face în Reşita. Apoi a conti-

nuat cu Gimnaziul din Reşita de unde s-a transferat la 
Gimnaziul Superior din Blaj, pe care îl termină în anul 
1892. În anul 1890 îl găsim alumn al clasei a IV-a gim-
nazială a Seminarului din Blaj. 

 Modelul patern i-a dat tânărului Valeriu Traian 
impulsul de a urma vocaţia sacerdotală. Însă plecarea 
la studii de teologie la Budapesta s-a datorat calităţilor 
sale intelectuale şi spirituale, potenţialul său fi ind valo-
rifi cat în acest loc. 

În 1895 audiază cursurile de teologie pastorală şi 
drept canonic din cadrul Universităţii de la Budapesta, 
fi ind alumn al Seminarului Central din Pesta. Aici este 
al doilea loc de formare intelectuală a tânărului Vale-
riu Traian, unde prin cursurile de fi losofi e şi teologie 

ia contact cu ideile şi curentele teologiei catolice. Se 
pare că moştenirea pietistă a tatălui său s-a completat 
în acest loc cu noutăţile venite din Biserica romano-ca-
tolică, de aprofundare a devoţiunii faţă de Taina Sfi ntei 
Euharistii, întreaga sa viaţă fi ind marcată de cultul Sfi n-
tei Împărtăşanii. Pe de altă parte, aici Valeriu Traian 
Frenţiu se formează şi ca un bun român – 

în ciuda politicii de deznaţionalizarea dusă de 
guvernul de la Budapesta – frecventând alături de cei-
lalţi studenţi societatea de lectură „Salba” a studenţilor 
teologi români.  

Îşi încheie studiile de teologie de la Universita-
tea din Pesta în 1898.

După hirotonire, întâmplată la 20 septembrie 
1898, îşi continuă studiile de teologie la Viena, la ce-
lebrul Institut de Teologie „Augustinianum” din cadrul 
Universităţii vieneze, unde în 29 aprilie 1902 îşi apără 
cu succes teza de doctorat.

În timpul cât a stat la Viena, la rugămintea pro-
fesorului Augustin Bunea de la Blaj a copiat multe ma-
nuscrise din arhivele Curţii de la Viena, ajutându-l pe 
eruditul profesor blăjean la cartea „Petru Pavel Aron şi 
Dionisie Novacovici”. De asemenea, Valeriu Frenţiu şi-
ar mai fi  dorit să stea la Viena pentru a studia arhitectura.

Atât la Budapesta, cât şi la Viena, Valeriu Traian 
s-a distins printr-o evlavie deosebit de puternică şi o 
conduită clericală ireproşabilă.

Episcop la Oradea
Prin decretul Papei Benedict al XV-lea (1914-

1922), din 17 ianuarie 1922, Valeriu Traian Frenţiu a 
fost numit Episcop pentru Eparhia de Oradea Mare, pe 
scaunul episcopal rămas vacant după moartea tragică a 
Episcopului Demetriu Radu. Ceremonia de instalare a 
fost făcută în Catedrala Sf. Nicolae din Oradea în data de 
4 mai 1922, urmată apoi de un Sinod Diecezan la care au 
participat preoţii din eparhie. Programul său de pastora-
ţie în eparhia de Oradea se rezuma la celebra propoziţie a 
Papei Pius al X-lea: „instaurare omnia in Cristo”.

La jubileul de 150 de ani de la înfi inţarea epar-
hiei de Oradea, în anul 1927, Valeriu Traian Frenţiu a 
primit din partea Sfântului Părinte Papa Pius al XI-lea 
facultatea de a purta Paliul Sacru. În anul 1938, la 25 de 
ani de la ridicarea la treapta arhierească, Sfântul Părinte 
Papa Pius al XI-lea i-a trimis o scrisoare de felicitare, 
recunoscându-i meritele şi realizările, cu această ocazie 
episcopul primind facultatea de a împărţi binecuvânta-
rea apostolică şi indulgenţa plenară tuturor credincioşi-
lor din eparhie.

În vara anului 1940, pentru a-l ajuta în adminis-
trarea eparhiei, Sfântul Părinte i-a trimis un episcop 
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auxiliar în persoana preotului profesor dr. Ioan Suciu, 
episcop titular de Moglena, acesta numindu-l vicar ge-
neral la 23 iulie 1940.

Prin Dictatul de la Viena din 1 septembrie 1940, 
când partea Transilvaniei de Nord a fost cedată Unga-
riei, teritoriul eparhiei de Oradea a fost rupt în două. 
Până în 15 august 1941, Episcopul Frenţiu a rămas la 
Oradea continuând să-şi exercite atribuţiunile ierarhi-
ce. Însă atât autorităţile politice, cât şi cele bisericeşti 
maghiare l-au dispreţuit, refuzând chiar să-l invite la 
conferinţa episcopală din capitala Ungariei. La 15 au-
gust 1941 părăseşte sediul episcopal de la Oradea şi 
se mută la reşedinţa din Beiuş, administrând partea din 
eparhie rămasă în România. Din 6 septembrie 1941 a 
cumulat administrarea părţii româneşti a eparhiei sale 
cu administrarea Arhidiecezei în calitate de Adminis-
trator Apostolic al întregii provincii bisericeşti.

Se reîntoarce la Oradea în luna februarie 1947, 
odată cu terminarea mandatului de Administrator 
Apostolic la Blaj, funcţie preluată din 4 februarie 1947 
de către Episcopul Ioan Suciu.

În 4 mai 1947, la sărbătoarea omagială dedica-
tă celor 25 de ani de episcopat la Oradea, Episcopul 
Frenţiu a primit din partea Sfântului Părinte binecuvân-
tarea apostolică pentru el şi întreaga eparhie, precum 
şi facultatea indulgenţei plenare. Sărbătoarea a fost o 

adevărată manifestare a credinţei catolice şi de afecţiu-
ne către episcop din partea credincioşilor, clerului şi a 
autorităţilor locale. 

La sugestia Sfântului Scaun, dar şi datorită să-
nătăţii sale precare, Episcopul Frenţiu acceptă numirea 
unui nou episcop auxiliar. Şi-a desemnat astfel posibilii 
candidaţi la episcopat, printre ei fi gurând într-o primă 
etapă Aloisiu Ludovic Tăutu, Coriolan Tămăian, Ioan 
Georgescu şi Gavril Stan, iar mai apoi canonicul Vic-
tor Macavei, profesorul Tit Liviu Chinezu şi profesorul 
Iuliu Hirţea. Între aceştia, după mai multe verifi cări din 
partea reprezentanţilor Sf. Scaun, cel mai bun candidat 
s-a dovedit a fi  profesorul Iuliu Hirţea.

La 18 septembrie 1948, la sărbătorirea celor 50 
de ani de preoţie (20 septembrie 1898-20 septembrie 
1948), Sfântul Scaun i-a acordat titlul de „Arhiepiscop 
ad Personam” şi Autograful Sfântului Părinte Papa.

Administraţie bisericească
Primele vizite pastorale în eparhia orădeană le 

face imediat după instalare, cercetând parohiile şi mân-
gâind credincioşii care au avut de suferit de pe urma 
războiului. Face astfel o „radiografi e” a parohiilor din 
cele trei judeţe (Bihor, Satu Mare şi Arad) pe care se 
întindea eparhia de Oradea. Cu această ocazie, însăşi 
gospodăria şi casa preotului inspectat treceau printr-un 
examen sever. Aceste vizite pastorale i-au arătat ierar-
hului punctele „forte” şi cele slabe ale parohiilor, vizi-
tele continuând de-a lungul întregii sale păstoriri, mus-
trând pentru a îndrepta, mângâind şi ajutând acolo unde 
vedea lipsuri, toate acestea fi ind făcute pentru a ridica 
şi apoi a păstra nivelul spiritual din eparhie.

 În anul 1922, prin Reforma Agrară dată de gu-
vernul de la Bucureşti, domeniul episcopal de la Beiuş 
a fost expropriat în parte, însă după acţiunile judecăto-
reşti, Episcopul Frenţiu reuşeşte să refacă o parte din 
domeniu, Episcopia devenind proprietară pe 125 ha 
teren arabil, 6000 ha de pădure şi câteva grădini. Cu 
ajutorul veniturilor de pe acest domeniu şi printr-o ad-
ministrare disciplinată, a reuşit să realizeze multe din 
operele sale spirituale, educative şi şcolare.

 La patru ani de la venirea la cârma eparhiei, 
în 1926, Valeriu Traian Frenţiu a convocat Sinodul 
diecezan, reglementând anumite aspecte privind ad-
ministrarea parohiilor, drepturile clerului şi lucrările 
de cancelarie. Necesităţile şi interesele bisericeşti ce-
reau, pe de o parte, modifi carea statutelor diecezane, 
a administrării bisericeşti şi a fundaţiunilor diecezane, 
ameliorarea pensiilor preoţilor defi cienţi, a văduvelor 
şi a orfanilor de preoţi. Pe de altă parte, era necesară o 
pastoraţie mai intensivă şi mai practică pentru ridicarea 
nivelului religios, moral şi cultural al credincioşilor. Si-
nodul s-a desfăşurat între 3-5 mai 1926 la Oradea, legi-
ferând 19 decrete şi 7 statute pentru eparhia orădeană. 
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În anul 1938 a convocat un alt Sinod diecezan, normele 
juridicele ale acestuia, împreună cu cele din 1926, fi ind 
la baza eparhiei de Oradea.

  În Oradea se îngrijeşte pe rând de fi ecare din 
clădirile impunătoare ale episcopiei. În catedrala Sf. 
Nicolae a mărit considerabil corul. În 1924 a dat în fo-
losinţă noua clădire a Academiei Teologice. În 1928 a 
ridicat al doilea etaj la clădirea vechiului Seminar, fa-
ţada dinspre stradă devine impozantă prin decorurile în 
stil românesc. În 1934 inaugurează clădirea renovată a 
Şcolii Normale de învăţători din Oradea, a cărei faţadă 
o împodobeşte cu acelaşi stil neoromânesc. În 21 iunie 
1937 a consacrat „biserica militară” din str. V. Alecsan-
dri, edifi ciu primit de la Episcopia Romano-Catolică de 
Oradea şi renovată în stil neoromânesc.

 Pe întreg teritoriul eparhiei a dus o campanie 
de refacere şi zidire a bisericilor parohiale, până în anul 
1938 fi ind consacrate 64 de biserici, din care 14 lăca-
şuri fi ind ridicate din contribuţiile materiale făcute de 
el. Pentru dotarea materială a clerului, în perioada epi-
scopatului său s-au clădit 27 de case parohiale, dintre 
care cele din Marghita, Groşi, Săcuieni, Şimleu, Pău-
leşti şi încă şase, au fost făcute prin contribuţiile fi nan-
ciare date de el.

 Refacerea şi amenajarea staţiunii climateri-
ce Stâna de Vale i-a adus pe drept cuvânt numele de 
„Ctitor modern”. În ciuda faptului că Reforma Agrară 
din 1922 lua Episcopiei de Oradea cea mai mare din 

domeniul Beiuşului, Valeriu Traian Frenţiu a reuşit să 
convingă autorităţile să nu dezmembreze proprietăţile 
legitime ale Bisericii, necesare pentru întreţinerea insti-
tuţiilor sale diecezane. Astfel, pentru a valorifi ca ceea 
ce a rămas din domeniul Beiuşului şi-a îndreptat aten-
ţia spre mica localitate izolată Stâna de Vale. În anul 
1934 se dau în folosinţă 70 de camere în două hoteluri 
aranjate cu tot confortul, încălzire centrală, parchet, 
covoare persane, lumină electrică, apă rece şi caldă 
în toate camerele, camere cu baie, salon mare pentru 
distracţie, restaurant încăpător. Pentru o comunicaţie 
mai uşoară, în anul 1935 Episcopul Frenţiu a inaugurat 
o cale ferată din halta Valea Iadului până în Stâna de 
Vale, investiţiile făcute aici având drept scop valorifi -
carea potenţialului turistic al zonei, lucru ce asigura în 
viitor şi bunăstarea materială şi spirituală a locuitorilor 
din această zonă de munte. Tot aici la Stâna de Vale a 
înfi inţat şi a pus la dispoziţia Universităţii din Cluj o 
grădină botanică subalpină condusă de preotul profesor 
Alexandru Borza. În anul 1938 a ridicat o biserică din 

cărămidă care a luat locul celei de lemn.
La Beiuş, pe lângă instituţiile şcolare noi, a cum-

părat o casă pentru personalul episcopiei, iar pe un alt 
teren a ridicat o clădire pentru mănăstirea Ordinului 
Asumţionist. A reparat biserica parohială Sf. Dumitru 
şi a zidit o locuinţă pentru directorul domenial. Tot 
aproape de Beiuş, în regiunea Finiş construieşte o cale 
ferată de 30 km cu locomotive şi vagoane, depozit cu 
clădiri şi ateliere, alte clădiri în pădure pentru exploa-
tarea lemnului, o pescărie cu 30 de lacuri, o biserică 
pentru locuitorii din munţi, o casă de odihnă - sanatoriu 
pentru preoţii suferinzi. În inima Munţilor Apuseni, la 
Remeţi (jud. Bihor), construieşte o fabrică de cheres-
tea, 50 de km de cale ferată, o şcoală de ucenici pentru 
muncitorii din fabrică, o biserică şi o şcoală primară 
pentru moţii din zonă. Şi micul domeniu de Holod (jud. 
Bihor) intră într-un proces de modernizare, construin-
du-se o moară sistematică, o cramă şi introducându-se 
lumina electrică. În regiunea Salonta, la Tulca-Cetea, 
a înfi inţat o fermă nouă cu magazii, clădiri şi fântână 
arteziană.

Trezina

PSS Frentiu inaugurare cale ferată, 29 iunie 1935

Stâna de Vale, 1938



9Aprilie 2019

(urmare din pag. 8)

(continuare în pag. 10)

Pentru a asigura în viitor salariul preoţilor şi al pro-
fesorilor diecezani, în anul 1940 Episcopul Frenţiu a în-
fi inţat un fond de susţinere diecezan numit „Providenţa”.

În perioada Dictatului de la Viena, partea die-
cezei rămasă pe teritoriu românesc a fost administrată 
mai departe de Episcopul Frenţiu care, deşi numit Ad-
ministrator Apostolic la Blaj, rămâne episcop titular de 
Oradea. După instalarea la Blaj, episcopul s-a deplasat 
lunar la Beiuş pentru a controla progresul instituţiilor 
din eparhia sa. Astfel, prin veniturile de pe domeniul de 
la Beiuş a căutat să susţină cele două licee şi cele două 
internate, preocupându-se în acelaşi timp de soarta ce-
lor 30 de parohii mai vechi şi a încă şase mai noi din 
teritoriul românesc al Episcopiei.

 S-a reîntors la sediul episcopal din Oradea în 
luna februarie a anului 1947. După întoarcerea sa la 
Oradea, a întreprins o serie de vizitaţii canonice în câ-
teva parohii şi a sfi nţit două biserici. 

Educaţie şi şcoală
Preocuparea sa faţă de educaţie şi şcoală rămâ-

ne constantă şi după venirea la conducerea Eparhiei 
de Oradea. În toamna anului 1922 deschide Semina-
rul teologic şi în anul 1924, odată cu fi nalizarea clă-
dirii începute de Episcopul Demetriu Radu, îl mută 
în noua clădire, teologia greco-catolică din Oradea 
primind rangul de Academie Teologică. Procesul de 
învăţământ al seminariştilor se îmbunătăţeşte prin cur-
suri metodice, lucrări practice, deprinderi catehetice, 
oratorice şi tipiconale sistematice, aceştia având şi o 
bibliotecă complexă. Pe lângă profesorii existenţi (dr. 
Grigore Pop - canonic, dr. Nicolae Flueraş, dr. Vasile 
Chirvariu), episcopul aduce cadre noi şi bine pregătite, 
formate în facultăţile catolice din Budapesta, Viena şi 
Roma (dr. Coriolan Tămăian, dr. Gavril Stan, Francisc 
Hubic, dr. Aloisiu Ludovic Tăutu, dr. Ioan Georgescu, 
dr. Ioan Bal, dr. Gheorghe Barna).  Pentru formarea 
seminariştilor, din anul 1931 episcopul a implementat 

„vilegiatura de vară” prin care, în lunile iulie şi august, 
studenţii teologi erau ţinuţi la Beiuş unde organizau 
diferite activităţi de formare spirituală, intelectuală şi 
umană (excursii, băi de soare şi apă, jocuri, coruri şi 
predici în biserica parohială, exerciţii spirituale). Pen-
tru a-i cunoaşte, dar şi pentru a-l simţi ca un adevărat 
părinte, episcopul a fost întotdeauna aproape de semi-
narişti, vizitându-i la examene, cursuri, vilegiatură, iar 
la sărbătorile mari, aceştia îl vizitau la Palatul episco-
pal. Astfel, studiile temeinice, viaţa spirituală intensă 
şi tendinţa spre celibat sunt caracteristicile educaţiei 
tinerilor seminarişti din Eparhia de Oradea, în perioada 
Episcopului Frenţiu. Pentru susţinerea seminariştilor şi 
a normaliştilor din internat, în anul 1933 episcopul a în-
temeiat „Fondaţiunea Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, 
pentru Seminarul şi Internatul diecezan din Oradea”, 
dotând Seminarul cu o fermă în intravilan, o grădină şi 
un teren arabil.

 Preparandia din Oradea, şcoala care pregătea 
învăţătorii români de la sate, era în anul venirii lui Va-
leriu Traian Frenţiu la Oradea, într-o situaţie destul de 
delicată. Sediul - fi xat pe vremea lui Demetriu Radu 
în anul 1908 - era ocupat de o altă şcoală românească 
de stat (Liceul „Emanuil Gojdu”) şi din vechiul corp 
profesoral mai erau doar patru profesori şi foarte puţin 
elevi. Mai mult, şcoala se dorea a fi  etatizată de către 
autorităţile române. Episcopul era conştient că şcoala 
trebuia să treacă printr-o serie de transformări pentru 
a fi  încadrată între şcolile normale din Vechiul Regat. 
Erau necesare trei lucruri pentru ca şcoala să-şi conti-
nue activitatea: 1.păstrarea şcolii în serviciul Naţiunii 
şi al Bisericii; 2. câştigarea unei situaţii de drept pen-
tru instituţia românească; 3. extinderea claselor de la 
sistemul preparandial cu patru clase, la 6, 7 şi apoi cu 
8 clase ale sistemului şcolilor normale din România. 
În anul 1928, se ridică încă un etaj la clădirea veche 
a Seminarului, loc unde vor fi  cazaţi elevii internişti 
ai şcolii normale. Pentru acoperirea nevoile de hrană 
ale acestui internat, la 11 februarie 1933 s-a pus la dis-

PSS Frentiu la Pio Romeno cu seminariști, 1936

PSS Frentiu cu seminariști, 1934
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poziţia Internatului şcolii normale un teren agricol de 
104 jug., cu tot ceea ce era necesar unei ferme moderne 
pentru susţinerea tinerilor români. Prin contractul din 
24 septembrie 1932 încheiat între Episcopia Unită de 
Oradea şi Statul Român, ratifi cat în jurnalul Consiliului 
de Miniştri din 10 martie 1933, şcolii i-au fost recunos-
cute meritele trecutului pe teren cultural românesc şi a 
fost trecută cu drepturi depline în rândul şcolilor secun-
dare confesionale. În sprijinul elevilor normalişti din 
internatul orădean, în anul 1926 episcopul Frenţiu i-a 
adus pe călugării „Fraţii Şcolilor Creştine” care se vor 
ocupa de educarea acestora, spiritul lor de abnegaţie şi 
priceperea lor suplinind golul creşterii în familie.

 Şcolile de la Beiuş au intrat în atenţia episco-
pului Frenţiu în ciuda greutăţilor ivite de pe urma Re-
formei Agrare din 1922. În anul şcolar 1923/1924 a în-
credinţat conducerea internatului de fete, surorilor din 
ordinul Notre Dame care se ocupau cu educaţia şi in-
strucţia fetelor. În anul şcolar 1924/1925, internatul Li-
ceului de băieţi a fost încredinţat călugărilor ordinului 
Asumţionist, în aceeaşi vreme trecând şi gospodărirea 
internatului în mâinile surorilor Oblate Asumţioniste. 
Printr-un schimb cu una din casele „Fondului subsidiar 
pavelian”, a înzestrat liceul de fete cu o clădire, curte 
şi intravilan. În 1926, tot pentru Liceul de fete a ridicat 
în curtea acestuia o nouă sală de gimnastică. În anul 
1927, după îndelungi tratative, a reuşit ca toţi profesorii 
de la şcolile greco-catolice din Beiuş să fi e trecuţi şi 
încadraţi în bugetul statului. În anul 1929, conducerea 
internatului de fete a fost încredinţată surorilor Oblate 
Asumţioniste.

La Carei, şi-a dat acordul pentru înfi inţarea unei 
şcoli normale diecezane pentru fete.

În privinţa Colegiului Pontifi cal român „Pio Ro-
meno” din Roma, episcopul Frenţiu a sprijinit constant 
acest loc de formare spirituală pentru studenţii teologi 
români. A binecuvântat biserica Colegiului şi a acordat 
treptele minore la seminarişti. A adus veşminte preoţeşti 
şi i-a ajutat pe toţi alumnii din eparhie care studiau în 
Roma. Atunci când Statul Român a refuzat să mai acor-
de subvenţiile pentru seminariştii români, Valeriu Traian 
Frenţiu a susţinut cauza acestui Seminar, cerând Ordina-
riatelor ca fi ecare parohie să trimită suma de 2000 de lei 
pentru a se strânge suma de 1.500.000 lei.

Activitate naţională
Fiind ales senator de drept, Valeriu Traian Fren-

ţiu a participat la şedinţele Senatului României, sus-
ţinând iniţiativele legislative pentru toţi românii. În 
discuţiile legate de Regimul General al Cultelor din 
1928, a susţinut cauza Bisericii Greco-Catolice, cerând 
Bisericii Ortodoxe să se poziţioneze pe linia păcii şi a 
înţelegerii frăţeşti. 

În anul 1935, i s-a acordat din partea guvernului 
distincţia de mare ofi ţer al ordinului Coroana României 

şi răsplata muncii pentru biserici cl. I.
În sprijinul culturii româneşti, a acordat o atenţie 

deosebită sprijinirii şi dezvoltării cercetării ştiinţifi ce, 
în special a ştiinţelor teologice, fi nanţând şi încurajând 
editarea de cărţi şi reviste. În anul 1923, pentru înfi in-
ţarea unui teatru românesc la Oradea, a donat un milion 
de lei. În 1925, Valeriu Traian Frenţiu a convocat la 
Stâna de Vale (jud. Bihor) o conferinţă a profesorilor 
de teologie. În acest sens, conştient de nevoile cleru-
lui şi cu simţul de jertfă ce-l caracteriza, episcopul a 
pus problema editării unor manuale de teologie noi şi 
la înălţime. Astfel a sprijinit editarea unor manuale şi 
tratate de teologie, drept canonic şi istorie bisericească.

În activitatea sa naţională intra şi sprijinirea 
materială a tuturor românilor indiferent de confesiu-
ne, prin aceste gesturi caritabile episcopul contribuia 
la pregătirea viitoarelor elite intelectuale ale ţării. Ast-
fel, la 11 iunie 1922, la Beiuş a donat familiilor sărace 
suma de 2500 lei. În anul 1924/1925 a acordat cinci 
burse a 12000 lei fi ecare pentru studenţii universităţilor 
din ţară care s-au califi cat în ştiinţele matematice, lim-
ba franceză şi ştiinţele pedagogice.

PSS Frentiu în Stâna de Vale cu Marian Demetriu
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De activitatea sa naţională se leagă şi arhitectu-
ra clădirilor construite de el, un exemplu fi ind decora-
ţiunile făcute în stil neoromânesc la Seminar, Şcoala 
Normală, Biserica Militarilor şi Capela mortuară din 
cimitirul municipal.

În cuvântarea sa din 28 mai 1933, la marea ma-
nifestaţie antirevizionistă din centrul oraşului Oradea, 
a protestat împotriva înarmării popoarelor şi a politicii 
revizioniste dusă de Ungaria. A amintit faptul că Bise-
rica Greco-Catolică a fost, prin instituţiile sale culturale 
şi de învăţământ, un „străjer” al românismului în aceste 
locuri, cerând apoi în spirit creştinesc, ca toate popoa-
rele „să se reîntoarcă la Hristos” pentru că doar aşa se 
poate instaura pacea şi înţelegerea între toţi oamenii. 
În circulara din 25 noiembrie 1935, pentru sprijinirea 
acţiunilor Statului Român împotriva revizionismului 
maghiar, episcopul Frenţiu cerea preoţilor să doneze o 
treime din salariu pentru construirea fortifi caţiilor mili-
tare pe graniţa de vest.

Viaţa spirituală, vizitele pastorale
Şi la Oradea, Valeriu Traian Frenţiu a fost un 

sprijinitor al liturghiei zilnice pentru popor, indiferent 
de oră, preoţii fi ind trimişi să suplinească şi în alte pa-
rohii. Deschiderea capelei în reşedinţa episcopală are 
loc ca urmare a distincţiei primite în 1920, de „Conte 
Roman, Prelat de casă al Sfi nţiei Sale Papa şi asistent 
la tronul Pontifi cal”, prin această demnitate Sfântul Pă-
rinte acordându-i  facultatea de a celebra zilnic Sfânta 
Liturghie în capela sa privată, facultate care a dat-o mai 
departe preoţilor din eparhia sa.

În anul 1925, pentru o mai uşoară difuzare a 
dispoziţiilor cancelariale, dar şi pentru a pune în mâna 
clerului şi a credincioşilor o revistă de cultură religioa-
să, a înfi inţat revista „Vestitorul”, care a apărut până în 
toamna anului 1940, de două ori pe lună. Prin interme-
diul revistei, pastoralele, circularele şi dife-
rite dispoziţii ale Episcopului au ajuns mai 
rapid la preoţi şi credincioşi. Pastorale sale, 
date la toate sărbătorile mari, au condensat 
în ele întreg tezaurul credinţei din cuprin-
sul cărora se desprinde propovăduirea ade-
vărului veşnic: iubirea de Dumnezeu şi de 
aproapele, mângăierea şi întărirea credin-
cioşilor, ataşamentul faţă de Tron, dragos-
tea faţă de patrie şi popor şi fi delitatea faţă 
de Sfântul Scaun şi succesorul Sfântului 
Petru, Sf. Părinte Papa.

Grijuliu faţă de mântuirea sufl etelor 
credincioşilor săi, Valeriu Traian Frenţiu a 
încurajat înfi inţarea reuniunilor de pietate. 
Face acest lucru pentru a-i apropia pe cre-
dincioşi de împărtăşania deasă şi pentru a 
dezvolta cultul Sfi ntei Împărtăşanii, reuni-
unile de pietate fi ind astfel pepinierele de 

cultivare a evlaviei sufl eteşti. Aşa au apărut în aproa-
pe toate parohiile eparhiei asociaţiile de laici, Reuniu-
nea Mariană, Asociaţii ale Sf. Rozar, ale Sf. Pavel, ale 
Preafi ntei Inimi a lui Isus. Pentru preoţi a fost înfi in-
ţară Asociaţia „Preoţilor Adoratori”. În 1926, Sinodul 
Diecezan fi xa şi redacta defi nitiv statutele pentru Re-
uniunea Mariană, Societatea Sf. Pavel, Reuniunea de 
Misiuni şi Asociaţia Preoţilor Adoratori. În 1934 exis-
tau în eparhie Congregaţii Mariane 1 cu 115 membri; 
Reuniuni Mariane 125 cu 8232 de membri; Asociaţii 
ale Preasfi ntei Inimi 40 cu 2680 de membri; Reuni-
uni ale Sf. Rozar 31 cu 1485 de membri; Reuniuni ale 
Sf. Anton 5 cu 247 de membri; Reuniunea Sf. Pavel 
1 cu 150 de membri; Congregaţii de Terţiari Francis-
cani 3 cu 99 de membri; Apostolatul Bolnavilor cu 150 
de membri. În total 266 de organizaţii evlavioase cu 
16761 de membri.

Pentru susţinerea vieţii spirituale a preoţilor, în 
anul 1924, Valeriu Traian Frenţiu a introdus exerciţi-
ile spirituale în Eparhia de Oradea. Acestea s-au ţinut 
constant în fi ecare an până în luna iulie a anului 1948.

În anul 1923, o altă noutate care a înfrumuse-
ţat şi îmbogăţit cultul divin a fost introducerea muzicii 
bisericeşti acompaniate de orchestră. Astfel, episcopul 
Frenţiu l-a sprijinit pe compozitorul Francisc Hubic – 
directorul corului „Unirea” - care a intrus pentru pri-
ma oară în catedrala Sf. Nicolae muzica bisericească 
acompaniată de orchestră. Acest cor era considerat la 
vremea respectivă, singurul cor de rit oriental cu or-
chestră din România. 

A dat un nou impuls vieţii spirituale prin intro-
ducerea în eparhia orădeană a ordinelor călugăreşti 
romano-catolice. Astfel, în 1924 i-a adus pe Părinţii 
Augustinieni Asumpţionişti, încredinţându-le condu-
cerea internatului Pavelian de băieţi din Beiuş, apoi în 
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1925 pe Surorile Oblate Asumpţioniste pentru interna-
tul Pavelian de fete din Beiuş. Tot în anul 1925 intrau 
în pastoraţie Fraţii Şcolari ai Sf. Ioan de la Salle (Fraţii 
Şcolilor Creştine) în cadrul Seminarului minor din Ora-
dea. Momentul sosirii franciscanilor este consemnat ca 
fi ind anul 1928: „Părinţii franciscani Români iau spre 
păstorire mai multe comune în frunte cu Drăgeşti...” În 
anul 1930 călugăriţele Notre Dame de Sion deschid în 
Oradea un institut model pentru educarea fetelor.

A fi xat trei locuri de pelerinaj în eparhie: Drăgeşti 
(jud. Bihor), Zalău (jud. Sălaj) şi Sanislău (jud. Satu 
Mare), conştient fi ind de importanţa locurilor de pele-
rinaj în viaţa spirituală a credincioşilor. Astfel a celebrat 
an de an Sfânta Liturghie pentru pelerinii Drăgeştiului şi 
a condus de nenumărate ori pelerinaje la Roma.

Revirimentul vieţii spirituale din eparhie a fost 
făcut de episcop prin dezvoltarea şi promovarea cul-
tului Euharistic şi a devoţiunilor către Sfânta Fecioa-

congresele asociaţiilor religioase, ş.a. 
În anul 1948, când Statul comunist a început per-

secuţia împotriva Bisericii, Episcopul Frenţiu, deşi bol-
nav, a continuat să-şi susţină preoţii şi credincioşii. În 
pastorala de la Paşti, a evocat exemplul Mântuitorului 
care s-a dat pe Sine ca jertfă pentru salvarea tuturor. A 
susţinut fi nanciar pe preoţii săraci şi pe familiile preoţi-
lor arestaţi, cerând autorităţilor eliberarea lor. Pe aceşti 
clerici închişi i-a amintit şi în Conferinţa Episcopală 
de la Oradea din 19 iunie, accentuând faptul că Epar-
hia de Oradea avea cei mai mulţi arestaţi. Adresându-
se protopopilor şi informându-i de atacurile Statului 
Comunist (abolirea Concordatului cu Vaticanul) şi ale 
Bisericii Ortodoxe (apelul de unifi care al Mitropolitu-
lui ortodox Bălan şi al Patriarhului Iustinian), în scri-
soarea pastorală din 19 iunie 1948, a evocat şi apărat 
binefacerile Unirii cu Roma, considerând invitaţia de 
„unire” a Bisericii Ortodoxe o insultă adusă Bisericii 
Greco-Catolice. În acest context le-a cerut protopopilor 
să încurajeze preoţii şi credincioşii să aibă credinţă în 
Dumnezeu şi să continue să practice devoţiunile către 
Sf. Fecioară Maria. În postul Adormirii Maicii Domnu-
lui, le-a cerut preoţilor să ţină câte o scurtă predică la 
rugăciunea Paraclisului şi să facă o „cruciată” de rugă-
ciuni în cinstea lui Ieremia Valahul. La 7 iulie 1948 i-a 
scris Episcopului Suciu de la Blaj sugerându-i ca întreg 
episcopatul greco-catolic să dea o pastorală comună 
pentru postul Sfi ntei Fecioare Maria. 

I-a îndemnat pe credincioşi să o cinstească pe 
Sfânta Fecioară prin pelerinaje la mănăstirile greco-
catolice de la Nicula, Bixad, Drăgeşti, Moisei şi Pris-
lop. A participat la exerciţiile spirituale ale clerului din 
eparhie ţinute la Seminarul din Oradea, unde în ziua 
de 20 august, i-a încurajat şi conştientizat asupra vo-
caţiei sacerdotale, spunându-le să fi e cu luare - aminte 
la vremurile prin care trec şi să nu uite că ei sunt toţi 
apostolii lui Cristos. În luna octombrie, stând de vorbă 
cu preoţii săi în legătură cu simulacrul de unifi care de 
la Cluj, ierarhul le-a spus să reziste la orice încerca-
re, căci nu li se va întâmpla nimic, deoarece credinţa 
nu este politică. La Sfânta Liturghie din 10 octombrie 
1948, episcopul Frenţiu a vorbit credincioşilor despre 
rolul pe care-l are Sfântul Părinte Papa în conducerea 
Bisericii, recitând apoi cele opt fericiri, încurajându-şi 
credincioşii în a rămâne fi deli unităţii cu urmaşul Sfân-
tului Petru. A fost mâhnit când a afl at de preoţii care au 
semnat „unifi carea”, considerându-i pe aceştia „aposta-
ţi”. În sprijinul comuniunii de credinţă cu Roma, dar şi 
pentru salvarea preoţilor care au defecţionat, a susţinut 
completarea unei declaraţii în care se condamna actul 
de „sacrilegiu” al preoţilor greco-catolici care au parti-
cipat la congresul de „unifi care” de la Cluj şi apoi de-
punerea unui jurământ de credinţă necondiţionată faţă 
de Sfântul Părinte Papa de la Roma.

ră Maria. Alte devoţiuni  şi asociaţii religioase care au 
primit binecuvântarea arhierească au fost: Sf. Anton de 
Padova, Sf. Tereza de Lizieux, Ordinul Terţiar Fran-
ciscan, Octava de rugăciuni pentru unirea Bisericilor 
(18-25 ianuarie), rugăciunile pentru pace, procesiunile 
euharistice, exerciţiile spirituale, misiunile populare, 
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Relaţia cu autorităţile publice şi cu partidele politice
După instalarea guvernului comunist din 6 mar-

tie 1945, episcopul Frenţiu, alături de ceilalţi episcopi, 
s-a preocupat să apere cauza Bisericii. În acest sens, 
fi ind decanul de vârstă al întregului episcopat – cali-
tate în care reprezenta Biserica Greco-Catolică în faţa 
autorităţilor civile şi religioase – s-a pronunţat în ne-
numărate ori împotriva măsurilor legislative luate de 
comunişti, care îngrădeau treptat drepturile Bisericii. 

Odată cu înteţirea atacurilor la adresa Bisericii 
Greco-Catolice, la 23 aprilie 1947, episcopul Frenţiu 
a scris guvernului în chestiunea proiectului de lege pe 
care Ministerul Cultelor l-a depus în Parlament, pentru 
pensionarea membrilor clerului, care atingea grav drep-
turile Bisericii.  La 17 iunie 1948, în urma conferinţei 
episcopale, alături de ceilalţi episcopi greco-catolici, a 
semnat trei scrisori de protest în care se cerea autori-
tăţilor oprirea atacurilor îndreptate împotriva Bisericii 
Greco-Catolice şi sprijinirea ei. La 1 iulie 1948, i-a 
scris prefectului judeţului Sălaj, cerându-i să-l elibere-
ze pe preotul Gheorghe Morna, parohul din Valcăul de 
Jos, arestat  de Securitate.  Tot împotriva măsurilor le-
gislative s-a pronunţat în 7 august 1948, scriind Minis-
terului Cultelor pentru a apăra cauza Şcolilor Normale 
confesionale, etatizate de către Statul comunist. Un alt 
demers, pentru salvarea şcolilor confesionale din epar-
hie, a fost făcut de episcop la 9 august 1948. Astfel, 
episcopul scria Ministerului Cultelor informându-l că 
a transformat Şcoala Normală de băieţi din Oradea în 
şcoală de cântăreţi, Liceul teoretic de băieţi „Samuil 
Vulcan” din Beiuş în seminar special monahal cu in-
ternat şi Liceul de fete din Beiuş în seminar special 
monahal pentru fete, cerând cu această ocazie aprobare 
pentru funcţionarea acestora şi revenirea asupra statifi -
cărilor, iar bunurile mobile şi imobile să fi e trecute de 
drept în nou înfi inţatele şcoli. Conştient de tacticile per-
fi de ale guvernului comunist, la 21 august 1948, epi-
scopul a scris Ministerului Cultelor, informându-l de 
conferinţa din 26 august a întregului episcopat greco-
catolic, rugându-l să nu ia nicio hotărâre care leza drep-
tul la libertate al Bisericii. Alături de ceilalţi episcopi 

greco-catolici, în conferinţa episcopală de la Oradea 
din 26 august 1948, Valeriu Traian Frenţiu a înaintat un 
memoriu guvernului român, în care cerea respectarea 
drepturilor Bisericii Greco-Catolice, menţionându-se 
în mod ferm dezacordul faţă de decretele 175 şi 176 
din 2 august 1948 privind statifi carea şcolilor confesio-
nale. În cadrul acestei conferinţe episcopale, episcopii 
Frenţiu şi Bălan au fost însărcinaţi cu redactarea unui 
ante-proiect de statut pentru viitorul Statut Catolic, ce-
rut de noua Lege a Cultelor.

Martiriul Episcopului (1948-1953)
 Măsurile poliţieneşti  ale statului comunist, 

îndreptate în mod cu totul special împotriva ierahiei 
bisericeşti greco-catolice, s-au intensifi cat în a doua 
parte a lunii octombrie. Din 10 octombrie 1948, agenţii 
Securităţii s-au postat la poarta palatului episcopal din 
Oradea şi nu au permis să intre sau să plece cineva din 
reşedinţă, Episcopul Frenţiu fi ind în acest fel seches-
trat. Cei care voiau să intre erau percheziţionaţi.

 În noaptea de 28/29 octombrie 1948, în jurul 
orei 01.00, Episcopul Frenţiu a fost trezit din somn de 
către şefi i Securităţii din Oradea. I s-a cerut să plece 
la Bucureşti, securiştii accentuând că nu este arestat ci 
„poftit” la Ministrul Stanciu Stoian. Ierarhul le-a răs-
puns că va pleca numai după ce va săvârşi Sf. Litur-
ghie. Aceştia au aşteptat până când ierarhul s-a pregătit 
şi a ofi ciat Sf. Liturghie. O telegramă adresată Securită-
ţii din Bucureşti în data de 29 octombrie, de către Secu-
ritatea din Oradea, specifi ca modul în care s-a procedat 
la reţinerea episcopului Frenţiu:

„Telegramă/ Dir. Gla a Sec. Poporului/Dlui 
subinspector general Nicolschy Bucureşti/DRSP Ora-
dea nr. 2271 stat 230 Cuv 29/10/1948 orele 12/40

La ordinul dvs. telegrafi c nr. 5/56128 din 28 oct 
a.c. raportăm că operatziunea ordonată a fost executată 
în perfectă ordine şi cu cea mai mare discretziune. Epi-
scopul Frentziu din Oradea împreună cu preotul Chiş 
Alexandru din Cordău azi dimineatza la orele trei au 
fost trimişi [la] dvs. sub pază sigură. Retzinerea epi-
scopului a fost efectuată cu tact şi discreţie, până în 
prezent nimeni în afara personalului episcopiei care nu 
a luat contact cu restul oraşului nimeni nu ştie că a fost 
ridicat […]”.

A fost dus la Bucureşti cu un jeep mic, având o 
călătorie grea şi fără întrerupere, ajungând la destinaţie 
în seara zilei de 30 octombrie. După ce a fost ţinut în 
beciurile Ministerului de Interne împreună cu ceilalţi 
patru episcopi greco-catolici, a fost dus la Ministrul 
Stoian, care le-a comunicat că au fost ridicaţi pentru „a 
nu polariza în jurul lor pe antidemocraţi”. Însă, scopul 
adevărat al reţinerii şi apoi al detenţiei lor era înfrânge-
rea lor morală şi trecerea la ortodoxism.

Într-un alt raport informativ din 5 noiembrie 
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1948, Securitatea din Oradea comunica faptul că preo-
ţii şi credincioşii afl aseră despre reţinerea Episcopului:

„Greco-catolicii au fost foarte surprinşi văzând 
că nici rangul, nici vârsta lui Frenţiu nu l-au ferit de 
reţinere, reţinerea susnumiţilor intimând pe greco-
catolic[i;] aceştia cred că măsura se explică din parti-
ciparea la o conferinţă a episcopilor greco-catolici din 
Bucureşti, nota Nunţiaturii şi răspunsul Guvernului 
Român. Se mai spune deasemeni [sic!] că reţinerea a 
fost necesară pentru a se putea proceda în linişte la na-
ţionalizarea averilor episcopale”.

Duminica, 31 octombrie 1948, toţi episcopii sunt 
băgaţi într-o maşină mare şi duşi sub pază militarizată 
la Dragoslavele, fosta vilă patriarhală a lui Miron Cris-
tea. Datorită faptului că era suferind, Episcopul Fren-
ţiu primeşte o cameră micuţă la etaj. În ciuda faptului 
că era reţinut, a celebrat Sf. Liturghie zilnic alături de 
ceilalţi episcopi într-o cameră. Aici starea lui de să-
nătate s-a înrăutăţit şi în seara zilei de 15 noiembrie 
a fost dus la spitalul din Rucăr-Bran, fi ind tot timpul 
sub pază militarizată. Se reîntoarce la Dragoslavele cu 
starea sănătăţii îmbunătăţită în data de 5 ianuarie 1949. 
În nota informativă dată la 25 ianuarie 1949 de către 
informatorul „Vespasian” se menţiona faptul că Epi-
scopul Frenţiu este reţinut alături de ceilalţi episcopi, la 
mănăstirea Dragoslavele:

 „Notă informativă din 25 ianuarie 1949,
În drumul făcut la Bucureşti, am putut afl a urmă-

toarele: Foştii [sic!] episcopi gr.cat. se afl ă internaţi în 
localitatea Dragoslave[le], judeţul Muscel, în reşedinţa 
de vară a fostului patriarh Dr. Miron Cristea. Toţi o duc 
bine [sic!], afară de episcopul Orăzii Frenţiu, care a fost 
bolnav, şi a fost internat în Spitalul din Rucăr. Refăcân-
du-se în ziua de 5 ianuarie 1858 [sic!], a fost dus şi el 
la ceilalţi episcopi. Episcopii sunt singuri şi sunt înde-
aproape supravegheaţi de organele de siguranţă, având 
şi pază militarizată.”

În 26 februarie 1949, după 4 luni de reţinere şi 
pentru că ofi cialii Patriarhiei nu obţinuseră trecerea 
lor la ortodoxism, episcopii au fost transferaţi la mă-
năstirea ortodoxă Căldăruşani. Aici Episcopul Frenţiu 
s-a întâlnit cu alţi preoţi reţinuţi din eparhia de Ora-
dea (Coriolan Tămăian şi Alexandru Raţiu). Condiţiile 
de trai s-au înrăutăţit şi în ciuda acestui fapt, ierarul 
orădean şi-a încurajat confraţii şi preoţii spunându-le: 
„Pentru aceea suntem aici ca să suferim!”. În speranţa 
că va fi  eliberat, obişnuia să spună va celebra liturghia 
arhierească la Paşterele anului 1949-1950 în Catedra-
la din Oradea. I-a încurajat pe preoţii căsătoriţi care 
cereau episcopilor să fi e lăsaţi să plece la familiile lor 
spunându-le să rămână statornici în credinţă:

„Nu este nevoie să strângem mâna cu diavolul 
a doua oară. De data aceasta […] ne va smulge braţul 
din umăr”.

Cât timp a fost în lagărul de la Căldăruşani, Va-

leriu Traian Frenţiu a fost îngrijit de Pr. Coriolan Tă-
măian. Sfânta Liturghie a celebrat-o împreună cu cei-
lalţi episcopi într-o capelă micuţă, dărăpănată. Aici şi-a 
exercitat şi ministerul episcopal, sfi nţindu-i în cel mai 
mare secret de episcopi pe preoţii Tit Liviu Chinezu şi 
Ioan Chertes. Preotul Alexandru Raţiu descria exem-
plaritatea ierarhului în perioada de detenţie:

„Evlavia lui, reculegerea la Sf. Liturghie şi răb-
darea au fost edifi catoare pentru toţi. Nu l-am văzut 
trist, dezolat sau disperat niciodată. Pe faţa lui senină 
domnea calmul omului de rugăciune, a arhiereului op-
timist în destinul său şi al Bisericii”.

În ziua de 24 mai 1950 a urmat transferarea 
episcopilor şi preoţilor spre ultima destinaţie din pe-
riplul prigoanei comuniste: închisoarea de la Sighetul 
Marmaţiei. Episcopul Frenţiu a făcut parte din primul 
lot alături de ceilalţi episcopi, iar preoţii din eparhia 
de Oradea (Tămăian şi Raţiu) făcând parte din grupul 
al doilea. Pe drumul dintre Căldăruşani şi Sighet, Epi-
scopul Frenţiu nu a mâncat nimic, aşteptând sosirea la 
destinaţie pentru a putea ofi cia Sf. Liturghie şi a primi 
Sf. Împărtăşanie. Nu avea de unde să ştie că aici avea 
să facă ultima cuminecare, în dimineaţa zilei de 26 mai, 

Fotografi a Episcopului Valeriu Traian Frențiu 
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pentru că nu li s-a mai permis să celebreze Sf. Litur-
ghie. În dimineaţa aceleiaşi zile a predat toate obiectele 
personale şi hainele şi a fost îmbrăcat în zeghe. Este 
repartizat împreună cu confraţii episcopi Iuliu Hossu, 
Ioan Bălan şi Alexandru Rusu în celula 48 de la eta-
jul I al închisorii. Regimul foarte dur al închisorii nu 
le-a permis să celebreze Sf. Liturghie şi nici să citeas-
că. Alimentaţia foarte slabă i-a slăbit pe toţii, astfel că 
Episcopul Frenţiu spunea că erau „slabi cum erau caii 
care se dădeau de hrană peştilor la Stâna de Vale”. În 
această „alimentaţie de înfometare” cum i-a spus odată 
Episcopul Frenţiu şefului închisorii, ierarhul orădean a 
primit totuşi aprobare de a mânca altă ciorbă, decât cea 
de fasole pe care n-o putea mânca, primind ciorbă în 
care pluteau legume „numai de mărturie”. Deseori gar-
dienii uitau să-i aducă ciorba bătrânului episcop, acesta 
rămânând fără mâncare de 18 ori. În ciuda regimului 
de înfometare, spiritul de sacrifi ciu al ierarhului Fren-
ţiu a fost prezent, dăruind din porţia sa de mâncare şi 
suportând cu demnitate batjocura la care a fost supus 
de gardieni:

„[…] dânsul era suferind; suporta toate neajun-
surile, toate greutăţile cu eroică răbdare, nicicând nu 
s-a auzit un cuvânt de tânguire […]”. 

„Ca cel mai bătrân şi Seniorul nostru, locotenent 
de Mitropolit, fi reşte el mergea întâi cu gamela la ciu-
băr; de atâtea ori a fost bruscat şi acolo de miliţian; 
uitat de sine îi zicea: «La mâncare vii dar la muncă …» 
deşi tot ce se cerea făcea la vârsta de 78 de ani, pus să 
plivească iarba în curtea temniţii, să măture, deşi era 
suferind; se sforţa să facă tot ce putea pentru a scăpa de 
gura celor fără de omenie; altă dată la primirea mâncă-
rii îl întreabă miliţianul: «Pentru ce nu-ţi tai barba, că te 
umplu păduchii», batjocură mincinoasă; «Am purtat-o 
cu cinste 50 de ani şi o voi purta înainte tot aşa»”.

Tot în spiritul de jertfă se încadra şi munca „vo-
luntară” a episcopului, ajutând în echipa de tăiat lem-
ne, deşi mâinile îi erau vinete din cauza frigului. Boala 
de inimă a început să se manifeste mai intens din anul 
1951, deseori noaptea şezând pe marginea patului ore 
întregi când se simţea rău.

În 13 februarie 1952, episcopii au fost mutaţi 
în celula 44 unde, ulterior, au fost aduşi şi episcopii 
auxiliari Tit Liviu Chinezu, Ioan Chertes şi canonicul 
Tămăian. După un scurt timp a fost adus şi episcopul 
Ioan Suciu, celula 44 devenind simbolic „reşedinţa” în-
tregului episcopat al Bisericii Greco-Catolice.

În ultimele sale luni din viaţă, Episcopul Frenţiu 
nu a mai putut coborî singur în curte, fi ind ajutat de 
canonicul Tămăian. Apoi datorită faptului că i se um-
fl au picioarele şi mâinile, nu a mai ieşit din celulă, fi ind 
asistat zilnic de canonicul Tămăian, care îl ajuta să se 
spele şi să se îmbrace. Simţind apropierea sfârşitului, 
în luna iunie a anului 1952 i-a spus episcopului Iuliu 
Hossu că dacă nu se eliberează până la sfârşitul lunii 

„pe mine aici mă veţi lăsa”. La începutul lunii iulie, 
umfl ătura s-a ridicat până la brâu. Ultima spovadă a ce-
rut să fi e făcută într-o zi de vineri.

Momentul trecerii sale în veşnicie a venit în ziua 
de 11 iulie 1952, în jurul orei 6.00 seara, în mijlocul 
confraţilor episcopi care se afl au în rugăciune pentru 
sufl etul său. Canonicul Tămăian a anunţat la gardieni 
decesul, trupul neînsufl eţit fi ind transportat într-o pătu-
ră, de către colegii de celulă, într-o celulă de la parterul 
închisorii, unde în 12 iulie, noaptea, în jurul orei 11-12 
a fost dus şi îngropat în afara Sighetului, pe malul Tisei 
în locul numit „cimitirul rutenilor”, fără niciun semn la 
mormânt. Episcopul Iuliu Hossu nota despre decesul 
Episcopului Frenţiu următoarele:

„Te-a iubit Domnul dumnezeieşte, scumpul 
nostru frate Valeriu, când în iubirea Sa nemărginită a 
hotărât să te cheme la El. […] Aici în faţa noastră su-
fl etească, a venit Domnul tău şi al nostru să-ţi facă feri-
citoarea invitaţie să te ia cu Sine şi să te introducă întru 
bucuria Împărăţiei sale.”

Sursa:
Silviu Sana, Tiberiu Ciorba, Episcopul Valeriu Traian 
Frentiu. Scrisori pastorale, circulare si discursuri 
ofi ciale (1913-1948), Oradea, Ed. Univ. Oradea, 2015.

Fotografi a Episcopului Valeriu Traian Frențiu 
de la dosarul său de securitate
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COMUNICAT DE PRESĂ
privind implicarea politică a Părintelui Cristian Terheș

 În urma liberei alegeri a părintelui Cristian Terheș de a se implica în politică, Episcopia Română Unită cu 
Roma, Greco-Catolică de Oradea face următoarele precizări: 

- conform Dreptului Canonic al Bisericilor Orientale, clericii „nu vor lua parte activă în partidele politice”, 
drept urmare, Episcopia a decis ca părintele Cristian Terheș să fi e eliberat de exercițiul funcțiilor sacerdotale.

- Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea se delimitează de orice afi rmație cu caracter 
politic atât a părintelui Cristian, cât și a oricui altcuiva. 

- Opțiunea politică a părintelui nu reprezintă poziția ofi cială a Episcopiei noastre, ea fi ind rezultatul manifes-
tării libertății personale a părintelui.

Fidelă Evangheliei iubirii lui Cristos pentru toți oamenii, Biserica Greco-Catolică din România promovează în 
mod permanent pacea, dialogul și buna înțelegere între oameni de credințe și opinii diferite.

Oradea, 26 martie 2019 

Exercițiile spirituale ale Reuniunii Mariane din Eparhia de 
Oradea

În întâmpinarea Sfi ntelor Sărbători ale Invierii 
Domnului, Exericițiile spirituale ale Reuniunii Maria-
ne ne-au reunit și în acest an, pe marianiști, atât pentru 
înaintarea noastră personală în credință, cât și a tutu-
ror membrilor din Eparhie.

Tema-cadru fi xată de pr. Traian Dobrată, spi-
ritualul Reuniunii, a fost ,,Faceți tot ce vă va spune” 
(In. 2,5), părinții-predicatori fi ind pr. Iulian Robu, de 
la Sanctuarul Marian Adormirea Maicii Domnului din 
Oradea, și pr.Traian Dobrată. Programul celor două 
zile  a  îmbinat armonios rugăciunea cu meditația.

Ca în fi ecare an, Exercițiile spirituale au avut loc 
la Seminarul Teologic Greco-Catolic, prin bunăvoința 
pr. rector Anton Cioba și a pr. Eduard Roman, cărora 
le suntem recunoscători și le mulțumim. Mulțumim 
Părintelui rector și pentru îmbogățirea programului 
nostru, datorită invitației de a participa la cateheza Să 
descoperim Liturghia în Biblie.

Rugăciunea  de început: Înțelepciunea a des-
chis zilele de reculegere: ,,...Și trimite-mi mie Spiri-
tul cunoștinței și al înțelegerii, Spiritul înțelepciunii 
și al priceperii, Spiritul sfatului și al tăriei, Spiritul 
temerii de Dumnezeu ca să fi e cu mine întru ostenelile 
mele...”, ne-am rugat cu toată încrederea.

În prima meditație, pr. Iulian Robu, vorbind 
despre misionarismul Reuniunii Mariane, a ținut să 
accentueze că a fi  misionar înseamnă a fi  în primul 
rând ucenic. Pentru marianiști a fi  ucenic sau discipol 
înseamnă a învăța la școala Mariei, iar ucenicia Sfi n-
tei Fecioare a  fost credința, ea fi ind totodată prima 
ucenică a Fiului.

Cea plină de har, prin măreția și demnitatea  
de a fi  Mamă a lui Dumnezeu, a făcut ca, de-a lun-
gul veacurilor, în rugăciuni, Biserica să o numească 
Mamă și Doamnă. Mamă milostivă, ne ajută în ne-
cazuri, învățătoare, ne îndrumă în momentele de în-
doială și ne readuce pe drumul cel drept când sun-

tem dezorientați, descoperindu-ne virtuțile Ei, model  
pentru oameni, model pentru marianiști.

Reuniunea Mariană  are datoria de a duce în 
societate aceste adevăruri, ca, prin Mamă, lumea de 
azi să regăsescă pe Cristos și creștinismul.

Mamă și învățătoare a Bisericii încă de la înce-
puturi, de când Biserica se năștea, legătura dintre Fe-
cioara Maria și Biserică este esențială; Biserica este 
învățătoarea credinței, iar Maria, plină de iubire,  ,,o 
poartă spre Cristos”.

Exercițiile spirituale din acest au avut și darul 
de a trezi în inimile marianiștilor dorința de schimba-
re, de desăvârșire a trăirii vieții creștine și Liturghia 
Înaintea Sfi nţitelor, la care s-a participat cu întreg Se-
minarul, Rugăciunea de consfi nțire la Inima Neprihă-
nită a Sfi ntei Fecioare și  Acatistul Sfi ntei Fecioare  de 
la Fatima, care a încheiat  cele două zile de Exerciții 
spirituale. 

Reuniune Mariană din Eparhia noastră a trăit 
aceste zile și cu o bucurie la care s-a ajuns în timp: 
bucuria de a fi  împreună, preoți și marianiști, a fi  îm-
preună în rugăciune și datorii, dar și în prietenie, o 
legătură sufl etească  care ne unește. Nu putem să nu 
amintim pe pr. Valer Părău  cu Reuniunea Mariană 
de la Zalău, pe pr. Zima Zorel cu Reuniunea Mariană 
de la Beiuș și Reuniunile Mariane de la Sântandrei și 
Marghita.

Iar bucuria cea mare a Bisericii noastre: veni-
rea Sfântului Părinte Francisc în România și prezența 
Sanctității Sale la Blaj, pentru beatifi carea Sfi nților 
noștri Episcopi  Martiri, am simțit-o în fi ecare clipă... 
Chemăm Reuniunile Mariane din Eparhie ca ,,să mer-
gem” împreună la Blaj, să-l însoțim pe Preasfi nțitul 
nostru Virgil, să fi m la Roma Mică, în ceasul sfânt, 
când Episcopii noștri Martiri vor fi  ridicați la cinstea 
Altarelor.

Otilia BĂLAȘ
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PSS Virgil la Sanctuarul Eparhial „Maica Domnului”,
 a II-a duminică din Postul Mare

Evanghelia de astăzi vorbește despre un slăbănog. 
Dar, pe acest slăbănog l-au purtat la Isus patru persoane, 
despre care aproape nimeni nu vorbește nimic, nicioda-
tă. Aceste patru persoane sunt rugăciunile, dragilor, pe 
care le facem pentru noi sau unii pentru alții: a spus PSS 
Virgil Bercea, la Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare 
celebrată pe 24 martie a.c., la Sanctuarul Eparhial „Mai-
ca Domnului” din Oradea, în a II-a Duminică a Postu-
lui Mare. Păstorul Eparhiei de Oradea a mulțumit încă 
o dată tuturor credincioșilor pentru devoțiunea continuă 
cu care l-au însoțit în ultima perioadă, asigurându-i de 
reciproca sa apropiere sufl etească:

«Înainte de toate doresc să vă mulțumesc pen-
tru toate rugăciunile pe care le-ați înălțat Domnului în 
această perioadă în care eu am lipsit. Știți motivele. (...) 
Să știți că, de fapt, aceste rugăciuni ne poartă mereu și 
ne reîntorc la Isus Cristos. Mai ales în momentele în 
care ne afl ăm precum slăbănogul: atunci când ai impre-
sia că nimic nu te poate ajuta cel mai mare ajutor vine 
din partea rugăciunii. Nimic altceva nu poate ajuta mai 
mult, decât rugăciunea îndreptată către Domnul. Apoi, 
desigur, El este Cel care lucrează prin persoanele din 
jurul nostru. Încă o dată, eu vă mulțumesc ˗ a încheiat 
PSS Virgil ˗ să știți că vă iubesc foarte mult și v-am 
purtat în rugăciune în fi ecare zi a acestor lungi luni de 
încercare. Lăudat să fi e Isus!».

Pr. Iulian Robu, OFMConv, paroh al parohiei 
”Adormirea Maici Domnului” și rectorul Sanctuaru-
lui „Maica Domnului”, a împărtășit bucuria întregii 
comunități de a-l avea în mijlocul ei pe PSS Virgil, în 
ajunul marii sărbători a Bunei Vestiri din acest an.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem din nou 
la săvârșirea Sfi ntei Liturghii, dar într-un chip cu totul 
deosebit îi închinăm Sfi ntei Fecioare Maria rugăciuni-
le noastre pentru episcopul nostru. Rugăciunea către 
Sfânta Fecioară împlinește în viața noastră miraco-
le”, a spus părintele, continuându-și apoi cuvântul de 
învățătură asupra Evangheliei duminicale, care ne pre-
zintă „două categorii de oameni: cei cu credință depli-
nă, tăgăduitori, care se bucură de miracolul săvârșit de 
Isus slăbănogului și ceilalți, care pun la îndoială pute-
rea Fiului lui Dumnezeu de a iertare păcatele, un punct 
central al tuturor Evangheliilor”.

Isus se bucură de credința celor patru care-l 
însoțesc, iar înainte de orice minune, Isus îi iartă aces-
tuia păcatele, căci dacă păcatele-i sunt iertate în viața 
paraliticului apare vindecarea și  sănătatea deplină. 
Învățăm în această frumoasă duminică faptul că Isus, 
înainte de a săvârși orice lucru, se uită la credința omu-
lui și îi iartă păcatele.  (...) Dumnezeu, din mila Lui cea 
mare și nemărginită ne vorbește pe parcursul întregii 
Scripturi despre iertarea păcatelor. Doar că noi, oame-

nii, uităm de aceasta. Și nu avem puterea să-i cerem ier-
tare, să conștientizăm, fi ind asemeni lui Adam, căruia 
în urma căderii în păcat îi mai lipsește un singur lucru: 
să își ceară iertare. Și nu o face”.

Afl ându-ne în perioada Postului Mare din acest 
an, a continuat pr. Iulian Robu, să ne amintim zi de zi 
că „Isus Cristos a murit pe Cruce și și-a vărsat sângele 
Său pentru noi, tocmai pentru a ne ierta păcatele”.

Cei patru din Evanghelia duminici, care l-au dus pe 
slăbănog la Isus au avut un obstacol în viața lor: mulțimea, 
care nu le permitea să ajungă în fața Mântuitorului. Dar, 
cu o credință și mai mare ei nu renunță. Apropiindu-ne și 
noi, în ciuda oricărui obstacol de Taina Spovedaniei, vom 
ieși de acolo de fi ecare dată săltând în sufl et de bucurie 
că Dumnezeu ne-a iertat păcatele, asigură preotul paroh, 
invitându-ne să purtăm cu noi în această a treia săptămână 
a Postului Mare trei gânduri esențiale:

„Asemeni mulțimii doritoare de a-L asculta pe 
Isus, să avem în inimile noastre această dorință de a trăi 
în permanență în prezența lui Dumnezeu și cu Dumne-
zeu. În al doilea rând, asemeni celor patru care-l duc 
pe slăbănog la Isus, să-i ducem pe semenii noștri îna-
intea Domnului, ca să primească iertarea păcatelor și 
vindecarea. Nu în ultimul rând, așa cum ne ocupăm de 
sănătatea trupului, ne preocupăm de toate cele necesare 
frumuseții lui, să nutrim și inima noastră pentru sănăta-
tea sufl etului nostru. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu 
și Sfânta Fecioară Maria!”.

Biroul de presă
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„Credința face diferența în viața de preoți și de 
soți”: în centrul exercițiilor spirituale propuse de Vi-
cariatul pentru Preoți al Episcopiei Greco-Catolice de 
Oradea, cu binecuvântarea Preasfi nțitului Virgil Bercea, 
preoților din Eparhia de Oradea împreună cu soțiile lor. 
Exercițiile, desfășurate în perioada 8-10 aprilie 2019, 
la Hotel „Perla” în Băile „1 Mai”, au fost ținute de cu-
noscutul predicator italian don Renzo Bonetti, expert în 
Pastorația Familiei la nivel internațional. Programul a 
cuprins patru meditații, discuții libere și în cuplu, mo-
mente comunitare și participarea la Sfânta Liturghie, 
celebrată zilnic în parohia greco-catolică din Băile „1 
Mai”. Alături de preoții participanți împreună cu soțiile 
lor, au luat parte la întreaga desfășurare, pr. Mihai Vă-
tămănelu, Vicar General, și pr. Antoniu Chifor, Vicar 
cu Preoții în Eparhia de Oradea.

„Cred în sacramentul Familiei așa cum cred în 
sacramentul Preoției”, a subliniat încă de la început 
predicatorul celor trei zile de spiritualitate cu un bogat 
conținut teologic, pastoral și uman, în care cuplurile de 
soți participante au parcurs un intens itinerariu de re-
descoperire și aprofundare creștină a misiunii la care 
au fost chemați: ca fi i ai lui Dumnezeu, întâi de toate, 
ca preoți, preotese, soți și soții. Aceasta pentru că „nu e 
posibil să creadă în sacramentul Preoției dacă nu cred 
în cel al Căsătoriei, prin care au fost consacrați împre-
ună. Soții sunt chemați să îl imite pe Cristos Învățător, 
Păstor, Ghid, căruia i se adaugă prin misiunea de preoți 
o dimensiune spirituală fundamentală: Isus, Preot prin 
excelență”.

În fi ecare persoană există «părticele de infi -
nit», care fac ca iubirea să fi e singura realitate care nu 
poată fi  măsurată, singura „măsură a iubirii fi ind să 
iubești fără măsură” (Sf. Augustin). Ea este „calitatea 
bucuriei întâlnirii cu fi ința iubită pentru care sunt dis-
pus să sacrifi c totul” ˗ spune don Renzo ˗ iar forța ei 
depășește cel mai puternic instinct al fi inței umane, cel 
de supraviețuire. Iubirea nu se măsoară în timp, inten-
sitatea ei depășind, din contră, orice percepție a aces-
tui element; este superioară totodată spațiului, locului 

unde se afl ă persoanele care iubesc, condiției sociale. 
În genotipul fi inței există, de la creația ei, acel „pentru 
totdeauna” simțit spre exemplu, în mod automat de ori-
ce îndrăgostit, dar nu numai... căci „credința creștină 
înseamnă să descoperim că avem darul unei Persoane 
concrete în care să ne încredem până la capăt”. Acestea 
sunt «particule de Infi nit» sau Divin, pe care le regăsim 
în noi, fi ințele umane create după Chipul și asemănarea 
Lui Dumnezeu.

De aceea, misterul Căsătoriei, continuă don Re-
nzo, nu poate fi  înțeles decât în Lumina lui Cristos, 
cum subliniază și Papa Francisc în Exortația aposto-
lică Amoris laetitia, invitând famiile să aibă „privirea 
ațintită spre Isus: aceasta este misiunea familiei. El 
împlinește Infi nitul din noi!”.

Creștinii celebrează ritul căsătoriei prin cei doi 
soți care devin Sacrament al căsătoriei. Relația lor uni-
tivă fac din căsătorie dar de consacrare, ei primind darul 
Spiritului Sfânt. De aceea, soții nu pot crește spiritual 
împreună dacă nu vor crește spiritualitatea dimensiunii 
lor unitive. „Spiritualitatea soților este nouă ca formă și 
conținut, acesta din urmă fi ind de fapt viața de zi cu zi. 
Astfel, a mai spus don Renzo, practic „prima Liturghie 
a soților este însăși viața cuplului. «Sfi nțenia voastră să 
se vadă în sfi nțenia vieții voastre de cuplu», pentru că 
Isus este Cel care a trăit întâi de toate căsătoria deplină: 
pe El sunt chemați să îl imite soții, fi ind model de co-
muniune între ei”.

Alături de elementele de infi nit care fac trimi-
tere la imaginea Lui Dumnezeu în fi ecare dintre soți, 
participanții la exercițiile spirituale au putut înțelege 
cum „Căsătoria este o formă de slujire a lui Cristos, 
fi ind totodată prima modalitate prin care s-a manifestat 
Dumnezeu, care a folosit limbajul conjugal și familial 
pentru a Se comunica în istoria omenirii”. Un exemplu 
concret în acest sens fi ind succesiunea generațiilor na-
rate în Vechiul Testament și genealogia lui Isus.

Cristos nu a inventat sacramentul Căsători-
ie subliniază predicatorul vorbind de specifi citatea 
spiritualității cuplurilor, care izvorăște din identitatea 
sacerdotală ci a trăit Căsătoria, ca formă predilectă de 
slujire, de iubire adevărată, «până la sfârșit», de uniune 
cu Biserica. El a fost primul care a trăit indisolubilita-
tea acesteia: „Isus îl unește pe fi ecare botezat Familiei 
ecleziale, fi ind parte din Trupul Său. Dăruirea lui Cris-
tos este concretă, nu teoretică și se bazează pe: a vedea 
și a asculta. Isus este Mire al Bisericii, îi dăruiește Lu-
mină și iubire. Dar, mai presus de toate, Isus se mani-
festă ca prezență vie, prin Cuvânt, dăruindu-și trupul 
Său pentru omenire, prin Euharistie”. Astfel, fi ecare 
soț și soție reprezintă uniunea dintre Cristos și Biseri-
că, Căsătoria fi ind ea însăși un act liturgic cotidian, prin 
care se preamărește Isus.

Exercițiile spirituale pentru preoți și soțiile lor

(continuare în pag. 19)
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Acest mod de a trăi viața de cuplu nu exclude 
neînțelegerea, singurătatea sau trădarea. Însă, aces-
tea au fost trăite întâi de toate de Cristos: de la inca-
pacitatea oamenilor de a-L înțelege în misiunea Sa, la 
trădarea discipolilor, culminând cu singurătatea de pe 
Cruce. Însă, tot El a Înviat. Astfel toate persoanele bo-
tezate, atunci când se căsătoresc „trăiesc Paștile vieții 
lor: darul de sine. Viața de cuplu este un mod de a te dă-
rui, de a-ți da viața, renunțând la tine însuți/însăți”. De 
aceea, orice suferință a soților trăită departe de Cruce 
blochează iubirea acestora în a deveni trinitari:

„Pentru noi este aproape imposibil să intrăm în 
suferința Lui, dar prin ea, El ne-a arătat că în fi ecare cu-
plu este tipărit dinamismul trinitar, căci Spiritul Sfânt 
îl face pe bărbat și pe femeie să iubească asemeni lui 
Cristos, ca fi i ai lui Dumnezeu. Dumnezeu imprimă în 
ei propriile Sale însușiri și caracterul de neșters al Iubi-
rii Sale. De aceea, soții sunt creați să iubească așa cum 
iubește Cristos, purtând în ei semnele Sale. Ei au puterea 
de a-L iubi în neînțelegerea Sa”. De asemenea, legat de 
trădare, aceasta nu trebuie asociată în mod inerent sen-
sului comun al acestui termen, căci adevărata trădare 

(urmare din pag. 18) între soți este „să nu oferi iubirea în fi ecare zi, în orice 
circumstanță”. În acest sens, încheie don Renzo, invitația 
adresată soților astăzi este să continue să iubească dinco-
lo de orice așteptare. Să iubească pentru a iubi, nu pentru 
calitatea răspunsului: „a oferi iubirea revărsată de Spiri-
tul Sfânt prin Taina Căsătoriei este alianța de nedescris 
dintre Cristos și Biserică” (Papa Francisc).

Pentru a evangheliza cu adevărat, Biserica are 
nevoie să arate lumii de astăzi frumusețea bărbatului și 
a femeii, a familiei!

Don Renzo Bonetti a fost membru al Comitetu-
lui științifi c al Fundației „Centrul Internațional Fami-
lia din Nazaretˮ din Vatican și pentru o lungă perioadă 
de timp director al Biroului Național pentru Pastorația 
Familiei în cadrul Conferinței Episcopale Italiene; este 
autorul multor cărți dedicate familiei creștine, traduse 
în limba română de pr. Mihai Tegzeș, responsabil al 
Departamentului pentru Pastorația Familiei și Adulților 
din cadrul EGCO, publicate la Editura Surorilor Laure-
tane (Baia Mare), fi ind totodată cel care a făcut posibilă 
desfășurarea unor astfel de exerciții spirituale adresate 
famiilor laice și de preoți în Eparhia de Oradea.

Mihaela CABA

„Euharistia. Să descoperim Liturghia în Biblie”
La mănăstirea Surorilor Congregației „Preasfi n-

tei Inimi a lui Isus” din Zalău s-a încheiat zilele trecute 
programul catehetic Euharistia. Să descoperim Litur-
ghia în Biblie coordonat de Radu și Oana Căpan, din 
cadrul departamentului pentru Cateheză şi Învăţământ 
Religios al Eparhiei de Cluj-Gherla. Potrivit organiza-
torilor, după formarea grupului de participanți, înce-
pând cu 14 ianuarie a.c., timp de 10 săptămâni, cu o 
singură întrerupere, la mănăstirea greco- catolică s-a 
desfășurat un program catehetic care a fost prezentat de 
cunoscutul biblist american dr. Brant Pitre, din a căror 
numeroase publicații au apărut trei cărți traduse în lim-
ba română la Editura Humanitas. Fiecare sesiune a du-
rat aproximativ o oră și jumătate, oferind participanților 
o experiență extraordinară.

Despre participarea la acest program catehetic, 
sr. Cornelia Mureșan, din Congregația Surorilor „Prea-
sfi ntei Inimi a lui Isus” din Zalău mărturisește:

«Cu multă pricepere, de-a lungul sesiunilor aces-
tui program dr. Pitre ne-a purtata prin Sfânta Scriptură, 
arătându-ne de la cartea Genezei și până la cartea Apo-
calipsei prefi gurări ale acestui Sacrament și învățături 
despre el.

Ne-a făcut să ne îndrăgostim mai mult de Euha-
ristie și de Cuvântul lui Dumnezeu și să descoperim cu 
stupoare infi nita dragoste a lui Dumnezeu față de noi 
care la fi ecare Liturghie ne dă posibilitatea să avem o 
pregustare a veșnicului ospăț de nuntă al Mielului.

Descoperirile au fost numeroase la fi ecare întâl-
nire, de aceea pe tot parcursul celor zece întâlniri am 

simtit crescând dorința de a face cunoscută și altora 
acestă sursă de întărire a credinței noastre și sper să 
putem avea la Zalău cât mai curând și un alt program 
dintre cele prezentate pe site, accesibil aici».

Pentru Cristina Parau, această exeprienșă a fost:
«În primul rînd o mare surpriză în descoperirea 

și înțelegerea Bibliei. Acum văd Biblia ca pe o comoa-
ra fără limite, o sursă nesfârșită de hrană spirituală pe 
care îmi doresc foarte mult să o pot accesa zilnic dar 
din păcate nu reusesc, ‛nu am timpʼ. Sentiment de prea-
plin după cele aproape 2 ore petrecute împreună (1 h și 
30 m). Sentiment de tristețe la gândul că aceste întâlniri 
se vor termina. Bucurie și admirație pentru cunoașterea 
unor adevărați apostoli (din rândul laicilor). Multu-
mesc din sufl et Bunului Dumnezeu pentru aceste în-
tâlniri și pentru toți oamenii ‛frumoșiʼ care le-au făcut 
posibile».
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Direcţionaţi 3,5%, în prezent, pentru viitor!
Stimate domnule/Stimată doamnă,
Vă mulţumesc pentru susţinerea pe care aţi acordat-

o, anul trecut, Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, în vede-
rea construirii Centrului de Zi pentru copii de la Ioaniş.

Construcţia este terminată, inaugurată şi folosită 
de peste 50 de copii. Pentru ei centrul reprezintă opor-
tunitatea de a mânca o masă caldă în fi ecare zi (pentru 
mulţi fi ind unica masă pe zi), de a preveni abandonul 
şcolar şi de a fi  instruiţi pentru a avea un viitor asigurat.

După terminarea programului de la şcoală, copi-
ii vin la centru unde sunt ajutaţi în pregătirea temelor. 
Pentru a avea efi cienţă în creşterea rezultatelor şcola-
re şi în reducerea abandonului şcolar al copiilor care 
frecventează centrul se păstrează legătura permanent 
cu învăţătorii copiilor, în vederea sprijinirii acestora în 
procesul educaţional.

Participarea copiilor la programele de la centru 
este condiţionată de prezenţa lor la şcoală, programul 
diversifi cat de la Centru stimulându-i pe copii să frec-
venteze şcoala. De asemenea, pentru a avea efi cienţă 
în procesul educaţional, conştientizăm părinţii de im-
portanţa rolului educaţiei în familie şi societate. Toto-
dată, copiii participă la activităţi educative informale şi 
formale prin care aceştia au ocazia de a adopta anumi-
te atitudini, de a exterioriza anumite comportamente, 
construindu-şi astfel profi lul psiho-social.

Prin activităţile de creaţie descoperim talente şi 
le cultivăm, ţinându-se cont de preferinţele şi particu-
larităţile fi ecărui copil. Astfel, desfăşurăm activităţi de 
lucru manual şi abilităţi practice în cadrul cărora copiii 
confecţionează felicitări, realizează desene, picturi, co-
laje şi diverse obiecte. De asemenea, le cultivăm talen-
tul muzical şi artistic prin diverse activităţi muzicale 

(jocuri cu cântec şi mişcare, serbări organizate la dife-
rite evenimente).

Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Lidia. Am 
fost benefi ciară a acestui centru timp de 8 ani de zile, 
pe urmă am devenit voluntara acestui centru. Aici am 
cunoscut oameni care m-au încurajat şi motivat să aleg 
o carieră în domeniul educaţional, implicându-mă di-
rect în activităţile de la centru. Din dorinţa de a ajuta 
aceşti copii, am realizat că iubesc copiii şi că aceasta 
este calea pe care trebuie să merg, calea de a deveni 
dascăl. În prezent sunt studentă la Facultatea de Ştiinţe 
Socio Umane, specializarea Pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar, din cadrul Universităţii din Ora-
dea. Am avut şi perioade difi cile, mi-a fost greu, dar nu 
am renunţat, deoarece am crezut cu adevărat în şansele 
mele. Mi-aş dori ca şi voi, dragi copii, să înţelegeţi cât 
de importantă este educaţia, în viaţă, să munciţi, să lup-
taţi şi să credeţi cu adevărat în şansele voastre. Lidia 
Bogdan.

Toate aceste sunt puse în pericol de a nu mai 
fi  dacă nu vom reuşi să susţinem cheltuieli legate de 
funcţionarea centrului.

Susţinerea pentru funcţionarea centrului, 
prin direcţionarea a 3.5% din impozitul pe venit nu 
vă costă nimic, sunt bani pe care oricum Statul i-a 
luat deja în anul precedent şi fi ecare poate decide ce 
proiect poate să benefi cieze de această sumă.

Cu cât ne implicăm, fi ecare dintre noi, mai mult în 
această campanie, cu atât visul acestor copii de a putea 
merge în continuarea la şcoală se va realiza mai repede.

Pr. Olimpiu Todorean
Preşedinte

CONT SPECIAL PENTRU RECONSTRUIREA PALATULUI

EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA GRECO-CATOLICĂ DE ORADEA

IBAN: RON – RO31BTRLRONCRT0463151401

EURO - RO78BTRLEURCRT0463151401 / USD - RO82BTRLUSDCRT0463151401

CHF - RO57BTRLCHFCRT0463151401 / GBP - RO36BTRLGBPCRT0463151401
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Atenţie!!! Formularul 230 poate fi  completat doar de către persoanele fi zice care au realizat în anul 2018 
venituri din salarii şi venituri asimilate acestora, precum şi venituri din pensii.

Persoanele fi zice care realizează venituri în mod individual sau într-o formă de asociere pot completa 
Declaraţia 200.

Formularul 230 trebuie depus la Administraţia Financiară, trimis prin poştă sau adus la sediul orga-
nizaţiei, str. Mihai Pavel, nr. 3, de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00, caz în care trebuie să semnaţi şi la 
punctul IV, la împuternicit. În caz contrar nu vom putea depune noi formularul dumneavoastră.

Termen limită de depunere, la Administraţia Financiară: 20 iulie 2019!


