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Eminența Voastră,
Atacurile de ieri seară din Viena ne-au întris-

tat și înspăimântat în același timp. Sunt îndurerat 
pentru victime și familiile lor și îndurerat pentru în-
tregul oraș Viena, care trece printr-o perioadă atât 
de difi cilă de încercare și suferință. Ne-am speriat 
pentru că am cunoscut orașul Viena ca pe un loc 
primitor, de mare deschidere, de cultură și pace.

Vedem pe tot continentul european o creștere 
a urii și a violenței împotriva valorilor care au fă-
cut o Europă mare. Viena a dat întotdeauna un 
exemplu de toleranță și respect față de toate po-
poarele, Viena a dat cultură și artă continentului 
nostru, Viena a fost întotdeauna cu brațele deschi-
se și a știut să fi e aproape de toată lumea, iar astăzi 
o vedem amenințată, îndurerată și înspăimântată.

Vă suntem foarte apropiați Eminența Voastră, 
de voi și de toți oamenii din Viena, de poporul aus-
triac și de toți cei care trebuie să restabilească ordi-
nea. Ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze orașul 
Viena, pentru ca pacea să se întoarcă, siguranța să 
fi e garantată pentru toți,  buna conviețuire să fi e 
garantată tuturor, astfel încât durerea și încercările 
să treacă.

Curaj și putere, speranță și iertare, credință 

și tenacitate pentru a cultiva valorile care sunt 
viața însăși!Fie ca Maica Domnului să vă prote-
jeze mereu! 

 În unire de rugăciune și prietenie,

+ Virgil  BERCEA
Episcop

Scrisoare adresată de Preasfi nția Sa  Virgil Bercea Eminenței Sale 
Christoph Cardinal Schonborn

Începutul Postului Nașterii 
Domnului

Duminica Samarineanului Milostiv  a coincis în 
acest an și cu începutul Postului Nașterii Domnului, 
post al bucuriei.

Preasfi nția Sa Virgil Bercea, episcopul greco-
catolic de Oradea, a celebrat Sfânta și Dumnezeiasca 
Liturghie la Sanctuarul Eparhial ”Maica Domnului” 
din Oradea, alături de părintele Iulian Robu, rectorul 
Sanctuarului și de părintele diacon Guiaș Grațian.

Post binecuvântat tuturor!
Eugen IVUȚ
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Întinde-ți mâna către cel sărac
15.11.2020

 Alocuţiunea Papei Francisc la Rugăciunea Angelus

Iubiți frați și surori, bună ziua!
În această penultimă duminică din anul liturgic, 

evanghelia ne prezintă parabola celebră a talanților (cf. 
Mt 25,14-30). Face parte din discursul lui Isus des-
pre ultimele timpuri, care precedă imediat pătimirea, 
moartea și Învierea. Parabola relatează despre un stă-
pân bogat care trebuie să plece și, prevăzând o absență 
lungă, încredințează bunurile sale la trei servitori ai săi: 
primului îi încredințează cinci talanți, celui de-al doi-
lea doi, celui de-al treilea unul. Isus specifi că faptul că 
distribuirea este făcută „fi ecăruia după puterea sa” (v. 
15). Așa face Domnul cu noi toți: ne cunoaște bine, știe 
că nu suntem egali și nu vrea să privilegieze pe nimeni 
în defavoarea celorlalți, ci încredințează fi ecăruia un 
capital în funcție de puterile sale.

În timpul absenței stăpânului, primii doi servi-
tori se străduiesc mult, până acolo încât ajung să duble-
ze suma încredințată lor. Nu tot așa al treilea servitor, 
care ascunde talantul său într-o groapă: pentru a evita 
riscuri, îl lasă acolo, la adăpost de tâlhari, însă fără a-l 
face să rodească. Vine momentul întoarcerii stăpânului, 
care îi cheamă pe servitori la darea de seamă. Primii doi 
prezintă rodul bun al acțiunii lor, au lucrat și stăpânul îi 
laudă, îi răsplătește și îi invită să participe la sărbătoarea 
sa, la bucuria sa. În schimb, al treilea, dându-și seama 
că a greșit, începe imediat să se justifi ce spunând: „Stă-
pâne, știam că ești un om aspru, care seceri unde n-ai 
semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat și, pentru că 
m-am temut, m-am dus și am ascuns talantul tău în pă-
mânt. Iată, ai ce este al tău!” (v. 24-25). Se apără de lenea 
sa acuzându-l pe stăpân că este „aspru”. Aceasta este o 
obișnuință pe care o avem și noi: ne apărăm, de atâtea 
ori, acuzându-i pe ceilalți. Însă ei nu sunt vinovați: vina 
este a noastră, defectul este al nostru. Și acest servitor îi 
acuză pe ceilalți, îl acuză pe stăpân pentru a se justifi ca. 
Și noi, de atâtea ori, facem același lucru. Atunci stăpânul 
îl ceartă: îl numește pe slujitor „rău și leneș” (v. 26); îi ia 
talantul și îl alungă din casa sa.

Această parabolă este valabilă pentru toți însă, 
ca întotdeauna, îndeosebi pentru creștini. Și astăzi are 
atâta actualitate: astăzi, când este Ziua Săracilor, în care 
Biserica ne spune nouă creștinilor: „Întinde-ți mâna că-
tre cel sărac. Întinde-ți mâna ta către cel sărac. Nu ești 
singur în viață: există oameni care au nevoie de tine. 
Nu fi i egoist, întinde-ți mâna către cel sărac”. Toți am 
primit de la Dumnezeu un „patrimoniu” ca fi ințe uma-
ne, o bogăție umană, oricare ar fi  ea. Și ca discipoli ai 
lui Cristos, am primit și credința, evanghelia, pe Duhul 
Sfânt, Sacramentele și atâtea alte lucruri. Aceste daruri 
trebuie să le utilizăm pentru a face binele, pentru a face 
binele în această viață, ca slujire adusă lui Dumnezeu și 

fraților. Și astăzi Biserica îți spune: „Utilizează ceea ce 
ți-a dat Dumnezeu și privește-i pe cei săraci. Privește: 
există atâția; și în orașele noastre, în centrul orașului 
nostru, sunt atâția. Faceți binele!”

Noi, uneori, credem că a fi  creștini înseamnă a 
nu face rău. Și a nu face rău este bine. Însă a nu face 
bine, nu este bine. Noi trebuie să facem bine, să ieșim 
din noi înșine și să privim, să privim la cei care au 
mai mare nevoie. Există atâta foame, chiar și în inima 
orașelor noastre, și de atâtea ori noi intrăm în acea lo-
gică a indiferenței: săracul este acolo și privim în altă 
parte. Întinde-ți mâna ta către cel sărac: este Cristos. 
Unii spun: „Însă acești preoți, acești Episcopi care vor-
besc despre săraci, despre săraci… Noi vrem ca să ni 
se vorbească despre viața veșnică!” Uite, frate și soră, 
săracii sunt în centrul evangheliei; Isus este cel care 
ne-a învățat să vorbim săracilor, Isus este cel care a ve-
nit pentru cei săraci. Întinde-ți mâna către cel sărac. Ai 
primit atâtea lucruri și tu lași ca fratele tău, sora ta, să 
moară de foame? Iubiți frați și surori, fi ecare să spună 
în inima sa ceea ce ne spune Isus astăzi, să repete în 
inima sa: „Întinde-ți mâna către cel sărac”. Și Isus ne 
spune un alt lucru: „Știi, săracul sunt Eu”. Isus ne spu-
ne aceasta: „Săracul sunt Eu”.

Fecioara Maria a primit un mare dar: pe Isus 
însuși, însă nu l-a ținut pentru ea, l-a dat lumii, popo-
rului său. Să învățăm de la ea să întindem mâna către 
cei săraci.

După Angelus, Sfântul Părinte a spus următoarele:
Iubiți frați și surori,
Sunt aproape cu rugăciunea de populațiile din 

Filipine, care suferă din cauza distrugerilor și mai ales 
a inundațiilor provocate de un taifun puternic. Exprim 
solidaritatea mea familiilor mai sărace și expuse la 
aceste calamități și sprijinul meu celor care se strădu-
iesc pentru a le ajuta. (...)

Ieri, într-o structură spitalicească din România, 
unde erau internați mai mulți pacienți bolnavi de coro-
navirus, a izbucnit un incendiu care a provocat câteva 
victime. Exprim apropierea mea și mă rog pentru ei. Să 
ne rugăm pentru ei. Vă salut pe voi toți, credincioși din 
Roma și pelerini care provin din diferite țări. Nu uitați, 
astăzi, să sune în inima noastră acel glas al Bisericii: 
„Întinde-ți mâna către cel sărac. Pentru că, știi, săra-
cul este Cristos”. Mă bucur, în mod deosebit, pentru 
prezența corului de voci albe din Hösel (Germania). 
Mulțumesc pentru cântările voastre!

Urez tuturor o duminică frumoasă și, vă rog, nu 
uitați să vă rugați pentru mine. Poftă bună și la revedere!
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Iubiți preoți,
Dragi credincioși,
Răspândirea accelerată a epidemiei pe întreg 

mapamondul ne cauzează tuturor suferințe, teamă și în-
grijorare pentru sănătatea proprie și a semenilor noștri. 
Știri apocaliptice, scenarii înfricoșătoare ne asaltea-
ză la tot pasul. Și precum apostolii în drum spre Ema-
us, ne putem simți uneori abandonați într-o situație de 
nesiguranță. Însă tocmai în aceste momente de reală cri-
ză existențială, suntem chemați să redescoperim anumite 
valori pe care în goana de zi cu zi le ignoram: compa-
siunea, atenția pentru ceilalți, fragilitatea vieții noastre.

Sfântul Părinte Papa Francisc ne-a îndemnat în 
audiența generală din 30 septembrie 2020: „Să facem, 
cu ajutorul Domnului, ca iubirea să devină virală, iar 
speranța, globală”. Și continuă Sfântul Părinte: „acest 
mic virus continuă să provoace răni profunde și demas-
că vulnerabilitatea noastră fi zică, socială și spirituală”.

În aceste încercări percepem cu luciditate că 
suntem cu toții egali în fața bolii și a suferinței, dar și 
înaintea Dumnezeului milostiv, Doctorul sufl etelor și 
al trupurilor noastre.

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu suntem 
robi ai morții și ai deznădejdii, și că Domnul este viu și 
că El nu își va abandona poporul în clipa încercării. De-
oarece „aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă şi 
pe cei smeriţi cu spiritul îi va mântui” (Psalmul 33,17).

Biserica nu are menirea de a propune soluții 
științifi ce pentru a învinge pandemia, această difi cilă mi-
siune revenind autorităților Statului pe care le susținem 
cu rugăciunea și cu îndemnul de a respecta toate măsu-
rile de prevenție și de protecție. În încercarea pe care cu 
toții o trăim, Biserica este aproape de fi ii ei și ne ajută 
pe fi ecare să regăsim semnifi cația încercărilor prezente, 
să le trăim cu speranța sădită în inimă de Mântuitorul 
nostru Isus Cristos și să le înfruntăm cu puterea harului 

Scrisoare circulară a Preafericitului Părinte Cardinal Lucian cu 
referire la situația actuală de pandemie

dumnezeiesc. Și astăzi Biserica ne provoacă cu aceleași 
interogative pe care le adresează omenirii de 2000 de 
ani: oare nu cumva, acest virus vine si pentru a ne aminti 
că suntem trecători și că adevărata noastră patrie nu este 
această vale de lacrimi? Oare nu s-ar cuveni să punem 
în sfârșit în practică imperativul Domnului Isus: căutați 
mai întâi Împărăția lui Dumnezeu?

Această difi cilă perioadă să fi e un imbold pentru a 
ne trăi cu adevărat viața noastră umană și creștină. Pre-
cum ne aducea aminte și fratele Mihai din Prilog, izvorul 
bolilor trupești este starea sufl etească a fi ecăruia dintre 
noi și a omenirii în ansamblul ei. De aceea, să îi cerem 
Domnului să ne atingă cu mâna Sa vindecătoare.

Vă încredințez cu iubire părintească ocrotirii 
Maicii Sfi nte și Fericiților Episcopi Greco-Catolici 
martiri, rugându-i să mijlocească de la Domnul sănă-
tate, seninătate și speranță pentru fi ecare dintre noi, 
pentru scumpa noastră țară și pentru întreg neamul 
omenesc!

† Cardinal Lucian
Arhiepiscop și Mitropolit de Alba-Iulia și Făgăraș

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolică

Numirea noului notar al Sinodului Episcopilor Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolică

Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, Arhiepi-
scop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Fă-
găraş, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu 
Roma, Greco-Catolică, l-a numit în funcţia de NOTAR 
al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolică, pe Pr. Liviu-Nicolae Ursu, din 
clerul Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. Numirea 
intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2020.

Părintele Liviu-Nicolae Ursu s-a născut în data 
de 18 septembrie 1989, în localitatea Bradu, județul 
Sibiu. Este absolvent al Facultății de Teologie Greco-
Catolică Blaj și al Institutului Pontifi cal Oriental din 

Roma, unde a obținut licența în Drept Canonic, actu-
almente fi ind doctorand la același Institut. La Sinodul 
Episcopilor consacrat Familiei desfășurat la Vatican în 
anul 2015, Pr. Ursu a colaborat ca și asistent al Secreta-
riatului General al Sinodului Episcopilor.

A fost hirotonit preot în data de 2 februarie 2020 în 
Catedrala Blajului, cu binecuvântarea Preafericirii Sale 
Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bise-
ricii Greco-Catolice, prin punerea mâinilor Preasfi nției 
Sale Claudiu, Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore.

 Biroul Arhieparhial de Presa
www.bisericaromanaunita.ro
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Sesiunea ordinară de toamnă a Sinodului episcopilor Bisericii 
Române Unită cu Roma, Greco-Catolică

În data de 21 octombrie 2020 s-au desfășurat, 
sub președinția Preafericirii Sale Cardinal Lucian, lu-
crările Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolică, reunit în sesiune ordinară de 
toamnă. Datorită situației actuale cauzată de pandemia 
de coronavirus, lucrările s-au desfășurat în modalitate 
on-line.

Momentele de criză reală prin care trece întrea-
ga societate, cauzate de răspândirea accelerată a noului 
coronavirus, s-au afl at în centrul discuțiilor Episcopilor 
sinodali care îndeamnă credincioșii la respectarea nor-
melor sanitare propuse de autorități.

În cadrul lucrărilor sinodale au mai fost abordate 
teme administrative, pastorale și canonice. Sinodul a 
hotărât mutarea osemintelor Episcopilor Ioan Inochen-
tie Micu Klein și Atanasie Anghel în altarul Catedralei 
Arhiepiscopale Majore din Blaj.

Episcopii au refl ectat asupra canoanelor de drept 

particular propuse de Comisia sinodală pentru redacta-
rea dreptului particular a Bisericii noastre.

În conformitate cu prevederile Instrucției „Sanc-
torum Mater” emisă de Congregația pentru Cauzele 
Sfi nților, Sinodul Episcopilor consideră a fi  oportună 
începerea cauzei de beatifi care și canonizare a Prea-
cuvioasei Maici Maria Sofi a Mureșan CMD la nivelul 
Eparhiei de Cluj-Gherla.

Următoarea Sesiune sinodală ordinară se va 
desfășura în perioada 9-11 iunie 2021 la Blaj, sediul 
Arhiepiscopului Major.

Sinodul Episcopilor îi reuneşte pe toţi Episcopii 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, din 
România şi din afara granițelor țării, în sesiune ordina-
ră de două ori pe an, primăvara şi toamna.

Notar
Pr. Liviu URSU

„Misiunea de evanghelizare a Bisericii în lumea de azi”

Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, a avut loc Simpo-
zionul Studențesc cu tema „Misiunea de evangheliza-
re a Bisericii în lumea de azi” desfășurat în contextul 
pandemiei de SarS-CoV-2, pentru prima data, în exclu-
sivitate online.

Scopul acestui simpozion a fost acela de a pune 
în oglindă mai multe păreri și cercetări ale studenților 
atât interni cât și externi facultății noastre. Au avut loc 
așadar dezbateri pe diverse subiecte încadrate în tema 
de evanghelizare mai sus amintită, recunoscând cu 
toții că astăzi, mai mult ca până acum, evanghelizarea 
poate fi  mai mult decât o provocare, fi indcă lumea nu 
mai acceptă Cuvântul lui Dumnezeu așa cum eram noi 
obișnuiți să-l transmitem, într-un mod tradițional. As-
tăzi evanghelizarea este îngreunată de dezvoltarea teh-
nologiei ar spune majoritatea, dar concluziile simpozi-
onului au fost acelea că știința, tehnologia, toate acestea 

care ajută la dezvoltarea omului modern, nu sunt decât 
mijloace de care noi, teologii, studenții, preoții, persoa-
nele consacrate, ne putem folosi să-l aducem pe Cristos 
în viața omului modern.

Deși nu ne așteptam, am fost plăcut surprinși 
de faptul că în introducerea simpozionului l-am putut 
avea prezent și ne-a și vorbit, președintele Zileos la ni-
vel mondial, Patrick Francois care lucrează de ani buni 
în această sferă de evanghelizare atât a tinerilor cât și a 
persoanelor mature, având diverse activități în repetate 
rânduri și în eparhia noastră. Alături de tinerii prezenți 
la simpozionul online, a fost și Preasfi nțitul Virgil Ber-
cea, păstorul eparhiei noastre care s-a bucurat să ne 
vadă într-un număr atât de mare și ne-a încurajat să 
ne păstrăm și să ne dezvoltăm acest simț al studiului, 
al gândirii științifi ce, fi indcă biserica are nevoie astăzi 
de oameni bine pregătiți. În continuarea simpozionului 
ne-am bucurat de numeroase lucrări științifi ce ale co-
legilor noștri, frumoase interpretări și puncte de vedere 
care au încununat această temă a evanghelizării.

În încheiere, Alex Dominic Chivari, președintele 
ASCTO a mulțumit tuturor participanților, anunțând 
tema simpozionului de anul viitor, sperând ca la ur-
mătoarea întâlnire să ne bucurăm de una fi zică, nu de 
una virtuală. Mulțumim bunului Dumnezeu și Maicii 
Sfi nte că ne-au inspirat și în acest an și am reușit, cu 
multe emoții, să avem parte de un simpozion frumos și 
educativ chiar și în spațiul online.

REDACȚIA
www.seminaroradea.ro
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Alin CREȚU

Nu lăsa ecranele să îţi domine existența
Vi s-ar părea de nesuportat să vă opriți în a vă mai 

privi televizorul și telefonul? În urmă cu peste şaptezeci 
de ani, o cutie care pe una din laturi prezenta imagini în 
mișcare, în spatele unei sticle transparente, apărea în lo-
cuinţe, respectiv în urmă cu douăsprezece ani au apărut 
telefoanele inteligente, care acum par lipite de mână. 

Seara, mai multe familii sau vecinii de pe stradă, 
se adunau în jurul noului aparat, petrecându-și timpul 
și comentând ceea ce vedeau. Apăruse un nou mod de 
divertisment, care le-a marcat oamenilor existența. La 
puțin timp, populația a început să își cumpere mai mul-
te televizoare în casă.

Referitor la telefoanele inteligente, ele au avut 
o dezvoltare respectiv multiplicare și mai explozivă. 
Tot mai multe fi rme au început să dezvolte tehnologii 
pentru acestea, astfel încât astăzi a ajuns să fi e un dis-
pozitiv atât de complex încât poate face aproape orice.

Astăzi, s-a ajuns la situația în care fi ecare membru 
al unei familii, are propria formă de divertisment, pe care 
și-o dorește, la orice oră din zi sau noapte, de luni până 
duminică, închisă într-o cutie, pe care și-o dorește să fi e 
cu diagonala cât mai mare, atât pentru televizor cât și 
pentru telefon. De asemenea, în mod individual și ine-
vitabil, atât adulții cât și copiii se retrag în alte cutii mai 
mari – camerele personale – unde consumă împreună cu 
alimentele, recreația digitală facilă, pe care o accesează, 
în funcțiile de nevoile și stările lor personale.

Această stare de lucruri face ca familiile să fi e 
divizate și să nu mai aibă ce să își spună. Activitățile 
și obiectivele comune au fost lăsate pe alte planuri, în 
favoarea emisiunilor frivole care păstrau mintea per-
manent ocupată. Este atât de trist, deoarece aceste două 
gadgeturi au furat și o vor mai face, viața, potențialul și 

viziunea familiilor și a oamenilor.      
În umbra reality show –urilor, a sitcom- urilor și 

a știrilor se regăsesc relațiile, hobby –uri și scopurile 
părăsite. 

Frecvent, oamenii sau lucrurile spre care doream 
să ne îndreptăm atenția, au fost nevoiți dintr-o dată să 
aibă răbdare, deoarece în scurt timp începea emisiu-
nea lor favorită. După câteva ore respectiv multe calo-
rii consumate, modul în care oamenii percep viața este 
mai întunecat, deoarece televizorul și telefonul inteli-
gent ne perturbă, prin multitudinea și diversitatea emi-
siunilor și prin ușurința cumpărării acestor terminale la 
prețuri mici. Totul s-a preschimbat, devenind epidemie, 
emisiunile și aplicațiile făcând tot posibilul de a ne ține 
apropiați de ele. Televiziunile supraviețuiesc exclusiv 
datorită audiențelor, creând și distribuind conținuturi tot 
mai slabe calitativ, nefi ind deloc interesate de ceea ce 
familiile și-au propus ca obiective de realizat în viață.           

Până la 65 de ani, estimativ o persoană privește mai 
mult de opt ani ecranul televizorului. Comparând câteva 
lucruri, pentru înviorarea relațiilor este sufi cientă o lună, 
pentru scrierea unei cărți este nevoie de șase luni, pentru 
construirea unei cariere este necesar un an iar pentru afa-
cerile în sume de miliarde sunt necesari trei ani.

Televizorul și telefonul duc la dependență care 
are ca efect destructurarea potențialului personal al ce-
lui în cauză. Împiedică relațiile, dragostea, pasiunile, 
trăirea cu bucurie a vieții, deoarece prelungirile mâinii 
au devenit telecomanda și aparatul de comunicat. 

De aceea, poate a sosit momentul de a fi  critici 
cu noi înșine, în sensul cel mai bun al cuvântului, pen-
tru a inversa lucrurile; a ne trăi cu adevărat viața și a 
privi cât mai puțin ecranele, mari sau mici.

Dumnezeiasca Liturghie la începutul anului academic
Joi, 22 octombrie, a fost celebra-

tă Dumnezeiasca Liturghie la începutul 
anului academic 2020 – 2021. Dincolo 
de provocãrile pandemiei, Universitãtile 
romane au început cursurile și în săli-
le de curs pentru studenții care au sosit 
după vacanță în Cetatea Eternă, adoptân-
du-se măsuri de siguranță pentru contex-
tul social actual.

La Colegiul nostru au sosit unii 
studenți din România și din țări din Ori-
entul Mijlociu.

Anul acesta universitar a sosit un 
nou student, Ioan Paul Fărcas, originar 
din Târgu Mureș, care va urma cursurile facultății de Drept Canonic Oriental la Institutul Oriental.

În cadrul celebrării au fost amintiți și studenții care au început anul academic de la distanță.
www.pioromeno.com
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Comemorare
În seara de miercuri, 28.10.2020, comunitatea 

Seminarului Greco-Catolic a participat la Seara de 
rugăciune închinată comemorării arestării Fericiților 
Episcopi martiri din noaptea dinspre 28 înspre 29 Oc-
tombrie 1948. În cadrul acestui eveniment s-a celebrat 
Acatistul Fericiților Martiri Români Uniți condus de 
Părintele Rector acompaniat de glasul seminariștilor 
dirijați de către maestrul Radu Mureșan.

Cei șapte Fericiți Episcopi Martiri au fost 
beatifi cați de către Papa Francisc anul trecut la Blaj, în 
data de 2 iunie pe Câmpia Libertății, într-un fastuos eve-
niment la care au participat zeci de mii de credincioși 
pe lângă numerosul cler. Acești șapte episcopi au fost și 
sunt în continuare pentru noi exemple de viață, de trăire 
și de credință demne de urmat.

Slujba Acatistului a fost totodată celebrată într-un 
număr restrâns de persoane, conform restricțiilor și pre-
vederilor emise de Ministerul Sănătății cu privire la pan-
demia de SarS-CoV-2, astfel pe pagina www.seminaro-
radea.ro a fost transmisă live uniți fi ind în rugăciune, pe 
calea virtuală, cu toți credincioșii participanți de acasă.

La fi nalul serii, în fața seminariștilor a fost in-
vitat Părintele Florian Gui cel care, de numeroși ani, 
a organizat pelerinajul tinerilor de la Șimleul Silvaniei 
la Sighetul Marmației, acesta fi ind văzut ca un drum 
de credință, de convertire, de rugăciune și de jertfă. 

Pelerinajul reface o parte din drumul pe care l-au par-
curs Fericiții Martiri duși în secret spre calvar de către 
autoritățile comuniste. Părintele Florian ne-a transmis 
că majusculele din fraza „Fericiți Episcopi Români 
Martiri” formează cuvântul FERM, astfel ne-a reco-
mandat ca și noi să rămânem fermi în credință, fermi în 
vocația noastră, fermi în crezul nostru.

Seara de rugăciune s-a încheiat cu o invitație din 
partea Părintelui Florian de a medita calvarul prin care 
au trecut Fericiții Martiri în drumul spre sfi nțenie, iar 
cu aceasta ne încredințăm rugăciunilor lor, ca ei să mij-
locească pentru noi în fața Bunului Dumnezeu.

www.seminaroradea.ro

Așezarea osemintelor Mitropolitului Atanasie Anghel și ale 
Episcopului Ioan Inochentie Micu Klein în Altarul Catedralei 

„Sfânta Treime” din Blaj
Miercuri, 28 octombrie 2020, începând cu ore-

le 11.00, a avut loc ceremonia solemnă a așezării ose-
mintelor Mitropolitului Atanasie Anghel (†1713) și ale 
Episcopului Ioan Inochentie Micu Klein (1692-1768) 
în altarul Catedralei Arhiepiscopale Majore ”Sfânta 
Treime” din Blaj.

Reînhumarea vrednicilor ierarhi coincide în aceas-
tă toamnă cu împlinirea a 320 de ani de la Sinodul de Uni-
re de la Alba Iulia (5 septembrie 1700), prezidat de Mitro-
politul Atanasie Anghel și a 290 de ani de la hirotonirea 
episcopală a lui Ioan Inochentie Micu Klein (5 noiembrie 
1730). De asemenea, data de 28 octombrie ne aduce amin-
te de momentul arestării episcopilor greco-catolici români 

în anul 
1 9 4 8 , 
când a 
început 
drumul 
Cruci i 
și al 
Calva-
r u l u i 

pentru Biserica Română Unită cu Roma.
Evenimentul, stabilit de Sinodul Episcopilor 

Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică 
în ședința din 21 octombrie 2020, s-a desfășurat în 
prezența și cu binecuvântarea Preafericirii Sale Luci-
an Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major și Mitropolit, 
împreună cu Preasfi nția Sa Claudiu Lucian Pop, Epi-
scopul Curiei Arhiepiscopiei Majore și cu Preasfi nția 
Sa Cristian Dumitru Crișan, Episcop auxiliar. Datorită 
stării de pandemie, rânduiala liturgică a fost împlini-
tă în prezența unui număr restrâns de preoți. Raclele 
cu rămășițele pământești ale arhiereilor au fost puse la 
baza celor două „mici altare” din marele altar al Cate-
dralei ”Sfânta Treime”, care au fost restaurate, respec-
tându-se forma lor inițială.

Atât în tradiția răsăriteană, la români, cât și în 
tradiția apuseană, întâlnim numeroase exemple care 
evidențiază faptul că ctitorul unui locaș de cult, mai cu 
seamă dacă are demnitatea de episcop, este înmormân-
tat în interiorul spațiului sacru. Calitatea de ctitor trebu-
ie recunoscută ambilor ierarhi, Atanasie și Inochentie.

www.bisericaromanaunita.ro
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În dimineața zilei de vineri, 13 Noiembrie 2020, 
un grup de seminariști orădeni, împreună cu părintele 
rector și cu și fratele vice-rector, au participat la un act 
caritabil de donare de sânge. Majoritatea dintre aceștia 
au fost la prima donare de sânge, dar cu ajutorul Dom-
nului și-au depășit teama și, îmbărbătați fi ind de colegii 
care au mai participat la asemenea acte de caritate, au 
putut trece cu ușurință peste „frica de ace”.

Ar trebui să conștientizăm, ca membrii ai 
societății actuale, că acum, mai mult ca niciodată – în 
contextul pandemiei de Sars-CoV-2 – este nevoie de 
sânge și cu precădere de plasmă pentru a ajuta persona-
lul și bolnavii din centrele ATI.

Îndemnați fi ind de cuvintele Mântuitorului pe 
care le găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 25, 
versetul 40: „Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia 
dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut”, 
am participat benevol fi ecare dintre noi la acest act de 

caritate, pentru bine-
le nostru dar mai ales 
pentru binele aproa-
pelui.

De apreci-
at este atitudinea 
cu care am fost 
întâmpinați acum și 
de fi ecare dată, a per-
sonalului Centrului 
de transfuzie Sangu-
ină din Oradea care 
ne face să ne simțim 
ca acasă fi ind un colectiv călduros primitor cu fi ecare 
dintre noi. Acest act de caritate a fost făcut din dragoste 
frățească și va fi  repetat de câte ori vom putea.

REDACȚIA
www.seminaroradea.ro

Seminariștii orădeni la donare de sânge

Noapte de Veghe la Ştei
Vineri, 13 noiembrie 2020, cu binecuvântarea 

Preasfi nțitului Virgil Bercea, a avut loc, la Biserica gre-
co-catolică ”Schimbarea la față” din Ștei (jud. Bihor), 
cea de-a 121-a Noapte de Veghe și Rugăciune mariană, 
organizată de Reuniunea mariană sacerdotală, neîntre-
rupt din anul 2000.

Situația concretă a perioadei pe care o traversăm, 
a stării generate de pandemia de coronavirus, a făcut ca 
organizarea acestei nopți de veghe să se facă în condiții 
excepționale, fără participarea credincioșilor care și-ar 
fi  dorit să fi e prezenți. Cu toate acestea, benefi ciind de 
marele dar al comuniunii spirituale realizate prin in-
termediul transmisiunii în direct a întregului program 
de către Radio Maria, s-a putut ca în această noapte, 
rugăciunea să se facă într-o Catedrală a eterului plină 
de credincioși, care au trăit bucuria comuniunii în rugă-
ciune, pe parcursul celor 11 ore ale programului.

Programul a conținut trei Sf. Rozarii, Liturghii 
în rit bizantin și latin, Adorația Euharistică, Acatistul 

Fericiților Episcopi martiri, Paraclisul Maicii Domnu-
lui, Calea Sf. Cruci, Canonul Domnului nostru Iisus 
Hristos și rugăciuni pentru bolnavi și pentru implorarea 
milei divine. Au ofi ciat cinci preoți: pr. Vicar judecăto-
resc Răzvan Iacob, pr. Protopop de Beiuș, Zorel Zima, 
pr. Iosif Mihăieș (preot romano-catolic de la Băița), pr. 
Orest Nichita (paroh la Bocșa și Bobota), împreună 
cu pr. Paroh gazdă, Emil Ghiurcă, iar răspunsurile și 
cântările au aparținut câtorva laici, care au acompaniat 
evenimentul.

Mulțumind Domnului pentru harul de a se fi  pu-
tut desfășura această noapte de veghe și  pentru faptul 
că această inițiativă de inspirație divină a organizării 
acestor Nopți de Veghe, iată, continuă, chiar și în aceas-
tă perioadă grea pe care o traversăm, ne rugăm pentru 
depășirea acestei perioade grele de restricții și pentru 
ca, în 2021, să se poată organiza aceste evenimente 
și cu participarea credincioșilor care își doresc să fi e 
prezenți la fața locului, acolo unde ele se organizează.
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Prima Sopvadă și Împărtăşanie solemnă la Bocşa
Într-o atmosferă de sărbătoare și bucurie, du-

minică, 18 octombrie 2020, a avut loc la Bocșa (jud. 
Sălaj), evenimentul primirii pentru prima dată a Sacra-
mentelor Spovezii și Euharistiei, de către doi copii din 
parohie, frații Ciprian și Gabriel Mureșan .

Evenimentul a fost încununarea a aproape doi 
ani de cateheză și pregătire împreună cu parohul lor, un 
timp care i-a ajutat să crească spiritual și să își dorească 
să înceapă un nou drum, împreună cu Isus Euharisticul.

Sf. Liturghie a fost celebrată de pr. Paroh, Orest 
Nichita, care în cuvântul de învățătură de după Evan-
ghelia zilei, le-a vorbit tinerilor protagoniști și asistenței 
prezente, despre faptul că evenimentul în sine este cel 
mai important din viața lor, după Sacramentele Botezu-
lui și a Mirului, pe care le-au primit deja și îi și respon-
sabilizează într-o perspectivă nouă a relației cu Isus, 
respectiv a harului unirii cu El în Sf. Împărtășanie.

S-a prezentat într-un mod simplu și pe scurt, 
pe înțelesul copiilor, mecanismul circulației haru-
lui între Dumnezeu și om, în funcție de atitudinea și 
modul de comportament al omului, subliniindu-se în 
acest sens rolul capital pe care îl joacă cele două Sa-
cramente (Spovada și Împărtășania) în viața spirituală 
a creștinului catolic.

La Bocșa au fost prezente și Surorile din 
Congregația ”Preasfi ntei Inimi a lui Isus” de la Zalău, 
care i-au ajutat pe cei doi copii pe tot parcursul Litur-
ghiei, pentru a putea trăi la maxim momentele solem-

ne ale zilei.  Și pentru că o 
Liturghie dedicată pentru 
marcarea unui moment im-
portant din viața unor copii 
se cuvenea să fi e celebrată 
într-un stil adecvat lor, trei 
tineri din Zalău, conduși 
de Oli Wolf, au venit spe-
cial de la Zalău, pentru a o 
anima și a-i da frumusețea 
unui eveniment de neuitat.

La fi nalul Liturghiei, 
cei doi tineri, împreună cu 
părinții lor, au făcut și con-
sacrarea la Sf. Fecioară Maria, care este de fapt și pa-
troana comunității din Bocșa, părinții încredințându-și 
copiii grijii materne a Maicii Sfi nte pentru a-i proteja 
de pericolele trupești și sufl etești.

Alegerea datei pentru acest eveniment nu a fost 
întâmplătoare, ci a fost în contextul în care în Parohia 
de la Bocșa, anul acesta este cel de-al treilea an de când 
copiii din parohie, se unesc în rugăciune cu copii de 
pe întregul mapapond, pentru a se ruga pentru pace și 
unitate în lume, în acțiunea numită ”Un milion de copii 
se roagă Rozariul”.

Îi mulțumim Domnului și Maicii Sfi nte pentru 
ziua minunată pe care ne-au oferit-o la Bocșa!

www.egco.ro

Prima Sopvadă și Împărtășanie solemnă la Zalău

Duminică, 25 octombrie 2020, la Biserica Sfân-
ta Familie din Zalău, 13 copii (6 băieți și 7 fete) l-au 
primit în inima lor, în mod solemn, pe Isus la Prima 
Împărtășanie.

Ei au fost pregătiți pentru acest moment deosebit 
de important din viața lor de creștini, de către Sora Cor-
nelia din Congregația Sfi ntei Inimi a lui Isus, încă din 
luna noiembrie a anului trecut.

Sora Cornelia i-a pregătit și îndrumat cu dăruire 
și pentru Prima Spovadă, care a avut loc în ziua premer-

gătoare marelui eveniment, cu ajutorul preoților Cipri-
an Robotin și Marius Matei, iar copiii și familiile lor au 
mai avut parte de încă un moment important și anume 
de Liturghia explicată de către preoții Daniel Bertean și 
Marius Matei.

Sfânta Liturghie în cadrul căreia a avut loc Pri-
ma Împărtășanie a fost celebrată de preoții Valer Părău 
(protopopul Zalăului), Ciprian Robotin, Florin Mureșan 
și Vasile Aciu. Părintele Părău a fost foarte implicat în 
organizarea acestui eveniment înălțător. În Biserică au 
fost respectate toate măsurile de prevenire a răspândirii 
SARSCOV 2.

Au fost prezenți părinții emoționați ai micuților 
creștini și numeroși invitați. La sfârșitul Sfi ntei Litur-
ghii, mamele și-au încredințat cei 13 copii Sfi ntei Fe-
cioare, după care micuții au primit diplome și daruri din 
partea Surorilor Sfi ntei Inimi și a Parohiei.

Evenimentul a fost completat de corul de copii al 
bisericii, care, împreună cu predica părintelui Mureșan 
și împărtășirea copiilor, a adus lacrimi de emoție și fe-
ricire în  ochii credincioșilor.

Claudia KEREKES
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(continuare în pag. 12)

Un ”strop de lumină”
1 noiembrie - o zi neașteptat de senină și cal-

dă, care parcă sfi dează anotimpul în care ne afl ăm. Mai 
mult decât atât, ne simțim îndemnați la plimbări prin 
parc și la a petrece timp de calitate cu cei dragi ai noștri.

Dar, dincolo de aceste aspecte, și în context pan-
demic, semnifi cația acestei zile ne “apropie”, în gând 
și în rugăciune, de cei ai noștri pe care nu îi mai avem 
lângă noi, fi ind plecați în lumea celor drepți, dar rămași 
totodată în sufl etele noastre.

Fiind un moment cu o încărcătură afectivă de-
osebită, se cuvine ca și noi - personalul și benefi cia-
rii Centrului Rezidențial “Casa Frențiu” - să acordăm 
importanță acestei zile. Astfel, seniorii noștri au parti-
cipat la slujba religioasă pentru cei plecați dintre noi, 
care a avut loc în capela “Casei Frențiu”.

Îngândurați, cu privirile întoarse spre anii în care 
erau împreună cu fi ințele care au dat sens existenței lor, 
“bunicii noștri” s-au pregătit, eleganți și senini, pentru 
slujba în cursul căreia au trimis spre Cer rugăciunile 
pentru cei adormiți, precum și dorul nestins pe care îl 
poartă în sufl et la orice pas.

Este lumină pretutindeni astăzi: afară - unde 
încă nu putem ieși, pentru a ajunge la mormintele celor 
dragi -, este lumină în Capela centrului - lumânările 
aprinse deschizând un drum aparte spre noi înșine și 
spre cei pe care nu îi mai avem alături -, este lumină în 

rugăciuni - ale preotului, ale personalului și ale senio-
rilor - care mângâie răni nevindecate de trecerea anilor.

Avem convingerea că dinăuntrul nostru putem 
oricând să trimitem un ”strop de lumină” spre cei care 
ne-au oferit dragoste, echilibru și speranță pentru a 
reuși să rămânem puternici, chiar dacă ei nu ne mai 
sunt alături, acum, fi zic; au rămas ai noștri, am rămas ai 
lor și azi, poate mai mult ca oricând, suntem împreună, 
într-un mod în care sufl etele noastre au nevoie, pentru 
a putea continua să ne împlinim destinele...

Teodora Boda,  Asistent social

Un strop de bucurie de Ziua Mondială a Săracilor
Ziua Mondială a Săracilor, deși este o Zi institu-

ită relativ recent de către Papa Francisc, prinde valențe 
impresionante cu fi ecare an care trece. 

Da, și cei săraci au o Zi a lor, nu ca și motiv 
de sărbătoare sau bucurie, ci ca o zi în care suntem 
îndemnați să privim cu iubire la semenii noștri care 
sunt mai defavorizați, mai deznădăjduiți, mai singuri 
și mai neajutorați.

În ultimul mesaj pentru a IV-a Zi Mondială a Să-
racilor, Papa Francisc afi rma că cea mai mare sărăcie 
cu care ne confruntăm este generată de lipsa iubirii: 
„Evanghelia nu se înțelege fără cei săraci. (...) Săracii 
ne garantează o moștenire veșnică și deja acum ne per-
mit să ne îmbogățim în iubire. Pentru că cea mai mare 
sărăcie de combătut este sărăcia noastră de iubire”. În 
acest sens, sărăcia pe care o vedem în jur se datorea-
ză nepăsării, ignoranței și refuzului de a-i accepta pe 
ceilalți cu toate minusurile lor.

Și la cantina socială a Asociației Caritas Eparhi-
al, din grijă și din atenție, cu prilejul acestei zile, bene-
fi ciarii serviciului nostru au avut parte de o mică sur-
priză dulce, atunci când au primit hrana caldă, un desert 
concretizat în salam de biscuiți, pregătit în bucătăria 
noastră, însoțit de un pachet care cuprindea articole 
pentru lenjeria personală.
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(urmare din pag. 10)

În aceste zile, ei au nevoie, mai mult ca oricând, de 
susținere și de motive care să le aducă zâmbete pe chip. 
Au nevoie de sprijin concret, nu doar de încurajări, pentru 
că - de multe ori - acestea nu țin de cald și nici de foame.

Uimirea s-a citit în privirile lor, întrebându-se: 
„Cu ce ocazie?”... unii au găsit răspuns la noi, iar alții 
doar s-au bucurat. Nu este prima dată când, pe lângă 

O masă caldă în fi ecare zi...
Asociația Caritas Eparhial Oradea a ales, în mo-

mente difi cile, să rămână alături de cei vulnerabili, de cei 
singuri, de cei în vârstă, dar - mai ales - de cei ai nimă-
nui, de cei “ai străzii” pe care noi, angajați și voluntari, 
îi numim “ai noștri”, întrucât simțim în egală măsură cu 
ei deznădejdea lor, resemnarea, durerea și abandonul. Fi-
ind atât de aproape de ei în mod obișnuit, la ceas de cum-
pănă nu puteam fi  decât tot lângă ei, oferindu-le hrana pe 
care nu și-o pot permite, hrană pentru care - cei bolnavi 
și singuri - au renunțat uneori să mai lupte.

În perioada stării de urgență și apoi în perioa-
da stării de alertă cei 40 de benefi ciari care au primit 
zilnic masa de prânz ne-au răsplătit eforturile livrării 
mâncării atât de necesare prin mulțumiri, prin zâm-
bete timide, prin priviri din care curgeau lacrimi de 
recunoștință. În total, am distribuit 8.200 porții de 
hrană caldă în acest interval.

Caritas Eparhial Oradea, prin Cantina Socială, 
situată în Oradea, str. Theodor Aman, nr. 1C, a devenit 
partener în cadrul programului social masă caldă și ofe-
ră mâncare tradițională gustoasă (felul I și felul II), pre-
gătită în condiții de siguranță, persoanelor deținătoare 
de carduri sociale de masă caldă eliberate de Direcția 
de Asistență Socială Oradea.

Conform Ordonanței de Urgență 115/2020, suma 
alocată unui benefi ciar este de 180 lei pe lună; aceasta 
înseamnă că un benefi ciar de tichet social care apelează 
la serviciul Cantina Socială a Asociației Caritas Eparhi-
al Oradea poate benefi cia 12 zile de o masă caldă (felul 
I și felul II), în intervalul de luni-vineri, iar Asociația 

va asigura din re-
surse proprii pen-
tru alte 3 zile masa 
caldă persoanelor 
care se vor abona 
la serviciul Can-
tina Socială. Ast-
fel, vor benefi cia 
15 zile de o masă 
caldă în loc de 12 
zile, în cuantumul 
aceleiași sume de 
180 de lei, alocate 
prin subvenție.

În continua-
re, la Asociația Ca-
ritas Eparhial Ora-
dea, cel mai important sprijin rămâne cel uman, chiar 
dacă și noi, uneori, suntem îngrijorați. Împreună, chiar 
și separați precum ne cere distanțarea socială, vom pu-
tea trece prin acest impas.

Şi poate că acesta este cel mai important aspect: 
să ne unim eforturile pentru a le rămână alături celor 
deznădăjduiţi, fl ămânzi şi singuri şi care – în vremuri 
atât de tulburi –  nu resimt doar povara anilor, cât – mai 
ales – grija zilei de mâine şi neputinţa de a-şi asigura 
mâncarea caldă de care au atât de multă nevoie. 

Todorean Olimpiu
Președinte

caserolele cu mâncare caldă, au găsit gustări dulci sau 
fructe... și nu va fi  nici ultima dată, întrucât nevoile lor 
sunt constante, urgente fi ind cele care presupun lipsa 
hranei sau a hainelor. Și ceea ce regăsim mereu în ochii 
lor este recunoașterea pentru că îi avem în gând, este 
„Mulțumesc”-ul nespus care este ascuns în mâini tre-
murânde ori în licăririle din privire.

De aceea, important rămâne ajutorul permanent pe 
care încercăm să îl oferim fi ecăruia, și nu doar marcând 
această ZI a săracilor, cât mai ales în momentele de cum-
pănă și de încercare continuă prin care trecem cu toții.

Și, dacă grija este cel mai expresiv mod de mani-
festare a iubirii, suntem bucuroși că suntem printre acei 
puțini în a căror grijă se afl ă și ei: cei săraci, cei fără 
un adăpost, cei bătrâni, bolnavi și singuri, regăsindu-
ne astfel în cuvintele Papei Francisc din același mesaj: 
”mâna întinsă poate să se îmbogățească mereu cu zâm-
betul celui care nu face apăsătoare propria prezență și 
ajutorul pe care-l oferă, ci se bucură numai să trăiască 
după stilul discipolilor lui Cristos”.

Teodora Boda
Asistent social
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Copiii defavorizaţi nu sunt abandonaţi
Asociația Caritas Eparhial Oradea spri-

jină, în cadrul Centrului After School “Sfântul 
Martin” din localitatea Ioaniș, comuna Finiș, 
județul Bihor, 62 de copii din comunitate, 
înscriși în clasele primare.

În mod obișnuit, în perioada dinaintea 
închiderii școlilor, copiii veneau la Centrul în 
fi ecare zi după programul şcolar, se jucau, mân-
cau, își făceau temele și învățau, în cele 4 săli de 
curs destinate acestor activități.

În context pandemic, odată cu intrarea 
județului Bihor în scenariul roșu și închiderea 
școlilor în luna noiembrie 2020, elevii au ne-
voie de susţinere pentru a-şi continua orele de 
educație, dar în mediul online. Având în vedere 
faptul că after school-rile nu s-au închis, copiii 
continuă să frecventeze Centrul, astfel că studi-
ază, recapitulează, își fac temele sub suprave-
gherea educatorilor noștri și primesc o masă de 
prânz sub forma unui sandvici și un desert.

Preocupându-se constant de pregătirea 
acestor copii, Asociația Caritas Eparhial a soli-
citat companiei Altex România donarea a 4 tele-
vizoare, câte unul pentru fi ecare sală de studiu, 
atât de necesare procesului de educație.

Astfel, prin Fundația Altex, Centrul After 
School ”Sfântul Martin” din Ioaniș a fost dotat 
cu 4 dispozitive Smart TV utile pentru asimila-
rea și consolidarea pe termen lung a informațiilor 
predate la școală şi, respectiv, online. Prin mate-
rialele video educaționale exemplifi cative, prin 
continuarea interacţiunii dintre elevi şi profe-
sori, micuţii cresc şi evoluează într-un mod co-
respunzător și propice dezvoltării lor intelectua-
le și emoționale. Investiţiile de astăzi în educaţia 
şi formarea copiilor care nu au acces, în mod 
obişnuit, la tehnologia necesară procesului de 
învăţare va avea ecouri în timp, când eforturi-
le de astăzi vor îndruma paşii acestor micuţi pe 
drumuri care să le permită dezvoltarea continuă, 
cu atât mai mult cu cât societatea are permanent 
nevoie de oameni şcolarizaţi care să aibă capa-
citatea de a se adapta schimbărilor succesive pe 
care le presupune orice proces de evoluţie.

Aşadar, mulțumim Fundației Altex pentru 
susţinerea educaţiei în România, pentru implica-
rea și sprijinirea Asociației Caritas în activitatea 
educațională desfășurată la Centrul din Ioaniș, 
demonstrând prin acest gest că împreună suntem 
OAMENI PENTRU OAMENI și contribuim la 
reducerea abandonului școlar a copiilor din me-
diul vulnerabil.

Ramona PALTIN
Fundraiser Manager
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Grădinița Frențiu prinde contur
Asociația Caritas Eparhial Oradea a încredințat 

lucrările de construcție a viitoarei grădinițe fi rmei SC 
CEO CONSTRUCT SRL, care a și demarat lucrările.

S-a predat amplasamentul și frontul de lucru și 
au început excavările pentru fundațiile noii construcții. 
Timp de două zile s-a excavat, iar vineri, 23 octombrie, 
s-a adus betonul și s-au realizat fundațiile.

Începând de luni, 26 octombrie, se execută lucrări 
de montare a cofrajelor pentru realizarea elevațiilor, iar 
în primăvară se va turna placa de beton. 

Toate aceste lucrări sunt posibile cu ajutorul 
dumneavoastră, a donatorilor, precum și a sponsorilor: 
fi rma SC Rivolto SRL ne-a sponsorizat cu fi erul beton 
necesar realizării fundațiilor, în valoare de 6.750 lei.

Vă reamintim că Asociația Caritas Eparhial 
construiește prima grădiniță, în Cartierul Tineretului, 
pe str. Caporal Constantin Mușat, cu o valoare esti-
mativă a proiectului de 700.000 euro; grădinița va fi  
construită conform standardelor europene și va fi  una 
dintre cele mai moderne grădinițe de stat din oraș, cu 
o suprafață construită de 595 mp; se vor putea înscrie 
60 de copii, fără nici o discriminare; grădinița va avea 
3 săli de clasă/ dormitoare, vestiar, băi și o sală de mese 
(masa va fi  oferită de CEO Catering); va dispune de o 
sală multifuncțională - destinația principală fi ind sală 
sport, iar destinația secundară fi ind organizarea de eve-
nimente private; un cabinet medical - pentru a monito-
riza constant sănătatea copiilor și a cadrelor implicate 
în procesul educațional.

Puteți dona în continuare pe site-ul Asociației 
Caritas Eparhial sau sponsoriza prin contract de 
sponsorizare.

Persoana de contact este doamna Ramona Paltin 
- tel.: 0723 286 336

Ramona PALTIN
Fundraiser Manager

Sprijin pentru semeni
Ne îndreptăm spre sfârșitul lunii noiembrie, un 

timp rece și instabil, la fel ca vremurile pe care le trăim; 
privind la acest an cu atât de multe încercări grele pentru 
fi ecare dintre noi, regăsim totuși și sprijin și dorință de 
a înfăptui binele, chiar dacă pare din ce în ce mai difi cil.

Asociația Caritas Eparhial a putut oferi celor 
ajunși la cantina socială o gustare în plus, care să între-
gească masa de prânz a benefi ciarilor. Astfel, au primit 
lapte și fructe din partea Băncii pentru Alimente Ora-
dea (https://www.facebook.com/BancaPentruAlimente-
Oradea/) - pe a cărei sprijin constant ne-am putut baza, 
pentru a dărui, la rândul nostru, ceva mai mult pentru 
cei care au atât de puțin.

Recunoștința lor vrem să o transmitem celor 
cărora este potrivit, așadar se cuvine să mulțumim și 
noi pentru bucuria de care au avut parte benefi ciarii 
Cantinei Sociale. La îndemâna oricui par să fi e cum-
părarea hranei și pregătirea ei; faptic însă, sunt mulți 
în jurul nostru care nu-și permit să își cumpere ceva în 
plus, sunt destui care nu își pot gestiona în mod efi cient 
puținul pe care îl au, răbdând lipsuri pe care nu știu sau 
nu le pot înlătura.

De aceea, cu atât mai mult, orice ajutor este bi-
nevenit pentru ei, este un mod prin care putem dove-
di că se poate să oferim și că se poate să alinăm niște 
suferințe, prin mici surprize care denotă grija de a fi  
alături de cei singuri, de cei nevoiași și de cei care nu 
mai au lângă ei persoane în grija cărora să se afl e.

Mulțumim Băncii pentru Alimente Oradea pen-
tru mâna întinsă spre ajutorare celor care au nevoie de 
hrană!!!

Teodora BODA
Asistent social
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Refacerea domeniului episcopal Vintere
În perioada interbelică Episcopia de Oradea avea 

în proprietate și administra cu mare succes domeniul 
episcopal de la Holod-Vintere. Pe dealul din Vintere 
existau câteva hectare de vie și livadă. Mare parte din 
locuitorii din Vintere munceau pe domeniul episcopal 
și își câștigau existența de pe terenul Bisericii. Se pro-
ducea vin, țuică, iar o parte din recolta de struguri și 
fructe era valorifi cată prin vânzare. Odată cu scoaterea 
în afara legii a Bisericii Române Unite cu Roma, Gre-
co-Catolică de Oradea, toate proprietățile domeniale de 
la Holod și Vintere au fost confi scate și utilizate apoi 
de către stat. Via și livada au fost pe rod până aproa-
pe de anul 1989. Din păcate, în anul 1990, întreaga 
suprafață de vie și livadă a fost distrusă, la fel ca în alte 
locuri unde Biserica noastră urma să fi e pusă în posesie 
și unde s-au făcut cereri de retrocedare. La preluarea 
funcției de paroh în Vintere, în anul 2012,  preotul dr. 
Florin Jula a găsit un deal abandonat, aproape împădu-
rit. De atunci a început un proces anevoios de refacere 
a ceea ce a însemnat Dealul din Vintere pentru întreaga 
comunitate locală și din împrejurimi.

S-a început, cum era normal, sub semnul crucii, 
cu înălțarea monumentului dedicat Centenarului Marii 
Uniri de la 1918, inaugurat în prezența ofi cialităților ci-
vile și militare. Monumentul este sub forma unei cruci 
luminoase care are vizibilitate noaptea de la peste 30 
de km. Pentru aceasta a fost necesară amenajarea unui 
drum pietruit de aproximativ 600 m lungime, racorda-
rea la rețeaua de energie electrică pe o distanță de apro-
ximativ un km. Apoi s-a edifi cat Calea Crucii, tocmai 
în ideea ca acest deal să devină un loc de pelerinaj, de 
rugăciune. Pe platoul de lângă monument a început de 
anul trecut organizarea Zilei Localității Vintere, eveni-
ment la care participă un număr tot mai mare de locu-
itori din zonă. De anul acesta s-a demarat organizarea 
Târgului de Sfântă Mărie de la Vintere tocmai cu sco-
pul de stimulare a economiei locale. Pentru respectarea 
tuturor regulilor necesare la astfel de evenimente a fost 
amplasată o conductă de apă până în vârful dealului pe 
o distanță de aproximativ un km.

Anul acesta, în primăvară, cu eforturi deosebite 
s-a reușit plantarea unei livezi cu suprafața de apro-
ximativ 1,9 ha. alun din specia Toda Gentile Roma-
na. Acum, la sfârșitul toamnei, constatăm cu bucurie 
că livada arată bine, puieții s-au prins, și se dezvoltă 
bine. Livada dispune de instalație de irigare proprie și 
este îngrădită, dispunând de sistem propriu de suprave-
ghere video. Pe lângă această livadă s-a mai plantat o 
suprafață de aproximativ 2 ha prun, precum și o mică 
suprafață cu nuci. Se dorește ca suprafața cultivată cu 
alun, prun și nuci să crească în următoarea perioadă, 
deși calitatea terenului este slabă și necesită o serie de 
lucrări de ameliorare și îmbunătățiri funciare. Mare 
parte din teren este atât de neproductiv, încât se pot cul-

tiva pe el doar specii de arbuști, nepretându-se la specii 
de pomi fructiferi.

De asemenea, se dorește ca în anii următori să se 
amenajeze pe dealul din Vintere trei obiective majore:

1. O grădină botanică cu diferite specii orna-
mentale atât autohtone, cât și exotice, de-a lungul Căii 
Crucii oferind celor care vin să se roage prilejul de a 
admira măreția creației lui Dumnezeu prin intermediul 
fl orilor;

2. Un mic muzeu militar lângă monumentul ero-
ilor pe locul în care în cel de-al doilea război mondial 
a fost o baterie de artilerie a armatei române. Dealul 
din Vintere este la ora actuală printre puținele locuri 
din țară unde se mai găsesc vestigii din cel de-al doilea 
război mondial;

3. Un sanctuar al Sfi ntei Rita, patroana 
comunității din Vintere, cu ajutorul căreia, credem cu 
tărie, se vor îndeplini toate aceste obiective și vor fi  
depășite toate obstacolele care apar în plan intern și ex-
tern. Preotul Florin Jula a promis în fața lui Dumnezeu 
că va fi naliza acest sanctuar.

Sigur că este foarte difi cil să refaci ceea ce a fost 
odată, o bogăție de nedescris pe dealul din Vintere. Dar, 
cu tenacitate și încredere în Bunul Dumnezeu, se va 
reuși cu siguranță refacerea acestui domeniu.  Întrucât 
nu mai este posibilă refacerea identică, similară cu ceea 
ce a fost în trecut, se va  direcționa dezvoltarea după 
necesitățile și posibilitățile care există la ora actuală, 
când agricultura trebuie îmbinată inclusiv cu diferite 
forme de punere în valoare a terenului prin vizitarea lui 
de către turiști și credincioși care au nevoie de o oază 
de liniște pentru rugăciune, meditație, regăsirea de sine 
și întâlnirea cu Dumnezeu.

www.egco.ro
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Vizita părintelui Antoniu Chifor în parohia Băile Felix

Duminica a XXIII-a după Rusalii a fost un mo-
ment de bucurie pentru comunitatea Parohiei Greco-
Catolice din Băile Felix, care a primit vizita părintelui 
Antoniu Chifor, vicar responsabil cu preoții în cadrul 
Episcopiei noastre.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost celebra-
tă în Biserica de lemn alături de părintele Florin Fo-
lea, parohul Bisericii și părintele diacon Claudiu Boda. 
Cuvântul de învățătură a fost transmis de părintele vi-
car care a adus credincioșilor binecuvântarea și salutul 
Preasfi nției Sale Virgil Bercea, episcop greco-catolic 
de Oradea.

Eugen IVUȚ

Vizita părintelui Antoniu Chifor în parohia Tinca
La începutul Postului Crăciunului, părintele vi-

car cu preoții, Antoniu Chifor, a vizitat Parohia Tinca, 
unde a celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie ală-
turi de părintele Mihai Terec, parohul comunității.

În cuvântul de învățătură părintele vicar a sublini-
at faptul că: „Evanghelie din această duminică ne oferă 
trei aspecte ale comportamentului samarineanului milos-
tiv pe care să le adoptăm în viața noastră: În primul rând 
samariteanul nu are un sentiment de atotputernicie, nu se 
crede un super erou. El își cunoaște limitele și oferă ceea 
ce are mai de preț, propria bunătate; 2. Apoi samarinea-
nul redă omului rănit libertatea si nu îl face să depindă 
de el. Nu îl pune în situația vreunei datorii imposibil de 
rambursat, nu e în  logica- „ți-am salvat viața acum îmi 
datorezi totul”; 3. Samarineanul milostiv îi oferă acestui 
om rănit șansa să intre într-o atitudine de recunoștință. 
De-a lungul vieții, fi ecare dintre noi avem nevoie unul 
de celălalt. Sunt momente în care primim ajutorul sau 
putem fi i chiar de ajutor celuilalt”.

La fi nal a fost transmis salutul și binecuvântarea 
Preasfi nției Sale Virgil Bercea, episcopul greco-catolic 
de Oradea, întregii comunități.

Eugen IVUȚ

Premii internaționale pentru Corul Liceului Greco-Catolic
Având în minte și în sufl et dorința de a nu ne lăsa 

îngenunchiați de vremurile grele pe care le traversăm 
și care ne-au răpit pentru moment bucuria întâlnirilor 
de sufl et și a repetițiilor în care ne lăsam purtați de far-
mecul sunetelor și al propriilor noastre voci, am hotărât 
că drumul nostru, al copiilor și al tinerilor din Corul 
Liceului Greco-Catolic ”Iuliu Maniu” trebuie să con-
tinue, chiar dacă sub o altă formă. Am decis, așadar, 
să valorifi căm munca noastră din perioada de dinain-
tea izbucnirii pandemiei de Sars-Cov 2, participând la 
două competiții internaționale desfășurate în mediul 
online, competiții la care am obținut recunoașterea și 
aprecierea juriilor internaționale, care ne-au răsplătit cu 
DIPLOMA GOLDEN (echivalenta locului 1) la Festi-

valul-Concurs Internațional de Muzică Corală ”A RU-
GINIT FRUNZA DIN VII”, ediția XIII, de la Chișinău, 
Republica Moldova și DIPLOMA LAUREAUT 1 la 
Concursul Internațional ”DIGI – TALENTY JESIEN 
2020” din Polonia.

Aceste premii internaționale ne încurajează și 
ne dau speranța că la un moment dat, în viitorul cât 
mai apropiat, ne vom putea reîntâlni, îmbrățișa și re-
lua repetițiile noastre obișnuite și ieșirile pe scenă în 
fața publicului, pentru că Muzica da naștere unui tip 
de plăcere fără de care nu poate exista natura umană. 
(Confucius)

Nicoleta ȚÂMPU
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Marți, 13 octombrie 2020, la ora 19.00, proto-
popiatul de Beiuş a marcat debutul catehezelor on-line 
destinate tinerilor, programate a avea loc pe parcursul 
lunii octombrie.

Evenimentul s-a desfăşurat pe platforma Zoom, 
unde au fost conectaţi  tineri din protopopiatul de Be-
iuş, alături de familia părintelui  protopop  Zima Zorel, 
părintele Taichiş Marius, paroh în localitatea Drăgo-
teni, părintele Oprean Ionuţ, paroh în localitatea Pe-
trani, membrii ai Biroului Pastoral.

   Au onorat cu prezenţa lor Preasfi nţitul Virgil 
Bercea şi părintele vicar general Mihai Vătămănelu, care 
au susţinut şi au încurajat desfăşurarea acestor întâlniri.

   Biroul Pastoral s-a străduit în această perioadă, 

Marţi, 20 octombrie 2020, a fost rândul protopo-
piatului de Marghita să-şi invite tinerii în mediul on-line, 
acolo unde s-a dovediti că se poate petrece un timp de 
calitate, în comuniune, deslușind calea către Dumnezeu.

La eveniment au participat tineri din protopopi-
atul de Marghita, părintele protopop Chifor Antoniu, 
părintele Liț Gheorghe, paroh în Marghita, părintele 
Ghiulai Florin, paroh în localitățile Nădar, Sărsig și 

Spinuș, părintele Vana Gabriel, paroh în localitatea 
Cheț, Timoș Bogdănel, responsabilul cu pastoraţia ti-
neretului în protopopiatul de Marghita, membrii ai Bi-
roului Pastoral.

Dragi tineri, vă mulţumim tuturor pentru partici-
pare şi pentru implicare, mulţumim de-asemenea res-
ponsabililor care i-au însoţit  !

Au început catehezele on-line pentru tinerii din protopopiate
Protopopiatul Beiuș

în colaborare cu părinţii protopopi, să găsească şi să 
pună în practică cele mai utile metode pentru a  sprijini 
menţinerea unei legături solide şi preţioase cu tinerii 
din protopopiatele Eparhiei de Oradea.

Protopopiatul Șimleu
Miercuri, 14 octombrie 2020, la ora 19.00, a fost 

rândul protopopiatului  de Şimleu de a găzdui pe plat-
forma Zoom, cateheza on-line destinată tinerilor, cea 
de-a doua din această lună, după Beiuş.

Au fost astfel în comuniune virtuală tineri din 
protopopiatul de Şimleu, părintele protopop Bodea Ni-
colae, părintele Şanta Ioan, paroh în localitatea Plopiş 
dar şi responsabil cu pastoraţia tineretului în protopo-
piatul de Şimleu, părintele Florin Mărincean, paroh în 
Şimleu Silvaniei, dar şi responsabil cu pastoraţia fami-
liilor în protopopiatul de Şimleu, părintele Costaş Io-
nuţ, paroh în localitatea Porţ, părintele Oltean Vasile, 
paroh în localităţile Camăr şi Ip, părintele Pop Vasile, 

paroh în localitatea Iaz,   membrii ai Biroului Pastoral.
Mulţumim tuturor tinerilor şi tuturor responsa-

bililor pentru participare şi pentru implicare !

Protopopiatul Holod
 Pentru a treia oară în această lună s-a desfăşurat 

cateheza on-line destinată tinerilor din protopopiate, de 
această dată în protopopiatul de Holod. Alături de tine-
rii participanţi au fost părintele protopop Tătar Ioan şi 
membrii ai Biroului Pastoral.

Ne bucurăm, dragi tineri, pentru timpul petrecut 
împreună cu voi întru Domnul, vă mulţumim pentru 
participare şi, până data viitoare, cu siguranţă se vor 
acomoda cu platforma Zoom şi ceilalţi colegi ai voştri 
care îşi propuseseră să se conecteze. Mulţumim de-ase-
menea părintelui protopop Tătar Ioan pentru implicare.

Protopopiatul Marghita
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Protopopiatul Tășnad
Miercuri, 28 .octombrie 2020, s-au reunit în me-

diul on-line tinerii din protopopiatul de Tăşnad,  alături 
de părintele protopop Hendea Aurel, părintele Holhoș 
Florin,  paroh în localitățile Chisău și Săuca, dar şi res-
ponsabil cu pastoraţia tineretului în protopopiatul de 
Tășnad, membrii Biroului Pastoral.

Atmosfera a fost una plăcută și prietenoasă, iar 
tinerii s-au bucurat de mai multe surprize.

Părintele protopop Hendea Aurel i-a încurajat 
pe tineri să ia exemplul profetului Ieremia. Părintele  
Holhoș Florin a salutat inspirația părintelui Popa Paul 
de a alege pentru cateheză un text atât de util și încura-
jator din profetul Ieremia, care să-i provoace pe tineri 
să  facă alegeri foarte bune în viață fără a se teme.

Mulțumim tinerilor pentru deschidere și pentru 
implicare.

Reţinem concluzia unuia dintre cei mai mici par-
ticipanţi la cateheză (prenume, 10 ani): ,,Dumnezeu va 
fi  mereu cu noi!”

Protopopiatul Zalău
De această dată, în 21 otombrie 2020,  Protopo-

piatul de Zalău a găzduit pe platforma Zoom, cateheza 
on-line destinată tinerilor din protopopiatul Zalău.

Au petrecut un timp de har împreună tineri din 
Protopopiatul de Zalău, alături da familia părintelui 
protopop Părău Valer, părintele Robotin Ciprian, vice-
paroh în Zalău şi responsabilul cu pastoraţia tineretului 
în protopopiatul de Zalău, membrii ai Biroului Pastoral.

Pe parcursul catehezei tinerii s-au implicat, ve-
nind cu opinii interesante.

Le mulţumim pe această cale atât lor, cât şi celor 
care îi îndrumă pe parcursul timpului, apropiindu-i de 
Dumnezeu.

Protopopiatul Supur
Catehezele on-line din luna octombrie s-au înche-

iat în  29 octombrie 2020. Au participat tineri din pro-
topopiatul de Supur, alături de părintele protopop Goje 
Vasile,   părintele Crişan Marius,  paroh în localitatea 
Supuru de Jos şi responsabil cu pastoraţia tineretului în 
protopopiatul de Supur, părintele Butnaru Anton, paroh 
în localitatea Bapţa, membrii Biroului Pastoral.

A rostit  un cuvânt de învăţătură pe marginea 
textului din Ieremia părintele protopop  Goje Vasile.

Părintele Crişan Marius le-a reamintit tinerilor 
că Dumnezeu este soluţia pentru problemele oameni-
lor, încutajându-i să ofere timp şi atenţie celor din jur. 
Părintele Butnaru Anton i-a îndrumat pe tineri să dea 
dovadă de perseverenţă, construită aidoma unui mo-
zaic, cu  multă răbdare, astfel încât să-şi asigure acea 
ancoră a sufl etului, care este speranţa.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că ne-a 
ajutat să ne putem întâlni astfel cu tânăra generație, 
încât aceștia să se poată ruga împreună, să parcurgă 

un pasaj valoros din Vechiul Testament, să dezbată, să 
cânte și să zâmbească, bucurându-se de prezenţa celor-
lalţi şi de surprizele pregătite.

Participanţii, într-o atmosferă caldă de comuniu-
ne şi de har, au stăruit în căutarea Împărăţiei lui Dum-
nezeu, aşa cum i-a încurajat Preasfi nţitul Virgil Bercea 
în invitaţia pe care le-a trimis-o.

Material realizat de Laura OLOGU - Biroul Pastoral
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Un milion de copii s-au rugat Rozariul
Duminică, 18 octombrie 2020, la ora 

16.00,  cu ajutorul aplicaţiei Zoom, peste 120 de 
copii din Eparhia de Oradea au participat  on-li-
ne, în mod interactiv, la Rugăciunea Rozariului 
de Bucurie. Evenimentul se înscrie în iniţiativa 
mondială de rugăciune ,,Un  milion de copii se 
roagă Rozariul” pentru pacea în lume și pentru 
unitatea în iubire, propusă de organizația Kirche 
in Not prin preşedintele acesteia, cardinal Mau-
ro Piacenza.

Preasfi nţitul Virgil Bercea a însoţit copi-
ii în rugăciune, rostind rugăciunile de început.

 Părţile de început ale celor cinci mis-
tere de bucurie au fost rostite de către părin-
ţii protopopi ori de către părinţii responsabili 
cu tineretul, cei care i-au ajutat pe copii să 
conștientizeze cât de valoros poate fi  ajutorul lor, con-
cretizat prin implicarea în rugăciune comună, sub ,,ar-
mura” Maicii Domnului, iar rugăciunile ,,Născătoare 
de Dumnezeu” au fost rostite de către copii, pe rând.

Primul mister al Rozariului de Bucurie a fost susţi-
nut de către grupul de copii din Şimleu, partea de început 
şi meditaţia fi ind în grija părintelui Mărincean Florin.

Al doilea mister al Rozariului de Bucurie a fost 
susţinut de către grupul de copii Oratoriul Maria Ima-
culata din Oradea,  prin grija părintelui îndrumător Do-
brată Traian, care a rostit partea de început.

Al treilea mister al Rozariului de Bucurie a fost 
susţinut de către grupul de copii Oratoriul Ave Miriam 
din Beiuş, coordonat de către doamna profesor Zima 
Carmen, iar meditaţia şi rugăciunea de început au fost 
rostite  de către părintele protopop Zima Zorel.

Al patrulea mister  al Rozariului de Bucurie a 
fost susţinut de către grupul de copii din Zalău, decada 
fi ind începută de către părintele protopop Părău Valer şi 
părintele responsabil Robotin Ciprian.

Al cincilea mister al Rozariului de Bucurie a fost 
susţinut de către grupul de copii Enjoy Music din Ora-
dea, îndrumat de către Ovidiu Lazăr, iar meditaţia şi 
rugăciunea de început au fost rostite  de către părintele 
Popa Paul.

Preasfi nţitul Virgil Bercea a rostiți rugăciunea de 
încheiere, adresând un cuvânt de încurajare şi mulţu-
mire copiilor, părinţilor şi tuturor celor care au făcut 
posibilă desfășurarea acestui binecuvântat moment de 
rugăciune comună.

Mulţumim Ramonei Dragoş, de-asemenea lui 
Ovidiu Lazăr.

Laura OLOGU - Biroul Pastoral

Prima cateheză pentru adulți și familii
În data de 29 octombrie 2020, începând cu ora 

19.30, un număr de peste 70 de persoane au participat 
la Prima cateheză pentru adulți și familii, prezentată 
pe zoom de către pr. Mihai Vătămănelu, Vicar general 
al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea și de pr. Mihai 
Tegzeș, cu tema: „În familie credința face diferența”.

În prima parte a catehezei s-a subliniat importanța 
credinței în semnifi cația ei pentru viața soților creștini 
și a familiei, precum și legătura profundă între credință 
și căsătorie. S-a clarifi cat în termeni simpli conceptul 
„credinței” pornind de la unele întrebări, cum ar fi : „Ce 
înseamnă, în viața de toate zilele, a avea credință? Exis-
tă ceva în viața cotidiană, normală care se aseamănă 
cu credința?” S-a arătat că, dincolo de toate limitele 
care există în viața soților, este semnifi cativ faptul că 
întotdeauna Isus îi privește în starea lor de la început 
de „chip și asemănare”. De asemenea, Isus este autorul 
chemării lor speciale: soții sunt împreună-chemați să 
descopere lumii iubirea lui Isus pentru Biserică, mirea-

sa Sa și iubirea lui Dumnezeu pentru omenire, manifes-
tată în întruparea Cuvântului în pântecele Mariei.

Cea de a doua parte a catehezei a fost dedicată 
„ecoului”: protopopii, preoții, preotesele și laicii din 
țară și din străinătate au împărtășit tuturor „perla lor 
prețioasă”, ceea ce i-a atins din tema expusă…

În fi nal Preasfi nția Sa, Episcopul Virgil BER-
CEA, i-a salutat pe toți participanții, a încurajat famili-
ile în apostolatul lor și le-a binecuvântat.

www.egco.ro
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Hramul Parohiei Prisaca
Duminica a XXIV-a după Rusalii a fost zi de săr-

bătoarea pentru comunitatea Parohiei Greco-Catolice 
din Prisaca, județul Bihor, fi ind hramul Bisericii.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost celebra-
tă de către părintele Antoniu Chifor, vicar responsa-
bil cu preoții, alături de părinte Marius Flore, parohul 
comunității.

În cuvântul de învățătură părintele vicar cu 
preoții a amintit faptul că: „Textul Evangheliei subli-
niază în mod cu totul special verbul a atinge. Femeia 
bolnavă îl atinge pe Isus și este vindecată. Isus o apucă 
pe fetița lui Iair de mână și îi redă viața. Cât este de 
important contactul cu Domnul! Toată mulțimea căuta 
să-l atingă, deoarece o forță ieșea din el și îi vindeca 
pe toți. Această forță nu are nimic magic. Este puterea 
lui Dumnezeu care acționează prin Isus și daca există 

un miracol, acesta este răspunsul la credința pe care o 
manifestăm zi de zi”.

La fi nal au fost dăruite cărți câtorva persoane 
care au susținut comunitatea ca semn de apreciere și 
mulțumire.

Eugen IVUȚ

Apariție editorială: 
„Anatomia Unei Crize 2019-2020” a Părintelui Alexandru Buzalic

A apărut recent la Galaxia Gutenberg cartea pă-
rintelui Alexandru Buzalic „Anatomia unei crize – De 
la mutațiile unei culturi în criză spre Biserica de mâi-
ne”, volum tipărit în contextul pandemiei de corona vi-
rus care a afectat întreaga lume.

Autorul, părintele Alexandru, ne spune următoa-
rele în Introducerea volumului: „Evenimentele vieții 
cotidiene construiesc istoria, iar freamătul lumii trăi-
te hic et nunc este laboratorul viu în care antropologul 
de teren experimentează fenomenul uman. Teologul, 
chemat să pornească de la fundamentele relației om – 
Dumnezeu, experimentează teologia acțiunii ecleziale, 
teologia pastorală, în același laborator al istoriei vii”.

Prefața volumului este scrisă de către Preasfi nția 
Sa Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea,  în 
care menționează următoarele:

„Omenirea mereu a trecut prin momente de criză 
și de mari pandemii, de lepră și de ciumă, de uitare și 
deznădejde, iar Biserica mereu a îndreptat atenția lumii 
către busola care ne poate călăuzi pașii și care ne dă 
un sens și un rost în viață: Isus Cristos. Surprinși, am 
constatat că nimeni nu ne poate fura rugăciunea – nici 
chiar o pandemie – rugăciunea care ne ține aproape de 
Domnul și ne menține un tonus al vieții.

Cartea pe care o ținem în mâini este într-un „alt” 
fel tot o carte de învățăminte, de îndemnuri, de rugă-
ciuni. Felicitări Părintelui Alexandru Buzalic pentru 
munca depusă și pentru bucuria cu care ne o dăruie 
nouă, tuturor.”

 Volumul poate fi  comandat aici: 
ht tps: / /ga laxiagutenberg .ro/Anatomia-unei-
crize?search=anatomia%20unei%20crize.

Eugen IVUȚ
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1,5 Lei

„Ridică-te! Te pun martor al celor pe care le-ai văzut!”
Întreaga societate este marcată de actuala pande-

mie, iar Biserica nu este scutită de consecințele aces-
teia, trebuie să mergem înainte, căutând întotdeauna 
modalități noi pentru a transmite „cu vreme și fără de 
vreme” Vestea cea Bună poporului încredințat nouă.

 La Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în 
Templu, Preasfi nția Sa Virgil Bercea, episcopul gre-
co-catolic de Oradea, a celebrat alături de un sobor de 
preoți și diaconi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în 
Catedrala „Sfântul Nicolae”, în cadrul căreia a fost de-
clarat deschis Anul Pastoral în Eparhia noastră cu tema: 
„Ridică-te! Te pun martor al celor pe care le-ai văzut!” 
din Faptele Apostolilor 26,16.

De asemenea, la începutul Sfi ntei Liturghii, au 
fost consacrate Sfi ntele Antimise folosite pentru cele-
brarea Jertfei Liturgice în Parohiile noastre.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către 
Preasfi nția Sa Virgil, iar tema anului pastoral a fost 
prezentată de către părintele Popa Paul, responsabilul 
Biroului Pastoral. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au 
fost date de către Corul „Schola Cantorum” a Semina-
rului Teologic Greco-Catolic, condus de către maestrul 
Radu Mureșan. La momentul Împărtășaniei, tineri din 
Corul „Enjoy Music” și Anda Cristea au cântat pri-
cesne și colinde, iar 2 copii au depus la icoana Maicii 
Domnului un buchet de fl ori.

Privirea a fost îndreptată din nou spre Dumnezeu 
pentru a aduce mulțumiri pentru toate darurile și haru-
rile pe care le-am primit în acest răstimp, împlinindu-se 

15 ani de la prima Sfântă Liturghie în Catedrală după 
retrocedare.

Eugen IVUȚ

400 de preoţi morți de Covid-19
Şi Bisericile catolice din Europa au plătit un preț 

foarte mare din cauza pandemiei: sunt 400 de preoţi 
şi călugări bătrâni care şi-au pierdut viaţa în lunile în 
care Coronavirusul a străbătut cu violență Europa, se-
mănând boală şi moarte. O cifră aproximativă şi im-
precisă care reiese dintr-un Raport gros redactat de 
Consiliul Conferințelor Episcopale Europene (CCEE) 
pentru a prezenta modul în care a reacționat Biserica 
în timpul pandemiei de Covid-19. Din țările scandina-
ve până în Grecia, din Anglia până în Rusia: Raportul 
este compus din schițe completate de 38 de Conferințe 
Episcopale din continent. Între țările care au plătit tri-
butul cel mai mare de victime în rândul clerului sunt 
Olanda cu 181 de morți (călugări bătrâni), Italia cu 
121 şi Spania cu 70. Reiese apoi că în rândul preoţilor, 
în Polonia au fost 10 victime, în Belgia 5, în Ucraina 
5, în Irlanda 3, în Austria 4 şi un mort în Lituania. 
Au fost diferite, de la ţară la ţară, datele de început şi 
sfârşit al restricțiilor celebrărilor liturgice. Însă ceea ce 
unește toate Conferințele Episcopale europene – spune 
la CCEE – a fost dialogul constant şi colaborarea strân-
să pe care Bisericile le-au avut cu respectivele guverne 

şi autorități competente. Închiderea edifi ciilor de cult 
în timpul lockdown-ului a fost luată ca „un act de ca-
ritate făcut pentru a asigura înainte de toate sănătatea 
cetățenilor”. Măsurile prevăzute pentru redeschiderea 
lor – de la folosirea măștilor la distanţare, accesul în 
bănci, distribuirea împărtășaniei – fac în aşa fel ca „as-
tăzi Bisericile din toată Europa să fi e locuri sigure şi 
dezinfectate”.

De M. Chiara Biagioni
(După agenția SIR, 29 septembrie 2020)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu
www.infosapientia.ro


