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Mesajul Preafericitului Cardinal Lucian cu ocazia
Octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor

Iubiți frați și surori în Cristos,
Fragmentul ales ca temă a Săptămânii de Ru-

găciune pentru Unitatea creştinilor în anul 2021, 
“rămâneți în dragostea mea: veți aduce roadă multă” 
(Ioan 15,5.9), ne îndeamnă, în actualul context al pan-
demiei, să venim cu bunătate în întâmpinarea nevoi-
lor celor din jurul nostru. Roadele bogate ale faptului 
de a fi  în dragostea Domnului presupun manifestarea 
credinței prin fapte concrete în folosul celorlalți, fi ind-
că „credinţa dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi” 
(Iacob 2,17).

Cât sunt de actuale aceste versete dumnezeiești 
pentru vremurile pe care le trăim, în mod deosebit în 
această dramă prin care trece întreaga omenire, cauzată 
de infectarea a milioane de persoane cu noul corona-
virus și de pierderea unui număr foarte mare de vieți 
omenești! Această conștientizare trebuie să ne des-
chidă inimile către Spiritul lui Dumnezeu, și implicit 
către frații noștri, pentru a putea să ne împărtășim din 
bogăția spirituală care sălășluiește în cei de lângă noi.

În contextul prezentei Săptămâni de Rugăciune 
pentru Unitate, doresc să evoc fi gura călugărului gre-
co-catolic Mihai Neamțu, a cărui Cauză de beatifi care 
și canonizare s-a desfășurat în Arhieparhia noastră de 
Alba Iulia și Făgăraș. Acest monah exemplar, într-o 
discreție și o smerenie desăvârșite, a venit de-a lungul 

întregii sale vieți în întâmpinarea suferințelor spirituale 
și trupești ale semenilor săi indiferent de confesiune, 
urmând pilda Divinului Învățător: „a umblat făcând 
bine şi vindecând” (Fapte, 10,38).

Și noi cu toții trebuie să ne angajăm în activi-
tatea ecumenică și să o socotim ca pe o datorie a fi e-
cărui creștin luminat de credință și călăuzit de iubire, 
punând în practică cele scrise de Sfântul Apostol Pavel 
creștinilor din Roma: „iubirea lui Dumnezeu a fost re-
vărsată în inimile noastre prin Spiritul Sfânt”; de aceea, 
„speranța noastră nu înșală” (Rom 5,5). „Este speranța 
unității creștine, ce-și are izvorul dumnezeiesc în uni-
tatea treimică a Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt” (din 
Scrisoarea enciclică a Sfântului Ioan Paul al II-lea, Ut 
Unum Sint, nr. 8).

Cu siguranță, activitățile pe care le desfășurăm 
în această Săptămână reprezintă un semn concret al 
dorului de unitate care se înfăptuiește prin rugăciune, 
prin iertare, prin dragoste, prin dialog deschis și prin 
inițiative comune cu alți creștini, dar mai ales prin ade-
văr, evitând pericolele unui fals irenism, al indiferen-
tismului și al excesului de zel (cf. can. 905 din Codul 
Canoanelor Bisericilor Orientale), fi indcă doar Adevă-
rul ne va face liberi (cfr. Ioan 8,32).

Pe acest drum de apropiere în rugăciune cu 
ceilalți, noi, creștinii români greco-catolici, nu doar 
credem în unitate, „ca toți să fi e una” (In 17,21), ci, așa 
cum afi rma Sfântul Ioan Paul al II-lea, noi mărturisim 
prin însăși fi ința noastră, „de trei secole, prin sacrifi cii 
uneori nemaiauzite” credința noastră în unitate. Avem 
cu toții datoria, după cum ne-a îndemnat Sfântul Părin-
te Papa Francisc la Dumnezeiasca Liturghie din 2 iunie 
2019 pe Câmpia Libertății de la Blaj, să continuăm să 
luptăm asemenea Fericiților Episcopi martiri împotriva 
noilor ideologii care apar și care încearcă să-i dezrădă-
cineze pe oameni din cele mai bogate tradiții culturale 
și religioase, și să facem să aibă întâietate fraternitatea 
și dialogul asupra diviziunilor. „Domnul să ne învețe 
aceste adevăruri: certitudinea de a fi  fost iubiți mai întâi 
și curajul de a-i iubi pe frați” (Omilia Papei Francisc 
din Capela ”Sfânta Marta”, 10 ianuarie 2020).

Binecuvântăm prezenta culegere de texte și 
meditații și pe ostenitorii acesteia, invocând de la Dom-
nul Isus, unicul Mântuitor al omenirii, prin Spiritul 
Sfânt, haruri alese asupra celor care se dăruiesc pentru 
înfăptuirea unității tuturor ucenicilor Săi.

† Lucian Cardinal Mureşan
Arhiepiscop Major

al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
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Chemarea discipolilor și chemarea noastră
17.01.2021

 Alocuţiunea Papei Francisc la Rugăciunea Angelus

Iubiți frați și surori, bună ziua!
Evanghelia din această a doua duminică din 

Timpul de peste an (cf. In 1,35-42) prezintă întâlnirea 
lui Isus cu primii Săi discipoli. Scena se desfășoară la 
râul Iordan, în ziua de după botezul lui Isus. Însuși Ioan 
îl indică pe Mesia celor doi cu aceste cuvinte: „Iată 
mielul lui Dumnezeu!” (v. 36). Și acei doi, încrezându-
se în mărturia Botezătorului, merg în urma lui Isus. El 
își dă seama și întreabă: „Ce căutați?”, iar ei îl întreabă: 
„Învățătorule, unde locuiești?” (v. 38).

Isus nu răspunde: „Locuiesc la Cafarnaum sau 
la Nazaret”, ci spune: „Veniți și vedeți” (v. 39). Nu 
un bilet de vizită, ci invitația la o întâlnire. Cei doi îl 
urmează și în acea după-amiază rămân cu El. Nu este 
greu să ni-i imaginăm așezați punându-i întrebări și 
mai ales ascultându-l, simțind că inima lor se încălzește 
tot mai mult în timp ce Învățătorul vorbește. Observă 
frumusețea de cuvinte care răspund la speranța lor cea 
mai mare. Și dintr-o dată descoperă că, în timp ce în 
jur se face seară, în ei, în inima lor, explodează lumina 
pe care numai Dumnezeu o poate dărui. Un lucru care 
atrage atenția: unul dintre ei, după șaizeci de ani, sau 
poate mai mult, a scris în evanghelie: „Erau cam ora 
patru după-amiază” (In 1,39), a scris ora. Și acesta este 
un lucru care ne face să ne gândim: fi ecare întâlnire au-
tentică cu Isus rămâne în amintirea vie, nu se uită nicio-
dată. Atâtea întâlniri le uiți, însă întâlnirea adevărată cu 
Isus rămâne mereu. Și aceștia, cu mulți ani după aceea, 
își aminteau și ora, care le-a schimbat viața. După ace-
ea, când ies din această întâlnire și se întorc la frații lor, 
această bucurie, această lumină iese năvalnic din inimi-
le lor ca un fl uviu umfl at. Unul dintre cei doi, Andrei, 
îi spune fratelui Simon – pe care Isus îl va numi Petru 
atunci când îl va întâlni: „L-am găsit pe Mesia” (v. 41). 
Au ieșit siguri că Isus era Mesia, siguri.

Să ne oprim un moment la această experiență a 
întâlnirii cu Cristos care îi cheamă să fi e cu El. Fieca-
re chemare a lui Dumnezeu este o inițiativă a iubirii 
Sale. El este cel care ia inițiativa mereu, El te chea-
mă. Dumnezeu cheamă la viață, cheamă la credință și 
cheamă la o stare deosebită de viață: „Eu te vreau pe 
tine aici”. Prima chemare a lui Dumnezeu este aceea la 
viață, cu care ne constituie ca persoane; este o chemare 
individuală, pentru că Dumnezeu nu face lucrurile în 
serie. După aceea Dumnezeu cheamă la credință și la 
a face parte din familia Sa, ca fi i ai lui Dumnezeu. În 
sfârșit, Dumnezeu cheamă la o stare deosebită de viață: 
să ne dăruim pe noi înșine în viața de căsătorie, în cea a 
preoției sau a vieții consacrate. Sunt moduri diferite de 
a realiza proiectul lui Dumnezeu, cel pe care El îl are 
cu fi ecare dintre noi, care este mereu un plan de iubi-

re. Dumnezeu cheamă mereu. Și bucuria cea mai mare 
pentru fi ecare credincios este să răspundă la această 
chemare, să se ofere în întregime pe sine însuși în sluj-
ba lui Dumnezeu și a fraților.

Frați și surori, în fața chemării Domnului, care 
poate să vină la noi în mii de moduri chiar prin persoa-
ne, evenimente fericite și triste, uneori atitudinea noas-
tră poate să fi e de refuz – „Nu… Mi-e frică…” -, refuz 
pentru că ea ni se pare în contrast cu aspirațiile noastre; 
precum și frica, pentru că o considerăm prea angajantă 
și incomodă: „Oh, nu voi reuși, mai bine nu, mai bine 
o viață mai liniștită… Dumnezeu acolo, eu aici”. Însă 
chemarea lui Dumnezeu este iubire, trebuie să încer-
căm să găsim iubirea care este în spatele oricărei che-
mări, și se răspunde la ea numai cu iubirea. Acesta este 
limbajul: răspunsul la o chemare care vine din iubire 
este numai iubirea. La început există o întâlnire, ba 
chiar există întâlnirea cu Isus, care ne vorbește despre 
Tatăl, ne face cunoscută iubirea Sa. Și atunci și în noi 
apare spontană dorința de a-l comunica persoanelor pe 
care le iubim: „Am întâlnit Iubirea”, „l-am întâlnit pe 
Mesia”, „l-am întâlnit pe Dumnezeu”, „l-am întâlnit pe 
Isus”, „am găsit sensul vieții mele”. Într-un cuvânt: „L-
am găsit pe Dumnezeu”.

Fecioara Maria să ne ajute să facem din viața 
noastră o cântare de laudă adusă lui Dumnezeu, ca răs-
puns la chemarea Sa și ca împlinire umilă și bucuroasă 
a voinței Sale. Însă să nu uităm aceasta: pentru fi ecare 
dintre noi, în viață, a existat un moment în care Dum-
nezeu s-a făcut prezent mai puternic, cu o chemare. Să 
nu uităm aceasta. Să mergem înapoi la acel moment, 
pentru ca amintirea acelui moment să ne reînnoiască 
mereu în întâlnirea cu Isus.

După Angelus, Sfântul Părinte a spus următoarele:

(...) Începe Săptămâna de Rugăciune pentru 
Unitatea Creștinilor. Anul acesta tema face referință la 
avertismentul lui Isus: „Rămâneți în iubirea Mea și veți 
aduce rod mult” (cf. In 15,5-9). Luni, 25 ianuarie, vom 
încheia cu celebrarea Vesperelor în Bazilica San Pao-
lo fuori le mura, împreună cu reprezentanții celorlalte 
comunități creștine prezente la Roma. În aceste zile ne 
rugăm împreună pentru ca să se împlinească dorința lui 
Isus: „Ca toți să fi e una” (In 17,21). Unitatea, care me-
reu este superioară confl ictului.

Adresez salutul meu vouă care sunteți conectați 
prin mijloacele de comunicare socială. Urez tuturor o 
duminică frumoasă. Și vă rog, nu uitați să vă rugați 
pentru mine. Poftă bună și la revedere!
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A trecut la casa Tatălui Ceresc
Preasfi nția Sa Florentin CRIHĂLMEANU,

Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla

Cu profundă durere sufl etească, aducem la cunoștința tuturor credincioșilor greco-catolici 
și a tuturor românilor că marți, 12 ianuarie 2021, la ora 15:20, Preasfi nția Sa Florentin 
CRIHĂLMEANU, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, s-a stins subit din 
viață la Mănăstirea Congregației Surorilor Maicii Domnului din Cluj-Napoca.

Preasfi nția Sa Florentin Crihălmeanu, Epi-
scop al Eparhiei de Cluj-Gherla (2002-2021), a trecut 
pe neașteptate la Casa Tatălui, în data de 12 ianuarie 
2021, la Mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napo-
ca, spre întristarea preoților, persoanelor consacrate, a 
credincioșilor pe care i-a avut în păstorire și a tuturor 
celor care l-au cunoscut și prețuit. Ofi ciile legate de 
despărțirea de regretatul Ierarh s-au desfășurat în cele 
două sfi nte locașuri emblematice pentru eparhie, Cate-
drala episcopală „Schimbarea la Față” (B-dul Eroilor 
nr. 10) și Catedrala în construcție din Piața Cipariu, de-
dicată Martirilor și Mărturisitorilor Sec. al XX-lea.

Vineri 15 ianuarie 2021, trupul neînsufl ețit al 
blândului Ierarh a fost depus în Catedrala „Schimbarea 
la Față”. Aici, pe parcursul întregii zile, în buna-mi-
reasmă spirituală a rugăciunii persoanelor consacrate 
credincioșii și-au luat bun-rămas, programul culmi-
nând cu sosirea și rugăciunea Ierarhilor catolici de 
ambele rituri din România. Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, 
în prezența Ierarhilor, s-a celebrat Sfânta Liturghie în 
Catedrala episcopală, prilej cu care și preoții Eparhi-
ei de Cluj-Gherla și-au luat bun rămas de la Păstorul 
lor. Apoi, în jurul orei 10.30 sicriul a fost transferat la 
Catedrala din Piața Cipariu și depus pe esplanada din 
fața complexului catedralei. Aici s-au adunat în jur de 
1000 de credincioși, peste o sută de preoți, călugări, 
călugărițe, care, înfruntând frigul de -7℃, au venit să 
îi aducă un ultim omagiu și să se roage pentru sufl etul 
Preasfi nțitului părinte Florentin.

Ceremonia a fost ofi ciată de PSS Claudiu Pop, 
Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Blajului, având ală-
turi pe IPSS Aurel Percă, Arhiepiscop și Mitropolit de 
București și Președinte al Conferinței Episcopilor Cato-
lici din România (CER) și cei mai mulți dintre Episcopii 
CER, pe PSS Anton Coșa, Episcop de Chișinău și pr. 
Marius Cerghizan, Vicar general al Eparhiei de Cluj-
Gherla. Au participat și trei Episcopi ai Bisericii Orto-
doxe: IPSS Mitropolit Andrei Andreicuț, PS Benedict 
Bistrițeanul, Episcop-vicar și PSS Vasile Flueraș care, 
deși afl at sub povara bolii, a ținut să își aducă omagiul și 
rugăciunea. Răspunsurile și cântările la înmormântare au 
fost date de un cor format din preoți și studenți teologi 
condus de pr. Gabriel Marincaș, paroh la Gherla.

Numeroși au fost reprezentanții autorităților lo-
cale și centrale prezenți: Primarul mun. Cluj-Napoca, 
Emil Boc, prefectul jud. Cluj, Mircea Abrudean, minis-
trul Agriculturii, Adrian Oros, senatorul Vasile Dâncu, 
fostul deputat Florin Stamatian, fostul senator Marius 
Nicoară, autorități militare, intelectuali, profesori uni-
versitari, cu toții s-au rugat și au onorat personalitatea 
Ierarhului mutat la Cer, aducând astfel o ultimă dovadă 
a stimei pe care i-o poartă. Armata României și Jandar-
meria Română și-au arătat respectul și aprecierea față 
de personalitatea Preasfi nției Sale Florentin prin ono-
ruri militare, cu gardă de onoare, muzică de trompetă și 
salvă de focuri de arme la fi nal.

După rugăciune, PSS Claudiu Pop a citit mesajul 
Sfântului Părinte Papa Francisc, în care Suveranul Pon-
tif își exprimă dorința de a-și manifesta apropierea spi-
rituală și unirea la doliul Bisericii din România. „Ex-
primându-mi sincere condoleanțe Preafericirii voastre, 
preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor 
Eparhiei de Cluj-Gherla, împart din inimă tuturor bi-
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necuvântarea apostolică” a transmis Papa. S-a citit apoi 
mesajul Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, 
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu 
Roma, Greco-Catolică, în memoria Episcopului Flo-

rentin trecut la Domnul, pe care l-a caracterizat astfel: 
„Ales de Dumnezeu și chemat la slujirea arhierească, a 
dus lumina și adevărul lui Cristos semenilor, a mângâ-
iat și a întărit pe cei afl ați în suferință și a fost semn al 
milostivirii lui Dumnezeu”. S-a amintit de contribuția 
Preasfi nției Sale Florentin la renașterea Bisericii Ro-
mâne Unite, renaștere „însufl ețită de moștenirea marti-
rilor”. Totodată, Preafericirea Sa a adus mulțumire lui 
Dumnezeu: „pentru mărturia și pentru munca neobosi-
tă a Ierarhului Florentin în păstorirea turmei ce i-a fost 
încredințată”.

Și-a exprimat de asemenea recunoștința „pen-
tru activitatea desfășurată în calitate de membru al 
Consiliului Pontifi cal pentru Promovarea Unității 
Creștinilor, participând la numeroase întâlniri ale Co-
misiei Internaționale Mixte pentru Dialog Teologic 
între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, unde s-a 
evidențiat prin promovarea unei culturi a dialogului și a 
întâlnirii cu ceilalți frați în credință. Chipul său de sluji-
tor credincios al lui Dumnezeu Cel în Treime adorat, al 

Evangheliei și al Bisericii noastre, de îndrumător al ti-
nerilor, va rămâne viu în sufl etele noastre și ale tuturor 
celor care l-au cunoscut”, a arătat Preafericitul Părinte, 
invitând la rugăciune adusă lui Dumnezeu pentru odih-

na sufl etului „slujitorului său credincios, prin mijloci-
rea Maicii Sfi nte, a Sfântului Iosif, Patronul Eparhiei 
de Cluj-Gherla și a Fericiților episcopi martiri. Dom-
nul să primească sufl etul ales al bunului său slujitor și 
să-l așeze-n Ierusalimul cel ceresc. Întăriți de iubirea 
milostivă a Mântuitorului, transmitem tuturor celor de 
față, în mod cu totul deosebit iubitului său tată Corneliu 
și cuvioasei surori Maria Letiția, gânduri de încurajare 
și de împărtășire a durerii sufl etești, asigurându-vă pe 
toți de apropierea spirituală și de rugăciunile noastre”, 
a încheiat PF Lucian mesajul cu ocazia Funeraliilor 
Preasfi nției Sale Florentin.

În încheiere, pr. Marius Cerghizan, Vicar general 
al Eparhiei de Cluj-Gherla a evocat personalitatea celui 
care i-a fost Episcop, Preasfi nția Sa Florentin, în aceas-
tă zi „tristă, binecuvântată și însemnată în viața Biseri-
cii noastre”. A amintit mai întâi cuvintele Sf. Apostol 
Pavel, deseori invocate de PSS Florentin: „«Amintiți-
vă de mai marii voștri, care v-au predicat cuvântul lui 
Dumnezeu și, priviți cu luare aminte cum și-au înche-
iat viața și urmați-le credința!» (cf Evr 13,7) și a spus: 

„Acum se alătură venerabililor Ierarhi care au purtat cu 
vrednicie toiagul de Arhipăstori ai Eparhiei noastre”. 
Evocând cuvintele Sf. Benedict: „Christo omnino nihil 
praeponant” (Să nu pună nimic înaintea lui Cristos), a 
amintit că, sub semnul acestor cuvinte, Episcopul Flo-
rentin „și-a așezat întreaga misiune episcopală; adică, 
Cristos să fi e întotdeauna primul slujit. Astfel, la fun-
damentul misiunii sale episcopale stă iubirea față de 
Cristos și dorința fermă de a-l sluji, prin aproapele, în 
adevăr și dreptate”.

Pr. Marius a arătat în continuare cum, PSS Flo-
rentin, prin „anii rodnici de păstorire și apostolat, ani 
încununați de frumoase împliniri pastorale”, a pus în 
lumină identitatea Bisericii Greco-Catolice, „așa cum 
a fost evidențiată de către Sfântul Pontif Ioan-Paul al 
II-lea în Scrisoarea apostolică la al treilea centenar al 
Unirii Bisericii Greco-Catolice din România cu Bise-
rica Romei”, în care, „prezenta cele șase elemente de-
fi nitorii pentru identitatea Bisericii Greco-Catolice din 
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România, trei cu caracter teologic: Cuvântul lui Dum-
nezeu, Învățătura Sfi nților Părinți și Tradiția bizantină; 
și trei cu caracter istoric: Unirea cu Scaunul Apostolic 
al Romei, rănile persecuțiilor secolului al XX-lea și la-

tinitatea poporului român”.
Totodată, PSS Florentin „a continuat și susținut 

refacerea patrimoniului ecleziastic. A încurajat forma-
rea permanentă a preoților, a colaborat cu persoanele 
consacrate, Ordinele și Congregațiile de viață consa-
crată, a făcut vizite pastorale, a dezvoltat sectorul so-
cial-caritativ și a promovat dialogul ecumenic la nivel 
local, național și internațional bazat pe caritate, cu res-
pectarea adevărului și a dreptății. Și-a propus să forme-
ze o adevărată familie în credință, o familie cu sufl et 
creștin românesc, de nobilă gintă latină, îmbrăcată în 
haina rituală a tradiției bizantine, o familie care, păs-
trând comuniunea cu Biserica Universală Catolică, să 
își păstreze zestrea rituală și a tradițiilor particulare, așa 
cum au dorit înaintașii noștri. O familie care să găseas-
că prin credință răspunsurile la problemele multiple ale 
tumultosului început de mileniu, o familie care să își 
găsească un loc demn în cadrul marii familii europene”.

Semnifi cative pentru episcopatul Ierarhului 
clujean, au fost citate și cuvintele Sf. Augustin, în a 
căror lumină și-a pus anii de arhipăstorire: „Ajutați-
mă pentru a vă putea ajuta. Acordați-mi încredere 
pentru a vă putea sluji. Ascultați-mă, pentru ca să pot 
propovădui. Participați la celebrările liturgice, pentru 
ca să pot binecuvânta și sfi nți. Urmați-mă, pentru ca 
să vă pot conduce pe calea spre Hristos. Sunt gata să o 
fac cu inima deschisă și liberă față de orice atașament 
material sau uman, numai pentru preamărirea lui 
Dumnezeu și mântuirea sufl etelor noastre„. Pr. Ma-
rius Cerghizan, cu emoție în glas, a reluat la fi nal un 
fragment din testamentul Preasfi nției Sale Florentin, 
în care acesta spunea: „Rog pe Bunul și Atotputerni-
cul Dumnezeu să mă ierte pentru toate nevredniciile 
și să nu îmi socotească toate fărădelegile și, cu pu-
terea Lui, să facă în așa fel încât moartea mea să fi e 
de folos pentru creștinii credincioși. Clerului și per-

soanelor consacrate, tatălui Cornel, fratelui Mușat și 
sorei Letiția, rudelor și iubiților credincioși le cer să 
se roage pentru sufl etul meu păcătos, să pot dobândi 
la timpul rânduit un colț de rai.”

În comuniune de rugăciune pentru sufl etul 
Preasfi nției Sale Florentin, părintele vicar a mulțumit 
pentru toate mesajele de condoleanțe primite, a 
mulțumit de asemenea celor care s-au implicat în orga-
nizarea Funeraliilor: „Instituției Prefectului Județului 
Cluj, Primăriei Mun. Cluj-Napoca, Inspectoratului 
Județean de Urgență, Direcției de Sănătate Publi-
că – Cluj, Jandarmeriei, Poliției, Armatei și tuturor 
instituțiilor care ne-au fost alături”. Și a încheiat apoi 
cu rugăciune: „Fie ca Lumina Celui care a spus: «Eu 
sunt Învierea și Viața, cel ce crede în Mine, chiar dacă 
va muri, va trăi», să strălucească în sufl etul Preasfi nției 
Sale Florentin, iar drumul vieții sale încheiat aici, pe 
pământ, să fi e încununat de răsplata cuvenită drepților 
la ospățul etern, de-a dreapta gloriei cerești a Tatălui, 
dimpreună cu Fiul, în iubirea Spiritului Sfânt. Să-i fi e 
odihna în Lumina veșniciei înveșmântată, iar memoria, 
în sufl ete, cu reverență, păstrată. Odihnească-se în pa-
cea Domnului, binecuvântată. Amin”.

După ceremonie, sub semnul onorurilor militare 
cu impresionante salve de focuri de armă, în procesiu-
ne solemnă, Arhiereii l-au condus pe ultimul drum pe 
cel devenit de acum nouă piatră de temelie Bisericii lui 
Cristos, Preasfi nția Sa Florentin Crihălmeanu. Trupul 
Episcopului de Cluj-Gherla a fost așezat în cripta de 
la demisolul catedralei, alături de cel al Arhiepiscopu-
lui ad personam George Guțiu, adormit în Domnul în 
urmă cu 10 ani (la 8 mai 2011), unde vor rămâne în 
așteptarea măritei Învieri. Fie ca Mântuitorul, Domnul 
Isus Cristos pe care PSS Florentin L-a urmat și slujit 
cu credință până la moarte, să primească rugăciunea 
acestor zile de profundă întristare, să coboare mângâ-
iere peste sufl etele celor rămași, iar sufl etul Ierarhului 
mult-regretat, Florentin Crihălmeanu, să îl primească 
în înalt, în lumină. Dumnezeu să îl odihnească în pace!

www.eparhiaclujgherla.ro
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Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan,
Arhiepiscop Major de Făgăraș și Alba Iulia
Am afl at cu durere vestea trecerii la Domnul a Preasfi nției Sale Florentin Crihălmeanu, Episcop eparhial de 

Cluj-Gherla și înălțând rugăciuni fi erbinți către Dumnezeu pentru a-i oferi acestui zelos păstor răsplata promisă slu-
jitorilor Săi fi deli, doresc să-mi manifest apropierea spirituală și mă unesc cu doliul acestei Biserici.

Exprimându-mi sincere condoleanțe Preafericirii Voastre, preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor Eparhiei 
de Cluj-Gherla, împart din inimă tuturor binecuvântarea apostolică.

Sfântul Părinte
 Papa Francisc

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc

Mesajul PF Cardinal Lucian 
Cu multă tristețe am primit vestea întoarcerii 

subite în Casa Tatălui, pe data de 12 ianuarie 2021, a 
preaiubitului nostru Frate în Cristos, Episcopul Florentin 
Crihălmeanu, Eparhul Eparhiei de Cluj-Gherla. Doresc 
să-mi exprim comuniunea în rugăciune și să mă alătur în 
aceste momente grele familiei, confraților întru episco-
pat, preoților și persoanelor consacrate, tuturor celor care 
l-au cunoscut și l-au stimat, bunilor credincioși greco-ca-
tolici ai Eparhiei de Cluj-Gherla, întregii noastre Biserici 
și tuturor oamenilor de bună credință.

Amintesc cu recunoștință viața plină de zel și 
slujirea plină de credință a Episcopului Florentin. Fi-
gura sa de slujitor credincios al lui Dumnezeu, al Bise-
ricii Greco-Catolice, de îndrumător al tinerilor, de om 
de cultură cu o temeinică pregătire teologică, deschis la 
dialogul ecumenic și atent la nevoile celor în difi cultăți, 
va rămâne vie în sufl etele noastre și ale tuturor acelora 
care l-au cunoscut.

Isus, Cel ce a înviat glorios din morți pentru noi 

și pentru a noastră mântuire, îi spune astăzi slujitorului 
Său Florentin și nouă tuturor: Eu sunt, nu vă temeți. Și 
ne cheamă la a fi  încrezători, ne cheamă la speranță. 
Cristos este Poarta prin care, dacă va intra cineva, se va 
mântui (cfr. Ioan 10,9). De la speranţă, Mântuitorul ne 
conduce prin Crucea Lui la mântuire:

„prin nădejde ne-am mântuit“ (Romani 8,24).
Ne unim în rugăciune pentru odihna sufl etului 

slujitorului Său credincios Ierarhul Florentin. Prin mij-
locirea Maicii Sfi nte, a Sfântului Iosif, Patronul Epar-
hiei de Cluj-Gherla și a Fericiților Episcopi Martiri, 
Domnul să primească sufl etul ales al Bunului Său sluji-
tor și să-l așeze în Ierusalimul cel Ceresc.

În veci pomenirea lui!

† Lucian Cardinal Mureşan
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite 

cu Roma, Greco-Catolică

Mesajul Conferinței Episcopilor din România

Arhiepiscopul Mitropolit de București, ÎPS 
Aurel Percă, Președintele Conferinței Episcopilor din 
România (CER), împreună cu toți ierarhii catolici din 
România, au afl at de trecerea la Domnul a Preasfi nției 
Sale Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, 
motiv de durere din cauza despărțirii de un confrate și 
de speranță în spiritul învierii promise de Mântuitorul.

„Am primit cu mare surprindere și tristețe ves-
tea că PSS Florentin Crihălmeanu a plecat dintre noi. 
PSS Florentin Crihălmeanu a fost un om al rugăciunii, 
un ierarh care a fost apropiat de oameni, un păstrător 
fi del al depozitului credinței catolice, care a cunoscut 
și experiența Bisericii Greco-Catolice din clandestini-
tate. Este o mare pierdere pentru Biserica Catolică din 
România și în special pentru Eparhia Greco-Catolică 
de Cluj-Gherla, al cărei păstor a fost timp de aproape 
19 ani. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i dea odihna 
veșnică, iar pe fi ii săi sufl etești și pe credincioșii pe care 
i-a păstorit cu atâta dăruire să-i întărească în speranță și 

credință”, afi rmă ÎPS Aurel Percă.
Conform Biroului de Presă al Eparhiei Greco-

Catolice de Cluj-Gherla, „în ciuda faptului că starea 
sănătății Preasfi nției Sale se ameliorase în urma infec-
tării cu Covid-19 și se apropia de sfârșitul perioadei 
de carantinare, s-a confruntat cu o criză acută cardio-
respiratorie”. Deși s-au aplicat toate procedurile de 
resuscitare, PSS Florentin Crihălmeanu s-a stins subit 
din viață pe 12 ianuarie, la Mănăstirea Congregației 
Surorilor Maicii Domnului din Cluj-Napoca.

Episcopii de ambele rituri din România vor 
înălța rugăciuni către Dumnezeu pentru odihna 
veșnică a iubitului ierarh clujean și pentru pacea su-
fl etească a credincioșilor din Eparhia Greco-Catolică 
de Cluj-Gherla.

PSS Florentin CRIHĂLMEANU s-a născut în 
Iaşi, la 17 septembrie 1959. Între 1979-1984, a urmat 
cursurile Facultăţii de Mecanică din cadrul Institutului 
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Politehnic, Cluj-Napoca. După ce în 1986 a început în 
clandestinitate studiile pentru preoție, a fost hirotonit 
preot la data de 9 septembrie 1990 de către PS George 
Guţiu.  A studiat la Roma în perioada 1990-1994, iar pe 
7 iulie 2005 a susţinut Teza de Doctorat la Facultatea 
de Teologie din cadrul Universităţii Pontifi cale Urbani-
ana din Roma.

La 9 noiembrie 1996 a fost numit Episcop auxi-
liar al Eparhiei de Cluj-Gherla, fi ind consacrat Episcop 

la 6 ianuarie 1997, la Roma, de către Sfântul Papă Ioan 
Paul al II-lea.

În data de 18 iulie 2002, a fost numit al optulea 
Episcop eparhial de Cluj-Gherla, iar la 6 august 2002 a 
fost înscăunat în Catedrala Schimbarea la Față.

PSS Florentin Crihălmeanu a fost Președintele 
Comisiei pentru Viața Consacrată a CER.

A trecut la cele veșnice pe 12 ianuarie 2021.
www.bisericacatolica.ro

Mesajul Preasfi nției Sale Virgil Bercea
Preafericite Părinte Cardinal Lucian Mureșan,
Preacucernice Părinte Vicar General
Marius Cerchizan,

Cu sufl etul cernit, dar plin de încredere în voința 
Domnului, care l-a chemat la Sine pe iubitul nostru 
frate Preasfi nțitul Florentin, doresc să împărtășesc, îm-
preună cu întreaga comunitatea a Eparhiei de Oradea, 
durerea clerului și a credincioșilor Eparhiei Greco-
Catolice de Cluj-Gherla pentru neașteptata și greaua 
despărțire de inegalabilul său Păstor.

Mare om a fost Preasfi nțitul Florentin! Prelat 
distins, cultivat, de o sensibilitate aparte, un om prin-
tre oameni! L-am cunoscut bine şi l-am apreciat pen-
tru bunătatea şi credința pe care le mărturisea, pentru 
seninătatea, smerenia şi spiritualitatea pe care le ema-
na, pentru umorul și jovialitatea sa, pentru umilința şi 
iubirea pe care le trăia şi le dăruia lumii în cotidianul 
vieții. Astăzi este dincolo de zări, în „Casa Tatălui”, cu 
drepții printre sfi nți și, de acolo ne însoțește, împreu-
nă cu sfi nții noștri episcopi martiri pe toți oamenii de 
bună-credința cu rugăciunea şi cu inima sa iubitoare.

Plecând dintre noi, lasă în urmă mesajul unei vieți 
pline, trăite în folosul celorlalți, o mărturie a unui preot 
și slujitor adevărat. Iar noi, cei care l-am cunoscut, îl pur-
tăm în gândurile noastre cele mai sfi nte și în rugăciunile 
noastre. Din adâncul inimii țin să vă asigur de comuni-
unea, împreună cu frații mei preoți și bunii credincioși, 
în încercarea tuturor celor care l-au iubit pe Preasfi nțitul.

Şi noi, cei care l-am cunoscut, îl purtăm în gân-
durile noastre cele mai sfi nte şi în rugăciunile noastre.

Fie ca Marele arhiereu Isus Cristos să așeze su-
fl etul Preasfi nțitului nostru Episcop Florentin în ceata 
sfi nților Săi slujitori, în lumina, pacea şi iubirea Prea-
sfi ntei Treimi.

Bunul Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în 
pace iar pomenirea lui să fi e din neam în neam!

+ Virgil Bercea
Episcop de Oradea

Mesajul PSS Alexandru Mesian și PSS Călin Ioan Bot
Reverendissime Monseniore Protosincel
Dumitru Marius Cerghizan,
Îndoliată familie Crihălmeanu,

Am afl at cu tristețe că azi, 12 ianuarie 2021, fra-
tele nostru drag întru Cristos – Preasfi nțitul Florentin 
Crihălmeanu – a trecut la cele veșnice.

A slujit Biserica lui Cristos ca preot 31 de ani, 
iar ca episcop 24 de ani, într-o perioadă foarte grea, 
când Biserica Greco-Catolică din România și-a reîn-
ceput activitatea în libertate, după 40 de ani de cruntă 
persecuție. Am colaborat foarte bine în toată această 
perioadă.

Plecarea sa dintre noi constituie o foarte mare 
pierdere pentru Biserica Română Unită, pentru 
credincioși și pentru familia sa.

Împreună cu Preasfi nțitul Călin Ioan Bot, Epi-
scop Auxiliar de Lugoj și cu întreg clerul și credincioșii 

Eparhiei de Lugoj, ne unim în rugăciune implorând 
bunătatea nemărginită a lui Dumnezeu să-i dea odihnă 
veșnică, iar familiei îndoliate mângâiere.

Vă rugăm să primiți din partea noastră sincere 
condoleanțe.

În veci pomenirea Lui!
Requiescat in pace!
 

 Alexandru Mesian
Episcop de Lugoj

Călin Ioan Bot                                              
Episcop Auxiliar

www.episcopialugoj.ro
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Părintelui Marius Cerghizan,
Vicar general al Eparhiei de Cluj-Gherla

Scumpă este înaintea Domnului moartea 
cuvioșilor Lui. (Ps.115,6)

 
Onorate părinte vicar,
Vestea plecării dintre noi a Preasfi nțitului Flo-

rentin Crihălmeanu, episcopul greco-catolic de Cluj-
Gherla, a îndoliat întreaga eparhie a cărui păstor și pă-
rinte a fost și a întristat pe toți acei care l-au cunoscut: 
preoți, persoane consacrate și credincioși.

Precum un fulger pe cerul senin, vestea trecerii 
la casa Tatălui ceresc a cunoscutului ierarh, ne-a sur-
prins pe toți și lasă în sufl etele noastre amintirea nesta-
torniciei vieții pământești.

Chipul Bunului Păstor care își pune viața pen-
tru oile Sale s-a refl ectat în misiunea și pe chipul 
Preasfi nțitului Florentin în cei 24 ani de episcopat, din-
tre care 19 în slujirea istoricei eparhii de Cluj-Gherla. 

Ierarh devotat slujirii Evangheliei și misiunii 
încredințate de a învăța, sfi nți și călăuzi poporul cre-
dincios, s-a evidențiat prin zelul rugăciunii și al aposto-
latului, precum și prin dragostea față de studiul Sfi ntei 
Scripturi, din care s-a hrănit el însuși și pe ceilalți, prin 
cuvântul proclamat cu timp și fără timp, după spusele 

sfântului apostol Pavel.
Devotamentul slujirii arhierești a putut fi  remar-

cat din multele vizite pastorale pe care le-a efectuat, vi-
zitând comunitățile de pe întreg teritoriul eparhiei, atât 
cu ocazia hramurilor, cât și a sfi nțirii bisericilor, îndem-
nând la rugăciune prin însăși statornicia lui față de ea.

Lasă în urmă zelul său arzător față de înaintașii 
noștri arhiereii martiri, în special față de Fericitul mar-
tir Iuliu Hossu, în a cărui tron i-a succedat peste timp.

În aceste momente de despărțire vremelnică 
și de doliu, împreună cu clerul, persoanele consacra-
te și credincioșii Eparhiei noastre de Maramureș, ne 
alăturăm tuturor preoților, călugărilor, călugărițelor și 
credincioșilor din Eparhia de Cluj-Gherla, însoțindu-i 
cu frățeasca unire în rugăciune, transmițându-le toto-
dată sincere condoleanțe.

Însufl ețiți de speranța Învierii, înălțăm rugăciu-
nile noastre către Tatăl ceresc, pentru odihna sufl etului 
vrednicului de pomenire arhiereu Florentin, pentru a-i 
face parte cu Drepții în Împărăția Sa.

Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace!

† Vasile
Episcop de  Maramures

www.episcopiamm.ro

Mesajul Preasfi nției Sale Vasile

Mesajul PF Patriarh Daniel 

Către Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla,

Cu tristețe am primit vestea trecerii subite din 
această viață a Preasfi nţitului Părinte Florentin Crihăl-
meanu, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-
Gherla.

În toată misiunea sa sacerdotală a fost un păstor 
erudit, harnic şi blând, pentru clericii şi credincioşii săi, 
remarcându-se, în acelaşi timp, printr-o temeinică pre-
gătire teologică şi o deschidere sinceră pentru dialogul 
intercreştin şi pentru valorile tradiţiei bizantine.

Totodată, Preasfi nţia Sa a fost sensibil la trans-
formările culturale şi de mentalitate din lumea contem-
porană, afectată de criză, nu doar în domeniul social, 
economic şi sanitar, ci, mai cu seamă, în cel spiritual.

În aceste momente de întristare, exprimăm 
condoleanțe Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gher-
la și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să odih-
nească sufl etul Episcopului Florentin în lumina, pacea 
şi iubirea Preasfi ntei Treimi. 

Veșnică să-i fi e pomenirea! 
† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Ziua Voluntarului Caritas
Platforma ZOOM a găzduit joi, 21 ianuarie 

2021, Ziua Voluntarului Caritas. Cea de a XV-a ediție 
și primul eveniment din acest an s-a desfășurat sub mo-
toul ”Voluntariat în pandemie!”

Anul 2020 a fost un an plin de provocări pentru 
noi toți, un an plin de incertitudine și necunoscut. De 
această dată, am ales ca această zi specială pentru noi 
toți să fi e sărbătorită altfel, având în vedere măsurile 
impuse de autorități.

Am decis că este mai potrivit pentru fi ecare din-
tre noi să rămânem acasă, iar acestei zile să îi acordăm 
aceeași importanță deosebită, dar într-un mod diferit. 
Așa că, dacă până anul acesta erau pregătite tort, pi-
zza și alte bunătăți de colegele noastre de la Centrul 
rezidențial „Casa Frențiu” și Centrul social „Maria 
Rosa”, anul acesta rămâne să servim împreună ceaiul 
de la ora 17.00.

Ne-am bucurat să vedem, în 2020, cât mai mulți 
oameni implicați, dornici de a ajuta și de a contribui 
la binele societății. De la începutul Pandemiei de Co-
vid-19, în cadrul Asociației Caritas Eparhial Oradea, 
s-au înscris 19 voluntari noi, care ne-au arătat că se 
pot realiza lucruri mărețe, important e să îți dorești cu 
adevărat!

Încă de la începutul pandemiei, voluntarii au aju-
tat la livrarea mâncării benefi ciarilor Cantinei sociale. 
Treptat, au fost sistate majoritatea activităților în care 
am activat cu voluntarii, trebuind să respectăm măsuri-
le impuse de autorități.

În anul 2020, 70 de voluntari au ales să sprijine 
comunitatea în care trăiesc, realizând 1.240 de ore de 
voluntariat.

Au luat cuvântul: Pr. Olimpiu Todorean - 
președintele asociației, Arina Moș - viceprimar și PSS 
Virgil Bercea - Episcop de Oradea.

”Cu ocazia zilei mondiale a voluntariatului și a 
zilei voluntariatului Caritas, aș vrea să împărtășesc cu 
voi unele gânduri, unele refl ecții, asupra vieții noastre 
și a activității cotidiene. Poate că niciodată nu am în-
cercat mai multă emoție decât anul acesta, și un mare 
orgoliu, că sunt la Caritas și că voi sunteți voluntari 
la asociația noastră. Chiar dacă la început ați rămas 
departe de activitățile voastre desfășurate la Caritas, 
distanțați fi ind de persoanele pe care le-ați ajutat: de 
copiii de la Spitalul ”Gavril Curteanu”, de bunicii de 
la ”Casa Frențiu”, de oamenii sărmani de la Canti-
na socială, iar în prima lună de lockdown, chiar și de 
prieteni sau, în anumite cazuri, de familia extinsă, ați 
fost mereu prezenți în gândurile noastre și, atunci când 
s-a putut, în acțiunile noastre. Ați răspuns cu gentilețe 
atunci când ați fost solicitați, ați trimis materiale fi l-
mate bunicilor din ”Casa Frențiu”, ați bătut la porțile 
familiilor pentru a le duce alimente, dar nu doar ali-
mente de bază, ci și zâmbetul vostru și speranța că se 

va trece și peste această încercare; apoi ați revenit, 
atât cât s-a putut, la Cantina socială și ați distribu-
it prânzul celor sărmani și ați fost prezenți la colecta 
de Crăciun în cele două supermarketuri din oraș. Este 

foarte important pentru societate că voluntariatul nu 
s-a oprit niciodată în 2020, ci a căutat să se reinvente-
ze, să găsească noi metode de a fi  aproape și a permis 
ca oamenii să fi e în relații de mai bună vecinătate și ca 
atare ar trebui să vă fi e recunoscut rolul pe care voi, 
voluntarii, l-ați avut și îl aveți în comunitatea noastră. 

Gestul pe care îl facem în seara aceasta, în condiții 
mai aparte, vine tocmai pentru a mărturisi și a arăta că 
faptele voastre, care de cele mai multe ori se fac fără a 
fi  văzute, merită să fi e arătate orașului în care trăim și 
comunității unde ne desfășurăm activitatea. De aceea, 
cu ocazia a celei de a 35 zile mondiale a voluntariatu-
lui și a celei de a XV-a ediție a Zilei Voluntarului Ca-

ritas, vreau să vă mulțumesc pentru că vă dedicați din 
timpul vostru liber comunității orădene. Și încredințez 
Domnului toată munca voluntarilor Caritas, pentru 

(continuare în pag. 11)
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(continuare în pag. 12)

(urmare din pag. 10)

ca acestora să nu le lipsească niciodată entuziasmul, 
smerenia, simplitatea și bucuria de a împărtăși o parte 
din timpul lor cu cei care au nevoie. Pentru că sunteți 
exemple celorlalți, mărturisind un stil de caritate și 
sobrietate, vă mulțumesc.” (Pr. Olimpiu Todorean, 
președinte Asociația Caritas Eparhial Oradea).

”Mulțumesc pentru invitația la această întâlni-
re, o întâlnire atipică, așa cum a fost tot anul 2020, 
și vreau să felicit voluntarii Caritas și nu doar pentru 

că sunt doar voluntarii Caritas Eparhial Oradea, ci și 
pentru că sunt voluntarii noștri, ai comunității, cu care 
Oradea se mândrește. Este de apreciat faptul că acești 
oameni au fost voluntari și în pandemie. Cu energia și 
abilitățile și plus valoarea muncii lor, ei au adus și mult 
curaj și celor cu care au intrat în legătură. Vreau să-i 
felicit pe voluntarii noștri și să le spun ”La mulți ani!”, 
să spun ”La mulți ani, Caritas Eparhial Oradea!” și 
să felicit această organizație serioasă care a fost și va 
rămâne sprijin pentru tot ce înseamnă zona vulnerabi-
lă din Oradea. Mii de mulțumiri pentru munca depusă, 
pentru timpul, pentru energia, pentru abilitățile, pentru 
curajul de care ați dat dovadă în acest an și mă bucur 
că au fost oameni care au fost aproape de comunitate și 
au sprijinit acolo unde a fost nevoie. Primăria Oradea 
susține activitățile de voluntariat și sper să reușim să 
ne vedem într-un cadru festiv, ca împreună să ne putem 
bucura unii de alții.” (Arina Moș, viceprimar al Mu-
nicipiului Oradea).

”Lăudat să fi e Isus! Mă bucur foarte mult să fi u 
în seara asta cu voi. Este un moment cu totul deosebit, 
este pentru prima dată când celebrăm Ziua Volunta-
rului Caritas Eparhial Oradea online. Dar dacă ne 

aducem aminte, în 27 martie anul trecut, Sfântul Pă-
rinte Papa Francisc apărea pe esplanada Pieței San 
Pietro din Roma, într-o după amiază târzie, cu ploaie, 
și a încercat să salute lumea în aceste condiții. Atunci 
dânsul a spus: ”Suntem cu toții în aceeași barcă și nu 

ne putem salva de unii singuri, ci cu toții împreună”. 
Dumneavoastră, cei care sunteți voluntari, dați dovadă 
că aceste cuvinte le puneți în practică și că ați înțeles 
că suntem cu toții în aceeași barcă, mult înainte de a 
fi  spus Papa. Iar ceea ce faceți este același lucru cu 
cuvintele ”că nu ne vom salva de unii singuri”, ci cu 
toții împreună, în numele Domnului. Eu doresc să vă 
mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru că este foar-
te important. Este foarte important să nu renunțați pen-
tru nici un moment, nu este foarte ușor, dar nu este im-
posibil. Acum trecem printr-o perioadă foarte delicată 
când nu știm exact cum evoluează lucrurile. A apărut 
vaccinul, foarte bine, iar dumneavoastră, voluntarii, ar 
fi  bine să îi încurajați pe cei care sunt în vârstă, pe cei 
cu care luați contact și să îi ajutați, în același timp, 
să ajungă și ei să se vaccineze. Mulțumesc părintelui 
Olimpiu, dar vreau să vă mulțumesc dumneavoastră 
care sunteți voluntari pentru că ați înțeles această che-
mare: că suntem cu toții împreună în aceeași barcă. 
Bunul Dumnezeu să vă ajute și Maica Sfântă să vă 
ocrotească. Și mulțumesc doamnei viceprimar pentru 
că a fost constant alături de Caritas-ul nostru și nu nu-
mai de Caritas, ci și de toate asociațiile care fac volun-
tariat. Este foarte important să fi m împreună, mereu 
și întotdeauna. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, iar 
vouă să vă dea putere să mergeți înainte!” (PSS Virgil 
Bercea, Episcop de Oradea).

Mărturii ale voluntarilor prezenți:
“Eu mă bucur mult că fac parte din echipa de 

voluntari Caritas, pentru mine Caritas nu înseamnă 
doar voluntariat, ci înseamnă o mare, mare familie și 
sper să fi u mai implicată decât am fost în anul 2020. 
Activitățile la Caritas sunt diverse și de la ore diferi-
te și de aceea nu am putut participa atât de mult cum 
mi-am dorit și m-am limitat la programul meu. Voiam 
să vă mulțumesc că faceți din Caritas un loc primitor, 
un loc plin de iubire, în care am putut lega prietenii.” 
(Cristina Danciu, voluntar).

”Mulțumesc și mă bucur foarte mult pentru 
aprecierea de care sunt onorată. Azi este o zi pe care o 
sărbătoresc și îmi dă încrederea că voi mai fi  în ”Casa 
Frențiu” să ofer activități cu multă dăruire celor care 
locuiesc și lucrează acolo. Mulțumesc, din sufl et!” 
(Miorița Săteanu, voluntar).

”Îmi doresc să fi u o persoană de ajutor și m-am 
implicat în activitățile Asociației Caritas încă de la în-
ceput”. (Andrei Horgoș, voluntar).

”Mă bucur extrem de mult că am reușit să ajut 
persoane și mai ales în această perioadă difi cilă pentru 
noi toți. Totuși, sperăm că anul 2021 va fi  unul mai bun 
și cu cât mai multe activități și oportunități să ajutăm 
cât mai multe persoane”. (Keren Barbu, voluntar).

”Vreau să vă mulțumesc pentru premiu, chiar 
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nu mă așteptam! Am încercat cât de mult posibil să mă 
implic în activități, însă programul aglomerat nu prea 
mi-a permis, dar de fi ecare dată când am avut timp am 
făcut tot posibilul să ajung. O parte din timpul de vo-
luntariat l-am petrecut la Cantina socială și pot să spun 
că mi-a plăcut foarte mult și nu mă gândeam vreodată 
că o simplă activitate de voluntariat poate să devină o 
activitate plăcută pentru orice individ. Mi-am dorit să 
îndrum cât mai mulți tineri să facă voluntariat, unii nu 
realizează ceea ce pierd și chiar mă bucur că am ales să 
vin la Caritas. Mă bucur și sunt recunoscătoare pentru 
tot ce am putut să fac și mi-aș fi  dorit să mă implic și mai 
mult. Știu că o să mai existe șanse și cu proxima ocazie 
mă voi implica în orice activate pe care o veți propune 
în viitorul apropiat. Vă mulțumesc și felicitări tuturor 
voluntarilor!” (Cristina Ivancov, voluntar)

Premiul CANTINA SOCIALĂ
Anul 2020 a fost un an plin de schimbări și pro-

vocări noi care au adus modifi cări și în rândul servi-
ciilor Cantinei sociale. În luna martie a anului trecut, 
voluntarii au ajutat la livrarea mâncării benefi ciarilor, 
acolo unde se afl ă fi ecare, urmând, în perioada Stării 
de Alertă, să ajute la distribuirea caserolelor la Cantina 
socială.
Premiul Cantina Socială s-a acordat voluntarei: Paula 
Szvitec.

Premiul CASA FRENȚIU
Prin intermediul programului „Adoptă un bunic 

sau o bunică”, 22 de voluntari “nepoți adoptivi” au pe-
trecut timp de calitate până în luna martie cu rezidenții, 
i-au însoțit la plimbări, au jucat jocuri de societate, 
au împărtășit experiențe și povești de viață. Din luna 
aprilie, socializarea cu rezidenții a trecut în mediul 
online, colindul și urările de Sărbători fi ind transmise 
acum prin fi lmulețe, care au bucurat sufl etele seniorilor 
noștri. Voluntarii au acumulat în acest sens 185 de ore 
de voluntariat.

Premiul s-a acordat voluntarei: Cristina Ivancov.

Premiul COLECTA DE CRĂCIUN
La tradiționala Colectă de Crăciun, în anul 2020, 

s-au implicat 18 de voluntari care au desfășurat 118 de 
ore de voluntariat, contribuind la strângerea de alimen-
te și donații în bani în valoare de aproape 8.000 lei, 
pentru ca cei 150 de benefi ciari ai asociației să poată 
primi masa caldă și pe parcursul anului 2021.
Premiul s-a acordat voluntarei: Barbu Keren.

Premiul ADMINISTRATIV
Pentru respectarea măsurilor impuse de autorități 

a fost necesar ca, anul acesta, Campania 3,5% și Cu-
tia de Crăciun să fi e mutate exclusiv în mediul online. 
Drept urmare ne-am reorganizat, iar premiul pentru 
Administrativ ne-am gândit să îl acordăm pentru impli-
carea și ajutorul în activitățile care au vizat magazinul 
și depozitul de haine.
Premiul s-a acordat voluntarei: Cristina Danciu.

Premiul CEL MAI ACTIV VOLUNTAR
Cel mai activ voluntar este persoana care se im-

plică în cele mai multe activități din dorința de a schim-
ba ceva pentru comunitatea în care trăiește.
Premiul s-a acordat voluntarului: Nicolae Vinter.

Premiul pentru DISPONIBILITATE
Disponibilitatea înseamnă a fi  prezent la nevoie. 

Când ești anunțat cu o oră înainte și faci tot posibilul 
să fi i prezent.
Premiul s-a acordat voluntarului: Andrei Horgoș.

Premiul de SOLIDARITATE PENTRU CEI 
NEVOIAȘI

Acest premiu îl oferim pentru cei care ne susțin, 
ne încurajează și ne ajută, în a dărui și noi mai departe 
celor nevoiași. Ei sunt cei care, la fi ecare două săptă-
mâni, ne oferă pizza sau paste pentru benefi ciarii Can-
tinei sociale. Le mulțumim pentru bunăvoința și efortul 
depus!
Premiul s-a acordat personalului de la pizzeria Black 
Wolf.

Premiul special pentru implicare și organi-
zarea evenimentelor la Centrul rezidențial “Casa 
Frențiu”

Încă de la deschiderea Centrului, un om dedicat 
în arta voluntariatului s-a implicat, s-a dăruit și ne-a 
fost alături contribuind la o bunăstare a bunicilor noștri. 
Mereu plină de viață, cu zâmbetul pe buze, a reușit să 
transmită această stare seniorilor noștri prin evenimen-
tele pe care le-a organizat.
Premiul s-a acordat voluntarei: Miorița Săteanu.
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Împreună, la ceas de sărbătoare

Premiul special VOLUNTARIAT ÎN PANDE-
MIE

În momente difi cile a ales să rămână alături de 
cei vulnerabili, de cei singuri, de cei în vârstă, de cei ai 
nimănui și mai ales, alături de noi, pentru ca împreună 
să DĂRUIM! Unul dintre voluntarii activi ai asociației 
noastre s-a implicat, a sprijinit și a dăruit, alături de noi 
în perioada Stării de urgență, hrana benefi ciarilor Can-
tinei sociale. A participat zilnic la distribuirea mâncării, 
acolo unde fi ecare benefi ciar își desfășoară existența, 
acumulând în acest sens 115 ore de voluntariat. 
Premiul s-a acordat voluntarului: Nicolae Vinter.

Premiul VOLUNTARUL ANULUI
,,Voluntarul anului” este premiul oferit pentru: 

implicare, disponibilitate, diversitatea activităţilor în 
care s-a implicat, numărul de ore prestate şi calitatea 
serviciilor oferite. Chiar dacă s-a înscris ca și volun-
tar în anul 2020 în cadrul Asociației noastre, a fost cea 
care a participat zilnic la activitățile care s-au putut 
desfășura anul acesta. A răspuns mereu pozitiv cererii 
noastre.
Premiul s-a acordat voluntarei: Teodora Tonț.

Mulțumim tuturor voluntarilor pentru că, datori-
tă vouă, asociația își poate continua activitățile sociale.

Mulțumiri dumneavoastră, celor prezenți la acest 
eveniment, felicitări tuturor voluntarilor şi deosebite 
mulţumiri pentru tot ceea ce au făcut pentru benefi ciarii 
Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea şi pentru asociaţie.

Vă îndemnăm să rămâneți alături de noi, în con-
tinuare, ca împreună să construim o lume mai bună!

Tortul care s-a pregătit pentru această seară a 

fost împărțit benefi ciarilor Cantinei sociale și Centrului 
Rezidențial „Casa Frențiu”.

Patricia PELE
Coordonator voluntari

Omul este solidar cu tot ceea ce îl înconjoară. 
Păcatele, fărădelegile omului întinează spațiul în 
care acesta le săvârșește. Totodată, curățenia vieții 
lui sfințește, mediul care-l înconjoară. Nu este în-
tâmplător faptul că în popor s-a păstrat zicala: 
„Omul sfințește locul”.

La data de 6 Ianuarie 2021, în Centrul 
Rezidențial ”Casa Frențiu” a fost celebrată slujba 
de Bobotează, fiind marcata totodată și încheierea 
sărbătorilor de iarnă.

Preotul Centrului s-a rugat ca: „apa aceasta 
să se sfințească cu puterea, cu lucrarea și cu pogo-
rârea Sfântului Spirit”, „pentru ca să fie tămădui-
toare sufletelor și trupurilor și izgonitoare a toata 
puterea cea potrivnica” și pentru ca, „prin gustarea 
și stropirea cu apa sfințită, să ne trimită Dumnezeu 
binecuvântarea Sa, care spală întinare patimilor”.

După săvârșirea slujbei au fost sfințite toate 

încăperile Centrului Rezidențial și camerele bene-
ficiarilor.

Ligia DEAC
Asistent social principal
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Cum ne putem construi ca niște mărci sau branduri excepționale?
Ne putem pune întrebarea, dacă am fi  un produs 

de marcă, oare ne-am alege pe noi înșine dacă ar trebui 
să ne cumpărăm sau am opta pentru un altul,  continu-
ându-ne cumpărăturile? 

Poate că niciodată nu ați refl ectat la acest aspect, 
dar cu toții suntem mărci sau branduri pentru persoane-
le din jur, care ne cunosc, iar uneori și pentru cei care 
doar au auzit de noi. 

Marca noastră personală vorbește întotdeauna în 
locul nostru, chiar dacă noi nu spunem nimic şi, ca toate 
brandurile, este continuu analizat din toate părţile, existând 
uneori şi posibilitatea, dacă nu este susținut să se năruiască.

Deoarece el include onestitatea, modul personal 
de a fi  şi, ceea ce obţinem zi de zi, felul în care cei 
din jur vibrează cu el afectează serios relaţiile, șansele 
profesionale şi entuziasmul. Simultan, ne poate limita 
sau chiar opri dezvoltarea dacă nu ne afi rmăm limpede 
iden¬titatea, importanța şi avantajele pe care le ofe-
rim. Respectarea angajamentelor, rigurozitatea, munca 
cinstită, răspunsurile date încadrate în termene, modul 
abordării amănuntelor şi calitatea iradiată celor din jur 
sunt alte feluri în care ne este evaluată marca personală. 

În această lume în care existăm, în care totul este 
estimat permanent, conservarea onestității brandului 
propriu este fundamentală dacă dorim să ne păstrăm 
autoritatea, locul şi posibilitatea confruntării cu eveni-

Alin CREȚU

mente noi prin felul de a fi  practici şi prin verosimi-
litate. Putem să ne convingem cum ne este percepută 
marca personală prin contactul cu cineva sau prin ob-
servarea rezultatelor de pe internet, referitoare la noi. 

Va fi  atractiv pentru privitori sau le va repugna? 
Se vor opri mai mult timp, având interes pentru el sau îl 
vor ignora, îndepărtându-se? În mare parte depinde de 
cunoașterea deținută despre marca noastră personală, 
în spațiul virtual ori în existența obișnuită. 

Pentru păstrarea nivelului şi renumele mărcii 
personale este necesar mult efort, cealaltă variantă fi ind 
de neacceptat. Autoexaminarea personală uneori, dar şi 
acceptarea părerilor cinstite ale celor apropiați ne vor 
da posibilitatea de a ne construi o marcă personală care 
să fi e tot mai atractivă pentru ceilalți. Tocmai de aceea 
este foarte important să fi m conștienți că brandul nostru 
este similar felului de om care ne-am dori să fi m, chiar 
din acest moment.

Ne putem pune cel puțin două întrebări, legate 
de acest subiect: 

În ce mod îi înrâurește marca noastră personală 
pe cei din proximitate, personal, profesional sau social? 

Sunt feluri de a fi  sau comportamente pe care ar 
fi  necesar să le integrăm sau să le excludem din brandul 
nostru personal așa încât, ca urmare a acestor lucruri, să 
avem o viață mai frumoasă?

Excelența Sa Nunțiul Apostolic decorat de Președinte

Excelența Sa Domnul Klaus Werner Iohannis, 
președintele României, i-a conferit E.S. Mons. Migu-
el Maury Buendía, Decanul Corpului Diplomatic și 
Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldo-
va, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad 
de „Mare Cruce” în semn de înaltă apreciere pentru 
contribuția deosebită avută la dezvoltarea și aprofun-
darea relațiilor pe multiple planuri dintre România și 
Sfântul Scaun și pentru susținerea dialogului intercon-
fesional.

Mons. Maury, de origine spaniolă, ales Arhiepi-
scop titular de Italica și Nunțiu Apostolic în Kazahstan 
în 2008, transferat în România în 2015, s-a îngrijt de 
numirea a diverse scaune episcopale catolice din țară 
și a fost direct implicat în pregătirea și realizarea Vi-
zitei Apostolice a Sfântului Părinte Papa Francisc, 
desfășurată în perioada 31 mai – 2 iunie 2019. Ordi-
nul „Serviciul Credincios”, înfi ințat de M.S. Carol I în 
1878 și reintrodus de șeful Statului la 31 martie 2000 
cu cinci grade, este al doilea Ordin Național, după cel 
al Stelei României, iar gradul de Mare Cruce este limi-
tat la 120 de civili și 30 de militari.

Secretariatul Conferinței Episcopale
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Sărbătoarea Nașterii Domnului la Sanctuarul din Oradea
Sărbătoarea Întrupării Domnului şi Mântuitorului 

nostru în anul 2020 a fost ca o ploaie de primăvară dă-
tătoare de viaţă şi de speranţă. Cu mare bucurie după ce 
s-au pregătit pentru solemnitatea Naşterii Domnului, 40 
de zile, prin post şi convertire, rugăciune şi meditaţie, fap-
te de caritate, toată comunitatea sanctuarului greco-catolic 
de la Oradea a trăit zile pline de bucurie şi fericire.

Ca în fi ecare an fraţii au pregătit ieslea de Cră-
ciun în biserica sanctuarului care să îmbucure sufl etele 
copiilor şi al credincioşilor, dar să mişte şi inimile ace-
lora cu puţină credinţă. În toate cele 3 zile ale Crăciu-
nului au fost celebrate Sfi ntele Liturghii şi rugăciuni 
pentru binele şi sufl etele credincioşilor.

În ziua Crăciunului fraţii au dat citire la Sfi ntele Li-
turghii scrisorii pastorale a Preasfi nţitului Virgil care îi în-
demna pe toţi la încredere în aceste timpuri de pandemie.

A doua zi de Crăciun întreaga comunitate s-a 
bucurat de prezenţa Preasfi nţitului Virgil Bercea, epi-
scop de Oradea. Preasfi nţitul i-a îndemnat pe fraţi şi pe 
credincioşi să privească spre exemplele din Sfânta Fa-
milie, spre sfântul Iosif, Sfânta Fecioară şi spre Pruncu-
şorul Isus şi să nu se descurajeze niciodată.

A treia zi de Crăciun comunitatea fraţilor şi a 
credincioşilor au primit o mărturie din partea fraţilor 
de la Postulandatul Franciscan de la Prăjeşti, judeţul 
Bacău. Au fost prezenţi părintele Vlad Bejan, rector al 
Postulandatului, care a ţinut cuvântul de zidire sufl e-
tească şi părintele Carol Martin, vicerector care a prezi-
dat Sfânta Liturghie. La Sfânta Liturghie a participat şi 
părintele Iulian Robu, parohul şi rectorul Sanctuarului 

care a mulţumit preoţilor pentru prezenţă şi mărturie. 
La fi nal s-au rugat împreună cu toată comunitatea pen-
tru vocaţii la viaţa consacrată şi la preoţie pentru că: 
„acolo unde este preotul, acolo este Euharistia; acolo 
unde este Euharistia este preotul, acolo este biserica” 
motiva părintele.

La predică părintele Vlad i-a încurajat pe credin-
cioşi să fi e oameni plini de speranţă şi să nu se tea-
mă: „să îşi deschidă larg inimile lui Cristos”. În fi ecare 
vocaţie, sublinia părintele la predică, se remarcă patru 
piloni esenţiali: recunoştinţa adusă lui Dumnezeu, ru-
găciunea, munca şi lauda adusă Domnului pentru toate.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru aceste zile pline 
de energie sfântă, divină, pentru pacea venită de sus 
prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu în lume. Întreaga 
comunitate a fraţilor franciscani de la Oradea adresează 
tuturor un Crăciun şi un An Nou 2021, binecuvântat cu 
Pace şi Bine! La Mulţi Ani!

Fr. Iulian ROBU

Vizita părintelui vicar cu preoții în parohia Sânmartin
Părintele Antoniu Chifor, vicar responsabil cu 

preoții, a vizitat, în Duminica a 28-a după Rusalii, 
Parohia Sânmartin, păstorită de părintele Alexandru 
Chivari.

În cuvântul de învățătură, părintele Antoniu a 
subliniat următoarele: „Gazda – care-l întruchipează 
pe Dumnezeu face o invitație la cina, la un moment 
de convivialitate și de bucurie. Îi trimite pe servitori 
– adică pe profeți – să invite lumea. Îi invita, nu ii obli-
gă, adică îi lasă fi ecăruia libertatea de a răspunde. Cine 
sunt oare cei care resping invitația? Isus ar putea să-i 
vizeze pe farisei, pe scribi si pe marii preoți, însă și pe 
tot poporul ales, de asemenea și pe toți aceia care încă 
azi « au ceva mai bun de făcut »  decât să răspundă 
invitației pe care le-o adresează. Toți, din toate timpu-
rile au avut scuze. Domnul, însă nu se lasă descurajat 
de refuzuri și de scuze, ci insistă pentru a umple casa. 
El nu-i invită doar pe cei drepți, și pe cei buni, ci și pe 
cei nedrepți, pe cei bolnavi și pe cei sănătoși, pe cei 
care au reușit în viață și pe cei care au eșuat, pe cei care 
știu întotdeauna totul și pe cei care nu înțeleg niciodată 
nimic, pe absolut toți”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de 
către corul parohial, iar în fi nal părintele vicar a trans-
mis salutul și binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte 
Virgil, episcopul greco-catolic de Oradea, precum și 
urările de Sfi ntele Sărbători.

Eugen IVUȚ
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Vizita părintelui vicar cu preoții în parohia Sânmartin
Credincioșii Parohiei Salonta din Protopopiatul 

Oradea, alături de părintele paroh Gheorghe Seica, s-au 
bucurat în Duminica dinaintea Nașterii Domnului de 
vizita părintelui vicar responsabil cu preoții, Antoniu 
Chifor. Capela este îngrijită de credincioși iubitori de 
Dumnezeu, care de anul trecut se bucură de celebrarea 
Sfi ntei Liturghii aici.

În cuvântul de învățătură, părintele vicar a subli-
niat: „Genealogia, cu fi gurile sale luminoase și cu cele 
obscure, cu succesele și eșecurile ei ne demonstrează 
că Dumnezeu poate să scrie drept chiar și pe liniile on-
dulate ale istoriei noastre. Dumnezeu ne lasă libertatea, 
dar totodată știe să găsească în eșecurile noastre noi 
moduri de a-l iubi. Dumnezeu nu eșuează. Această ge-
nealogie este o garanție a fi delității sale; o garanție pe 
care Dumnezeu ne-o oferă și o invitație de a ne îndrepta 
viața noastră întotdeauna spre El, de a merge din nou 
spre Cristos”.

Vizita pastorală în parohia ”Duminica Tuturor Sfi nților”
În Duminica dinaintea Nașterii Domnului, Preasfi nția Sa 

Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, a celebrat Sfân-
ta și Dumnezeiasca Liturghie în Parohia „Tuturor Sfi nților” din 
Oradea, unde slujesc frații din Congregația Don Orione. Ierarhul 
a fost întâmpinat cu Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce de către 
Părintele Gabriel Ciubotariu.

Preasfi nția Sa a vorbit în cadrul cuvântului de învățătură 
despre genealogia neamurilor lui Isus, iar la fi nalul Sfi ntei Litur-
ghii a fost sfi nțită ieslea din curtea Liceului Don Orione.

Eugen IVUȚ

Vizita părintelui vicar cu preoții în parohia Cizer

La fi nal au fost transmise felicitările și binecu-
vântarea Preasfi nției Sale Virgil, episcopul greco-cato-
lic de Oradea, cu ocazia Sfi ntelor Sărbători și ale Anul 
Nou.

Eugen IVUȚ

În Duminica de după Botezul Domnului, părin-
tele Antoniu Chifor, vicar responsabil cu preoții, a efec-
tuat prima vizită în acest an în Parohia Cizer, păstorită 
de către părintele Ioan Grad.

După citirea Sfi ntei Evanghelii, părintele vicar a 
subliniat următoarele:

„Isus și-ar fi  putut începe misiunea la Ierusa-
lim, aproape de Templu, sau măcar în ținuturi mar-
cante ale istoriei. Cristos și-a început însa misiunea, 
într-un teritoriu de la periferia Israelului, act simbo-
lic care luminează într-un mod cu totul special misi-
unea Sa. „Nu am venit pentru cei drepți, ci pentru cei 
păcătoși!”.  Înțelegem atunci, astăzi, insistența Papei 
Francisc, care ne spune să mergem în periferiile Bise-
ricii și ale existenței. Periferiile Bisericii sunt locurile 
unde Cristos nu este anunțat, unde nu este așteptat, dar 
unde totuși trăiesc bărbați și femei care au și ei drep-
tul la primirea Veștii celei Bune. În ce fel propovăduim 
Cuvântul lui Dumnezeu în periferiile Bisericii? Cum 
vestim Evanghelia în locurile cele mai secularizate sau 
persoanelor afl ate la marginea existenței? Credința 

este lumină. Ea nu este un salt în gol, este o lumină 
care ne luminează”.

Credincioșilor din Cizer le-au fost transmise sa-
lutul și binecuvântarea alături de urările pentru noul an 
din partea Preasfi nțitului Virgil, episcopul greco-cato-
lic de Oradea.

Eugen IVUȚ
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S-a încheiat faza arhieparhială a cauzei de beatifi care și 
canonizare a slujitorului lui Dumnezeu Mihai Neamțu, OSBM

Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian Car-
dinal Mureșan, actorul cauzei de beatifi care și canoni-
zare a slujitorului lui Dumnezeu Mihai Neamțu OSBM, 
s-a desfășurat la Blaj, în data de 14 decembrie 2020,  
sesiunea de încheiere a fazei arhieparhiale a  cauzei de 
beatifi care și canonizare a slujitorului lui Dumnezeu 
Mihai Neamțu OSBM, trecut la domnul la data de 23 
iunie 2000. Ancheta, deschisă pe 14 septembrie 2018, 
a cercetat viața, virtuțile eroice, faima de sfi nțenie și a 
semnelor slujitorului lui Dumnezeu.

În prezența Ofi cialiilor Tribunalului Cauzei s-a 
dat citire Instrumentului de încheiere, urmând ca Ac-
tele Cauzei să fi e transmise Congregației Cauzelor 
Sfi nților de la Roma.

La fi nal, Preasfi nțiile lor Claudiu și Cristian, 
Delegați Episcopali, și-au exprimat gratitudinea față de 
membrii Tribunalului și le-au acordat binecuvântarea 
arhierească.

A fost rostită, de către Postulatorul Pr. Cristian 
Barta, rugăciunea pentru beatifi carea Slujitorului lui 
Dumnezeu Mihai Neamțu, OSBM:

Tatăl îndurărilor și Părinte a toată mângâierea,
Tu l-ai chemat pe fratele Mihai Neamțu să fi e 

semn al Milostivirii Tale / în Biserica Greco-Catolică 
din România.

Prin viața sa dăruită Ție, / ne-a învățat că sun-
tem născuți din nimic, / dar suntem meniți să împărățim 
veșnic / împreună cu Cristos.

Trimite-ne, Doamne, vindecarea sufl etelor și a 

trupurilor noastre, / precum și harul pe care Ți-l cerem 
acum / prin mijlocirea fratelui Mihai, nădăjduind, prin 
bunătatea Ta, / că el va fi  ridicat în curând la cinstea 
altarelor.

Că pe Tine te laudă toate puterile cerești și Ție 
mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, 
acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.
Tatăl nostru…
Născătoare de Dumnezeu…
Mărire Tatălui… 

Cei care primesc haruri sunt rugați să se adreseze:
Postulatorului  Cauzei MIHAI NEAMȚU
Piața 1848, nr. 11, 515400
BLAJ, jud. ALBA
 

Biroul Arhieparhial de Presă
www.bisericaromanaunita.ro

Bursele Italia, 2020
Încredere, devotament, bucurie, iubire, răbdare, 

continuitate, sunt doar câteva dintre atributele care de-
fi nesc evenimentul organizat, de această dată în mediul 
online, de școala noastră, vineri, 18 decembrie 2020, 
de la ora 19.00.

Ceea ce comunitatea școlii noastre cunoaște sub 
numele de Bursele Italia înseamnă o colaborare care 
a început în 2008 și s-a desfășurat an de an de atunci.

Proiectul Bursele Italia reprezintă un ajutor fi nan-
ciar sau recunoașterea unor merite deosebite ale licee-
nilor noștri, acordat în numele unor persoane dragi, de 
către familiile lor, o dată pe an, în valoare de 300 euro 
pentru un elev. Două asociații din Italia Progeto Arcoba-
leno din Florența și Familie e Solidarieta din Brescia, cu 
sprijinul Asociației Charitatis Sfântul Nicolae prin pă-
rintele Gavril Buboi și școala noastră au acordat și anul 
acesta,  24 de burse elevilor noștri de liceu.

Azi, la distanță de 13 ani, ne-am întâlnit online, 
însă revederea a fost cu atât mai emoționantă și mai 
plină de bucurie.

Cuvintele pline de căldură, ale doamnei director An-

tonia Nica, au reamintit acest mod minunat de a păstra vie 
memoria celor dragi, dăruind fără a aștepta ceva în schimb. 
Aceasta este o lecție de viață pentru noi toți, cu atât mai 
mult, pentru tinerii cărora aceste daruri se adresează!

Au vorbit apoi Preasfi nțitul Virgil, cel care este 
întotdeauna alături de noi și reprezentanții celor două 
asociații italiene, ale căror cuvinte au fost traduse pen-
tru elevi, profesori și părinți.

Diriginții claselor au prezentat, în parte, fi ecare 
elev bursier și bursa care se acordă, surpriza întâlnirii 
fi ind cuvintele de mulțumire ale liceenilor noștri, adre-
sate binefăcătorilor lor, în limba italiană.

Pregătirea materialelor și suportul tehnic, au fost 
organizate excelent, datorită unei echipe efi ciente de 
cadre didactice.

Întâlnirea s-a încheiat cu zâmbete, îmbrățișări 
virtuale, urări de sănătate și Sărbători frumoase, urări 
pe care le reluăm și transmitem către dumneavoastră!

Sărbători binecuvântate tuturor!
Mihaela OLĂU

Consilier educativ.
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Oradea ieri, Oradea azi: cine a fost Iustin Popfi u
Personalitatea lui Iustin Popfi u se încadrează în 

cea a cărturarilor ardeleni de secol XIX, care au răspân-
dit învăţătură în locurile natale şi nu numai. S-a născut 
în 23 octombrie 1841 în Dijir, comitatul Bihor, a urmat 
şcoala primară în Baia Mare, liceul în Oradea, iar stu-
diile superioare în teologie în cadrul institutului ”Sf. 
Varvara” din Viena. A fost preot greco-catolic, hirotonit 
în anul 1863, în anul următor începând să predea limba 
şi literatura română şi religia în liceul Premonstratens 
din Oradea.

Popfi u a fost şi un publicist local important, lu-
cru remarcabil încă din timpul liceului, când redacta 
revistele „Deşteaptă-te Române” şi „Musa Crişană”, 
activitate continuată în Viena unde, împreună cu alţi 
clerici români, a înfi inţat o bibliotecă şi o societate lite-
rară de limbă română. Ca profesor, a coordonat activi-
tatea Societăţii de Lectură orădene, organizând şedinţe 
săptămânale şi şezători literare.

A editat din 1868 revista Amvonul, concomitent 
publicând în Familia şi Amiculu Şcoalei. A abordat 
teme bisericeşti, tipărind inclusiv un volum de predici, 
dar şi teme literare, în cadrul adunărilor Astrei. A fost 
protopop în Leta Mare (Létavértes, Ungaria) din 1880 
până în 1882, când a murit.

Pe lângă contribuţiile menţionate, afl ate inclusiv 
în bibliotecile central-universitare din ţară, Iustin Po-
pfi u ne-a lăsat şi versuri. În „Poeţii Bihorului”, Eugen 
Potoran arăta că poezia lui Popfi u purta „timbrul încer-
cărilor”, caracterizată prin „forţă şi bărbăţie, îndemn şi 
resemnare”.

Temele sale sunt istorice, privitoare la latini-

tatea românilor, 
religioase şi de 
evocare a unor 
personalităţi, însă 
lucrările sale nu 
sunt considerate 
de o însemnăta-
te foarte mare. În 
1870 a tipărit vo-
lumul „Poesia şi 
prosa”, conţinând 
studii de limbă şi 
literatură română, 
versuri şi proză. 
Prin 1880 avea în 
manuscris un tra-
tat de omiletică şi o gramatică românească critică, care 
s-au pierdut. „Predicile” sale au fost tipărite postum, în 
1885, în Gherla.

Personalitatea lui Iustin Popfi u este evocată în 
fi ecare toamnă în Létavértes, în cadrul „Memorialului 
Vulcan-Iriny-Popfi u”, organizat de Autoguvernarea 
Română şi Asociaţia Culturală a românilor din Leta 
Mare, ocazie cu care se depun coroane de fl ori pe mor-
mântul său. Acum, o stradă din cartierul orădean Gri-
gorescu îi poartă numele. Despre originile sale a scris 
istoricul Viorel Câmpean, iar Academia Română l-a 
inclus în Bibliografi a românească modernă.

Cristian CULICIU
www.ebihoreanul.ro

Un pas spre normalitate
În cursul zilei de 16 ianuarie a acestui an, 

motivați de grija constantă de a ne proteja și de a-i 
feri și pe cei dragi ai noștri de efectele unei posibile 
infectări cu Covid, impulsionați de responsabilitatea 
uriașă pe care o avem față de benefi ciarii serviciilor 
sociale ale Asociației Caritas Eparhial, am primit mult 
așteptatul vaccin anti-Covid.

Dacă, la începutul pandemiei, am avut curaj să 
continuăm derularea de servicii sociale, într-un context 
din ce în ce mai nefavorabil, asumându-ne riscurile la 
care ne-am expus, astăzi curajul a fost defi nit prin asu-
marea efectuării acestui vaccin, făcând astfel un pas 
spre revenirea la o normalitate aproape pierdută, dar pe 
care ne-o dorim cu toții. 

Pentru noi înșine, pentru copiii care ne așteaptă 
acasă, la fi nalul zilei de lucru, pentru părinții și bunicii 
noștri de care ne este dor și pe care avem nevoie să îi 
știm în siguranță, pentru benefi ciarii pe care îi avem în 
grijă și pe care trebuie să îi ocrotim, astăzi, pentru că 
a stat în puterea noastră, am ales să facem acest vaccin 

atât de necesar.
Astfel, angajați ai asociației (9 persoane), alături 

de o mare parte dintre seniorii Centrului rezidențial 
„Casa Frențiu” (19 persoane) am trăit împreună aceas-
tă experiență care sperăm să fi e de folos pentru toți cei 
din jurul nostru.

Teodora BODA
Asistent social practicant
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Politica ACEO de protecție a copilului și a persoanei adulte 
vulnerabile

Asociația Caritas Eparhial Oradea (ACEO) a 
elaborat foarte atent politicile de protecție a persoanei 
asistate. Deoarece lucrează cu minori și colaborează 
și cu voluntari minori, asociația și-a dezvoltat politica 
și procedurile de siguranță a copiilor și a persoanelor 
adulte vulnerabile. Documentul conține principalele 
principii și valori în baza cărora Asociația Caritas Epar-
hial Oradea oferă servicii.

Pe lângă defi nirea politicii de protecție a ACEO, 
documentul mai cuprinde: rolul asociației în imple-
mentarea politicii de protecție a persoanei benefi ciare; 
viziunea organizației cu privire la protecția persoa-
nei; declarația ACEO cu privire la protecția copilului 
și a persoanelor vulnerabile; obiectivele politicii de 
protecție și principiile de protecție a copilului susținute 
de politica organizației. De asemenea, un alt capitol 
este dedicat implementării, evaluării și monitorizării 
planului.

Documentul mai conține detalii cu privire la eva-
luarea riscurilor și măsurile luate de asociație iar o altă 
parte a acestuia descrie modul de raportare a situațiilor 
de abuz și neglijare.

Documentul de politică conține mai multe anexe, 

inclusiv: Planul de implementare; Codul de conduită 
pentru angajați în ceea ce privește protecția și siguranța 
benefi ciarilor; Declarația de angajament; Ghidul pentru 
voluntari, stagiari și vizitatori; Forme de acord pentru 
benefi ciari (și acord parental); Certifi catul de participa-
re la sesiunile de instruire; Declarația de imparțialitate a 
membrilor Comitetului de Monitorizare; Formularul de 
raportare a cazurilor de încălcare a drepturilor copilu-
lui, fi șe pentru înregistrarea cazului suspectat de abuz, 
neglijare, exploatare sau trafi c de copii; diverse formu-
lare de instruire pentru părinți, personal, voluntari; fi șe 
de informații pentru diferitele categorii de benefi ciari.

Pentru 2021, asociația își propune organizarea 
unei serii de cursuri de instruire atât pentru angajați 
cât și pentru voluntari și colaboratori, cursuri prin care 
aceștia să-și însușească și să aplice în activitatea lor de 
zi cu zi toate prevederile setului de politici de protecție.

Acesta va fi  un prim pas în prevenirea oricărui 
abuz față de benefi ciari, ca parte a angajamentului 
organizației de a respecta în totalitate valorile si princi-
piile ce stau la baza activității sale.

Adela Popa GHIȚULESCU
Director executiv

A doua întâlnire online a preoților din Episcopia de Oradea
Astăzi, a avut loc a doua întâlnire online a preoților din Episcopia Greco-catolică 

de Oradea. După rugăciunea de început condusă de către părintele Antoniu Chifor, vicar 
responsabil cu preoții, a urmat cuvântul și salutul Preasfi nțitului Virgil, episcop greco-ca-
tolic de Oradea. Surpriza a fost prezența Preasfi nției Sale Ioan Călin Bot, episcop auxiliar 
de Lugoj, afl at în trecere prin Oradea, care a salutat preoții prezenți, transmițându-le și o 
încurajare.

Preasfi nțitul Virgil a amintit faptul că Isus este plinătatea care ne umple sufl etul, 
această plinătate ne aduce bucurie. Această bucurie trebuie să fi e exteriorizată, dusă în lume, bucuria noastră fi ind 
Cristos care vine în lume. De asemenea, ierarhul a amintit și câteva îndrumări și recomandări de care preoții trebuie 
să țină cont în aceste vremuri tulburi. Meditația cu titlul „Chemați să vestim o Naștere” a fost susținută de către pă-
rintele călugăr franciscan Bogdan Emilian Bălașcă, în prezent directorul Liceului Teologic din Roman.

Chemarea să vestim o Naștere este o chemare a tuturor creștinilor, dar mai ales a preoților. Nașterea nu este o 
reprezentare, ci un eveniment. Fiecare dintre noi avem nevoie de o naștere nu numai universală ci și una personală.

La fi nal a avut loc un moment de discuții și împărtășiri pe baza meditației făcută de către Bogdan Emilian 
Bălașcă, iar Preasfi nțitul Virgil a transmis tuturor binecuvântarea.

Eugen IVUȚ

Colectă specială
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi specială a carităţii noastre comu-

nitare duminica „Samariteanului Milostiv”, zi în care s-a organizat o colectă specială. 
Tasul din data de 15 noiembrie 2020, duminica „Samariteanul Milostiv”, a fost predat 
asociaţiei. Se cuvine să facem o corectură. În numărul din luna decembrie al revistei, 
din motive obiective,  nu am trecut Parohia Suplacu de Barcău, cu suma de 73 lei,
Parohia Holod, cu suma de 200 lei, Parohia Hodișel cu suma de 200 lei, și Parohia 
Ghenetea, cu suma de 300 lei. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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1,5 Lei

Rezultatele colectei de alimente
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a organizat în 

perioadele 4 - 6 decembrie; 11-13 decembrie și 18-23 
decembrie 2020, în Era Shopping Park (din Calea Ara-
dului) între orele 16.00 – 20.00 şi Selgros Cash&Carry 
Oradea, între orele 16.00 – 20.00 colecta de alimente 
”Ajută un copil sărac să aibă un Crăciun mai bun!”

În acţiunea de colectare am fost ajutaţi de 18 vo-
luntari care au realizat 118 ore de voluntariat.

În acest an s-au donat: 102 litri de ulei, 76 kg 
de făină, 79 kg de zahăr, 76 kg făină, 58 kg făină de 
mălai, 62 kg orez, 129 pachete paste făinoase, 132 
conserve și 209 diferite dulciuri. Unele persoane au 
donat şi fructe, băuturi răcoritoare etc. Alimentele co-
lectate sunt estimate la valoarea de 4.161 lei.

Din alimentele primite au fost pregătite pachete 
şi distribuite familiilor din Oradea, Sântion și Livada, 
afl ate în baza de date a asociaţiei.

Altă parte din alimentele primite vor fi  folosite 
pentru prepararea mesei de prânz la cantina socială din 
str. Theodor Aman, Oradea.

Pe lângă alimente unele persoane au donat şi nu-
merar, 3.881 lei ce vor fi  folosiţi pentru funcţionarea 

serviciilor sociale.
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea mulţumeşte, 

în numele benefi ciarilor acestor alimente, tuturor celor 
care au donat dovedind faptul că nu au uitat de cei mai 
sărmani dintre noi.

Pr. Olimpiu TODOREAN
Preşedinte

Un strop de căldură
În Ajunul sărbătorii care reprezintă întruparea 

celei mai mari minuni, an de an oamenii de pretutin-
deni au început să simtă pe deplin puterea speranței 
și puterea de a crede în iertare, în bunătate, în iubirea 
pentru semeni - o iubire necondiționată, care înalță și 
care șterge urmele supărărilor și greșelilor atât de fi rești 
pe care le avem, uneori. Despre grija pe care o purtăm 
celorlalți și despre dăruire învățăm, mereu cu bucurie, 
de la donatorii care vin să înfăptuiască un bine pentru 
cei lipsiți de minimul necesar unui trai decent, pentru 
cei care au ca și locuință spații improprii în care înnop-
tează sau în care rămân doar pentru că au un acoperiș 
care îi ferește de frig și de ploi.

În fi ecare an, nu doar o dată și nu doar de Cră-
ciun, exemplul unui donator constant ne amintește de 
faptul că renaștem, mai buni, cu fi ecare faptă prin care 
îi ajutăm mai ales pe cei fl ămânzi, pe cei sărmani care 
privesc cu neîncredere spre mâinile care se întind spre 
ei, neștiind că aceste mâini vor doar să ajute.

Și în aceste momente atât de intense ca emoții 
și însemnătate, 
donatorul nos-
tru nu doar că 
se preocupă de 
soarta benefi -
ciarilor canti-
nei sociale, ci 
se implică ac-
tiv, asigurând 
pachete care 

conțin alimente, conserve pentru zilele în care cantina 
este închisă, dulciuri și fructe sufi ciente pentru ca bu-
curia și mulțumirea benefi ciarilor să fi e maxime.

Totodată, au fost aduse geci groase și 
încălțăminte potrivite sezonului rece pentru benefi ci-
ari, pentru ca frigul să devină mai ușor de suportat, fi -
indu-le mai protejată sănătatea care le este atât de mult 
expusă condițiilor în care ei trăiesc.

Recunoștința noastră este deplină și nemărgini-
tă. Prin cuvinte simple, dar pline de esență, benefi ciarii 
ne-au mărturisit că „nu poate fi  o bucurie mai mare” 
decât aceasta de a primi, când ai nevoie, de ghete care 
„să țină cald la picioare”: „Abia când am ajuns acasă 
mi-am dat seama că simt cald la picioare. Ce bucurie 
mi-ați putut face! Nu știu cum să vă mulțumesc!”; 
„Doamnă, îmi vin ca și turnați acești bocanci! Nu-mi 
mai este rece. Și nu mai sunt ud. A plouat mult în ulti-
mele zile.” - ne spune un domn care nu are locuință și 
nu are un loc pe care să îl numească „acasă”.

Privindu-i și ascultându-i, nu putem să nu simțim 
bucuria lor de a avea ceva oferit în mod special pentru 
ei; ne reamintim, de fi ecare dată, că minunile există și 
că stă în puterea fi ecăruia dintre noi să rămânem sensi-
bili la suferințele celor din jur.

Mulțumim, în numele benefi ciarilor noștri, do-
natorului care ne oferă ajutor constant pentru a putea, 
la rândul nostru, să îi ajutăm pe cei sărmani și singuri!

Teodora BODA
Asistent social practicant


