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Scrisoare Pastorală

Sărbătoarea Nașterii Domnului
2019

”Să mergem dar până la Betleem, să vedem Cuvântul acesta ce 
s-a făcut și pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut” (Lc. 2,15).

Dragi credincioși,
Astăzi, Îngerul Domnului ne îndeamnă pe toți 

să ne adunăm toate puterile sufl etești ce izvorăsc 
din credință, să ne eliberăm de toate poverile de 
fi ecare zi și să ne îndreptăm lumina ochilor spre 
locul ales, să mergem la Bethleem pentru a trăi 
încă o dată cu toată fi ința Miracolul dumnezeiesc 
al Nașterii Pruncului Isus. Cu speranță înnoită, 
dar și cu o certitudine după care tânjim clipă de 
clipă, acum suntem de față și ne lăsăm pătrunși de 
taina mare, aceea a clipei veșnice când Cuvântul se 
face, și încă trup omenesc și se naște printre noi și 
pentru noi într-o iesle sărmană.

Bethleemul este cetatea lui David, regele 
psalmist, cetatea pâinii, în traducere românească. 
Din această cetate David a fost ales de Dumnezeu 
să conducă și să păstorească poporul ales. Spre 
această cetate, Betleem, se îndreaptă păstorii, 
în Noaptea Sfântă, pentru că îngerul i-a vestit și 

i-a îndemnat să nu le fi e teamă (Lc. 2, 10). Spre 
Betleem își poartă pașii regii magi pentru a găsi 
și a preamări ,,comoara de mult preț”, ,,Cuvântul 
făcut trup” (Io. 1,14) și pentru a-i aduce daruri 
cuvenite pruncului menit să ne mântuiască prin 
iertare și sacrifi ciu. Nu vă fi e teamă: îngerii cântă, 
păstorii preamăresc, iar magii călătoresc fără nicio 
rătăcire, căci sunt vegheați și îndrumați de Sus. Nu 
vă temeți: și noi suntem acum chemați să facem 
acest pelerinaj spre sfi nțenie la Betleem. Acolo 
este locul unde putem veghea și priveghea (Mt. 
25, 13), acolo este locul unde-L putem aștepta pe 
Domnul, acolo este locul unde vom fi  învăluiți de 
lumină (Lc. 2, 9). De acolo ne adăpăm la izvorul 
vieții pentru a purta Cuvântul în lume. Acolo, în 
Betleem, nu mai suntem singuri, Domnul este cu 
noi, El ne ajută ca ,,văzându-L, … să le vestim 
tuturor cuvântul grăit despre acest Copil” (Cf. Lc. 
2,17-18): ,,și toți câți îi auzeau se mirau de cele 
spuse lor de către păstori” (Lc. 2,19). Și încă un 
adevăr care ne dă putere și ne transfi gurează: acolo 
este acum aici, un aici primitor pretutindeni unde 
oameni ca noi, neliniștiți de prezent, aduc laudă 
Nașterii Domnului Isus, întru pacea timpului 
veșnic.

Dragii mei,
,,A aștepta treji, a merge, a risca și a povesti 

frumusețea Nașterii Domnului, spune Papa 
Francisc, sunt gesturi de dragoste” făcute de îngeri 
și de păstori, de regii magi și de fi ecare om de 
bună credință. După cum bine știți, tocmai Sfântul 
Părinte Papa Francisc i-a ridicat la treapta altarelor 
pe sfi nții noștri episcopi martiri, la Blaj în 2 iunie 
2019. Acești episcopi au riscat totul pentru Domnul, 
au mers pe drumul spre Betleem și au rămas treji 
în credința și convingerile lor. A fost evenimentul 
anului pentru noi, pentru Biserica Română Unită 
din România. A fost totodată evenimentul care a 
introdus Biserica Greco-catolică, prin acești șapte 
fericiți episcopi martiri, în calendarul Bisericii 
Universale, alături de toți sfi nții și sfi ntele 
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veacurilor, alături de toți martirii pentru credința 
în Cristos, un eveniment de dăinuire și de întărire 
a credinței. 

Episcopii noștri martiri, precum Regele David 
la Betleem, au fost aleși de Domnul să fi e păstori și 
îndrumători ai poporului bine credincios.  Dintr-o 
dată Blajul Preasfi nțitului Ioan Suciu, sau Clujul 
Cardinalului Hosu, sau Maramureșul episcopului 
Rusu, sau Lugojul lui Ioan Bălan, sau Bucureștiul 
lui Vasile Aftenie, sau Oradea lui Valeriu Traian 
Frențiu și a noastră, sau atâtea și atâtea sate și 
localități au devenit în 1948 Betleemul nostru, 
cel de toate zilele. Au fost aleși să fi e părtași la 
bucuria nașterii Domnului, dar și la drumul crucii. 
Fiecare la locul său, de la primul credincios și 
până la ultimul episcop, au rămas treji, veghind în 
,,noaptea spiritului” și așteptând ca Domnul să-i 
,,învăluie în lumina nașterii”. Și, tot precum regele 
David, din cetatea Betleemului, a Betleemurilor 
noastre, episcopii noștri au fost chemați să rămână 
candele vii, să fi e ,,brazii care nu se îndoaie”, să fi e 
coloane pentru Adevăr și Dreptate în alte Betleeme: 
pe la temnițele de la Aiud și Sighet, pe la Pitești și 
Gherla, pe la Canal și Râmnic. Sfi nții închisorilor 
așteptau și ei, în fi ecare an, Crăciunul, ne-o spune 
în versuri tulburătoare Radu Gyr: ,,Peste fericiri 
apuse, / Tinde mila Ta Isuse. / Cei din închisori Te 
așteaptă-n zori / Sa le-aduci lumina”. 

Iubiți credincioși,
La Blaj, pe Câmpia Libertății, Betleemul 

nostru greco-catolic și românesc, Papa Francisc 
ne spunea: ,,frați și surori, voi cu toții ați suferit 
… dar acești șapte episcopi greco-catolici … au 
dat dovadă de o credință și de o iubire exemplare 
pentru tot poporul”.

 În noaptea Crăciunului, în cetatea lui David, 
pentru a-L primi pe Isus au fost doar păstorii. În 
acea noapte ,,ei - spune evanghelia - s-au înfricoșat 
cu frică mare, dar îngerul le-a spus: nu vă temeți” 
(cf. Lc. 2,9-10). Sfi nții noștri episcopi martiri au 
dat dovadă de iubirea Păstorilor: au crezut și au 
trăit Nașterea Domnului cu bucurie și demnitate 
și au încercat pe cât le-a îngăduit vitregia acelui 
răstimp și condiția de întemnițați ca toți ceilalți 
deținuți să fi e ,,învăluiți” de misterul Crăciunului, 
să nu-și uite de colinde și de o vorbă bună spusă 
aproapelui. Regii Magi, ajungând în Betleemul 
Iudeii ,, … au căzut la pământ, s-au închinat Lui; 
și, I-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă (cf. 

Mt. 2, 5-11). Darurile Episcopilor martiri aduse 
Pruncului Isus în fi ecare an la Crăciun au fost 
credința și candela vieții lor. 

De dincolo de zări auzim parcă un ecou al 
colindului: ,,O, brad frumos, ce sfânt păreai în 
altă sărbătoare. … În bezna temniței mă frâng / 
sub grele lespezi mute, / și-împovărat de doruri 
plâng / … Maica Domnului Curată, / ad-o veste 
minunată! / Înfl orește-n prag zâmbetul tău drag 
ca o zi cu soare” cântat de deținuți și de ai noștri 
fericiți martiri. Să se umple inimile noastre de 
această mireasmă a durerii prefăcute în lumină!

Dragii mei,
,,Să mergem dar până la Betleem” (Lc. 2, 

15): astăzi suntem cu Vifl aimul la poarta cerului, 
la intrarea peșterii unde Pruncul s-a născut și Îi 
cântăm Domnului colind nou împreună cu toți cei 
din vechime și cu martirii noștri ridicați la treapta 
altarului. Drumul urcă, iar noi trebuie să trecem 
peste orice obstacole sau piedici care ne-ar sta 
în cale. Pentru a înțelege cu adevărat Crăciunul, 
drumul este unul singur: însoțirea curată a inimilor 
cu Domnul din iesle. Pruncul Isus nu a venit în 
lume să lumineze doar noaptea păstorilor din 
periferia Betleemului, ci continuă să lumineze 
noaptea fi ecăruia dintre noi și a întregii omeniri. 
În iesle găsim lumina, credința și iubirea - vii, 
proaspete și din belșug pentru fi ecare. Acolo, la 
Betleem, precum fericiții noștri martiri, și noi 
putem să-I spunem aici și acum, cu glas sfi os ori 
înfl ăcărat: ,,Doamne tu știi că te iubesc” (cf. Io. 
21, 17)! Acolo la Poarta Raiului și simultan aici în 
biserica noastră și în familia noastră Îl colindăm cu 
dragoste și credință înnoită: O, ce veste minunată! 
De acolo s-a vestit Cuvântul și, iată, aici să ne 
îndemnăm unul pe altul la rândul nostru.

Fie ca Lumina copilului din Betleem în 
această noapte să străbată existența fi ecăruia dintre 
noi, a familiilor și a comunităților noastre, a celor 
care Îl caută și care Îl așteaptă, căci El este lumina 
noastră și El este Mântuitorul nostru.   

Haruri, daruri și binecuvântări de 
Sărbătoarea Nașterii Domnului!

Sărbători Fericite!
La Mulți Ani!

+ Virgil BERCEA
Episcop
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Adventul este timpul pentru a ne trezi din somnul indiferenței față de frați
01.12.2019

 Alocuţiunea Papei Francisc la Rugăciunea Angelus

Iubiți frați și surori, bună ziua!
Astăzi, prima duminică din Advent, începe un 

nou an liturgic. În aceste patru săptămâni de Advent, li-
turgia ne conduce să celebrăm Nașterea lui Isus, în timp 
ce ne amintește că El vine în fi ecare zi în viața noastră 
și se va întoarce glorios la sfârșitul timpurilor. Această 
certitudine ne conduce la a privi cu încredere la viitor, 
așa cum ne invită să facem profetul Isaia, care cu glasul 
său inspirat însoțește tot drumul Adventului.

În prima lectură de astăzi, Isaia profețește că „în 
zilele de pe urmă, muntele casei Domnului va fi  stabi-
lit pe vârful munților și va fi  mai înalt decât colinele 
și se vor îndrepta spre el toate neamurile” (2,2). Tem-
plul Domnului la Ierusalim este prezentat ca punctul de 
convergență și de întâlnire a tuturor popoarelor. După 
Întruparea Fiului lui Dumnezeu, însuși Isus s-a revelat 
ca adevăratul Templu. De aceea, viziunea minunată a 
lui Isaia este o promisiune divină și ne determină să 
asumăm o atitudine de pelerinaj, de drum spre Cristos, 
sens și scop la întregii istorii. Celor cărora le este foame 
și sete de dreptate, pot să o găsească numai parcurgând 
căile Domnului; în timp ce răul și păcatul provin din 
faptul că indivizii și grupurile sociale preferă să urmeze 
drumuri dictate de interese egoiste, care provoacă nu-
mai confl icte și războaie. Adventul este timpul propice 
pentru a primi venirea lui Isus, care vine ca mesager de 
pace pentru a ne arăta căile lui Dumnezeu.

În Evanghelia de astăzi, Isus ne îndeamnă să fi m 
gata pentru venirea Sa: „Vegheați, așadar, căci nu știți 
în ce zi vine stăpânul vostru” (Matei 24,42). A veghea 
nu înseamnă a avea ochii deschiși din punct de vede-
re material, ci a avea inima liberă și îndreptată spre 
direcția corectă, adică dispusă la dar și la slujire. Aceas-
ta înseamnă a veghea! Somnul din care trebuie să ne 
trezim este constituit din indiferență, din vanitate, din 
incapacitatea de a instaura raporturi cu adevărat uma-
ne, din incapacitatea de a lua asupra noastră pe fratele 
nostru singur, abandonat sau bolnav. Așteptarea lui Isus 
care vine trebuie să se traducă, așadar, într-o angajare 
de veghere. Este vorba înainte de toate de a ne uimi în 
fața acțiunii lui Dumnezeu, în fața surprizelor sale, și 
de a-i da Lui primatul. Vigilență înseamnă, concret, și a 
fi  atenți față de aproapele nostru afl at în difi cultate, a ne 
lăsa interpelați de necesitățile sale, fără a aștepta ca el 
sau ea să ne ceară ajutor, ci a învăța să prevenim, să an-
ticipăm, așa cum face Dumnezeu cu noi mereu. Maria, 
Fecioară vigilentă și Mamă a speranței, să ne conducă 
pe acest drum, ajutându-ne să ne îndreptăm privirea 
spre „muntele Domnului”, imagine a lui Isus Cristos, 
care atrage la sine pe toți oamenii și toate popoarele.

După Angelus, Sfântul Părinte a spus următoarele:
Iubiți frați și surori!
Urmăresc cu îngrijorare situația din Irak. Am 

afl at cu durere că manifestațiile de protest din zilele 
trecute au primit o reacție dură, care a provocat zeci 
de victime. Mă rog pentru răposați și pentru răniți; sunt 
aproape de rudele lor și de întregul popor irakian, in-
vocând de la Dumnezeu pace și înțelegere. Dicasterul 
pentru Laici, Familie și Viață a instituit un nou orga-
nism consultativ internațional al tineretului, format din 
douăzeci de tineri de diferite proveniențe geografi ce și 
ecleziale. Este un răspuns concret la solicitarea Sino-
dului dedicat tinerilor anul trecut (cf. Documentul fi -
nal, 123). Misiunea acestui organism este să ajute la 
înțelegerea viziunii tinerilor cu privire la prioritățile 
pastorației tinerilor și cu privire la alte teme de interes 
general. Să ne rugăm pentru aceasta.

Vă salut pe voi toți, romani și pelerini din diferi-
te țări! Îndeosebi credincioșii care provin din Polonia și 
corul de copii din București. Salut grupurile din Giuli-
anova Lido, Nettuno și Jesi; precum și pelerinii din Ca-
varzere cu corul „Serafi n” și Asociația Românilor din 
Italia. Astăzi după-amiază voi merge la Greccio, în lo-
cul unde Sfântul Francisc a făcut prima iesle. Acolo voi 
semna o Scrisoare despre semnifi cația și valoarea ies-
lei. Ieslea este un semn simplu și minunat al credinței 
creștine. Este o Scrisoare scurtă, care poate face bine ca 
să ne pregătim pentru Crăciun. Însoțiți-mă cu rugăciu-
nea în această călătorie. Urez tuturor duminică frumoa-
să și drum bun de Advent. Vă rog, nu uitați să vă rugați 
pentru mine. Poftă bună și la revedere!
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AGRU, o asociație cu o istorie de 90 de ani
Asociația Generală a Românilor Uniți cu Roma, 

greco-catolici, a organizat Adunarea Generală a Consi-
liului Director în zilele de 29 și 30 Noiembrie, la Blaj. 
Programul celor două zile a început la sediul protopopi-
atului greco-catolic din Piața Revoluției de la 1848, loc 
încărcat de istorie, în apropierea Sălii de Sport a Liceului 
greco-catolic „Sfântul Vasile”, acolo unde – în zilele de 
23/24 noiembrie 1929 a avut loc, sub patronajul Mitro-
politului Vasile Suciu, ședința de constituire a primei 
asociații de tip Acțiunea Catolică din Regatul României.

Salutul Preafericirii Sale, Cardinalul Lucian 
Mureșan, a fost prezentat de Preasfi nția Sa Episcopul 
Claudiu Pop, întărindu-i pe cei prezenți prin cuvintele 
Sale și transmițându-le că nu trebuie abandonată misi-
unea pe care laicii o au în Biserică, întrucât aceasta este 
un corp comun, al mirenilor și clericilor, deopotrivă. 90 
de ani sunt importanți, iar evenimentul se cuvine să fi e 
și o meditație asupra fracturii care a afectat bunul mers 
al Bisericii în anul 1948. Vindecarea unui organism 
grav rănit se face în timp, recuperarea necesită răbdare 
și poate că progresele nu se văd imediat – dar ritmul 
nostru uman este respectat de Dumnezeu, dacă ne vom 
converti interior.

La rândul său, spiritualul AGRU Național, Mons. 
Angelo Pop, i-a îndemnat pe cei prezenți să rețină că 
martiriul este mai plăcut lui Dumnezeu – „nu zidurile 
și banii” (cf PS Ioan Ploscaru), ci trăirea credinței în 
Cristos e cea care trebuie urmată, cea care ne preocupă, 
ca fi i ai Bisericii – dacă vrem să fi m urmași demni de 
mai-marii noștri… „Să nu ne mulțumim să îi dăm de 
exemplu, ci să le urmăm exemplul”

Dintre intervențiile importante ale momentului 
aniversar, menționăm pe aceea a părintelui profesor 
Anton Rus care a subliniat importanța faptului că în 
epoca interbelică, organizarea conferințelor AGRU, pe 
diferite teme de interes, în marile orașe ale Transilvani-
ei și în București, a contribuit la ridicarea nivelului de 
pregătire a greco-catolicilor. Entuziasmul asociațiilor 
religioase europene pentru edifi carea spirituală a mire-
nilor, după primul război mondial, a fost dublat de efor-
tul instituționalizării acestora, cu tot ceea ce presupune 
reguli, proceduri, refl exe de bună funcționare în sensul 
unei plenare exprimări a culturii religioase în apostola-
tul social.Despre reînfi ințarea AGRU la începutul anului 
1990, au vorbit prof. Alin Tat, prof. Ioan Făgețan și Tudor 
Dunca, președinte al AGRU București. Au fost pomenite 
puternicele personalități de seamă din cadrul AGRU și 
implicarea lor în organizarea activității de reîncreștinare 
a României – prof. Viorica Lascu, ing. Laurențiu Horia 
Moisin, prof. Marius Boldor, ing. Marian Boian, John 
Sâmihăian, prof. Radu Cozărescu, mutați dintre noi la 
cele veșnice. Pentru aceștia, și pentru toți agriștii care 
ne-au lăsat prin viața lor adevărul testamentar al iubirii 
față de Biserică, neam și țară, a fost celebrată sâmbătă, 

30 noiembrie, o Sfântă Liturghie și un Parastas, pentru 
veșnica lor pomenire.

Participarea AGRU în cadrul Acțiunii Catolice 
din România a fost onorată de prezența, în mijlocul 
Adunării, a Ancăi Frona – președinte al ACRO și pr. 
Felix Roca – spiritualul la nivel național al Asociației. 
S-a stabilit o prezență mai mare, din partea fi ecărei 
Eparhii – la Adunarea Generală ACRO din 23/24 ia-
nuarie 2020. În mod deosebit, am reținut că mirenii 
sunt co-responsabili, alături de preoți, în acțiunea de 
evanghelizare a societății. Bogata doctrină socială 
a Bisericii poate fi  de folos la vindecarea societății 
românești, dacă reușim să îi oferim și să îi traducem 
în viață conținutul de idei.

Momente deosebite au fost, de asemenea, sa-
lutul lui Ion-Andrei Gherasim, președintele Fundației 
Corneliu Coposu, care a vorbit celor prezenți „Des-
pre credință, adevăr și datorie”, cât și Cuvântul de 
învățătură al pr. Cristian Langa (asistent spiritual 
AGRU Cluj și național al sectorului adulți din ACRO) 
despre „Acțiunea catolică în veacul al IV-lea, în scrie-
rile Sf. Ioan Gură de Aur” – având la bază un comenta-
riu publicat în 1936, semnat de Tit Liviu Chinezu, unul 
dintre viitorii Fericiți Episcopi Martiri ai Bisericii Uni-
te cu Roma. Actualitatea mesajului Sfântului Ioan Gură 
de Aur se regăsește, foarte proaspăt, în acest îndemn: 
„Prin coeziunea mirenilor se nutrește trupul Bisericii. 
Un membru care ar ține pentru sine tot nutremântul 
și nu l-ar comunica membrelor vecine, și-ar strica 
lui însuși, și ar corupe tot restul trupului… de aceea, 
dacă, fără invidie, vei face să treacă hrana și la alții, 
vei câștiga folos pentru tine și pentru ei.”

Providența divină a rânduit ca în anul în care 
AGRU a împlinit 90 de ani, Sfântul Părinte Papa Fran-
cisc să viziteze România și Blajul, ridicând la cinstea 
Altarelor pe cei 7 Episcopi Martiri: Valeriu Traian 
Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Bălan, Tit Liviu Chinezu, 
Ioan Suciu, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu, iar acest 
lucru a fost remarcat ca un har divin și de către toți 
membrii Asociației. Consiliul Director a stabilit ca ur-
mătoarea Adunare Generală se va ține în Eparhia de 
Oradea, la o dată ce va fi  anunțată din timp, în primă-
vara anului 2020.

Ioana Codrea, secretar,
Călin Diaconu, președinte
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Ziua naţională a României, sărbătorită la Gyula, în Ungaria
Sute de persoane au luat parte la Gyula, 

miercuri, 4 decembrie, la recepţia organizată cu 
prilejul Zilei Naţionale a României,  de către Con-
sulatul General al României la Gyula, sub coordo-
narea domnului Florin Trandafi r Vasiloni, consul 
general. 

Oaspeţii au putut vedea o expoziție de cărți 
în limba română, aduse cu sprijinul Bibliotecii 
Județene din Oradea și oferite apoi celor interesați. 
Imnurile de Stat ale României și Ungariei, precum 
și cel al Uniunii Europene au fost interpretate de 
Corul  „Pro Musica” din Gyula, dirijat de prof. 
Adrian Bughi din Arad.

Discursul ofi cial al consulului general 
Vasiloni a cuprins referiri la importanța Zilei 
Naționale de 1 Decembrie, ce reprezintă împlinirea de-
zideratului de libertate, unitate și demnitate națională 
al mai multor generații de români; la importanța anului 
2019 pentru România și Europa, an în care țara noastră 
a deținut pentru prima dată Președinția Consiliului UE 
şi aniversarea a 30 de ani de la triumful Revoluției Ro-
mâne din 1989, care a dărâmat dictatura comunistă și a 
deschis drumul României spre libertate și democrație. 
De asemenea, s-a subliniat rolul bisericilor româneşti 
în menținerea identității naţionale în afara ţării.

A urmat un program cultural oferit de cvintetul 
Filarmonicii de Stat din Arad, condus de maestrul Doru 
Orban și recepția la care oaspeţii au putut gusta produse 
tradiţionale şi vinuri româneşti.

Printre diplomaţii prezenţi, amintim pe Daniel 
Banu, consul general al României la Szeged; Mihai 
Şotropa, reprezentant al Ambasadei României la Bu-
dapesta; Emil Kuchar, consul general al Slovaciei la 
Bekescsaba; Dmitri Baranov, consul general al Federa-
ţiei Ruse la Debrecen; Miroslav Jabloncic, consul ge-
neral onorifi c al Slovaciei la Oradea.

Din sfera religioasă, au fost prezenţi PS Epi-
scop Siluan, împreună cu numeroşi preoţi şi diaconi 
din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria 
(EORU); pr. Mihai Vătămănelu, vicar-general a Epi-
scopiei Greco-Catolice de Oradea și pr. Antoniu Chi-
for, vicar responsabil cu preoții; Petrică Creţu, pastorul 
Bisericii Baptiste din Micherechi;  Alexandru Stoica, 
directorul Liceului “Don Orione” din Oradea, alături 
de alţi reprezentanţi ai cultelor neoprotestante de ex-
presie română din Ungaria, alţi lideri religioşi din Un-
garia şi România.

Au fost prezenţi Gheorghe Cozma, preşedinte-
le Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria 
(AŢRU); Traian Cresta, purtător de cuvânt al români-
lor în Parlamentul Ungariei; Maria Gurzău Czégledi, 
directorul Liceului „Nicolae Bălcescu”, din Gyula; 
pr. Florin Olteanu, reprezentantul Centrului de Docu-
mentare si Informare al ATRU; pr. Aurel Becan, Şte-

fan Oroian şi Cornelia Taga, membri ai prezidiului 
Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria (UCRU); 
Eva Bocsor Karancsi, președintele Autoguvernării 
Românești a județului Bekes; Eva Iova, redactor-şef 
la „Foaia Românească”; Delia Kovacs, redactor-şef la 
“Cronica”;  precum şi primarii unor oraşe şi comune 
din Ungaria: Margareta Tat (Micherechi-Mehkerek), 
Rakoczine Tripon Emese (Chitighaz-Ketegyhaza), El-
vira Ardelean (Otlaca-Pustă – Pusztottlaka), Gheorghe 
Sălăjan (Aletea-Elek).

Au fost prezenţi la manifestare reprezentanţi ai 
mediului universitar, delegaţi din partea Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad (Teodor Cilan, prorector şi 
Alina Pădurean, decan); Universităţii de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad (Dariana Savici); Universităţii Ora-
dea (Alina Stoica), Universitatea ELTE din Budapesta 
(Florin Ciobanu); Adrian Șimon, director al Direcția 
Județene pentru Cultură Arad; Ligia Mirișan, directorul 
Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor; Viori-
ca Cherteș, președintele Asociației Femeilor Ortodoxe 
Române din Oradea (AFOREO), ş.a.

Au fost prezenţi preşedinţi ai Autoguvernărilor 
Româneşti Locale, directori şi numeroase cadre di-
dactice de la şcolile în care învaţă copii românilor din 
Ungaria; foşti absolvenţi şi actuali studenţi bursieri ai 
statului român, medici români care profesează la spi-
tale din jud. Bekes, consilieri locali  şi alţi numeroşi 
invitaţi, din multe localităţi unde trăiesc comunităţi 
româneşti în Ungaria ( Micherechi, Chitighaz, Gyula, 
Șercad, Bătania, Bekescsaba; Săcal, Apateu, Otlaca-
Pustă, Budapesta, Szeged, ş.a.)

Au participat la această manifestare reprezen-
tanţi ai mediului de afaceri, ai asociaţiilor patronale  şi 
reprezentanţi ai camerelor de comerţ, printre care Ti-
vadar Orosz, Preşedintele Camerei de Comerţ a jud. 
Bekes şi preşedinte a Secţiunii Unagro-Române a Ca-
merei de Comerţ a Ungariei; Janos Takacs, presedintele 
Camerei de Comerţ româno-ungare RoCham şi Marin 
Crişan, preşedintele Patronatului Român, fi liala Arad.

Biroul de presă
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Curs de formare
Sub tutela Tribunalului Apostolic al Rotei Ro-

mane s-a desfășurat la Roma Cursulul de formare 
pentru protecția căsătoriilor și îngrijirea pastorală 
a cuplurilor rănite, în perioada 26-30 noiembrie a.c. 
Au participat la acest curs atât canoniști și slujitori ai 
Tribunalelor eclaziastice, cât și cupluri implicate în 
pastorația familiilor din întreaga Biserica Catolică. La 
îndemnul PSS Virgil BERCEA, din Eparhia de Ora-
dea, au participat Pc. Pr. Anton Vasile CIOBA, recto-
rul Seminarului Teologic și Pc. Pr. vicar judecătoresc, 
Răzvan Iacob VASILE. În cadrul cursului, specialiști 
din cadrul Tribunalului Apostolic Rota Romana au 
abordat diverse teme canonice, inspirate din reforma 
inițiată de Sfântul Părinte Papa Francisc. Astfel, au fost 
aprofundate mai multe aspecte problematice întâlnite 
atât în cadrul proceselor matrimoniale, cât și în cadrul 
familiilor de astăzi, la lumina magisteriului actual al 
Papei Francisc. O primă temă importantă a fost afi r-
marea indisolubilității Sacramentului Căsătoriei, as-
pect cu o deosebită importanță atât în cadrul proceselor 
ecleziastice de constatare a nulității matrimoniale, cât 
și în pregătirea pentru Sacramentul Căsătoriei, prin in-
termediul catehezelor pre-matrimoniale. S-a vorbit în 
continuare despre potestas clavium, rezervată Sfântului 
Părinte, ca succesor a al Apostolului Petru, în cadrul 
procesului rato et non consumato, precum și despre 
procedura cu privire la nulitatea Sacrei Hirotoniri, pro-
ceduri care presupun prima fază a investigațiilor efec-
tuată în eparhie, urmată de trimiterea acestora la Roma, 
unde sunt soluționate de Sfântul Părinte, prin interme-
diul Tribunalului Apostolic Rota Romana.

O altă tematică importantă care a fost dezbătută, 
a fost cea a reformei introdusă de Sfântul Părinte Papa 
Francisc, atât cea a procesului ordinar, cât și introduce-
rea procesului mai scurt (brevior). S-a subliniat totoda-
tă caracterul excepțional al procesului mai scurt, care 
poate fi  instrumentat doar în cauzele clare de nulitate 
și acolo unde ambii soți sunt de acord. Ultima parte 
a cursului a tratat despre importanța tutelării familiei 
și a căsătoriei, potrivit magisteriului Papei Francisc, 
și despre rolul esențial al cuplurilor creștine căsătorite 

în acest sens, pornind de la exemplul soților Aquila și 
Priscilla, care l-au sprijinit pe Sf. Apostol Pavel în mi-
siunea sa de evanghelizare. Totodată, au fost prezentate 
câteva linii orientative în vederea realizării pastorației 
familiilor separate, subliniindu-se rolul de Părinte pe 
care îl are Episcopul eparhial, singurul competent în 
a-i desemna pe preoții spirituali care să se ocupe de 
pastorația și acompanierea căsătoriilor eșuate și a fa-
miliilor rănite. La fi nalul cursului, participanții au fost 
primiți într-o Audiența privată în Sala Clementină din 
Palatul Apostolic de către Sfântul Părinte Papa Fran-
cisc, care a afi rmat că „în cadrul Căsătoriilor desfăcute, 
Biserica plânge și suferă împreună cu ei”. Fiecare cau-
ză ecleziastică trebuie să se lupte pentru „a fi  imparțială 
și obiectivă în căutarea adevărului dintr-o căsătorie 
ruptă”, deoarece ”Biserica nu a fost niciodată străină 
din punct de vedere uman sau spiritual cu privire la cei 
care suferă. Nu reușește să fi e impersonală sau rece în 
fața acestor povești de viață triste și tulburătoare”, a 
spus Sfântul Părinte.

De aici vine și îndemnul său de a nu purcede ”cu 
o abordare birocratică, aproape mecanică a situației. 
Se dorește, mai degrabă, a intra în trăirile oamenilor 
care suferă și care prezintă o sete de seninătate și de 
fericire personală dar și de cuplu”. ”Rănile de astăzi 
ale căsătoriei – a observat Sfântul Părinte – provin din 
cauze multe și diverse: psihologice, fi zice, ambientale, 
culturale…; uneori fi ind provocate de închiderea inimii 
umane în fața iubirii sau de către păcat, care ne atin-
ge pe toți”. Toate cauzele ”lasă răni adânci și amare 
în inima persoanelor implicate, răni sângerânde, în fața 
cărora Biserica nu va putea niciodată să fi e nepăsătoa-
re sau să-și întoarcă spatele”. Prin urmare, atunci când 
Biserica întâlnește realitatea ”cuplurilor rănite, înainte 
de toate plânge și suferă împreună cu ele; se apropie 
cu untdelemnul consolării pentru a alina și a vindeca; 
ea dorește să ia asupra ei durerea pe care o întâlnește”. 
De aceea, ”chiar și în procedurile sale canonice și ju-
ridice, Biserica se străduiește mereu să caute binele și 
numai binele persoanelor rănite, să caute dragostea lor 
adevărată; nu are altceva în minte decât a menține fe-

ricirea dorită de către aceștia”. Cu privire la 
sacramentul căsătoriei, Papa a reiterat faptul 
că ”acest sacrament nu poate fi  improvizat. E 
necesară pregătirea încă din timpul logodnei. 
Nu este sufi cient ca cei logodiți să se pregă-
tească de nuntă doar printr-o bună integrare 
psihologică, afectivă și relațională, care, evi-
dent, sunt necesare pentru stabilitatea viitoa-
rei căsnicii. Ei trebuie, de asemenea, să hră-
nească și să crească în ei înșiși acea chemare 
specifi că de a se modela ca și soți creștini.

Pr. Vasile RĂZVAN
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(continuare în pag. 9)

Grupul ”Icoane” a concertat în Catedrala Sfântul Nicolae
”Vă mulțumesc căci în seara aceasta ne-ați în-

tors un pic către izvoare de unde trebuie să ne adăpăm 
fi ecare dintre noi”. Sunt cuvintele cu care Preasfi nția 
Sa, Virgil Bercea, episcopul nostru, a mulțumit ansam-
blului de muzică tradițională Icoane și maestrului Ioan 
Bocșa la încheierea unuia dintre cele mai apreciate 
concerte, care a avut loc  vineri seara în Catedrala Gre-
co-Catolică Sfântul Nicolae din Oradea.

”Eu doresc să vă mulțumesc căci în seara aceas-
ta ne-ați întors un pic către izvoare de unde trebuie să 
ne adăpăm fi ecare dintre noi. Cred că toți cei care ați 
fost în seara aceasta în Catedrala greco-catolică Sfân-
tul Nicolae ați văzut fi ciori adevărați și fete adevărate. 
Felicitări! Ne-ați oferit o seară splendidă! Vedeți dum-
neavoastră cum se îmbină unele cu altele? La început au 
fost copiii aceștia mici, alții mai mărișori, care probabil 
vor învăța din ceea ce ne-ați transmis dumneavoastră 
în această seară. Unii sau alții ar fi  putut spune că ați 
cântat melodii populare într-o biserică. Și desacralizare. 
Toate aceste melodii s-au cântat sub marea boltă a Bise-
ricii Cerului. Bunul Dumnezeu cred că-i bucuros atunci 
când dumneavoastră dăruiți cu atâta inimă și cu atâta 
sufl et. Maestre, felicitări! Dragilor, sunteți extraordi-
nari! Vă doresc sărbători fericite, cu haruri și binecu-
vântări de la Domnul!” a încheiat Preasfi nția Sa.

În deschiderea concertului a cântat corul Enjoy 
Music, condus de Ovidiu Lazăr și Alex Cristea care a 
stârnit simpatia nu numai prin interpretare, dar și prin 
candoarea și fi rescul micuților membri ai corului, urmat 
de Corul Liceului Greco-Catolic ”Iuliu Maniu” condus 
de Nicoleta Țâmpu care a reușit să anime publicul și să 
creeze emoție.

Ansamblul de muzică tradițională românească 
Icoane și-a făcut apariția în aplauzele publicului, pre-
zent în Catedrală  în număr copleșitor de mare. Este 
condus de profesor universitar doctor Ioan Bocșa ală-
turi de alături de lector univ. dr. Alina Stan, doctarand și 
asistent universitar  Larisa Uța, profesor Ovidiu Barteș.

A interpretat cântece rituale de seceriș, de cătă-
nie, de ritual funebru, de joc, de nuntă, colinde. Con-

certele ansamblului sunt restituiri către public a valo-
rilor satului românesc de acum câteva sute de ani prin 
care se încearcă reînvierea atmosferei tradiționale.

Domnul Ioan Bocșa a fost prezentator sau mai 
bine zis, un prețios vorbitor despre valorile folcloru-
lui românesc autentic, prea puțin cunoscute de publicul 
larg, din care reproducem câteva fragmente.

”În general concertele pe care le dăm le punem 
sub genericul Praguri. De ce praguri? Producțiile mu-
zicale sunt producții care însoțesc principalele eveni-
mente sătești ale țăranului român : naștere, căsătorie, 
cătănie, moarte, cântece de dragoste, cântece de mun-
că, colinde.”

Cântecele rituale aveau o funcție. Acestea se 
cântau ” în forță, pe voce, cu voce metalică, să se audă 
în tot satul”.

De pildă, ”cântarea rituală de seceriș avea loc la 
încheierea activității de secerat pentru anumite gazde, 
moment în care se împletea o cunună de spice de grâu, 
se punea pe capul unei fete fecioare pe care o conducea 
până la casa gazdei iar pe parcursul acestui drum veci-
nii și sătenii stropeau și cununa și pe însoțitori.  Acest 
obicei avea funcția de  asigura recolta și pentru  anul 
viitor. Motivul pentru care se stropea cununa: cununa 
era păstrată până în primăvară când se sfărâmau câteva 
spice și grâul rezultat se amesteca cu sămânța de acest 
an și oamenii aveau încredere că și în anul care urmea-
ză recolta va fi  pe măsura efortului”.

Cântecele care însoțeau ritualul plecării feciori-
lor la armată erau ” menite și să-i îmbărbăteze și să 
le aline necazul familiilor care rămâneau, în primul 
rând fi indcă rămâneau fără niște brațe de muncă foar-
te importante, le rămâneau drăguțele, fetele fără fi ciori 
în sat, rămâneau frați, surori și acesta era rolul acestor 
cântece care se cântă pe voce, bărbătește, fi ciorește ”.

Cântecele din ritualul funebru, cântecele de joc, 
de nuntă, au fost exemplifi carea tot atâtor praguri din 
viața omului comunității sătești. Și toate s-au împletit 
în concert cu fi rescul cu care viața dă prilej unei fami-
lii dintr-o parte a satului să se bucure de nașterea unui 

copil, în altă parte împărtășeau 
bucuria creării unei noi familii, 
iar în alta plângerii celui care a 
părăsit prematur această viață. 
Astfel afl ăm că exista  ”cântecul 
ritual de înmormântare care se 
cânta de un grup de femei și care 
avea funcția în comunitatea să-
tească atunci când pleca cineva 
drag, odată să-i ușureze trecerea 
în lumea cealaltă și avea funcția 
catartică, de a alina durerea celor 
rămași”.
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(urmare din pag. 8)

Ţara mea
Ţara mea este minunată, de la văile adânci şi în-

tunecoase până la munţii trufaşi. Murmurul tainic de 
izvoare se aude din munţi, ape frumos curgătoare şi 
limpezi ca şi cristalul. Codri deşi, adânci, nestrăbătuţi, 
codri unde muşchiul e moale ca perna de puf şi izvoa-
rele albe ca spuma laptelui, ecouri argintii şi line ca 
într-un vis, sunt toate perfecte… Dunărea bătrână, care 
spală trestia românească, revărsarea argintie a salciei, 
dulcea şi frumoasa Bucovină, pieptul de piatră a Munţi-
lor Carpaţi, cu fruntea încununată de zăpezi, toate aces-
tea sunt puterile românilor. Luciul sclipitor al lacului 
văzut seara, ape cu alunecări domoale, Delta Dunării 
este un adevărat paradis la răsăritul soarelui.

Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci 
cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă. Munca cinsti-

tă, viaţa curată, iubirea de semeni, împlinirea datoriilor 
pe care le avem – adică faptele – toate acestea înseam-
nă patriotism, nu vorbele deşarte; patria – cel dintâi şi 
cel din urmă cuvânt al omului.

Imaginea unui apus de soare printre munţii în-
cărcaţi de zăpadă, când crestele primesc străluciri de 
diamant, este cel mai frumos lucru pe care îl poate ve-
dea un român pe imensul senin. Un popor harnic, cu-
tezător şi curat este motivul pentru care trebuie să fi m 
mândri de frumuseţea nemărginită a pământului nostru.

Îmi iubesc ţara!

Tudor-Marian BODA
Clasa a IV-a A, Liceul Greco-Catolic

 “Iuliu Maniu” Oradea

Colindele au ocupat mare parte din timpul alo-
cat concertului pentru că, pe de o parte, ele sunt dragi 
sufl etului celor din ansamblu, pe de altă parte, pentru 
viața satului din vechime, acest timp de colindat era 
un timp în afara timpului în care ” era un moment din 
an în care prin obiceiuri, prin colindat, prin țurcă, prin 
urături (sunt mult mai multe obiceiuri decât colindatul) 
credeau că pot fi  infl uențate cele mai importante eve-
nimente care se vor se vor petrece în anul următor și 
credeau.  Colindele aveau o funcție foarte importantă în 
viața satului nostru tradițional. Colinda tradițională ro-
mânească, majoritatea cercetătorilor afi rmă că are ori-
gini pre-creștine, mergând cu gândul până la calendele 
romane și chiar înainte și aceasta o demonstrează atât 
structurile muzicale arhaice vechi, cât și textele foarte 
diverse care acoperă majoritatea problemelor de viață 
dintr-un sat românesc. Bineînțeles că evenimentul cen-
tral în aceste colinde este Nașterea Domnului care în 
secolul IV  a fost stabilită pe 25 decembrie și, spunea 
Mircea Eliade, că parcă niciun popor nu a amestecat 
credința cu simțămintele proprii și cu spiritul propriu 
așa cum le-au amestecat românii. Colindele noastre, 
spunea Béla Bartók , colinda tradițională, nu sunt evla-
vioase, sunt mai degrabă sălbatic- războinice. El se re-
ferea la modul în care erau interpretate. Colindele se 
cântau de către feciori în forță, și era o vorbă și la noi în 
sat, așe trebă să cânte fi ciorii de tare să se stângă lam-
pa. Colindele sunt foarte diverse, și ca tematică și ca 
moment al interpretării lor. Sunt colinde de drum, care 
vestesc gospodarii (casele erau răsfi rate) de apropierea 
colindătorilor, sunt colinde care se cântă la fereastră, 
sunt colinde care se cântă în casă. Unde era fată în casă 
se mai și juca.”

La fi nalul concertului am cerut domnului Ioan 
Bocșa un gând pentru orădeni și credincioși greco-ca-
tolici deopotrivă și a avut amabilitatea să ne transmită:

”Nu este prima dată când venim să concertăm în 

Oradea și s-a confi rmat în prezenta noastră întâlnire cu 
publicul că în Oradea există o categorie de spectatori 
aparte. Concertul nostru am putea să-l numim mai mult 
decât un concert, am putea să-l numim un eveniment 
cultural și mă bucură faptul că în Oradea găsim o mie de 
oameni dornici să participe la un eveniment cultural și 
să plece de acolo cu bucurie și senin. Ceea ce pot să vă 
spun că în numele ansamblului  Icoane și în numele meu 
personal aș vrea să spun să contați pe sufl etele noastre. 
În orașele medievale era un fel de patrulă care umbla 
noaptea și din două în două ore strigau tare: ”dormiți 
liniștiți, straja nu doarme!”. Cred că ăsta este rolul nos-
tru în momentul de față legat de folclorul național : să 
știți să dormiți liniștiți, noi nu dormim și, încă o dată, 
contați pe sufl etele noastre!”.  I-am cerut o strofă favori-
tă dintr-un colind pe care să ne-o lase la plecare.

”Și la anu’ om veni/ Numa’ dacă ni-ți pofti/ Și la 
anu’ om veni/ Numa’ sănătoși de-om fi  ! Doresc să fi m 
sănătoși și unii și ceilalți și să ne întâlnim și la anul.”

Mulțumim Preasfi nției Sale, mulțumim artiștilor 
și tuturor celor implicați în organizare pentru acest 
concert de excepție, dorindu-le sănătate!

Ansamblului Icoane, în plus, le dorim succes la 
Vatican, acolo unde vor să afi rme valorile românești, 
acum, în decembrie. Cât de fi resc și copleșitor se aude 
mărturisirea domnului Bocșa: ”Identitatea națională nu 
este un dar pe vecie. Identitatea trebuie descoperită, 
identitatea trebuie salvată, identitatea trebuie promo-
vată și nu în ultimul rând, identitatea trebuie afi rma-
tă. Ceea ce facem noi acum, asta facem, ne afi rmăm 
identitatea și apartenența, iar muzica tradițională este 
un element foarte important din amprenta noastră 
națională.”

 Suntem recunoscători Domnului că am avut 
parte de un fragment de timp în afara timpurilor…

Rodica INDIG
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Colectă specială

Parohia Aleșd, 450 Lei
Parohia Ardud, 410 Lei
Parohia Babța, 350 Lei
Parohia Ban, 210 Lei
Parohia Băile Felix, 400 Lei
Parohia Băița, 350 Lei
Parohia Beiuș, 550 Lei
Parohia Beliu, 550 Lei
Parohia Beznea, 405 Lei
Parohia Bobota, 85 Lei
Parohia Bocșa, 137 Lei
Parohia Borod, 326 Lei
Parohia Calea Mare, 15 Lei
Parohia Camăr, 25 Lei
Parohia Câmpia, 1.121 Lei
Parohia Carei Sf. Anton, 249 Lei
Parohia Căuaș, 300 Lei
Parohia Cehei Pustă, 50 Lei
Parohia Cheț, 600 Lei
Parohia Chilioara, 424 Lei
Parohia Cizer, 240 Lei
Parohia Cosniciu de Jos, 150 Lei
Parohia Cosniciu de sus, 150 Lei
Parohia Crestur, 500 Lei
Parohia Curtuiușeni, 100 Lei
Parohia Delani, 34 Lei
Parohia Domănești, 300 Lei
Parohia Drăgoteni, 87 Lei
Parohia Drighiu, 750 Lei
Parohia Galoșpetreu, 295 Lei
Parohia Ghenetea, 500 Lei
Parohia Ginta, 120 Lei
Parohia Girișu de Criș, 55 Lei
Parohia Haieu, 180 Lei
Parohia Halmășd, 750 Lei
Parohia Hereclean, 100 Lei
Parohia Hodișel, 221 Lei
Parohia Holod, 1.100 Lei
Parohia Horoatu Crasnei, 375 Lei
Parohia Hotoan, 30 Lei
Parohia Huseni, 60 Lei
Parohia Iaz, 1.000 Lei
Parohia Ioaniș, 200 Lei
Parohia Ip, 25 Lei
Parohia Lucăceni, 730 Lei
Parohia Marca, 210 Lei
Parohia Marghita, 420 Lei
Parohia Marin, 100 Lei

Parohia Meseșenii de Sus, 35 Lei
Parohia Nădar, 30 Lei
Parohia Negru Grădinari, 50 Lei
Parohia Nojorid, 70 Lei 
Parohia Oradea, Maica Domnului, 1.057 Lei
Parohia Oradea, Duminica Tuturor Sfi nților, 520 Lei
Parohia Oradea Sf. Nicolae, 5.465 Lei
Parohia Oradea, Schimbarea la Față, 330 Lei
Parohia Oradea, Înălțarea Domnului, 100 Lei
Parohia Oradea, Sf. Anton, 30 Lei
Parohia Oradea, Sf. Gheorghe, 546 Lei
Parohia Oradea, Sf. Gheorghe Olosig, 150 Lei
Parohia Ortelec, 116 Lei
Parohia Peceiu, 100 Lei
Parohia Petrani, 170 Lei
Parohia Pișcolț, 450 Lei
Parohia Pocola, 143 Lei
Parohia Poiana, 207 Lei
Parohia Porț, 120 Lei
Parohia Prisaca, 156 Lei
Parohia Salonta, 70 Lei
Parohia Sărsig, 255 Lei
Parohia Sălăjeni, 180 Lei
Parohia Săuca, 396 Lei
Parohia Sâmbăta, 100 Lei
Parohia Sânlazăr, 600 Lei
Parohia Sânmartin, 70 Lei
Parohia Sântandrei, 810 Lei
Parohia Silvaș, 100 Lei
Parohia Sititelec, 30 Lei
Parohia Suplacu de Barcău, 205 Lei
Parohia Supuru de Jos, 100 Lei
Parohia Șilindru, 600 Lei
Parohia Șimleu Silvaniei, 3.408 Lei
Parohia Ștei, 400 Lei
Parohia Șumal, 1.175 Lei
Parohia Tășnad, 2.000 Lei
Parohia Tinca, 240 Lei
Parohia Uileac de Beiuș, 100 Lei
Parohia Valea lui Mihai, 209 Lei
Parohia Valcău de Jos, 50 Lei
Parohia Vălanii de Beiuș, 200 Lei
Parohia Vășad, 150 Lei
Parohia Voivozi, 400 Lei
Parohia Sf. Apostoli
Petru și Pavel, Zalău 1.051 Lei
Parohia Sfânta Familie, Zalău, 2.051 Lei
Capelă Spitalul de Urgență, Zalău 123 Lei

Asociația Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi specială a carității noastre comunitare dumi-
nica „Samariteanului Milostiv”, zi în care s-a organizat o colectă specială. Tasul din data de 11 
noiembrie 2018, duminica „Samariteanul Milostiv”, a fost predat, de către 95 parohii asociației. 
Astfel, a intrat în casieria asociației suma de 40.531 lei. Domnul să vă binecuvânteze pe toți cei 
ce aduceți daruri și faceți bine întru sfi ntele noastre biserici și vă aduceți aminte de cei săraci.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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Măreaţa zi de 1 DECEMBRIE a fost sărbătorită 
de toţi locatarii centrului rezidenţial ”Casa Frenţiu” cu 
entuziasm şi multă bucurie împreună cu colaboratorii 
proiectului “Cetăţeni activi la puterea a treia”.

Evenimentul a debutat cu o scurtă introducere 
despre importanţa sărbătoririi Zilei de 1 Decembrie 
prezentată de Săteanu Mioriţa, coordonator de proiect.

Au urmat apoi intonarea de către toţi participan-
ţii a Imnului de Stat al României şi a cântecelor patri-
otice care au înfl ăcărat sufl etele prin acompaniament 
susţinut de acordeonul profesorului Ioan Fluieraş.

Soliştii vocali consacraţi care şi-au dat concursul 
la realizarea acestui moment artistic au fost prof. Maria 
Matei, prof Doina Iliescu şi tânărul interpret de muzică 
populară Adrian Bojan.

Programul de cântece a fost intercalat de recitări 
prezentate de către doamna Aneta Cozma, prof. Ecateri-
na Grecu, prof. Tanca Maria, prof Doina Iliescu şi Mio-
riţa Săteanu. S-au recitat cele mai cunoscute poezii care, 
prin versurile lor, aduc un preţios elogiu României şi pre-
zintă un sentiment de patriotism puternic: “Ce-ţi doresc 
eu ţie dulce Românie”, de Mihai Eminescu, “Decebal 
către popor”, de George Coşbuc, “La Noi” de Octavian 
Goga şi “Ţara mea, frumoasă ţară” de Ileana Bodi. 

Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne o pagi-
nă sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul 
că desăvârşirea unităţii naţionale este fapta istorică a 
întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu 

putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, 
un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi 
cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. 

Sărbătoarea Sfântului Crăciun ce se apropie a 
oferit o evocare a sentimentelor de credinţă şi evlavie 
faţă de sosirea pe lume a Pruncului Isus, a creat o atmo-
sferă de linişte şi pace în sufl etele tuturor şi o bucurie 
care s-a transmis prin zâmbete, între toţi participanţii.

În încheierea momentul festiv, toţi participanţii 
şi-au dat mâna şi au încins Hora Unirii, iar ca semn al 
bunei înţelegeri şi al aprecierii momentului artistic oferit 
de către invitaţi s-a intonat tradiţionalul ”La Mulţi Ani”!

Mioriţa SĂTEANU

1 Decembrie - sărbătorit la Casa Frenţiu

Workshop la Viena
În cadrul proiectului TEACH a avut loc, la Vie-

na, la Hotel Kopling, în intervalul 2-3 decembrie a.c., 
un workshop care a adunat reprezentanţi din Austria, 
Cehia, Irlanda, România şi Caritas Europa (cu sediul 
la Bruxelles) şi care a avut ca subiect principal imple-
mentarea şi dezvoltarea strategiilor prin care volun-
tarii implicaţi în activităţile organizaţiilor Caritas din 
România şi din Europa să revină, în timp relativ scurt, 
la activitatea de voluntariat, după perioade de absenţă 
sau după perioade mai lungi în care s-au afl at în zone 
afectate puternic de diferite calamităţi. România a fost 
reprezentată de Caritas Eparhial Oradea prin Teodora 

Boda, asistent social şi de Caritas Catolica prin Tamas 
Szombati-Gile, coordonator voluntari.

Astfel, în prima zi a workshop-ului, s-au dezbă-
tut etapele care ar trebui parcurse, astfel încât reacomo-
darea cu mediul iniţial al voluntarilor să fi e un proces 
în ritmul propriu al fi ecăruia, iar reîntoarcerea la activi-
tăţile de binefacere să se desfăşoare fără a fi  constrânsă 
de anumite termene-limită.

“Construirea” unui sistem de solidaritate stabil 
rămâne unul dintre elementele-cheie ale organizării şi 
dezvoltării pe termen lung a relaţiilor interumane. Tot-
odată, s-au dezvoltat sugestii legate de crearea unor 
relaţii profesionale mai puternice între generaţiile de 
voluntari, exprimându-se dorinţa unei comunicări mai 
bune între tinerii voluntari şi cei mai în vârstă. 

A doua zi a workshop-ului s-a concretizat în dis-
cuţii productive, care au oferit alternative participanţilor, 
mulţumirea fi ind generală, întrucât aspecte la care nu 
erau răspunsuri avizate s-au clarifi cat, prin oferirea de 
soluţii concrete, informaţii şi legături care pot deschide 
noi perspective în activităţile cu şi pentru voluntari. 

Teodora BODA
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Seară de spiritualitate la Oradea
La invitația Preasfi nțitului Părinte Virgil, epi-

scopul greco-catolic de Oradea, preoții din Oradea și 
localitățile învecinate, alături de doamnele preotese și 
seminariști, au participat la o seară de spiritualitate ca 
pregătire pentru Nașterea Domnului.

Seara s-a desfășurat la Seminarul Teologic cu o 
meditație oferită de Preasfi nția Sa cu tema: „Rolul și 
misiunea învățăcelului”. A fost subliniată misiunea pe 
care o are preotul într-o societate în schimbare, o so-
cietate în care valorile morale nu prea mai contează. 
De asemenea a fost subliniat și rolul foarte important 
al doamnelor preotese în misiunea și slujirea preotului, 
care trebuie să fi e pentru credincioși repere de credință, 
demnitate și slujire. Au intervenit părinții vicari Mihai 
Vătămănelu și Antoniu Chifor, precum și alți preoți 
care au dorit să ia cuvântul.

Cu pașii îndreptați spre Betleem să ne bucurăm 
de Nașterea Domnului!

Eugen IVUȚ

Seară de spiritualitate la grădiniță
Răspunzând invitației surorilor Congregației 

”Preasfi ntei Inimi a lui Isus” din Zalău prin Sr. Corne-
lia, părintele vicar general Mihai Vătămănelu împreu-
nă cu părintele Mihai Tegzeș, responsabil eparhial cu 
pastorația familiilor, luni, 9 decembrie 2019, au par-
ticipat la „O seară de spiritualitate” organizată pentru 
familiile copiilor care frecventează grădinița surorilor.

După colindul cântat în deschiderea programu-
lui, părintele vicar a salutat surorile și părinții copiilor 
și le-a prezentat o meditație despre importanța ascultă-
rii Cuvântului, pornind de la pilda vindecării unui sur-
domut. (cf. Mc. 7, 31-37).

În cuvântul său, părintele le-a comunicat celor 
prezenți mai multe „mărgăritare” dintre care amintim: 
Cuvântul pare lucrul cel mai ușor de realizat, însă toa-
te înșelăciunile, neînțelegerile, nedreptățile, certurile 
izvorăsc din cuvânt; cu cuvântul, omul dă însemnă-
tate creației, transmite altora ceea ce el cunoaște, și 
construiește lumea; scopul Evangheliei este să ne con-
ducă să comunicăm cu Dumnezeu, pentru că omul a 
fost creat pentru a comunica cu Dumnezeu; natura, cul-
tura, istoria, mai devreme sau mai târziu, îl conduc pe 
om să-L întâlnească pe Domnul, pentru că omul este 

creat pentru adevăr; sensul vieții noastre este dat de 
faptul că noi suntem persoane libere, pentru că Dumne-
zeu ne iubește infi nit de mult…

Surzenia noastră constă în faptul că noi nu auzim 
acest adevăr; folosim multe cuvinte, dar nu toate ves-
tesc Iubirea, fapt pentru care nu dau însemnătate vieții 
noastre, iar viața noastră rămâne fără sens; pâinea este 
iubirea infi nită a lui Dumnezeu pentru noi, care apoi 
devine iubirea pe care o împărțim între noi…

În partea a doua a Serii de spiritualitate, părin-
tele Mihai Tegzeș a expus etapele înfăptuirii minu-
nii: primul lucru făcut de Isus constă în faptul că ne 
ia din mulțime; a doua acțiune îi pune degetul în ure-
che (Cuvântul Său); în al treilea loc, Isus, „cu saliva 
Sa – simbolul Spiritului – i-a atins limba”… Punctul 
decisiv este acela în care Isus „Își ridică ochii la cer”. 
Acest fapt ne amintește de momentul în care El Își dă 
viața pentru noi, pe cruce… Tocmai văzând cât de mult 
ne iubește, încât Își dă viața pentru noi, ni se deschide 
auzul și ascultăm acel Cuvânt… De fapt, omul numai 
dacă a auzit Iubirea și a experimentat-o prin Cuvânt – 
în inimă – poate trăi și exprima această Iubire și viața sa 
are sens.

După ce au primit un bilețel cu un mesaj biblic, 
părinții copiilor au citit câteva versete din psalmi ori 
scurte rugăciuni intercalate de un refren cântat înaintea 
lui Isus din Preasfântul Sacrament. După adorație a ur-
mat binecuvântarea fi nală oferită fi ecărei familii în parte.

Pe durata programului copii au fost animați de 
celelalte surori, urmând un program specifi c lor.   
 Dorința tuturor celor prezenți a fost să poată 
oferi lumina Cuvântului celor pe care-i vor întâlni de-a 
lungul drumului vieții lor, considerând extrem de bine-
venite astfel de trăiri spirituale.

Biroul de presă
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Medalia aniversară „Centenarul Marii Uniri”

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, 
a susținut joi, 28 noiembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o 
alocuțiune în cadrul ceremoniei de înmânare a Medali-
ei Comemorative „Centenarul Războiului pentru Între-
girea Neamului” și a Medaliei aniversare „Centenarul 
Marii Uniri”.

În cadrul evenimentului Medalia aniversară a 
„Centenarului Marii Unirii”  a fost oferită și Parohi-
ei Greco-Catolice Bădăcin, în persoana părintelui 
Cristian Borz.

Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii:
Domnule Prim-ministru,
Domnule ministru al apărării naționale,
Domnilor generali, comandanţi de unităţi şi 

mari unităţi,
Doamnelor şi domnilor conducători de instituţii 

din domeniul culturii, patrimoniului arhivistic şi culti-
vării memoriei eroilor,

Doamnelor şi domnilor,
Prin conferirea Medaliilor „Centenarul Războ-

iului pentru Întregirea Neamului” îmi doresc să exprim 
recunoştinţa statului român pentru sacrifi ciul înfăptuit 
de generația Marii Uniri pe câmpul de luptă al Războ-
iului de reîntregire.

În acelaşi timp, Medalia aniversară „Cente-
narul Marii Uniri” este expresia gratitudinii noastre 
pentru personalitățile fondatoare ale modernității Ro-
mâniei întregite.

Instituțiile militare şi civile pe care le 
reprezentați, în numele cărora ați primit medaliile 
Centenarului, sunt păstrătoarele memoriei eroilor şi 
ale faptelor de acum un secol, care luminează patrimo-
niul nostru național.

Vă felicit că vă îndepliniți cu cinste această res-
ponsabilitate!

Doamnelor şi domnilor,
În urmă cu câteva zile, s-au împlinit 100 de ani 

de la primele alegeri parlamentare desfășurate în con-
formitate cu principiile votului universal.

Deși femeile erau în continuare excluse, scruti-
nul din noiembrie 1919 a arătat un important progres 
al democrației în România, precum și faptul că statul 
român, respectând promisiunile făcute în timpul grelei 
campanii din 1917, s-a înscris pe un nou curs politic, 
de factură europeană.

Astăzi, 28 noiembrie, se împlinesc 101 ani de la 
Unirea Bucovinei cu România. Pe jertfele de acum un 
secol s-a clădit nu doar o Românie mai mare, a tuturor 
românilor, ci și o patrie care să-i unească pe toți cei 
care au dorit o țară mai bună și mai dreaptă, fără dis-
criminări ori privilegii.

Să ne amintim spusele marelui om politic Iuliu 
Maniu, care pe Câmpul lui Horea de la Alba Iulia ve-
dea Marea Unire drept oportunitatea de „a înstăpâni 
pentru totdeauna o adevărată democrație și o deplină 
dreptate socială!”.

Doamnelor și domnilor,
Centenarul României înseamnă mai mult decât 

comemorarea eroilor sau aniversarea unor date istori-
ce. Sacrifi ciile și evenimentele pe care le cinstim și-au 
avut izvorul în viziunea elitelor pentru o Românie de 
factură occidentală și s-au hrănit din speranța oame-
nilor într-o societate incluzivă.

Acest proiect de țară, încă de la început deopo-
trivă un act patriotic și un angajament european, își 
păstrează caracterul său fondator și rolul de a inspira 
generațiile de astăzi.

Instituțiile pe care le reprezentați sunt depozita-
rele mărturiilor unui trecut glorios, dar și ale unui me-
saj care nu și-a pierdut actualitatea: noi, uniți, suntem 
capabili de a ne croi o altă soartă, demnă şi binemeri-
tată în Europa şi în lume!

Înmânându-vă primele distincții ale Centenaru-
lui, vă îndemn să le onorați întărind acest mesaj! Aveți 
datoria să-l purtați pe mai departe, viu și actual, și să 
contribuiți la împlinirea sa!

Vă felicit!
www.presidency.ro
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„Colind pentru sufl et”
Biserica greco-catolică „Sfi nții Trei Ierarhi” din 

Beiuș a găzduit, duminică, 1 Decembrie, chiar de Ziua 
Națională, concertul caritabil „Colind pentru sufl et”. 

Concertul a fost organizat ca un eveniment co-
mun al proiectelor „În drum spre Vifl aim”, al Asociației 
„Ave Miriam”, și „Cu toții spre Vifl aim – în fraternitate 
și prin colind”, coordonat de Parohia Greco-Catolică 
Beiuș. După cum declarau organizatorii, spectacolul a 
avut ca scop strângerea fondurilor necesare activităților 
pastorale pentru copii și tineri, dar și pentru refacerea 
Palatului Episcopal Greco-catolic de la Oradea.

În fața unei numeroase asistențe, care a um-
plut Biserica „Sfi nții Trei Ierarhi”, mai multe coruri și 
numeroși soliști, majoritatea copii, au cântat colinde și 
alte piese cu caracter religios, dar și patriotic.

Localnicilor, din componența corurilor „Ioan 
Bușiția” (ale parohiei greco-catolice) și „Beiusensis” și 
a Grupului de copii al Oratoriului „Colț de Rai”, având-
o ca solistă pe Miriam Zima, li s-au alăturat câțiva 
invitați speciali de la Oradea: Ovidiu Lazăr, Alexan-
dru Cristea, Paula Popa, Matei Bene, Natalia Bendre, 

Georgiana Caba, Daria Haș și Corul „Enjoy Music”.
La tradiționalul concert caritabil „Colind pentru 

sufl et” au asistat, pe lângă enoriașii greco-catolici, atât 
parohii locali romano-catolic și reformat, cât și unii 
politicieni, printre care deputatul Gheorghe Bogdan și 
primarul Petru Mlendea-Căluș.

www.crisana.ro

Colindători la Tășnad
După cum ne-am obișnuit deja, iată că tradiția 

concertelor de Crăciun continuă și anul acesta la 
Tășnad. În 30 noiembrie, părintele Aurel Hendea a fost 
o gazdă primitoare pentru grupul de colindători din 
Oradea, care și-au făcut un obicei din a delecta auzul 
credincioșilor din protopopiatul nostru cu colinde care 
mai de care mai frumoase. Biserica Greco-Catolică 
,,Nașterea Maicii Domnului” a fost prima oprire dintr-
un mini turneu al acestui grup prin întreaga Eparhie de 
Oradea.

În ciuda temperaturilor scăzute de afară, preoții, 
împreună cu enoriașii din întreg protopopiatul au venit 
să asculte grupul condus de Ovidiu Lazăr și Alexandru 
Cristea. Seara s-a deschis cu o cuvântare a părintelui 
protopop, ca mai apoi părintele Paul Popa să adreseze 
câteva cuvinte în ceea ce-i privește pe copiii implicați 
în concertul din această seară. Cu ochii sclipind de ne-
răbdare, dar și de emoții, copiii au încântat auzul spec-

tatorilor atât cu colinde în limba română, cât și în limba 
engleză. Solistelor le-au urmat Ovidiu și Alexandru, 
care au oferit un moment de colinde atent lucrat.

Un moment special a fost reprezentat de Iulia 
Bălaj, invitata surpriză a serii, care a pregătit un mo-
ment frumos de colinde. De asemenea, credincioșii 
prezenți în această seară au putut asculta în premieră 
noua sa colindă.  Seara s-a încheiat cu un moment de 
colinde tradiționale românești interpretate de corul de 
copii Enjoy  Music din Oradea. Cu privirile luminoase 
și plini de voie bună, vocile lor cristaline au umplut 
biserica determinându-i până și pe adulți să cânte co-
lindele atât de cunoscute și de apreciate.

În perioada care a mai rămas până la Crăciun co-
piii vor cânta în mai multe biserici din eparhia noastră, 
ultima oprire fi ind la Oradea, unde vor cânta alături de 
Paula Seling.

Cătălina SAS

Concert caritabil de Crăciun
Casa Tineretului din Oradea a fost neîncăpătoare 

pentru persoanele venite luni seara la concertul cari-
tabil de Crăciun pentru copiii cu dizabilități organizat 
de către Asociația Umanitară Autism în parteneriat cu 
Liceul Don Orione, CSE Don Orione, Casa Tineretului 
și Fundația Română pentru Tineret Bihor.

Asociația se ocupă cu copiii cu probleme de au-
tism, unde psihologi licențiați și formați în terapii spe-
cifi ce (Aba, Pecs, Logoterapie, Kinetoterapie) se ocupă 

de cei 26 de copii care frecventează Asociația.
Concertul a fost susținut de Corul Liceului Don 

Orione, dirijat de prof. Nicoleta Arendaș, Nora Rittin-
ger, Natalia Bendre, Popa Bianca, Ovidiu Lazăr, Ale-
xandru Cristea, Natalia Sabău, elevii claselor a-IV- A și 
B coordonați de profesor Iohana Pascar și Florina Șipoș, 
profesor Gabriela Dărăban și părintele Alin Arendaș.

Eugen IVUȚ
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Întrunirea reprezentanţilor învăţământului catolic din România
La inițiativa IPS Aurel Percă, 

responsabil cu învățământul în cadrul 
Conferinței Episcopilor din România, în 
perioada 22-24 noiembrie 2019, la Mă-
năstirea Carmelitanilor Desculţi din Cio-
fl iceni, a avut loc întâlnirea de lucru a 
responsabililor diecezani cu învăţământul 
catolic şi a directorilor de şcoli/seminarii/
licee teologice/colegii catolice.

Au participat 31 de profesori și 
directori, iar cu statut de invitați au fost 
domnul Moșoiu Nicu-Romeo, consilier 
în MEN, domnul Vasile Timiș, inspec-
tor școlar general pentru religie în MEN, doamna Iri-
na Horga, șef laborator Politici educaționale la ISE și 
doamna Mihaela Zăbavă, consilier CNEE.

Pe agenda întâlnirii s-au afl at următoarele su-
biecte de interes național: învățământul catolic; per-
spective ale învățământului liceal românesc (planuri 
cadru, programe școlare, manuale școlare); prezenta-
rea realităților din școlile/seminariile/liceele/colegiile 
catolice; ora de religie;  Olimpiada de Religie Catolică; 
examene naționale: Titularizare și Defi nitivat; „Ricos-
truire il Patto Educativo”, cu obiectivele propuse de 
Papa Francisc pentru evenimentul din 14 mai 2020; 

colaborări și parteneriate; Regulament al școlilor cato-
lice; activități organizate de Comitetul European pentru 
Educația Catolică (CEEC), Ofi ciul Internațional pentru 
Educația Catolică (OIEC). Uniunea Mondială a Educa-
torilor Catolici (UMEC-WUCT).

Analizele, discuțiile și propunerile s-au 
evidențiat printr-o abordare competentă în vederea per-
fecţionării învăţământului organizat conform tradiţiei 
Bisericii Catolice.

Pr. Ion RIBA
Președinte S.N.E.C.

www.bisericacatolica.ro

Întâlnirea cadrelor medicale
În perioada 23-24 noiembrie 2019 a avut loc la 

Sânmartin întâlnirea cadrelor medicale, cu tema: ”Di-
aloguri pentru sufl et și trup – Așteptarea Medicului 
Mântuitor”, organizată de Episcopia Greco-Catolică 
de Oradea, cu binecuvântarea Preasfi nțitului Virgil 
Bercea, episcop de Oradea.

Moderatorul acestei întâlniri a fost Părintele Ma-
rius Taloș SJ, Superiorul Ordinului Iezuit din România.

Întâlnirea a reprezentat un dialog constructiv în-
tre persoanele prezente la eveniment. Într-o abordare 
deschisă, convivială și erudită, presărată cu mărturii ale 
medicilor prezenți au fost tratate teme precum: vocația 

de medic, medic apostol al lui Dumnezeu, suferința și 
căutările ei, interacțiunea medic-pacient, importanța 
rugăciunii ca sânge, perfuzie și transfuzie.

Pornind de la scena biblică a chemării lui Levi, 
părintele Marius a pus în lumină chemarea fi ecăruia la 
vocația și profesia de medic, aceea de a face Binele și 
a face bine ceea ce faci. Având în centru scena Pătimi-
rii lui Isus și ultimele cuvinte rostite de Isus pe cruce, 
Părintele Marius a propus celor prezenți șapte căutări 
ale omului afl at în suferință: iertarea, relația, familia, 
omenia, prezența-acompanierea în mijlocul suferinței, 
anamneza și sentimentul împlinirii.

Participanții la întâlnire au apreciat 
în mod particular intervenția Preasfi nțitului 
Virgil Bercea, care a mulțumit celor prezenți 
pentru rolul deosebit pe care-l au în transmi-
terea valorilor creștine și a mesajului evan-
ghelic celor afl ați în suferință: ”Priviți la pa-
tul de spital ca la un altar, iar pe bolnav ca pe 
Isus în suferință”.

Desfășurarea întâlnirilor a constitu-
it totodată un bun prilej pentru medici de a 
împărtăși experiențe și preocupări, găsirea 
de noi metode în comunicarea cu pacienții și 
slujirea mai bună a acestora.

Biroul de presă
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Colind pentru sufl et!
Suntem în luna lui Undrea, au venit sărbătorile 

de iarnă. Decembrie este „luna cadourilor”, iar Moș Ni-
colae a trecut pe la multe familii cu sacul lui fermecat, 
oferind daruri de tot felul. Se apropie Crăciunul, marea 
și minunata sărbătoare a Nașterii lui Isus Cristos, prilej 
pentru organizarea și desfășurarea multor activități de 
preaslăvire a Mântuitorului nostru.

În acest context, Protopopiatul Greco-Catolic 
Șimleu Silvaniei, Biroul Pastoral Eparhial pentru Tineri 
Oradea și Enjoy Music Oradea au organizat concer-
tul „Colind pentru sufl et”. Acesta s-a constituit într-un 
„spectacol caritabil” pentru suplimentarea fondurilor 
bănești alocate copiilor și tinerilor de Biserica Greco-Ca-
tolică șimleauană, în multiplele activități pentru aceștia. 
Printre activități se numără: întâlniri protopopiale, epar-
hiale și naționale; exerciții spirituale (trei zile de recu-
legere spirituală, în locații deosebite, în prezența unui 
preot, expert în pastorația tinerilor); prezențe la Campu-
sul Ecumenic de la Loreto – Italia; participări la cursul 
de formare muzicală de la Roma. Acest concert inedit 
s-a desfășurat în seara de duminică, 8 decembrie 2019, 
în fața Sfântului Altar al bisericii amintite, în prezența 
multor enoriași șimleuani, și nu numai. Prezentatori au 
fost elevii: Anamaria Pop – Colegiul Național „Silva-
nia” Zalău și Alex Câmpan – Colegiul Național „Simion 
Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, cei care, alternativ, au vorbit 
frumos despre Nașterea Domnului și despre acest spec-
tacol caritabil, precum și despre cei care au interpretat 
frumoasele colinde românești.

Spectacolul a început cu prezentarea minunatei 
povești a Nașterii lui Isus Hristos, o dramatizare inti-
tulată „Nașterea Domnului”, prin Parohia Greco-Cato-
lică. Actori, pe cât de tineri, pe atât de iscusiți, au fost 
elevi ai Școlii Gimnaziale „Silvania”, ai școlii din satul 
Iaz (comuna Plopiș) și ai școlii din satul Șumal (co-
muna Marca), sub regia profesoarei pentru învățământ 
primar Florica Bodea. Costumația a fost adecvată eve-
nimentului, iar distribuția a fost următoarea: povestitor 
– Celia Bodea, Iosif – Denis Lucaci, Maria – Lavinia 
Rad, Irod – Luca Santavan, Irodiada – Medeea Cris-
te, servitoare de curte – Diana Dragoș, soldat – Andrei 
Soica, Artaban – Sebastian Satmari, Melchior – Adrian 
Cadar, Gașpar – Cristian Pașca, Baltazar – Ianis Man, 
cei trei cărturari – Melania Haraga, Luca Bodea și Sa-
mira Marion, cei trei păstori – Marc Lucaci, Bogdan 
Zaha și David Zaha, îngerul 1 – Ioan Rațiu, îngerul 2 
– Ariana Bregea, îngerași – Natalia Chiș, Maria Pop, 
Ema Muste, Carina Hnatiuc, Lavinia Dragoș, Alexan-
dra Bodic și Alissia Pop, stea – Diana Andor, familia 1, 
tatăl – David Șipoș, mama – Albert Antonia, familia 2, 
tatăl – Vlad Hnatiuc, mama – Alexandra Pop, copilul 
– Vlad Pop, copil sărac – Carla Laslo, oameni – Dia-
na Valverde și Alesia Sabou, hangița – Triana Soica, la 
orgă – Amadeea Bodea.

Toți elevii au avut o evoluție scenică încântătoa-
re, emoționând asistența, care i-a răsplătit cu aplauze 
prelungi. Acestora li s-a alăturat Trupa de Fluierași, 
pregătită de profesoara Felicia Man – Școala Gimna-
zială „Silvania”, interpretând și două cântece: „La Vi-
fl aim, colo-n jos” și „ Fratello Sole, sorella Luna”.

Apoi, au răsunat vocile de colindători ale tineri-
lor: Alex Cristea, Natalia Bendre și Paula Popa, soliști 
ai Ansamblului „Enjoy Music” din Oradea, care, adu-
când vestea Nașterii Domnului, au făcut să tresalte 
sufl etul de bucurie al spectatorilor. Întrucât Crăciunul, 
lângă bradul împodobit frumos, este sărbătoarea bucu-
riei și a familiei, a venit să colinde și Corul de copii 
„Enjoy Music”, cu elevi din clasele pregătitoare până 
la a patra, de la Liceul orădean „Iuliu Maniu”, dirijat 
de către Ovidiu Lazăr și Alexandru Cristea. Prin vo-
cile acestor copii deosebiți, s-au retrăit, cu nostalgie, 
anii copilăriei, fi ind răsplătiți cu aplauze binemeritate, 
pentru colindele: Deschide ușa, creștine!; Îngerii-n a 
noastre plaiuri”; Colindăm, colindăm, iarna! A urmat 
elevul Bogdan Hurban – Colegiul Național „Simion 
Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, care, cântând, a arătat cum 
colindul este o zestre spirituală care transmite un mesaj 
ceresc, o veste de la Dumnezeu, cu menirea de a sluji 
vieții, de a duce binele în lume și printre oameni, fi ind 
aplaudat cu generozitate. În continuare, elevii clasei a 
IV-a C, dirijați de Florica Bodea, au interpretat cu mă-
iestrie colindele: Din Cer senin și Trei păstori.

Corul Bisericii Creștin Baptiste nr. 1 Șimleu Sil-
vaniei – dirijat de către Sorin Bucur, a colindat cu „O, 
Prunc Divin!” și „Să-l încoronăm pe Isus!”, amintindu-
ne de memorabilul îndemn al Papei Francisc la vizita 
sa în România: „Să mergem împreună!”. Da, indiferent 
de religie și naționalitate sau alte deosebiri, să căutăm 
căile care ne unesc, nu pe cele care ne separă, să ne 
respectăm reciproc și să ne apropiem, în același timp. 
Apoi, un grup de tineri din comuna Plopiș, sub condu-
cerea preotului paroh Ioan Șanta, de la Parohia Greco-
Catolică, a venit cu „Vifl aimul”, o variantă tradițională 
de colind din zona pitorească de la poalele Munților 
Plopiș, impresionând asistența.

În continuare, a fost prezentat Grupul de co-
lindători „Teo și prietenii” din Șimleu Silvaniei: Paul 
Mărincean, Andreea Rus, Alexandru Silaghi, Adrian 
Lipo, Natalia Rațiu, Diana Moisi, Lavinia Rad și Iasmi-
na Lupou – toți elevi ai Colegiului Național „Simion 
Bărnuțiu”, sub coordonarea profesorilor Teodor Pocola 
și Adrian Lipo. Ca de obicei, aceștia au fascinat publi-
cul spectator, cântând: Om bun, deschide-ne poarta!; 
Altfel de Colind; O, cine este acest copil? În aplauzele 
celor prezenți, a fost prezentat, din nou, Ovidiu Lazăr 
– orădeanul de origine șimleuană. Cu vocea-i caldă și 
o sensibilitate de excepție, acesta a cântat „Copilule, cu 
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ochi senini!” și „ Vin colindătorii!”. Refrenul cântecu-
lui al doilea a fost cântat împreună cu spectatorii, spre 
entuziasmul tuturor!

Spectacolul s-a încheiat cu o alocuțiune a preo-
tului paroh Nicolae Bodea, care a spus: „Lăudat, să fi e 
Isus! Între tineri mă simt, întotdeauna, bine și suntem 
cu toții tineri în această seară, mai ales că am avut o 
seară plină de tinerețe, aici, la Șimleu Silvaniei, co-
lorată de vocile frumoase ale tinerilor și copiilor din 
Oradea, ale tinerilor și ale copiilor de la Șimleu Sil-
vaniei, cât și de la Plopiș sau Șumal. A fost o seară, 
sper, minunată pentru toți. Important, dragii mei, să-i 
ajutăm pe tinerii noștri și pe copiii noștri să priveas-
că spre Cer. Astăzi, la predică, evanghelia ne vorbea 
tocmai de femeia gârbovă, care nu putea să privească 
Cerul, le vorbea credincioșilor despre importanța de a 
privi spre Cer. Acolo este adevărata noastră fericire, 
acolo este adevărata noastră libertate. Ori, mai mult de-
cât oricând, astăzi este important să-i ajutăm pe tineri, 
să-i încurajăm, să-i sprijinim, să le oferim toate mij-
loacele necesare ca să poată să privească înspre Cer, 
înspre Dumnezeu. Ori, întotdeauna, cu Hristos nu este 
altceva decât această experiență a infi nitului, această 
experiență a relației cu Dumnezeu. Vă mulțumesc, în 
această seară, tuturor care sunteți prezenți! Mulțumesc 
tuturor corurilor! Mulțumesc, inclusiv, Bisericii Bap-
tiste din Șimleu Silvaniei, care ne-a dat, așa cum zicea 
Alex în prezentare, acea dimensiune de comuniune a 
tuturor bisericilor, care este extrem de importantă. Și, 

de fapt, este, cum spunea și Alex, mesajul Sfântului Pă-
rinte Papa Francisc, la venirea sa în România. E mai 
important, astăzi mai mult decât oricând, să mergem 
împreună, mai ales noi, ca și biserici, ca și creștini. 
Dacă alte dimensiuni ale societății nu pot să se adune, 
să fi e, să meargă împreună, măcar noi, prin dimensiu-
nea credinței, să încercăm să fi m și să mergem împreu-
nă. (…) Mulțumim tuturor care au cântat, ne-au încân-
tat! Și mulțumim prezenței dumneavoastră în număr 
așa de frumos, pentru că fără public, fără dumneavoas-
tră, această seară nu era frumoasă cu adevărat! O seară 
binecuvântată! V-așteptăm duminica viitoare, de la ora 
17.00, la Concertul Corurilor din Șimleu Silvaniei „O, 
ce veste minunată!”. Iată, o altă inițiativă frumoasă a 
Șimleului, în care toate bisericile, împreună, organizea-
ză un concert. Aici, la Șimleu, chiar se trăiește și se 
simte credința, împreună. O seară binecuvântată! Lău-
dat, să fi e Isus!”.

Așadar, acest spectacol caritabil, într-un minunat 
„Colind pentru sufl et”, a fost o frumoasă și emoționantă 
întâlnire, o apropiere autentică a unora de alții și, în spe-
cial, o apropiere de Mântuitorul nostru, Isus Cristos, cel 
care ne aduce pace și bună înțelegere! În plus, cu cei 
3.359 de lei și 100 de euro dăruiți de enoriași, cu această 
ocazie, Parohia Greco-Catolică „Sfânta Treime” Șimleu 
Silvaniei v-a suporta mai ușor costurile unora dintre 
activitățile programate pentru copii și tineri.

Tuturor, CRĂCIUN FERICIT!

Marin ȘTEFAN
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Recital de colinde la Vintere
Un moment de mare sărbătoare pentru comunita-

tea din Vintere, pentru iubitorii de muzică și tradiții din 
localitate, determinat de prezența în mijlocul ei a Reuni-
unii Corale ”Ioan Bușița” din parohia Beiuș a avut loc, 
duminică, 08 decembrie 2019. Corala a dat răspunsuri-
le la Sfânta Liturghie celebrată de către părintele Florin 
Jula, iar apoi a susținut un recital de colinde.

Concertul a fost organizat de Centrul Cultural 
Catolic ”Episcop Iuliu Hirțea” cu sprijinul Consiliului 
Județean Bihor și a Parohie Vintere și se încadrează 
într-o serie de evenimente menite să popularizeze cul-
tura în mediul rural. De asemenea, un grup de copii au 
prezentat auditoriului poezii specifi ce lumii satului și 
acestei perioade a sărbătorilor de iarnă.

Participanții au avut ocazia de a asculta un bo-
gat repertoriu de colinde tradiționale, dar și mai noi 
susținute de corala dirijată de către dl. Bodis Zoltan, 
multe colide fi ind cântate împreună de cor și spectatori. 

Prezentare de carte şi concert de colinde 
În vederea apropierii Sărbătorii Naşterii Domnu-

lui nostru Isus Cristos, Colegiul Pontifi cal Pio Rome-
no a organizat o seară cultural-muzicală ce a constat 
în prezentarea volumului bilingv “Iuliu Hossu – trei 
portrete”, urmată de concertul de colinde, susţinut de 
alumnii colegiului. Evenimentul a avut loc în seara zi-
lei de sâmbătă, 7 decembrie 2019.

Au participat distinși oaspeți și prieteni ai Co-
legiului: d-l George Gabriel Bologan, ambasadorul 
României în Italia, Mons. Francisco-Javier Lozano, 
fost Nunţiu în România şi republica Moldova între anii 
2007-2015, PS Aurel Percă, arhiepiscop și mitropolit 
de București numit de Papa Francisc la 21 noiembrie 
a.c, profesori şi studenţi de la diverse universităţi pon-
tifi cale din Roma.

Evenimentul a început la ora 18.30 in Biserica 
Colegiului cu prezentarea cărţii: “Iuliu Hossu – trei 
portrete/ Iuliu Hossu – Three Portraits”, volum bi-
lingv, coordonat de Ruxandra Cesereanu.

Volumul a fost prezentat de pr. Silviu Hodiş, Ru-
xandra Cesereanu şi Ovidiu Ghitta.

După prezentarea cărţii a urmat recitalul susţinut 
de Corul Colegiului, dirijat de rvs. pr. dr. Gabriel Bu-
boi, rectorul colegiului.

Toți cei prezenți s-au îndreptat pe urmă în Sala 
Festivă a Colegiului, unde a fost oferită o recepție cu 
ocazia Zilei Naționale a României, seara continuând cu 
un moment de dialog și împărtășire fraternă.

www.pioromeno.com

Aceștia din urmă au apreciat atât de mult prestația co-
rului încât și-au manifestat dorința ca și pe viitor să fi e 
organizat acest concert de colinde.

La fi nalul concertului toți participanții au fost 
invitați să socializeze în cadrul unei agape.

Centrul Cultural Catolic ”Episcop Iuliu Hirțea”

Dezvelirea unei plăci comemorative în cinstea lui Simion Bărnuţiu
O placă comemorativă, în memoria fruntaşului re-

voluţiei de la 1848 din Transilvania, Simion Bărnuţiu, a 
fost amplasată în curtea Alessandro Volta a Universităţii 
din Pavia, Italia, anunţă Ambasada României din Penin-
sulă. Placa a fost dezvelită miercuri, 04 decembrie a.c.

Revoluţionarul transilvănean a obţinut doctora-
tul în drept la Universitatea din Pavia în anul 1854, reu-
şita sa fi ind apreciată la acea vreme în mod deosebit de 
profesorii universităţii atât pentru notele obţinute, cât şi 
pentru faptul că Simion Bărnuţiu a reuşit să depăşească 
mai multe obstacole, politice şi economice, în obţine-

rea acestui titlu academic.
Iniţiativa amplasării plăcii aparţine Ambasadei 

României în Italia şi încununează eforturile susţinute ale 
misiunii diplomatice, de promovare a valorilor naţionale 
şi culturale româneşti în Peninsulă. Proiectul a fost rea-
lizat cu sprijinul fi nanciar al Consiliului Judeţean Sălaj.

Dezvelirea plăcii a avut loc în prezenţa amba-
sadorului României în Italia, George Bologan, a unor 
ofi cialităţi italiene şi a unei delegaţii a Consiliului Ju-
deţean Sălaj, condusă de preşedintele Marc Tiberiu.
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După 71 de ani din nou în Biserică
Parohia Greco-Catolică din Uileacu de 

Beiuș  fost înfi ințată în anul 1786. Cu aportul 
Episcopiei și cu efortul enoriașilor locali s-a 
construit biserica parohială care a fost con-
sacrată în anul 1890 cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”. În aceleași an s-a con-
struit și casa parohială.

Anul 1948, în care Biserica Română 
Unită este supusă marilor represalii până la 
interzicerea ei prin decretul din decembrie 
al aceluiași an, surprinde această parohie cu 
408 sufl ete greco-catolice.

Parohia a fost reînfi ințată în anul 1995 
de către preotul Sava Eugen, atunci proto-
pop de Beiuș. Renașterea acestei comunități 
a fost supusă condițiilor similare biblice din 
Vifl aim: răcoarea societății și lipsa unui imobil adec-
vat, dar și bucuria și entuziasmul enoriașilor greco-
catolici. Celebrările liturgice s-au desfășurat inițial 
în casa unui credincios. În 1997, comunitatea a fost 
încredințată păstoririi preotului Man Adrian, care prin 
dialog și rugăciuni a redobândit clădirea școlii vechi 
(proprietate inițială a parohiei) în care s-a amenajat o 
capelă destinată uzului liturgic.

Din anul 2007 comunitatea a fost încredințată 
pastorației parohului actual, părintele Erdeli Ioan. Din 
dorința unei soluționări amiabile și unei împărtășiri co-
mune a lăcașului divin în spirit de fraternitate creștină, 
de asemenea de a nu determina o mai profundă ten-
siune între comunități, Parohia Greco-Catolică, la în-
demnul Preasfi nției Sale Virgil Bercea, episcop greco-
catolic de Oradea, prin parohul ei, a demarat un dialog 

cu reprezentanții ortodocși. În acest demers, desfășurat 
într-o atmosferă fraternă, alături de paroh a fost prezent 
și protopopul greco-catolic de Beiuș, părintele Zima 
Zorel, iar la întâlnirea fi nală chiar și părintele vicar 
general, Vătămănelu Mihai, respectiv cel al preoților, 
Chifor Antoniu.

Duminica, 8 decembrie 2019, părintele paroh Er-
deli a celebrat Sfânta Liturghie greco-catolică în biseri-
că după 71 de ani de la confi scarea ei. La acest moment 
au fost alături de dânsul și comunitatea binecuvântată, 
părintele Vătămănelu Mihai și părintele Zima Zorel.

Mulțumim pe această cale fraților ortodocși pen-
tru deschiderea arătata și pentru că au făcut posibilă 
această slujire alternativă în Biserică. „Ce bine e când 
frații în Domnul se iubesc, și-n dragoste și pace în lume 
viețuiesc”.

Biroul de presă

A trecut la Domnul Părintele Mircea Nica
După o grea și lungă suferință părintele Mircea Nica a trecut la Domnul în noap-

te de 12 decembrie 2019.
Părintele Mircea s-a născut în 7 septembrie 1956, a fost căsătorit și a avut 3 

copii. A primit Taina Sfi ntei Preoții 20 august 1994 la Marghita prin punerea mâinilor 
Preasfi nțitului Vasile Hossu.

A studiat teologia în anii comunismului, în clandestinitate, și a fost numit preot 
în Marghita. În acest oraș a fost protopop până în anul 1999, militând și lucrând cu de-
dicare pentru redobândirea parohiilor din satele din împrejurimi și a celorlalte drepturi 
ale bisericii noastre. În anul 1999 i s-a încredințat construirea Bisericii ”Sfânta Trei-
me”, din cartierul Nufărul din Oradea și a formării comunității aparținătoare. În ziua 
de Rusalii a anului 2008 biserica a fost sfi nțită. La sfârșitul aceluiași an ajunge grav 
bolnav, situație în care s-a afl at până când Domnul la chemat la ceruri.

Preasfi nția Sa Virgil Bercea, preoții, persoanele consacrate și credincioșii Epar-
hiei de Oradea, au înălțat rugăciuni pentru sufl etul părintelui Mircea, ca el să se așeze 
cu Sfi nții care din veac au plăcut Domnului.

„Vieţuind întru dreapta credinţă şi înfrumuseţat fi ind preotul Tău, Cristoa-
se, jertfi torul şi slujitorul dumnezeieştilor Taine, cu dumnezeiasca Ta poruncă s-a 
mutat din tulburările cele lumeşti. Pe acesta, ca pe un preot al Tău, Mântuitorule, 
primindu-l, mântuieşte-l; şi pe acesta, pe care l-ai luat cu porunca Ta, odihneşte-l cu 
drepţii pentru mare mila Ta.”  Veșnica lui pomenire din neam în neam!
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Papa Francisc primește Medalia Jubiliară 225

Afl at la Roma pentru cursul pro-
movat de Rota Romana cu privire la grija 
pastorală a bisericii cu privire la cuplurile 
și familiile rănite, desfășurat în perioada 
26-30 noiembrie 2019, părintele Anton 
Cioba, rectorul seminarului nostru, îm-
preună cu ceilalți participanți la curs, a 
fost primit în audiență de Sf. Părinte Papa 
Francisc sâmbătă, 30 noiembrie 2019.

Cu această ocazie, părintele rec-
tor i-a transmis Sfântului Părinte Papa 
mulțumiri pentru vizita recentă în Româ-
nia și beatifi carea episcopilor greco-cato-
lici martiri, i-a transmis salutările episco-
pului de Oradea, PS Virgil Bercea precum 
și ale comunității Seminarului orădean, pentru care a 
cerut binecuvântarea apostolică și însoțirea în rugăciu-
ne.

Sfântul Părinte s-a bucurat mult când a primit 
medalia jubiliară a seminarului nostru, medalie pe care 
pr. rector i-a oferit-o, ca semn de comuniune și apreci-
ere pentru grija pastorală oferită poporului lui Dumne-

zeu și în mod special pentru atenția deosebită pe care o 
are față de seminariști și de seminarele în care aceștia 
se formează.

Sfântul Părinte ne-a transmis binecuvântarea 
apostolică și ne-a asigurat de rugăciunea sa, cerând în 
același timp să ne rugăm pentru el.

Redacția Seminarului Teologic

ABONAMENTE
Îi informăm pe cititorii noştri că pentru a intra în posesia abonamentului la revista Vestitorul 

este necesar ca acesta să fi e achitat pe tot anul sau pe cel puţin şase luni. Abonamentul trebuie să 
fi e plătit până cel târziu la data de 30 ianuarie 2020.Costul unui exemplar va fi  de 1,5 lei, cost care, 
pentru abonaţi, va rămâne acelaşi pe tot timpul anului, indiferent de eventualele modifi cări de preţ. 
Vă reamintim că modalitatea cea mai sigură de a intra în posesia revistei noastre este abonamentul.

Steaua României pentru doamna Virginia Zeani
Doamna Virginia Zeani a primit zilele acestea 

distincția „Steaua României” în Grad de Cavaler. În 
Florida, reședința distinsei soprane, a fost  o mare bu-
curie primirea acestui ordin în semn de înaltă apreciere 
pentru talentul excepțional cu care a strălucit pe marile 
scene ale lumii, impunându-se drept un reper al școlii 
românești de canto și contribuind la formarea tinere-
lor generații de interpreți, precum și pentru dăruirea cu 
care a promovat imaginea României în lume.

Pe marea scenă a teatrului liric mondial, Virginia 
Zeani ocupă un loc aparte, marcat de strălucire, gran-
doare, eleganță și distincție. Cuvintele sunt prea săra-
ce pentru a exprima recunoștință față de ce a dat lumii 
această artistă măiastră. Într-o perioadă când opera era 
marcată de mari personalități artistice, Virginia Zeani, 
sprijinindu-se pe marele har cu care a fost hărăzită de 
Divinul Creator, a știut să se impună și să devină o le-
gendă a scenelor lirice.

Galeria marilor personalități ale operei secolului 
al XX-lea, formată printre altele, din Luisa Tetrazzini, 

Amelia Galli-
Curci, Toti dal 
Monte, Zin-
ca Milanov, 
Lily Pons, 
Rosa Pon-
selle, Renata 
Tebaldi, Ani-
ta Cerquetti, 
E l i s a b e t h 
Schwarzkopf, 
Leila Gencer, 
Montserrat Caballe, Renara Scotto, Mirella Freni, Bir-
git Nilsson, Leontyne Price, Shirley Verrett și nemu-
ritoarea Maria Callas, ar fi  incompletă și mult mai sa-
racă fără grandioasa Virginia Zeani. Consonanța unor 
condiții de destin împletită cu valori individuale au 
făcut ca această artistă, unică, să dea lumii o viziune 
sintetica uimitoare asupra OPEREI.


