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Publicarea textului Liturghierului era de mult o 
necesitate pentru Biserica noastr  deoarece ultima edi-
ie, publicat  la Roma în anul 1996, era epuizat .

Din punct de vedere teologic, orice edi ie liturgic  
se conformeaz  unei tradi ii de traducere pe care Biseri-
ca noastr  a m rturisit-o cu cinste pân  în 1948. Este mai 
pu in tiut c  aceast  preocupare teologic  era consacrat  
cu acribie de Scaunul apostolic al Romei cu mult timp 
în urm  pentru Bisericile de tradi ie bizantin , înc  din 
secolul al XVIII-lea, sub Papa Benedict al XIV (1675-
1758). Mai apoi, sub pana erudit  a cardinalului Pitra 
(1812-1889), la Roma, în timpul ponti  catului Fericitu-
lui Pap  Pius al IX-lea (1792-1878), au fost veri  cate i 
publicate succesiv textele liturgice ale Bisericilor cato-
lice de tradi ie bizantin . Liturghierul este, prin urmare, 
nu numai o comoar  de tr ire a Bisericilor r s ritene n s-
cute pe mo tenirea unor s  n i ca Ioan Gur -de-Aur sau 
Vasile cel Mare, dar i un edi  ciu milenar de credin  i 
magisteriu indiscutabil al întregii lumi catolice.

Prezenta edi ie, sub egida Arhiepiscopiei Ma-
jore, preia, ca i edi ia din 1996, alegerile lingvistice 
ale limbii române dup  spiritul Liturghierului din 1931 
publicat de mitropolitul de vrednic  pomenire, Vasile 
Suciu (1873-1935). Cu atât mai mult cu cât stilul li-
turgic, practicat nu numai de Biserica Greco-Catolic , 
dup  Unirea de la 1 decembrie 1918, a fost consacrat de 
Academia Român  drept unul din cele cinci stiluri ale 
limbii române. În acest sens, salut m cu recuno tin  
micile îndrept ri de limb  necesare propuse pentru pre-
zenta edi ie de Prof. Univ. Dr. Francisca B lt ceanu i 

Prof. Univ. Dr. Mo-
nica Bro teanu de 
la Universitatea din 
Bucure ti, c rora 
Sinodul episcopi-
lor Bisericii noastre 
a dorit s  le încre-
din eze îndreptarea 
lingvistic  a acestui 
tezaur de rug ciune. 
Competen elor lor 
 lologice, dar i sim-
ului teologico-spiri-

tual în studiul limbii 
liturgice române le 
este datorat  aceast  
edi ie care continu , iat , acum, frumoasa în iruire de 
edi ii liturgice pe care Blajul a l sat-o mo tenire posteri-
t ii. Constat m, de asemenea, cu bucurie i clari  carea 
rubricilor de tipic, prin grija Comisiei sinodale liturgice, 
ceea ce ofer  celebran ilor o mai mult  deta are în ac iu-
nea liturgic  a s vâr irii Tainei S  ntei Euharistii.

În baza drepturilor conferite de Codul Canoanelor 
Bisericilor Orientale i de Dreptul Particular, ca urmare 
a deciziei Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolic , reunit în sesiune ordinar  între 
18-20 mai 2015, conform cann. 112 i 657 §3 din Codul 
Canoanelor Bisericilor Orientale spre cuno tin  tuturor 
Episcopilor, protopopilor, i preo ilor Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic , emitem prezenta

SCRISOARE CIRCULAR
prin care DISPUNEM

ca prezenta edi ie 2014 a Liturghierului s   e 
textul o  cial în uzul liturgic al Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolic .

Mul umind Domnului pentru reeditarea Litur-
ghierului, ne reînnoim  delitatea fa  de tezaurul intan-
gibil de credin  al înv turii cre tine i fa  de comu-
niunea cu Scaunul Apostolic al Romei. i contempl m 
su  ete te leg tura vie, sacramental  cu ceea ce a in-
stituit Fiul lui Dumnezeu, în leg mântul de credin , 
speran  i iubire cu El.

Prezenta Scrisoare Circular  intr  în vigoare în-
cepând cu data public rii ei.

Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,
20 mai 2015

Pomenirea liturgic  a Sf. m. Talaleu

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

Pre edintele Sinodului Episcopilor Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic

† Cardinal LUCIAN
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Isus i-a data via a pentru prietenii s i
10.05.2015

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus

Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
Evanghelia de ast zi – Ioan, capitolul 15 – 

ne duce din nou în cenacol, unde ascult m porunca 
nou  a lui Isus. Spune a a: „Aceasta este porunca 
Mea: s  v  iubi i unii pe al ii a a cum v-am iubit 
Eu!” (v. 12). i, gândindu-se la jertfa crucii, de acum 
iminent , adaug : „Nimeni nu are o iubire mai mare 
decât aceasta: ca cineva s - i dea via a pentru prie-
tenii s i. Voi sunte i prietenii Mei dac  face i ceea ce 
v  poruncesc” (v. 13-14). Aceste cuvinte, rostite în 
timpul ultimei cine, rezum  tot mesajul lui Isus; mai 
mult, rezum  tot ceea ce a f cut El: Isus i-a dat via-
a pentru prietenii S i. Prieteni care nu l-au în eles, 

care în momentul crucial l-au p r sit, l-au tr dat i 
l-au renegat.

Aceasta ne spune c  El ne iube te de i noi 
nu merit m iubirea Sa: a a ne iube te Isus! În acest 
mod, Isus ne arat  drumul pentru a-l urma, drumul 
iubirii. Porunca Sa nu este un simplu precept, care 
r mâne mereu ceva abstract sau exterior fa  de via-

. Porunca lui Cristos este nou  pentru c  cel din-
tâi El a realizat-o, a întrupat-o, i astfel legea iubirii 
este scris  o dat  pentru totdeauna în inima omului 
(cf. Ieremia 31,33). i cum este scris ? Este scris  
cu focul Spiritului Sfânt. i tot cu acest Spirit, pe 
care Isus ni-l d ruie te, putem merge i noi pe acest 
drum!

Este un drum concret, un drum care ne face 
s  ie im din noi în ine pentru a merge spre cei-
lal i. Isus ne-a ar tat c  iubirea fa  de Dumnezeu 
se realizeaz  în iubirea 
aproapelui. Amândou  
merg împreun . Pagi-
nile Evangheliei sunt 
pline de aceast  iubi-
re: adul i i copii, cul i 
i ne tiutori, boga i i 

s raci, drep i i p c -
to i au avut primire în 
inima lui Cristos. A a-
dar, acest Cuvânt al 
Domnului ne cheam  
s  ne iubim unii pe al-
ii, chiar dac  nu întot-

deauna ne în elegem, 
nu întotdeauna suntem 
în acord… dar tocmai 
acolo se vede iubirea 
cre tin . O iubire care 
se manifest  chiar dac  
exist  diferen e de opi-

nie sau de caracter, îns  iubirea este mai mare decât 
aceste diferen e! Aceast  iubire ne-a înv at-o Isus.

Este o iubire nou  pentru c  este reînnoit  de 
Isus i de Spiritul S u. Este o iubire r scump rat , 
eliberat  de egoism. O iubire care d ruie te inimii 
noastre bucuria, a a cum spune Isus însu i: „V-am 
spus acestea pentru ca bucuria Mea s   e în voi i 
bucuria voastr  s   e deplin ” (v. 11). Tocmai iu-
birea lui Cristos, pe care Duhul Sfânt o revars  în 
inimile noastre, s vâr e te în  ecare zi minuni în 
Biseric  i în lume. Sunt multe mici i mari gesturi 
care ascult  de porunca Domnului: „S  v  iubi i unii 
pe al ii a a cum Eu v-am iubit pe voi” (cf. In 15,12).

Gesturi mici, de toate zilele, gesturi de apropi-
ere de un b trân, de un copil, de un bolnav, de o per-
soan  singur  i în di  cultate, f r  cas , f r  loc de 
munc , imigrat , refugiat . Gra ie for ei acestui Cu-
vânt al lui Cristos,  ecare dintre noi poate s  devin  
aproape fa  de fratele sau sora pe care îi întâlne te. 
Gesturi de apropiere, de proximitate. În aceste ges-
turi se manifest  iubirea pe care Cristos ne-a înv at-
o. S  ne ajute în aceasta Mama noastr  Preasfânt , 
pentru ca în via a zilnic  a  ec ruia dintre noi iubi-
rea fa  de Dumnezeu i iubirea fa  de aproapele s  
 e mereu unite. (...)

Urez tuturor o duminic  frumoas  – pu in cal-
d … i v  rog, nu uita i s  v  ruga i pentru mine. 
Poft  bun  i la revedere!
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Anul Sfânt al Milostivirii: logo-ul i calendarul celebr rilor

(continuare în pag. 5)

A avut loc mar i, 5 mai 2015, la Sala de pres  a 
Sf. Scaun, prezentarea calendarului manifest rilor din 
Anul Sfânt al Milostivirii i a logo-ului, emblema spe-
ci  c  a acestui eveniment extraordinar pentru via a Bi-
sericii. Au intervenit pre edintele Consiliului Ponti  cal 
pentru Promovarea Noii Evangheliz ri, arhiepiscopul 
Salvatore Fisichella, i subsecretarul aceluia i departa-
ment, mons. Graham Bill.

Dup  cum a speci  cat papa Francisc în bula de 
proclamare ”Misericordiae vultus”, Anul sfânt extraor-
dinar este prilejuit de împlinirea a 50 de ani de la încheie-
rea Conciliului Vatican II, drept care manifest rile încep 
la 8 decembrie 2015 i se încheie la 20 noiembrie 2016. 
O precizare important  se dovede te necesar , a sublini-
at la conferin a de pres  mons. Salvatore Fisichella: 

• ”Jubileul milostivirii nu este i nu vrea s   e 
Marele jubileu al anului 2000. Orice compara ie, prin 
urmare, este lipsit  de semni  ca ie pentru c  orice An 
sfânt poart  cu sine speci  cul s u i  nalit ile sale. 
Papa dore te ca acest Jubileu s   e tr it la Roma ca i 
în Bisericile locale; acest fapt comport  o aten ie parti-
cular  la via a respectivelor Biserici i la exigen ele lor, 
astfel încât ini iativele s  nu  e o suprapunere la calen-
dar, ci s   e mai degrab  complementare. Mai mult, 
pentru prima dat  în istoria jubileelor se ofer  posibili-
tatea de a deschide Poarta Sfânt  – Poarta Milostivirii 
– i în  ecare diecez , în special în catedral  sau într-o 
biseric  deosebit de semni  cativ  sau într-un sanctuar 
de importan  special  pentru pelerini”.

Istoria jubileelor se caracterizeaz  prin caden a 
de 50 i de 25 de ani. Cele dou  jubilee extraordinare 
– din 1933 i 1983 – au respectat caden a anivers rii 
mântuirii s vâr it  de Cristos. De data aceasta, jubileul 
milostivirii are o speci  citate:

• ”Acesta este un Jubileu tematic. Are la baz  con-
inutul central al credin ei i inten ioneaz  s  recheme 

Biserica la misiunea ei prioritar  de a   semn i m rturie 
a milostivirii în toate aspectele vie ii pastorale”.

Arhiepiscopul Fisichella a prezentat în cuvântul 
s u i emblema Anului jubiliar al milostivirii, a a numi-
tul ”logo”, care a spus c  reprezint  ”o sum  teologic  a 
milostivirii” pornind de la moto-ul luat din Luca 6,36: 
”Fi i milostivi precum Tat l vostru este milostiv”. Bise-
rica ”î i propune s  tr iasc  milostivirea dup  exemplul 
Tat lui care cere s  nu judec m i s  nu condamn m, ci 
s  iert m i s  d ruim iubire i iertare f r  m sur ” (cf 
Lc 6,37-38).

Logo-ul anului jubiliar este opera preotului iezu-
it sloven Marko Ivan Rupnik. Imaginea, foarte îndr gi-
t  de Biserica din primele veacuri, pentru c  exprim  
iubirea lui Cristos care duce la împlinire misterul întru-
p rii sale prin r scump rare, scoate în eviden  pro  lul 
Fiului lui Dumnezeu care îl ia pe umerii s i pe omul 
r t cit. Desenul este realizat în a a fel încât s  arate 

c  Bunul p stor atinge în profunzime trupul omului i 
o face cu o iubire atât de mare încât îi schimb  via a. 
Cele trei ovale concentrice, de culoare din ce în ce mai 
clar  spre margine, sugereaz  mi carea lui Cristos care 
îl poart  pe om din noaptea p catului i a mor ii. Pe de 
alt  parte, profunzimea culorii mai închise sugereaz  i 
iubirea de nep truns a lui Dumnezeu Tat l care pe toate 
le iart . Un detaliu din logo, îns , nu scap  unei priviri 
atente. Din nou, mons. Fisichella:

• «Bunul P stor, cu o milostivire dus  pân  la 
sfâr it, ia asupra sa omenirea, dar ochiul s u drept se 
suprapune cu ochiul stâng al omului. Cristos vede cu 
ochii lui Adam i acesta, cu ochii lui Cristos. Orice om, 
a adar, descoper  în Cristos propria umanitate i viito-
rul care îl a teapt . Scena este amplasat  în interiorul 
unui migdal, alt  imagine îndr git  de iconogra  a anti-
c  i medieval  care aduce aminte de co-prezen a celor 
dou  naturi, dumnezeiasc  i uman , în Cristos”.

Din calendarul celebr rilor liturgice care mar-
cheaz  Anul Sfânt al Milostivirii mons. Fisichella a sub-
liniat pelerinajul animatorilor de pelerinaje, de la 19 la 
21 ianuarie; celebrarea de la 3 aprilie pentru mi c rile i 
asocia iile care se inspir  din spiritualitatea milostivirii; 
pelerinajul de la 4 septembrie pentru membrii asocia-
iilor de voluntariat i cel de la 9 octombrie pentru co-

memorarea S  ntei Fecioare Maria, Maica milostivirii; 
mai departe, pelerinajul de la 24 aprilie al copiilor care 
se preg tesc la sacramentul Mirului, cel de la 29 mai 
pentru diaconi i de la 3 iunie pentru preo i, în s rb toa-
rea Inimii Preas  nte a lui Isus; jubileul catehe ilor, pe 
25 septembrie; în  ne, pe 12 iunie, pentru cei bolnavi 
i îngrijitorii lor, iar pe 6 noiembrie, jubileul de inu ilor.

Toate manifest rile programate i cele care vor 
  incluse de acum încolo sunt publicate pe site-ul in-

ternet al jubileului (iubilaeummisericordiae.va sau 
im.va), disponibil în limbile italian , englez , spaniol , 
portughez , francez , german  i polon .
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(urmare din pag. 4)

Calendarul o  cial al evenimentelor

Aprilie 2015 / Sâmb t  11 aprile 2015
Duminica Îndurarii Divin
Lectura Bulei de Proclamare a Jubileului.

Decembrie 2015 / Mar i 8 decembrie 2015
Solemnitatea Neprih nitei Z misliri
Deschiderea Por ii S  nte din Bazilica Sfântul Petru.

Duminic  13 decembrie 2015
Duminica a 3 a a Postului Cr ciunului
Deschiderea Por ii S  nte de la Bazilica Sfântul Ioan Late-
ran i a catedralelor din lume.

Ianuarie 2016 / Vineri 1 ianuarie 2016
Solemnitatea S  ntei Maria, Mama Domnului
Ziua mondial  a p cii.
Deschiderea Por ii S  nte a Bazilicii Sfânta Maria (Santa 
Maria Maggiore).

Mar i 19 ianuarie - joi 21 ianuarie 2016
Jubileul celor care lucreaz  în sanctuar 

Luni 25 ianuarie 2016
S rb toarea Convertirii Sfântului Pavel
Deschiderea Por ii S  nte a Bazilicii Sfântul Pavel (Basili-
ca di San Paolo fuori le mura).

Februarie 2016 / Mar i 2 februarie 2016
S rb toarea Prezent rii lui Isus i Ziua Vie ii Consacrate
Jubileul Vie ii Consacrate i Încheierea Anului Vie ii Con-
sacrate.

Miercuri 10 februarie 2016
Miercurea Cenu ii
Trimiterea Misionarilor în Bazilica Sfântul Petru.

Luni 22 februarie 2016
Bazilica Sfântul Petru
Jubileul Curiei Romane.

Martie 2016 / Vineri 4 i sâmb t  5 martie 2016
“24 de ore pentru Isus” cu celebrare peniten ial  în Sfântul 
Petru în dup  masa zile de vineri, 4 martie.

Duminc  20 martie 2016
Duminica Floriilor
La Roma, Ziua Diecezan  a Tinerilor.

Aprilie 2016 / Duminic  3 aprilie 2016
Duminica Divinei Îndur ri
Jubileul celor care ader  la spiritualitatea Îndur rii Divine.

Duminic  24 aprilie 2016

Duminica a 5 a dup  Pa ti
Jubileul b ie ilor i a fetelor (13 – 16 ani)
Profesiunea de credin  pentru o cultur  a milostivirii.

Mai 2016 / Duminic  29 mai 2016
Corpul Domnului în Italia
Jubileul Diaconilor.

Iunie 2016 / Vineri 3 iunie 2016
S rb toarea S  ntei Inimi a lui Isus
Jubileul Preo ilor
160 de ani de la introduce rea s rb torii, introdus  în 1856 
de Pius IX.

Duminic  12 iunie 2016
A XI Duminic  a Timpului Ordinar
Jubileul bolnavilor i a persoanelor invalide.

Iulie 2016 / Mar i 26 - duminic  31 iulie 2016
Jubileul Tinerilor
Ziua Mondial  a Tinerilor în Cracovia.

Septembrie 2016 / Duminic  4 septembrie 2016
A XXIII Duminic  a Timpului Ordinar
Pomenirea Fericitei Tereza de Calcuta / 5 septembrie
Jubileul muncitorilor i voluntarilor milostivirii.

Duminic  25 septembrie 2016
A XXVI Duminic  a Timpului Ordinar
Jubileul Catehe ilor.

Octombrie 2016
Sâmb t  8 i duminic  9 octombrie 2016
Sâmb t  i duminic  dup  S rb toarea S  ntei Maria a 
Rozarului, Jubileul marian.

Noiembrie 2016 / Mar i 1 noiembrie 2016
S rb toarea Tuturor S  n ilor
Sfânta Liturghie celebrat  de Sfântul P rinte în memoria 
credincio ilor deceda i.

Duminic  6 noiembrie 2016
A XXXII Duminic  a Timpului Ordinar
Jubileul pu c ria ilor în Sfântul Petru.

Duminic  13 noiembrie 2016
A XXXIII a Timpului Ordinar
Închiderea Por ii S  nte în Bazilicile din Roma i Dieceze.

Duminic  20 noiembrie 2016
S rb toarea Domnului Isus Cristos, Regele Universului
Închiderea Por ii S  nte în Sfântul Petru i închiderea Ju-
bileului Milostivirii.

A. DANC   http://ro.radiovaticana.va
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(continuare în pag. 7)

Alin CRE U
Originalitatea iatrogeniilor

Trecerea de la starea de s n tate la cea de boala 
este perceput  de c tre oameni ca o schimbare nepl -
cut , nedorit , reprezentându- i-o ca pe un pericol, o 
situa ie negativ  care se opune cursului  resc al vie ii. 
Cei a  a i în suferin  din cauza unei boli reac ioneaz  
diferit fa  de aceasta, elaborându- i atitudini variate, 
care au caracter de ap rare, compensare sau refugiu 
fa  de ele. Acceptarea st rii de s n tate i refuzul bolii 
este un lucru  resc care se raporteaz  la instinctul de 
conservare, la grija fa  de s n tate, team  de boal  i 
consecin ele acesteia.

Termenul iatrogenie provine de la grecescul ia-
tros (vindecator, medic) i genos (produs de, f cut de). 
În sens larg iatrogenic înseamn  indus de medic, iar 
al turarea paradoxal  boal  iatrogen  se refer  la acele 
probleme care rezult  din tratamentul medical profesi-
onist i despre care se presupune c  nu ar   ap rut dac  
aceste tratamente nu ar   fost aplicate. Termenul de ia-
trogenie este extins nu doar la activit ile desf urate 
de c tre medic, ci i la cele efectuate de c tre asistente 
medicale, tehnicieni etc.

Un autor pretinde c  cel pu in 20% dintre persoa-
nele care intr  într-un spital vor contracta o boala iatro-
gen . Cele mai multe iatrogenii se datoreaza medica-
mentelor i reac iilor adverse ale acestora, în primul rând 
supramedica iei i exager rii importan ei folosirii medi-
camentelor. Exist  i fenomenul de supramedicalizare 
a vie ii prin care pacien ii cer în mod exagerat i inutil 
sprijinul i asisten a medicului pentru fapte sau afec iuni 
banale cum ar   mici dureri, oboseal , viroze u oare.

Gre ita sau incompleta abordare terapeutic , inca-
pacitatea medicului de a comunica programul terapeutic 
pe în elesul bolnavului f r  ca acest lucru s  îi creeze 
anxiet i suplimentare sunt tot atatea surse de tulbur ri 
iatrogene. În ceea ce prive te diagnosticele, super  cia-
litatea medicului sau solicitarea exagerat  a examenelor 
de laborator, pot determina pacientul la exagerarea simp-
tomatologiei i la transformarea acestora, deseori banale 
în ipostaze patologice: el completeaz  boala pân  la un 
nivel la care crede ca va   luat în serios. Exist  i iatro-
genie negativ  adic  generat  de lipsa informa iilor pe 
care medicul le ofera pacien ilor. T cerea sau vorbirea 
eliptic  are un puternic efect psihotraumatizant subliniat 
de apari ia rapid  a unei patologii de dezvoltare. 

Au loc i situa ii în care medicul persevereaz  în 
c utarea cu orice pre  a simptomelor. Ermetismul sau ex-
primarea so  sticat  a acestora în fa a bolnavilor, absen a 
unui contact corespunzator cu ei, necunoa terea psiholo-
giei subiectului i incapacitatea de a-i anticipa reac iile, 
pronun area unor cuvinte la întâmplare de c tre cadrele 
medii cu ocazia efectu rii unor interven ii banale (hemo-
leucograma, electrocardiograma etc.) reprezint  situa ii 
care, pe un teren psihologic predispus, pot genera reac ii 

de amploare neb nuit  (nevrotice i psihotice). Teama 
de actul medical, nivelul intelectual i cultural sc zut pot 
interfera în orice etap  a rela iei medic - bolnav (anamne-
za, examen psihic, examen somatic, analiza de laborator, 
explor ri func ionale etc.), la care se adaug  informa iile 
medicale furnizate de mass-media, prospectele i agen-
dele medicale. Accesibilitatea crescut  a popula iei la 
actul medical i la unit ile medicale înalt specializate, 
ca de altfel i num rul mare de prescrip ii medicamen-
toase, reprezint  alte premise ale iatrogeniilor.

Atitudinea fa  de propria s n tate poate lua, în 
anumite situa ii de via  i la anumite persoane, un ca-
racter exagerat. Aten ia omului este orientat  în mod 
constant asupra propriului s u corp, care devine preo-
cupare tematic , o prezen a permanent , o grij  în câm-
pul propriei sale con tiin e, pe care o va interpreta într-o 
manier  subiectiv ,  ind înclinat s -i descopere sau s -i 
atribuie diverse acuze din care s  î i construiasc  sufe-
rin e personale de diferite forme i intensit i. Medicii 
se g sesc în fa a unui domeniu al patologiei generale, 
cu un caracter neobi nuit, original. Aceste situa ii sunt 
rezultatul unor probleme de cultur , dobândit  deformat, 
în urma unei false în elegeri a propagandei de educa ie 
sanitar , care cultiv  team  de boli, considerând c  în 
felul acesta face o ac iune de pro  laxie; pot proveni i 
din citirea unor materiale, c r i sau reviste medicale fals 
interpretate; tulbur ri pot ap rea i în urma întâlnirii cu 
medicul (consulta ii medicale, investiga ii repetate de 
laborator etc). Suferin ele invocate de c tre bolnav sunt 
nedecelabile la examenul clinic. Dac  sunt produsul ela-
borat al propriei imagina ii se numesc boli autogene, iar 
în cazul întâlnirii bolnavului cu surse de informa ie me-
dical  sau cu medici (consulta ii i investiga ii medica-
le), boli iatrogene. Durerile sunt tr ite de c tre persoana 
respectiv  cu o deosebit  intensitate i autenticitate, ca 
ni te experien e su  ete ti reale, pe care medicii trebuie 
s  le cunoasc , s  le în eleag , s  le explice i fa  de 
care trebuie s  adopte o atitudine de un tact deosebit.

Esen ialul în în elegerea acestei suferin e este s  
se p trund  dincolo de cele spuse de bolnav, pentru a-i 
descoperi i în elege natura personalit ii, motivele i 
mobilurile problemelor sale. Rolul medicului este, de a 
converti durerile subiective ale celui dintâi, într-o form  
coerent ,  ind un r spuns al specialistului la fr mânt -
rile bolnavului, o formulare a suferin ei, pe care acesta 
o a teapt  din partea celui la care a mers. Aceasta for-
mulare medical  semni  c  pentru cel a  at în suferin  
a  rmarea autenticit ii durerilor sale, care-l va eticheta 
ca bolnav real, con  rmând prin aceasta c  problemele 
îi sunt sunt adev rate i c  el nu este unul închipuit, a a 
cum este suspectat de al ii. 

Primul tip de bolnav este cel di  cil, incidental, 



7Mai 2015

(urmare din pag. 6)

la limita no iunii. Ace ti bolnavi vin s  se plâng  me-
dicului de unele tulbur ri vagi, imprecise, f r  claritate 
deosebit , cu grij  de a se pune la ad post de surprize, 
i care, dup  ce a   de la specialist c  nu au nimic, 

pleac  acas  lini ti i.
Al doilea tip de bolnav di  cil are forma sever , 

major , ireductibil , care nu numai c  se aga  îngrijorat 
de boala lui, considerând-o foarte grav ,  ind acaparat 
de aceasta, preocupat numai de ea, dar este i nemul u-
mit de felul cum este tratat, acuzându-i pe medici i pe 
cei care l-au îngrijit, socotindu-i vinova i de suferin ele 
sale. Pentru ei, ideea de boala are un caracter foarte grav,  
in  uen ându-le profund personalitatea, sfera emo ional  
i judecata, comportamentul i rela iile interpersonale.

Al treilea tip de bolnav di  cil este cel intermedi-
ar, ca de exemplu:

A) suferindul care consult  medicul pentru pro-
bleme banale, dar care, nemul umit de sfaturile primite, 
apeleaz  la al i speciali ti, unul dup  altul;

B) studentul în medicin , care la primele întâl-
niri cu bolnavii i cu lecturile de patologie î i „desco-
per ” suferin e de tipul celor v zute sau citite, începând 
s  se adreseze medicilor pentru probleme imaginare, 
copiate prin imita ie;

C) persoane frustrate, cu e ecuri sau singure, cu 
un psihic labil, care somatizeaz  aceste psihotraume, 
considerându-se bolnave i care consult  medicii pen-
tru suferin e în spatele c rora se a   situa ii con  ictu-
ale de via ;

D) bolnavi con tiincio i care ascult  i noteaz  
cu grij  sfaturile medicului, dar pe care nu le urmeaz , 
adresându-se ulterior altuia, pentru a-l veri  ca pe pri-
mul i tot a a mai departe;

E) tipul opus celui de mai sus este bolnavul con-
tiincios, care urmeaz  într-un mod absolut indica iile 

medicale, solicitând permanent din partea specialistu-
lui explica ii, am nunte etc.

A doua categorie de persoane care intr  în dis-
cu ie sunt medicii, pe care bolnavii îi caut  i prefer  
dup  anumite criterii: autoritate, experien a îndelunga-
t , faim , opinia clientelei i volumul mare al acesteia, 
pozi ia social  a medicului, succesele cunoscute ale 
acestuia etc; sunt criterii de ordin subiectiv - emo ional 
de reclam  medical .

Bolnavii a teapt  ca medicii s  le vorbeasc  des-
pre problem , pentru a- i justi  ca în fa a con tiin ei i a 
a tept rilor lor convingerea c  sunt în mod real suferinzi, 

c  nu totul este imaginar. E foarte important  atitudinea 
medicului i indica iile pe care acesta le d ,  ind prefe-
rabil s  ofere un diagnostic decât s -i spun  bolnavului 
c  nu are nimic, deoarece altfel, va crea suspiciuni noi 
i crescute din partea bolnavului. Persoana va crede c  

în mod absolut cert c  este suferind  i c  boala îi este 
foarte grav , iar medicul prin t cere sau prin nediagnos-
ticare îi ascunde  realitatea cu privire la starea s n t ii 
sale, socotindu-l pe specialist incapabil i adresându-i-se 
altuia, de la care a teapt  ceea ce crede c  primul i-a as-
cuns sau refuzat. 

Studiul personalit ii bolnavilor cu suferin e iatro-
gene, al bolnavilor di  cili, eviden iaz  câteva tr s turi 
speci  ce care explica receptivitatea sau înclina ia aces-
tora c tre tipul de patologie men ionat .

Aspectele personalit ii lor sunt urm toarele:
A) Egocentrism pronun at cu tendin  de analiz  a 

propriul corp i a st rii de s n tate a acestuia.
B) Temperament senzitiv-emo ional, impresiona-

bil i labil, u or in  uen abil, cu di  cult i de adaptare.
C) Sugestibilitate crescut , tendin a de a crede 

i de a accepta cu o mare u urin , p rerea i sfaturile 
altora, în materie de s n tate i de boal .

D) Nesiguran  de sine, nelini te, preocupat 
pân  la anxietate.

E) Boala apare ca un argument explicativ, care 
justi  c , în mintea lor, atât suferin a, cât i nevoia de 
a   proteja i de ceilal i i, în mod special, de a   trata i 
medical.

F) Dorin a incon tient  a persoanei, de a   bol-
nav pentru a se a  a sub îngrijire medical .

G) Imaturitate emo ional - afectiv  i o regresie 
a Eu -lui, cu refugiu în boal .

Experien ele su  ete ti personale ale bolnavilor 
se deosebesc sau contravin tipurilor de boli cunoscute 
sau modi  c rilor somatice i func ionale, iatrogeniile 
 ind fenomene psihice parazitare i  morbide. 

Iatrogenia sugestiv  reciproc  sau contagiunea 
psihic  apare în cazul unui cuplu, foarte sudat, consoli-
dat în timp, în care partenerii sunt dependen i unul de ce-
l lalt. În cazul în care, în mod real, una dintre persoanele 
din cadrul cuplului, se îmboln ve te, cealalt  va prelua 
imitând simpatetic, printr-un proces de induc ie - trans-
fer, suferin a primeia, acuzând i ea, la rându-i, acelea i 
manifest ri i suferin e. Aceast  in  uen  este anulat  i 
starea de s n tate a persoanei induse se reface în situa ia 
în care cele dou  sunt separate una de cealalt .

Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2015
IUNIE

Universal : Pentru ca migran ii i refugia ii s  g seasc  primire i s   e trata i cu respect în rile în care ajung. 
Pentru evanghelizare: Pentru ca întâlnirea personal  cu Isus s  trezeasc  în mul i tineri dorin a de a-i oferi 

propria existen  în preo ie sau în via a consacrat . 
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PREOTUL, DOCTOR AL SUFLETELOR
Ioan M GERU AN

Omul este o  in  alc tuit  din trup i su  et. De 
s n tatea trupului de ocup  doctorul uman, iar de s n -
tatea su  etului, preotul.  Su  etul este scânteie divin ; 
principiu de via  care î i are izvorul în Dumnezeu; rea-
litate spiritual  ce nu provine de la materie; tain  adân-
c  ce ad poste te comori neb nuite r mase de multe 
ori captive sub r ni pe care, cu greu ne încumet m a 
le dezv lui. Terapia pentru su  et este precedat  de o 
cercetare profund  i con tient  a tuturor r nilor i adu-
cerea lor în fa a lui Dumnezeu.

 Pentru abordarea problemelor su  ete ti e ne-
voie de o conlucrare divino-uman  pentru a vindeca 
partea l untric , spiritual  a omului.  Preotul are de la 
Dumnezeu marea carism  a vindec rii i de aceia poate 
contribui din plin, la vindecare su  etelor noastre.  Îns , 
aceast  vindecare nu const  doar în eliminarea factori-
lor care viciaz  su  etele, ci de a înscrie acolo tot ce este 
bun, frumos, adev rat, necesar i util mântuirii. În locul 
p catului preotul s de te în su  ete: dragoste, credin  
i speran ; dreptate i cump tare; în elepciune i t rie. 

Ele împreun  alc tuiesc balsamul necesar pentru vin-
decarea r nilor su  ete ti care, prin umilin  i smerenie 
înal  pe credincio i pân  la Adev rul suprem, la Isus. 
„Preo ia este  un sacrament care d  puterea preo easc  
i harul de a putea îndeplini cu s  n enie slujbele biseri-

ce ti.  Cea mai înalt  putere preo easc  este: de a prefa-
ce pâinea i vinul în Trupul i Sângele lui Isus Cristos; 
de a ierta p catele; dea predica cuvântul lui Dumnezeu. 
[…]. Preotul este între  Dumnezeu i om; el prezint  ru-
g ciunile noastre la Dumnezeu i ne aduce binefacerile 
lui Dumnezeu”. (1)

 Preo ia este, totodat , un dar de la Dumnezeu 
s dit în su  etul celor vrednici de a purta aceast  Sfân-
t  Tain . „Preo ia se s vâr e te aici, pe p mânt, dar ea 
are rang între dreg toriile cere ti” (Sf. Ioan Gur  de 
Aur). F r  cinstirea preo iei nu se poate ob ine ierta-
rea de p cate. Preo ii sunt adev ra i prieteni ai lui Isus 
i mijlocitori pentru noi în lume. Preo ia se manifest  

în fapt prin sacramente i prin virtu i. Vrednicia slujirii 
preo e ti este apreciat  de credincio i dup  modul în 
care preotul î i duce viata în propria sa familie i în 
societate. Preotul are de parcurs treptele unei preg tiri 
ce nu înceteaz  niciodat , urcând spre des vâr ire ca 
s  dep easc  pe ceilal i oameni prin virtutea su  etului 
s u, prin caracterul lui exemplar i prin modelul de d -
ruire pentru cei  pe care îi p store te. Isus zice: „P sto-
rul cel bun Î i pune su  etul pentru oile Sale” (In.10,11). 
Isus Cristos S-a ar tat ca P stor i Doctor vindecând  
suferin ele su  ete ti i trupe ti. El nu a ezitat s  spun : 
„Nu cei s n to i au nevoie de doctor, ci cei bolnavi” 
(Mt.9,12). „În slujirea bisericeasc  a celui hirotonit, 
Cristos însu i  este prezent Bisericii sale, în calitate de 
Cap al trupului s u, P stor al turmei sale, Mare preot al 

jertfei r scump r toare, Înv tor al Adev rului. Acest  
lucru îl exprim  Biserica atunci când spune c  preotul, 
în virtutea Sacramentului Preo iei ac ioneaz  in perso-
na Christi Capitis”.  (2)

Ac ionând „în persoana lui Cristos Capul”, preo-
tul este un alt Cristos: „Sacerdos alter Christus”. Cristos  
este o prezen  activ  în Biseric  prin Sfânta Euharistie 
i prin Cuvânt. Datorit  consacr rii sacerdotale pe care 

a primit-o preotul, îl reprezint  pe Cristos, înva  în nu-
mele i în prezen a Lui i propune adev rul de credin  
deslu it de Evanghelie. Ceea ce Cristos a spus despre 
Sine este valabil i pentru preot: „Înv tura Mea nu 
este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis (In. 7,16). Isus a 
trimis pe apostoli i prin ei pe preo i, în misiunea de 
a predica adev rul de credin  zicând:  „Precum M-a 
trimis pe Mine Tat l, v  trimit i Eu pe voi” (In.20,21). 
Preo ii Noului Testament au luat puterea de a vindeca 
su  etele de la Isus Cristos.

Deci, izvorul preo iei este Cristos. El a institu-
it Sacramentul Preo iei la Cina cea de Tain . Dup  ce 
a binecuvântat pâinea i vinul, mul umind, le-a oferit 
apostolilor ca Trup i Sânge al S u, apoi a zis: „aceasta 
s  face i spre pomenirea Mea”(Lc.22,19). Prin adev -
rul de credin  pe care preo i sunt chema i s  îl ofere ca 
înv tur , ei intr  într-o comuniune profund  cu însu i 
Cristos, Cel care spune: „Adev rat gr iesc vou : Ori-
câte ve i lega pe p mânt vor   legate i în cer, i ori-
câte ve i dezlega pe p mânt vor   dezlegate i în cer” 
(Mt.18,18). Dar i st pânitorii p mântului au puterea 
de a lega; dar ei pot lega numai trupurile. Puterea de 
a lega i dezlega a preo ilor se adreseaz  su  etelor i 
ea str bate cerurile. Dumnezeu con  rm  i înt re te în 
ceruri cele f cute de preo i aici pe p mânt. Domnul a 
dat preo ilor o mare putere cereasc : „C rora ve i ierta 
p catele, ele vor   iertate, i c rora le ve i ine, vor   
inute” (In.20,23). „În fa a mâini preotului, cu dege-

tele închipuind semnul s  ntei cruci i f când semnul 
s  ntei cruci, diavolul fuge, p catele se terg, lan urile 
cad, lacrimile se usuc , su  etele se slobozesc  i pleac  
luminate, u urate, vesele, fericite”. (3)

Preo ilor li s-a încredin at z mislirea cea spiritua-
l , cea de a doua na tere a noastr  prin botez. Prin preo i 
ajungem m dulare a preafericitului Cap al lui Cristos; 
bene  ciem de acea  fericit  na tere  „din ap  i din Spi-
rit”, de libertatea l untric  i de în  ere dup  har. Biserica 
este adev ratul spital al su  etelor în care preotul, prin 
harul divin, le trateaz  de p catul necur iei, al urii i al 
violen ei, i s de te în locul lor virtu ile  necesare mân-
tuirii. Terapia pentru r nile su  etelor noastre trebuie s  
o aplic m întocmai, pentru binele nostru. Dac  intr m în 
Biseric  i ne  c im sincer de p catele noastre, nu sun-
tem judec i i nici condamna i, ci primim îndurare i 
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Zi de reculegere pentru persoanele consacrate

iertarea p catelor. Doctorul trupurilor trateaz  pacien ii 
pentru via a actual , preotul trateaz  su  etele pentru 
via a ve nic . În tradi ia Biserici noastre sunt trei orduri 
sacre: episcopatul, preo ia i diaconatul. Acestea sunt 
considerate p r i ale Sacramentului Preo iei. Episcopul 
posed  plin tatea sacramentului ordului; este împ r ito-
rul harului supremei preo ii i are autoritatea de a înv a 
i de a îndruma. Preo ii p storesc sub autoritatea episco-

pului i au puterea de administrare a S  ntelor Sacramen-
te. Diaconii primesc prin impunerea mâinilor dreptul de 
a sluji  împreun  cu episcopii i preo ii lor.  

S  nu ne închipuim c  sarcinile preo iei, c reia i 
s-au încredin at puteri divine, sunt  i u or de îndepli-
nit. Cerin ele sunt pe m sura puterilor încredin ate, iar 
preotul este supus ispitelor mult mai mult decât laicii. 
„Bate-voi p storul i se vor risipii oile” (Mc.14,27). 
Este nevoie ca noi to i s  ne rug m pentru p storii no -

tri; s -i iubim i s   m mereu în preajma dân ilor; s  
le ascult m i s  le urm m sfatul; iar la rândul nostru, 
s -i sf tuim în probleme civile i de administra ie, dac  
avem preg tirea i experien a necesare.  Aplicând su-
 etului un tratament adecvat i e  cace, îl eliber m de 

povara p catelor i vom putea s  d m  ec rei zile ansa 
de a   cea mai frumoas  din via a noastr . Pentru a 
avea o viat  fericit , trebuie s  avem o minte limpe-
de i lini tit , iar su  etul i inima s   e curate. „Nu 
exista lucruri m re e, doar lucruri mici cu o dragoste 
mare. Fericite sunt acelea” (Maica Tereza). S  rug m 
pe bunul Dumnezeu s  ne ajute ca su  etele noastre s  
se deschid  spre dreptate i adev r, s  în  oreasc  i s  
lumineze întreaga existen ,  indc  în su  etul în care 
lipse te p catul, s l luie te plin tatea harului divin.

(1) M rtinc  I. Sacramentele Bisericii Catolice, Ed. Arh. 
Romano-Catolice  Bucure ti 2003, Vol. II, p.119; (2)   Idem 
p.121; (3) Idem p.131.

În  ecare an, Biserica Catolic  marcheaz  Ziua 
mondial  de rug ciune pentru voca ii la preo ie i la 
via a consacrat . Cu ocazia acestei zile speciale, ajun-
s  în acest An al Vie ii Consacrate la cea de-a 52-a 
edi ie, în ziua de 10 mai la M n stirea Franciscan  
„Maica Domnului” din Oradea a avut loc o zi de re-
culegere spiritual  pentru persoanele consacrate din 
Eparhia de Oradea.

Aceast  zi a avut ca scop principal rug ciunea 
pentru voca ii, m rturia de via  consacrat  i comuni-
unea fratern . Ziua a început cu participarea la Sfânta 
Liturghie al turi de credincio ii parohiei, celebrat  de 
pr. vicar Antoniu Chifor, pr. paroh Mihai V t m nelu 
OFMConv i pr. Solomon Ion OFMConv. 

În predica sa, pr. paroh a transmis mesajul 
Sfântului P rinte Papa Francisc cu tema „Exodul, ex-
perien  fundamental  a voca iei”. La baza oric rei 
voca ii cre tine – subliniaz  Sfântul P rinte – se a   
întocmai ie irea din comoditatea i rigiditatea eu-lui 
propriu, pentru a orienta întreaga via  în jurul unui 
centru, în Isus Cristos. Voca ia este o chemare de iu-
bire care atrage i trimite dincolo de sine, declan ând 
„un exod permanent din eu-l închis, spre eliberarea 
lui în d ruirea de sine”. 

La  nalul liturghiei au fost prezentate dou  
m rturii despre via a consacrata, ale surorilor Andrea 
de la Zalau si Maria de la Beiu . To i cei prezen i la 
liturghie s-au rugat pentru persoanele consacrate din 
Eparhia de Oradea i pentru noi voca ii la via a con-
sacrat  în rândul tinerilor. În momentul de rug ciune, 
împ rt ire i medita ie care a urmat, tema central  a 
fost „Orgoliul de a deveni pâine”, ca i Isus! Orgoliul 
de a deveni pâine pentru a-i cuprinde pe to i. E ca 
i când Isus ar spune: „Vrei s   i ca mine? Pune-te 

înaintea celorlal i ca unul care sluje te! Vrei s  devii 
mare ca i mine? A ez -te pe ultimul loc. Vrei s  atingi 
culmea, aceea pe care Isus a atins-o în Euharistie? De-
vino i tu pâine!” Astfel,  ecare dintre cei prezen i a 
putut din nou asculta chemarea, vocea interioar  care 
le-a deschis drumul voca iei, drumul vie ii consacrate. 

Agapa a încheiat aceast  frumoas  zi, într-
o atmosfer  de comuniune, bucurie i împ rt ire 
reciproc . Mul umim Bunului Dumnezeu i Sfintei 
Fecioare Maria, modelul vie ii consacrate, pentru 
fra ii i surorile din diferite ordine i congrega ii, 
care au ales s -L urmeze pe Cristos, ascultându-I 
cuvintele: „Merge i în toat  lumea, predica i Evan-
ghelia la toat  f ptura!”

Simona COBE
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Ioan D R B NEANU
PASTILA CREDIN EI 
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10. MINORITARII MAJORITARI  ÎN 
COLEC IA MEA DE EXCELEN E ... 

EMINEN E ... EXCEP II ...
 Nu am avut niciodat  voca ia colec ionarului 

chiar dac , înc  din pruncie, îmi doream mereu s  
colec ionez câte ceva. Colec ionarea timbrelor a e uat 
în faza de începere a ac iunii cu toate c  un timbru din 
Lituania, ce ilustra un geolog cu pioletul în  pt într-o 
stânc , m-a determinat s  dau examen de absolvire la 
Facultatea de Biologie - Geogra  e - Geologie din Cluj. 
Jocul întâmpl rilor a f cut s  devin profesor de biolo-
gie i nu geolog. Nu am reu it s  devin nici colec ionar 
de vederi, oferind toate vederile ”capturate” din fami-
lie ori de la rude, unui prieten i coleg de coal . Îm-
preun  cu acesta f ceam c l torii imaginare, admirând 
vederile din ar  i din lume. Interesant este c  totu i, 
aceast  minim  pasiune colec ionar  mi-a fost de mare 
folos. Subiectul la geogra  e, obiect de examen la con-
cursul de admitere în facultate, cu titlul ”Lacurile din 
R.P.R.”, l-am rezolvat, aproape cu brio, retrospectând 
în minte colec ia de vederi, cu aceast  tem , din al-
bumul colegului meu. Anii au trecut, aducând pentru 
mine calitatea de colec ionar. Am reu it i eu, în sfâr it, 
s  colec ionez ceva: Revista Secolul XX din perioada 
1969 - 1989. Iar i au mai trecut câ iva ani, peste dou  
decenii, i iat -m  din nou în postura de colec ionar 
încercând s  întocmesc ”Colec ia mea de excelen e, 
eminen e, erudi ii, excep ii, evenimente”.

 De unde i pân  unde?
 În 2014, am ajuns, cu diagnosticul înfrico tor 

al secolului nostru, sub bisturiul domnului dr. Gheorghe 
Bumbu, o excelen  în domeniul urologiei. Atunci am 
realizat c  în via a mea, comun  cu a celor mul i, am 
avut ansa  contactului spiritual i  zic, cu personalit i 
de excep ie, excelen e în diferite domenii de activita-
te. Am început s  exersez acea ”in memoriam” oma-
gial  capabil  s -mi induc  bucuria i recuno tin a 
existen ial . Am realizat c  to i i  ecare în parte, au 
sculptat, în mine, crâmpee din diferite modele de via . 
Am hot rât, cu destul  îndr zneal , s  fac din amintirea 
Domniilor lor, o colec ie pe care s  o contemplu din 
când în când, în zilele scurte i nop ile lungi, care-mi 
sunt rânduite, înc , de bunul Dumnezeu. Am constru-
it pentru  ecare, în su  etul meu, câte o locuin  unde 
s   u primit pentru taifasul anilor trecu i sau a zilelor 
trecute, s -mi încarc su  etul cu bucuria timpului pe 
care l-am tr it, s  optesc recunosc tor ”Doamne î i 
mul umesc pentru tot ce mi-ai dat, pentru tot ce mi-ai 
luat i pentru tot ce mi-ai l sat” în aceast  via .

 i acum o s  încerc s  r spund unei întreb ri 
 re ti celui care cite te aceste m rturisiri. De ce aceas-

t  dezv luire în paginile revistei Vestitorul?
 Întâi pentru c  atins de ispita mândriei confe-

sionale, încerc s  constat prezen a în ”colec ia mea” a 
ceea ce am numit ”minoritarii majoritari”, adic  mino-
ritarii greco-catolici care f ptuiesc valori majore ale 
existen ei umane, al turi de majoritarii confesionali ai 
neamului nostru.

 Un alt motiv cel al adev rului, având în vede-
re tendin a unora de a-l uita, sau de a pune sub obroc 
lumina acestuia, atunci când e vorba despre rolul Bise-
ricii Române Unite cu Roma, ori despre personalit ile 
de valoare ale acestuia. În sintez : s  ne cunoa tem noi 
i s  ne cunoasc  i al ii!

 i înc  ceva: s  încerc m, trudind la edecul 
faptelor, s  devenim continuatorii, urma ii ”minorita-
rilor majoritari” i nu epigonii acestora.

 În cele ce urmeaz  voi face o ”trecere în re-
vist ” a excelen elor ... eminen elor ... erudi ilor ori 
excep ionalilor din ”colec ia mea” amintindu-i pe cei 
care fac parte din categoria sintagmei din titlul acestei 
pastile a credin ei. O speci  ca ie necesar : prezentarea 
de acum, va   sintetic , înghesuit  în una sau dou  fra-
ze. Detalierea, dac  va  , se va întinde, în paginile unor 
c r ulii, un fel de bibliotec  de buzunar.

 Primul personaj, de fapt o personalitate, ma-
estrul de atletism Matei Francisc (1913 - 2003), pornit 
din condi ia de prunc orfan de tat , sus inut în coal  
de ”Seminarul Greco - Catolic, ocrotitorul orfanilor i 
al s racilor din jude ele Bihor, Satu Mare, Maramure ”, 
un dasc l absolut, din care s-au hr nit zeci de genera ii. 
Hran , întru cre terea lacom  în capacit i  zice i mo-
rale, urcate pe podiumurile performan elor na ionale.

 Preotul Virgil Munteanu, a cunoscut martira-
jul temni ei comuniste, în numele credin ei i a confe-
siunii greco-catolice pe care nu a renegat-o, cu pre ul 
suferin ei i a umilin ei.

 ”Înv torul” din clasele primare ale pruncilor 
satelor din Bihor, s-a întâlnit cu greco-catolicismul prin 
anii 1925 când c lug rii franciscani de la Dr ge ti au 
f cut s  ”se simt  mai aproape de Dumnezeu”.

 Pictorul ”maestrul întemni at” Pop Niculi  
i-a petrecut 18 ani din via  în prizonierat (doi ani) i 

în temni ele de inu ilor politici.
 Din rândul academicilor universitari, în 

colec ia su  etului meu, îl p strez cu venera ie pe doc-
torul în tiin e biologice Viorel Soran, ”patriarh” al lu-
mii vegetale, ecologistul eseist, cercet tor tiin i  c i 
spiritual al iubirii omului i a naturii.

 Academicienii cei ”f r  de seam ” a c ror 
amintire îmi prilejuie te onoranta i recunosc toarea 
reveren , sunt: Emil Pop, Eugen Pora, Ioan Anton.

 O excelen  prin treapta ierarhic , dar mai ales 
prin harul spiritual, care primeaz  prezentul din ”colec ia 
mea” este P.S.S. Virgil Bercea, Episcopul de Oradea.
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(urmare din pag. 10)

Întâlnirea copiilor în Protopopiatul Greco-Catolic imleu Silvaniei

 Tot în ”prezentul lucrurilor prezente” din 
aceea i colec ie, mai amintesc înc  dou  nume pline: 
istoricul dr. Mihoc Blaga i poetul Ioan  Moldovan.

 Opresc aici aceast  ”trecere în revist ” deoare-
ce la poarta gândurilor mele sosesc mereu, din fericire, 
noi i noi personalit i.

 Sunt cei despre care Sf. Apostol Pavel spunea 
în Corinteni (12,7- 9) ”  ec ruia i se d  ar tarea Spiri-

tului spre folosul altora” adic  ”unuia îi este dat prin 
Spirit, s  vorbeasc  despre în elepciune; altuia s  vor-
beasc  despre cuno tin e” (în cazul nostru: Viorel So-
ran; ”înv torul”). i mai departe altuia ”darul t m -
duirilor” am ad uga noi  zice (Dr. Gheorghe Bumbu) 
sau spirituale (P.S.S. Virgil).

 i încheiem: ”Dar toate aceste lucruri le face 
unul i acela i Spirit care d   ec ruia în parte, cum 
voie te” (Corinteni 12,11).

Sâmb t , 16 mai a.c., Parohia Greco-Catolic  
Na terea Maicii Domnului din localitatea Iaz, jude ul 
S laj, a g zduit întâlnirea copiilor din parohiile apar-
in toare Protopopiatului imleu Silvaniei. Sfânta Li-

turghie a început la ora 10.30,  ind o  ciat  de preo ii 
înso itori. P rintele Protopop Nicolae Bodea a rostit un 
cuvânt de înv tur  în care a subliniat c  Dumnezeu 
îi iube te pe cei mici pentru c  sunt nevinova i i cu-
ra i, pentru c  sunt sinceri i spontani. Pornind de la o 
istorioar  i-a f cut pe copii s  în eleag  cum este Dum-
nezeu: ne caut  pe  ecare dintre noi, chiar dac , poate, 
noi ne-am îndep rtat foarte mult de El. P rintele paroh, 
Vasile Pop, a mul umit tuturor preo ilor care s-au im-
plicat în organizare, precum i credincio ilor care au 
muncit pentru preg tirea celor necesare.

Programul a continuat cu masa de prânz oferi-
t  cu generozitate de credincio ii parohiei în C minul 
Cultural din localitate. Dup -amiaz  în curtea biseri-
cii, condu i de animatorii trimi i de Biroul Pastoral din 
Oradea i de p rintele Ioan anta, responsabil cu tine-
rii, copiii au avut ocazia de a se bucura de câteva ore de 
jocuri, concursuri i dansuri. 

În încheierea zilei, Muzeul de Art  Popular  Li-
gia Bodea din localitate a fost o ocazie de delectare 
i cunoa tere a 

unor frumoase 
vestigii etno-
gra  ce expuse 
i îngrijite cu 

migal  de tâ-
n ra student  
pasionat  de 
obiectele tradi-
ionale ale zo-

nei. 
 Ocazie 

de cunoa tere, 
de socializare, 
de rug ciune 
i recreere, ast-

fel de activit i 
sunt simpatiza-
te de cei mici. 

De ce o activitate care s  îmbine jocul cu rug ciunea? 
Pentru c  psiho-pedagogia cre tin  recomand  o astfel 
de abordare: pentru copil activit ile vor îmbr ca o for-
m  ludic , adic  sub form  de joc, sau vor îmbina acti-
vitatea efectiv  cu episoade de joc. De fapt i la coal  
facem exact acela i lucru în clasele primare: activitatea 
de înv are este pres rat  cu jocuri didactice. 

 Jocurile copiilor îns , f cute la umbra Biseri-
cii, sub supravegherea adul ilor, sunt o rug ciune pre-
lungit , atunci când respect  ni te reguli, atunci când le 
ofer  acestora ocazia de a comunica, de  a colabora, de 
a lucra în echip , de a zâmbi i a   ferici i. Atunci când 
reu im s -i facem pe copiii no tri s  se întoarc  acas  
mai bucuro i, mai mul umi i, ei î i vor asculta p rin ii 
mai bine, se vor bucura de pâinea de pe mas  sau de 
alte bucurii simple i în aceast  situa ie este vorba des-
pre o caritate extraordinar  f cut  copiilor i familiilor 
acestora. 

 Se cuvin sincere mul umiri tuturor celor care 
au d ruit din su  etul, din timpul, din inten ia bun  i 
curat , tuturor pe care îi cunoa tem sau pe care, în ano-
nimat, numai Dumnezeu îi tie!

Florica BODEA
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Prima Împ rt anie solemn

Prima Sfânt  Spovad  i Împ rt anie solemn

Dou zeci i cinci de copii de la Liceul “Don Orio-
ne”, între care 24 din clasa a II-a i unul din clasa a III-a 
, au primit, Duminic , 26 aprilie 2015, Prima Împ rt -
anie solemn  în Parohia “Duminica Tuturor S  n ilor”.

Copiii au fost preg ti i pentru acest moment al 
primirii lui Isus, r mas cu noi în Sfânta Tain  a Euharis-
tiei, în trupul i su  etul lor curat, de c tre P rintele Mi-
hai Fechet , paroh i responsabil-coordonator al Liceu-
lui, împreun  cu doamna Janinna Ghinde – înv toare.

Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat duminic  cu o 
diminea  însorit  i cald , astfel copiii, îmbr ca i în haine 
de s rb toare, au pornit în procesiune din curtea Liceului 
pân  la Biseric  înso i i de preo i, ministran i, propriile fa-
milii, profesori i colegi de coal , invita i i credincio i.

A urmat celebrarea S  ntei Liturghii, la care a 
participat în mod activ întreaga comunitate prezent , 
iar copiii, ajuta i de animatorii Oratoriului “Sfântul 
Luigi Orione” au adus laud  celui Înviat ce a venit în 
su  etul lor, prin cântece i rug ciune.

Cuvântul de înv tur  a fost rostit de P rintele 
paroh Mihai Fechet , printre altele i c lug r în Congre-
ga ia “Don Orione” i profesor de religie la Liceul “Don 
Orione”. P rintele a amintit c  este o zi deosebit  pentru 
ace ti copii minuna i. Dar pentru comunitatea noastr  
este deasemenea o s rb toare important : 25 de copii au 
f cut Prima Spovad  i Împ rt anie Solemn . P rintele 
a mai amintit deasemenea importan a p cii în lume, pace 
interioar , dup  cum ne arat  însu i Isus. Într-adev r pri-
mele cuvinte ale lui Isus cel Înviat sunt: ”Pace vou !” 
(Io 20,19). Le-a cerut mai întâi p rin ilor i bunicilor s  
 e model i exemplu pentru copii lor în tot ceea ce fac i 

s  nu îi lase pe copii f r  Isus în inima lor. Adresându-
se copiilor a subliniat importan a ascult rii de p rin i i 
educatori, dar mai ales frumuse ea de a   cu Isus, îndem-

nându-i s  se împ rt easc  cât mai des. 
Dup  Sfânta Liturghie, Pr. Florian, a adus mul u-

miri tuturor celor care au contribuit la preg tirea acestui 
moment: copiilor în primul rând, p rin ilor, educatorilor, 
profesoarelor de religie i preo ilor colaboratori. 

În acest an a fost prezent în mijlocul nostru i p -
rintele Ugo Bozzi, care a venit în vizit  i cu aceast  oca-
zie a adresat un salut comunit ii, al c rei p stor a fost nu 
cu mul i ani în urm .

Deasemenea, Pr. Mihai a înmânat  ec rui copil o 
diplom : Amintire de la Prima Spovad  i Împ rt anie 
Solemn , precum i câteva c r i de rug ciune i catehez .

Toat  comunitatea prezent  a continuat acest mo-
ment deosebit participând la o agap  fr easc , în sala 
de festivit i a Liceului, oferit  prin grija familiilor i a 
Congrega iei „Don Orione”. Totul a fost sub o tr ire pro-
fund  i cu multe emo ii.

Mul umim Bunului Dumnezeu pentru acest timp 
de har rev rsat peste comunitatea noastr . Ne rug m 
pentru ace ti îngera i ca s   e mereu uni i cu Isus, iar cei 
mari, p rin ii i educatorii lor, s   e mereu exemple i 
modele vii de m rturisire ale lui Cristos în lume.

Elevii clasei a-3-a A, ai Liceului Greco Catolic 
„Iuliu Maniu” i un grup de copii ai Parohiei Oradea 
1, Catedrala Sfântul Nicolae, au tr it duminic , 10 mai 
2015 clipe de alese bucurii i emo ii la un eveniment 
unic în via a lor: „Prima Sfânt  Spovad  i Împ rt a-
nie solemn ”.

Au fost al turi de ei la acest eveniment formato-
rii lor: doamnele înv toare Iacob Elena, Marian Da-
lia, profesorul de religie Ivu  Eugen, p rintele Duma 
Ovidiu parohul Catedralei, cât i p rin ii, rudeniile 
apropiate i prietenii.

Evenimentul a fost marcat de prezen a unui so-
bor de preo i, în frunte cu Înalt Preas  n ia Sa Yannis 
Spiteris, Arhiepiscop i Mitropolit de Korfu, vicar 
apostolic de Tesalonic, a  at în aceste zile în vizit  la 
Oradea i Preas  n ia Sa Virgil Bercea, episcopul epar-
hiei noastre.

Preas  n ia Sa Virgil, referindu-se la Evanghelia 
Duminicii Samaritencei, a subliniat faptul c , copiii 
sunt asemenea unei fântâni din care se vor putea „ad -
pa” genera iile viitoare.

Biroul de pres
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Circulara Preafericitului 
Cardinal Lucian Mure an

Preas  n iile Voastre, 
Cucernici P rin i,
Iubi i Credincio i,
Am a  at cu to ii despre dramaticele încerc ri i 

persecu ii pe care le tr iesc cre tinii în întregul Orient 
Mijlociu. Biserica Catolic , prin Sfântul P rinte Papa 
Francisc, este al turi de suferin a fra ilor în credin  
din aceast  parte a lumii, i îndeosebi a comunit ilor 
din ara Sfânt , p mânt binecuvântat de însu i sângele 
i lucrarea Mielului Dumnezeiesc, Mântuitorul nostru 

Isus Cristos. Cu adev rat „aceste suferin e agravate 
în ultimele luni din cauza con  ictelor care zbucium  
aceast  regiune (…) strig  c tre Dumnezeu i ni se 
adreseaz  nou  tuturor, chemându-ne la rug ciune i 
la orice alt mod de ini iativ ” (din Scrisoarea Sfântului 
P rinte Papa Francisc adresat  cre tinilor din Orientul 
Mijlociu, 21 decembrie 2014).

În acest sens, Congrega ia pentru Bisericile R -
s ritene cheam  toate Bisericile locale s  î i manifeste 
sprijinul în acest moment atât de di  cil pentru fra ii 
no tri, organizând, ca în  ecare an, Collecta pro Terra 
Sancta. Biserica noastr  Român  Unit  cu Roma se 
al tur  în unire de dragoste i fr ietate cu fra ii no tri 
din ara Sfânt , i îi invit  pe to i credincio ii gre-
co-catolici s  se al ture acestei ac iuni de solidaritate 
cre tin  pe care o propov duie te Biserica în spiritul 
Evangheliei.

În comuniune cu întreg Sinodul Episcopilor Bi-
sericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic , dispu-
nem i binecuvântam organizarea în ziua de duminic , 
24 mai 2015 a unei colecte na ionale în toate catedra-
lele i bisericile de pe cuprinsul teritoriului Bisericii 
noastre, pentru sus inerea cre tinilor din ara Sfânt , 
cei care, dup  cuvântul Papei Francisc, sunt chema i 
„s  promoveze dialogul, s  zideasc  pun i, în spiritul 
Fericirilor, i s  vesteasc  Evanghelia P cii” (din Scri-
soarea adresat  cre tinilor din Orientul Mijlociu).

Sumele colectate vor   trimise de c tre Cucerni-
cii P rin i  ec rei Episcopii în parte, care, prin interme-
diul Arhiepiscopiei Majore de la Blaj, le vor transmite 
Congrega iei pentru Bisericile R s ritene la Vatican, 
într-o ac iune concret  de ajutorare a semenilor no tri.

Cerând bunului Dumnezeu, prin mijlocirea 
Maicii S  nte, inimi generoase în ajutorarea fra ilor 
a  a i în nevoie, r mânem uni i în rug ciune i în co-
muniune de slujire.

Cu arhiere ti binecuvânt ri,
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite 

cu Roma, Greco-Catolic

+ Cardinal LUCIAN

Ast zi, problemele se dep esc 
prin solidaritate

În fa a acestui scenariu preocupant, este necesar  
o mobilizare, care s  uneasc  eforturile popula iei, ale in-
stitu iilor private i civile. Nu se pot amâna pa i concre i 
care s  favorizeze deschiderea a noi locuri de munc , 
mai ales pentru tineri, dându-le posibilitatea de a se reali-
za prin intermediul unei munci oneste– a spus Papa celor 
7000 de pelerini din regiunea Molise, pe care i-a primit 
sâmb t , 2 mai 2015, în Aula Paul al VI-lea din Vatican.

Amintindu- i de vizita pastoral  de pe 5 iulie 
2014, la Molise i Campobasso-Boiano, când a procla-
mat în Dieceza de Isernia Anului Jubiliar în cinstea Sfân-
tului Celestin al V-lea, Pontiful a reiterat problemele gra-
ve care afecteaz  înc  aceast  regiune: lipsa locurilor de 
munc  pentru tineri– care îi determin  s  se îndrepte spre 
alte ri– i lipsa serviciilor pentru persoanele în vârst , 
bolnave, cu dizabilit i, i ale familiilor.

Pontiful a subliniat credincio ilor molizi nevoia 
unui „elan misionar, care poate s  mearg  dincolo de o 
realitate misionar  static ”, pentru care anul jubiliar ce-
lestinian s   e „oportunitate de întoarcere la Cristos i 
la Evanghelie, de împ care cu Dumnezeu i aproapele”. 

În acest mod rena te dorin a de a duce iubirea tu-
turor, a continuat el, mai ales „persoanelor singure, mar-
ginalizate, umilite de suferin  i injusti ie social  (…) 
celor care, obosi i de cuvinte omene ti, simt o nostalgie 
profund  de Dumnezeu”.

Papa Francisc a subliniat importan a Anului Ju-
biliar dedicat Sfântului Celestin al V-lea i ca preg tire 
pentru Jubileul Extraordinar al Milostivirii numit de el, 
în care „  ecare comunitate parohial  este chemat  s   e 
loc privilegiat de ascultare i anun are a Evangheliei, 
cas  de rug ciune în jurul Euharistiei, adev rat  coal  
de comuniune, unde ardoarea carit ii s  predomine ten-
ta ia unei religiozit i super  ciale i aride”.

«Drumul diecezan orientat c tre caritate» este 
propunerea Papei ca solu ie pentru problema lipsei lo-
curilor de munc , deoarece numai în acest mod pot   
implicate mai multe persoane, mai multe realit i sociale 
i institu ionale, pentru a-i acosta pe cei care sufer  sau 

se a   în di  cultate.
„Cât e de frumos s  înfrunt m problemele vie ii 

al turi de Isus, având cu noi Persoana i mesajul s u” – 
spunea papa Francisc anul trecut tinerilor din regiunile 
Abruzzo i Molise, invitându-i s  mearg  mai departe cu 
încredere, s  înving  provoc rile momentului prezent, 
sus inându-se i ajutându-se reciproc.

„Tinerilor i tuturor, v  repet ast zi: problemele 
se dep esc prin solidaritate. V  încurajez a adar s   i 
m rturisitori ai solidarit ii în ora ele i regiunile voas-
tre, la locul de munc , la coal , în familiei i societate”.

Mihaela CABA
http://ro.radiovaticana.va
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Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic
COMUNICAT

TE DEUM ÎN CATEDRALA BLAJULUI

În perioada 18-20 mai 2015 s-au 
desf urat la Blaj, sediul Arhiepiscopului 
Major, lucr rile sesiunii ordinare de pri-
m var  ale Sinodului Episcopilor Biseri-
cii Române Unite cu Roma, Greco-Cato-
lic .

La lucr rile sinodale, sub pre e-
din ia Preafericitului P rinte Cardinal 
Lucian, Arhiepiscop Major, au participat 
to i Episcopii greco-catolici din ar , ab-
sentând, în mod motivat, Preas  n ia Sa 
John Michael Botean, Episcop Eparhial 
de Canton – Ohio (SUA).

Printre temele dezb tute de P -
rin ii sinodali, pot   amintite: reeditarea 
Liturghierului, procesul de beati  care al 
Episcopilor greco-catolici mor i în faim  
de martiri sub regimul comunist, coala 
Catolic  la diferite niveluri, precum i chestiuni lega-
te de prezen a comunit ilor greco-catolice române în 
diaspora. Totodat , au fost abordate chestiuni de ordin 
canonic, administrativ i juridic referitoare la situa ia 
actual  a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Ca-
tolic .

În dup -masa zilei de mar i 19 mai 2015, Epi-
scopii sinodali au celebrat un TE DEUM în Catedrala 
Arhiepiscopal  Major  „Sf. Treime” din Blaj, cu ocazia 
împlinirii a 25 de ani de episcopat ai Preafericitului P -

rinte Cardinal Lucian, Întâist t torul Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic .

Urm toarea Sesiune Sinodal  ordinar  se va 
desf ura în intervalul 9-11 noiembrie 2015 la Blaj, se-
diul Arhiepiscopului Major.

Sinodul Episcopilor îi reune te pe to i Episcopii 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic , din 
România i din afara grani elor rii, reunindu-se în se-
siune ordinar  de dou  ori pe an, prim vara i toamna. 

Notar Pr. Cristian CRI AN

Mar i, 19 mai, a.c., la ora 19.00, Episcopii greco-catolici reuni i în perioada 18-20 mai la Blaj pentru sesiunea 
ordinar  a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic , au celebrat un Te Deum în Cate-
drala Arhiepiscopal  „Sfânta Treime”, cu ocazia anivers rii a 24 de ani de la preluarea acesteia.

Dup  slujb , p rintelui Vicar Mitropolitan Ioan F rca  i-a fost înmânat  o diplom  de aleas  cinstire pentru 
râvna i d rnicia ar tat  fa  de Biseric .

În continuare, episcopii, preo ii i credincio ii prezen i l-au felicitat pe Preafericitul P rinte Cardinal Lucian, 
care pe 23 mai î i s rb tore te ziua de na tere, iar pe 27 mai împline te 25 de ani de episcopat.

Întru Mul i Ani, Preafericite P rinte!
http://www.e-communio.ro
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Conferin a Episcopilor Catolici din România
COMUNICAT

Întâlnirea na ional  a responsabililor pentru înv mânt catolic

Familia, coala catolic  i activitatea de 
caritate a Bisericii s-au a  at în centrul discu i-
ilor episcopilor romano-catolici i greco-cato-
lici, reuni i la Satu Mare în perioada 6-8 mai 
a.c., în sesiune plenar  de prim var  a Confe-
rin ei Episcopilor Catolici din România (CER). 

Analizând demersurile Comisiei Co-
mune a Camerei Deputa ilor i a Senatului de 
Revizuire a Constitu iei, episcopii catolici au 
semnat o scrisoare comun  adresat  Parlamen-
tului României prin care au rea  rmat cererea de 
modi  care i reformulare a articolului 48, alin. 
1, cu precizarea clar  c  „Familia se întemeiaz  pe c -
s toria liber consim it  între un b rbat i o femeie, pe 
egalitatea acestora i pe dreptul i îndatorirea p rin ilor 
de a asigura cre terea, educa ia i instruirea copiilor”. 

De asemenea, în numele demnit ii umane, epi-
scopii au subliniat importan a sus inerii comunit ilor 
rrom i a altor categorii sociale defavorizate a  ate la 
„periferia societ ii”, insistând pentru p strarea identi-
t ii i a integr rii lor în comunit ile locale, prin pro-
grame de lung  durat . 

Totodat , au fost prezentate principalele etape ale 
preg tirii Întâlnirii Na ionale a Tineretului Catolic, care 
va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 22-26 iulie a.c., 
i stadiul înscrierilor i al organiz rii evenimentului.

Episcopii au aprobat logo-ul i site-ul Confe-
rin ei Episcopilor din România, proiecte prezentate de 
Comisia media a CER, care vor re  ecta identitatea i 
activitatea Bisericii Catolice din România. 

În cadrul lucr rilor, a fost prezentat i analizat 
i noul Statut al Confedera iei Caritas România, iar 

la propunerea acestei institu ii de caritate a Bisericii, 
episcopii au hot rât organizarea unei colecte de aju-
tor umanitar pentru victimele cutremurului din Nepal, 
pentru data de 7 iunie 2015. 

În edin ele de lucru, episcopii au abordat i alte 
teme din via a Bisericii, cum ar   coala catolic , via a 
consacrat , i au discutat despre ini iative i proble-

me pastorale i sociale, precum i despre evenimente 
mai importante care au avut loc sau sunt în derulare pe 
agenda de lucru din urm toarele luni. 

Episcopii au fost informa i, de asemenea, de în-
cheierea mandatului de cinci ani ca secretar general al 
CER al Pr. Co a Eduard Mihai i l-au numit în func ia 
r mas  vacant  pe Pr. Francisc Ungureanu, din Arhi-
dieceza Romano-Catolic  de Bucure ti, începând cu 1 
iunie 2015. 

În  ecare zi episcopii au avut momente de ru-
g ciune comun  i au avut ocazia s  se întâlneasc  cu 
credincio ii de ambele rituri la celebr rile liturgice în 
bisericile din Satu Mare. Urm toarea sesiune plenar  a 
CER va avea loc în perioada 21-23 septembrie 2015, 
la Lugoj.

Dup  încheierea sesiunii de lucr ri, episcopii 
vor participa sâmb t , 9 mai 2015, al turi de pelerini 
din întreaga ar  la pelerinajul anual la „Cimitirul s ra-
cilor” de la Sighet.

Conferin a Episcopilor din România îi reune te 
pe to i episcopii romano-catolici i greco-catolici din 
România i exprim  unitatea Bisericii locale i uniunea 
intim  cu urma ul lui Petru, Sfântul P rinte. Episcopii 
catolici din România se întrunesc de dou  ori pe an în 
sesiune ordinar , prim vara i toamna.

Secretar general
Pr. Eduard Mihai CO A

La invita ia Preas  n itului Aurel Perc , pre edintele Co-
misiei pentru înv mânt din cadrul Conferin ei Episcopilor 
catolici din România, la Predeal, în perioada 15-16 mai 2015, 
se desf oar  întâlnirea na ional  a responsabililor pentru înv -

mânt catolic din diecezele i eparhiile catolice din ar .
În cadrul întâlnirii, cei prezen i vor lucra la elaborarea 

unei metodologii de organizare i func ionare a înv mân-
tului confesional. De asemenea, vor stabili tematica pentru 
examenul de de  nitivat gradul II i I din înv mântul preu-
niversitar catolic.

http://angelus.com.ro
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Loterie pentru Centrul de Zi Ioani
Asocia ia Caritas Eparhial Oradea organizeaz  

Loteria pentru Centrul de zi Ioani . Loteria se desf -
oar  în perioada 02 mai 2015 – 01 iunie 2015. Biletele 

se pot procura din Libr ria Gutenberg, str. Ep. Mihai 
Pavel nr.4 Oradea, de la sediul asocia iei Caritas Epar-
hial Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr.3 Oradea precum 
i de la voluntarii caritas. Pentru a participa, persoa-

nele trebuie s  achizi ioneze minim un bilet de Lote-
rie. Valoarea unui bilet este de 5 lei. Regulamentul este 
disponibil în mod gratuit oric rui solicitant la sediul 
organizatorului precum i pe site-ul http://www.carita-
separhial.ro/promotion_10_ro.php

Premiile care vor   acordate în cadrul acestei 
Loterii sunt urm toarele: Premiul 1: O s pt mân  la 
Rimini, Italia, pt. 2 persoane; Premiul 2: coal  auto, 
categoria B pt. o persoan ; Premiul 3: Un weekend la 
Coada Lacului pt. 2 persoane; Premiul 4: O cin  pt. 2 
persoane la Hanul cu Noroc; Premiul 5: O cin  pt. 2 
persoane la Hanul cu Noroc; Premiul 6: Un robot de 
buc t rie; Premiul 7: O pereche înc l minte - Leo-
nardo; Premiul 8: O trus  de cosmetice pt. 2 persoane; 
Premiul 9: Un pachet cu vitamine pt. 2 persoane; Pre-
miul 10: Un pachet cu vitamine pt. 2 persoane; Premiul 
11: Un portofel; Premiul 12: Un portofel.

Extragerea premiilor va avea lor în data de 4 iu-
nie 2015, ora 14.00, la sediul Asocia iei Caritas Epar-
hial Oradea, în prezen a presei. Orice persoan  care 
dore te este liber  s  participe la extragere. Numerele 
câ tig toare cu premiile aferente vor   a  ate pe site-ul 
asocia iei, www.caritaseparhial.ro, i vor   publicate în 
presa din Oradea în zilele urm toare extragerii.

Persoanele care se a   în posesia unui bilet de 
Loterie câ tig tor poate veni s  î i revendice premiul 
oricând din momentul anun rii numerelor câ tig toa-
re, de luni pân  vineri, între orele 9.00 – 15.00, dar nu 
mai târziu de 12 iunie 2015. Înmânarea premiilor se va 
realiza la sediul Asocia iei Caritas Eparhial Oradea, din 
Oradea, str. Ep. M. Pavel nr 3.

............................................
Cheltuieli cu Centru de Zi
5.252 lei total cheltuieli lunare pe centru
169,41 lei cheltuieli pe zi pe centru
3,85 lei / copil
Centrul de Zi pentru copii Ioani  a fost în  in at 

în anul 2003 de c tre Congrega ia Surorilor Minime ale 
Reginei Purgatoriului. În 2014, Asocia ia Caritas Epar-
hial Oradea a preluat centrul, reluând activitatea înce-
pând cu data de 2 octombrie, oferind servicii sociale 
specializate, destinate copiilor care provin din familii 
a  ate în di  cultate.

În cadrul Centrului de Zi pentru copii Ioani  se 
ofer  zilnic servicii sociale pentru 44 de copii de clase-
le I –IV. De asemenea, 30 de copii de clasele V –VIII 
particip  în  ecare vineri la activit i – recreative orga-

nizate în cadrul centrului.
Bene  ciarii Centrului de Zi sunt copii a  a i în 

risc de abandon colar, care provin din familii monopa-
rentale sau familii a  ate în di  cultate.

Serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de 
Zi pentru copii Ioani , sunt servicii sociale specializate 
care au ca scop prevenirea abandonului colar, asigu-
rarea unor condi ii armonioase de cre tere, educare i 
formare profesional , precum i dezvoltarea capacit ii 
individului pentru dep irea situa iei de nevoie social .

Pentru îndeplinirea scopului propus, Centrul de 
Zi pentru copii Ioani , le asigur  copiilor un mediu 
adecvat pentru a cre te i a se dezvolta armonios, aju-
tându-i s  se integreze în societate, oferindu-le anse 
egale la educa ie cu ceilal i copii.

Programul Centrului de Zi pentru copii Ioani  
func ioneaz  zilnic de luni pân  vineri între orele 12 
-16.30. Activit ile desf urate se realizeaz  în func ie 
de nevoile reale ale copiilor. Astfel, copiii bene  ciaz  
zilnic de o mas  cald  i o gustare, care le asigur  resur-
sele calorice necesare pentru buna dezvoltare. Ajutorul 
acordat în efectuarea temelor pentru coal  precum i 
medita iile extra colare au ca scop sprijinirea p rin i-
lor în educarea colar  a copiilor. Totodat , copiii par-
ticip  la activit i educative informale i formale prin 
care ace tia au ocazia de a adopta anumite atitudini, de 
a exterioriza anumite comportamente, construindu- i 
astfel pro  lul psihosocial.

Prin activit ile de crea ie se urm re te desco-
perirea talentelor artistice i muzicale ale copiilor, i-
nându-se cont de preferin ele i particularit ile  ec -
rui copil. Aceste activit i constau în confec ionarea de 
felicit ri, picturi, desene, colaje i diverse obiecte. În 
ceea ce prive te activit ile recreative, acestea ofer  co-
piilor bene  ciari posibilitatea de a participa la activit i 
de relaxare în timpul liber i joc. Toate aceste activit i 
vin în folosul copiilor, ajutându-i s  se dezvolte armo-
nios, s  devin  persoane autonome, corecte, cinstite i 
responsabile i nu în ultimul rând s  se respecte pe sine 
i pe ceilal i.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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Adunarea Eparhial

Vizita Înalt Preas  n itului Yannis Spietris în Episcopia de Oradea

La Seminarul Teologic Greco 
Catolic S  n ii Vasile, Grigore i Ioan 
din Oradea, a avut loc ast zi Adunarea 
Eparhial  a preo ilor Episcopiei noas-
tre.

Adunarea a început cu celebra-
rea Orei a III a de c tre Preas  n ia Sa 
Virgil Bercea, ca mai apoi medita ia s  
 e inut  de c tre p rintele protopop al 

Zal ului, Valer P r u. Al turi de preo-
ii au fost prezen i p rin ii protopopi, 

p rin ii vicari foranei, p rintele vicar 
cu preo ii Antoniu Chifor i p rintele 
vicar general Florian Gui.

Preas  n ia Sa Virgil la începutul 
discursului a prezentat situa ia în care 
se a   Biserica Catolic  în lume, dar 
mai ales în rile din Orient i lu rile 
de pozi ie ale Sfântului P rinte Papa Francisc. A fost 
f cut  de asemenea i dare de seam  a anului 2014. 
P rintele Antoniu Chifor, vicarul cu preo ii a prezentat 
organigrama Episcopiei. Mai apoi p rintele Alexandru 
Drago , directorul Liceului Greco Catolic Iuliu Maniu, 
a prezentat situa ia Liceului i modalitatea de înscrie-
re pentru noul an colar. Situa ia Facult ii de Teologie 

i a Seminarului Teologic a fost prezentat  de rectorul 
Seminarului, p rintele Anton Cioba.

Au mai luat cuvântul p rintele protopop Gavril 
Buboi i p rintele Olimpiu Todorean, care au prezentat 
preo ilor diverse probleme.

Biroul de pres

Înalt Preas  n ia Sa Yannis Spiteris, Arhiepiscop de Korfu, în perioada 6 – 11 mai, s-a a  at în vizit  în România, 
la Oradea pentru a vizita familiile preo ilor români care slujesc în diecez  condus  de Înalt Preas  n ia Sa.

Miercuri 6 mai, Înalt Preas  n ia Sa a participat al turi de episcopii catolici i greco-catolici la Sfânta Liturghie 
celebrat  la Satu Mare, pentru deschiderea lucr rilor Conferin ei episco-
pilor catolici din ar . Joi, a efectuat prima vizit  la Bocsig în jude ul 
Arad, pentru a vizita familia p rintelui Simonel Boanchi , preot în 
Grecia, iar în dup  masa acelea i zile a vizita familia p rintelui Robert 
din Oradea.

Vineri 7 mai Înalt Preas  n ia Sa a vizitat Seminarul Teologic 
Greco Catolic S  n ii Trei Ierarhi din Oradea, Bazilica Romano Ca-
tolic , Biserica Sfântul Ladislau, dup  care a plecat în pelerinajul de 
la Sighet, în memoria episcopilor martiri ai Bisericii, Valeriu Traian 
Fren iu († 11 iulie 1952) episcop greco-catolic de Oradea, Ioan Suciu 
(† 27 iunie 1953) Administrator apostolic al Arhidiecezei de F g ra  
i Alba Iulia, Tit Liviu Chinezu († 15 ianuarie 1955) episcop auxiliar 

de F g ra  i Alba Iulia i Fericitul Anton Durcovici (†10 decembrie 
1951), episcop romano-catolic de Ia i.

Duminic  al turi de Preas  n ia Sa Virgil au celebrat Sfânta Li-
turghie în Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea, ocazie la care 30 de 
copii au primit Prima Sfânt  Împ rt anie solemn , dup  care a efec-
tuat vizita în Parohia Dom ne ti la p rintele Cristian Vere .

Luni 11 mai, Monseniorul Spiteris a vizitat Parohia Schimbarea 
la Fa  din Cartierul Velen a, Centrul Social Caritas „Maria Rosa”, Li-
ceul Don Orione i Parohia Tuturor S  n ilor, Mân stirea Franciscan  
Maica Domnului i Liceul Iuliu Maniu.

Biroul de pres
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Klaus Iohannis, în vizit  la Papa Francisc

Mesajul Preafericitului Cardinal Lucian

Moment de importan  istoric , vineri, 15 mai 
2015, în Vatican, pentru rela iile dintre România i 
Sfântul Scaun. În ziua în care se împlinesc 25 de ani 
de la restabilirea rela iilor diplomatice dintre cele dou  
state, papa Francisc a primit vizita o  cial  a pre edin-
telui Klaus Iohannis.

Întâlnirea dintre Suveranul Pontif i pre edintele 
României a început în jurul orei 10.30. Papa a adresat 
colocvial lui Klaus Iohannis un scurt salut în limba ger-
man , dup  care s-a folosit de italian . La rândul s u, 
pre edintele României a r spuns cu amabilitate în lim-
ba german , iar succesiv s-a exprimat în limba român . 
Colocviile la cel mai înalt nivel au durat aproximativ 
35 de minute. A urmat prezentarea delega iei o  ciale 
a României.

La tradi ionalul schimb de daruri, pre edintele 
Iohannis, al turi de so ia sa Carmen, i-a d ruit Papei o 
medalie comemorativ  privind originea cre tinismului 
în România i o litogra  e cu ora ul Sibiu în care se 
pro  leaz  bisericile diferitelor confesiuni i minorit i 
lingvistice. Sfântul P rinte i-a oferit pre edintelui o 
medalie reprezentând ”Îngerul p cii”, care îmbr i ea-
z  în mod ideal p mântul i strive te arpele, simbol al 
dezbin rii i r zboiului, al turi de exhorta ia sa aposto-
lic  ”Evangelii gaudium”. Este prima vizit  o  cial  a 
pre edintelui României Klaus Iohannis la Vatican.

Red m mai jos comunicatul S lii de Pres  a 
Sfântului Scaun:

Suveranul Pontif a primit vineri, 15 mai, vizita 
o  cial  a pre edintelui României, Klaus Werner Io-
hannis, împreun  cu suita. Dup  întrevederea cu papa 

Francisc – se precizeaz  într-un comunicat al S lii de 
pres  a Sfântului Scaun – Klaus Iohannis a avut o în-
trevedere cu cardinalul secretar de Stat, Pietro Parolin, 
înso it de secretarul pentru Raporturile cu Statele, arhi-
episcopul Paul Richard Gallagher.

În cadrul colocviilor cordiale, prilejuite de cea 
de a XXV-a aniversare de la restabilirea rela iilor diplo-
matice între Sfântul Scaun i România, care s-au reluat 
pe 15 mai 1990, s-a vorbit despre raporturile bilaterale, 
caracterizate de o colaborare rodnic , precum i de re-
la iile dintre autorit ile statale i comunit ile catolice 
locale, i de buna convie uire dintre minorit i.

De asemenea, încheie comunicatul, pe parcursul 
convorbirilor s-au abordat tematici referitoare la diver-
se regiuni ale lumii.

http://ro.radiovaticana.va
Redac ia român  Radio Vatican

Excelen a Voastr ,
Domnule Pre edinte,
Vizita pe care o face i ast zi la Colegiul Ponti  -

cal Pio Romeno de la Roma, dup  întâlnirea cu Sfân-
tul P rinte Papa Francisc, ne onoreaz . Permite i-mi ca 
în numele întregului cor episcopal al Bisericii Greco-
Catolice Române s  V  spun “Bine a i venit” aici, în 
aceast  cas , fondat  de Papa Pius al XI–lea în 1937, 
în care s-au preg tit sub egida Romei mai multe ge-
nera ii de oameni de caracter. Oameni care, punându-
se în slujba lui Dumnezeu, au sprijinit acele valori ce 
nu apun din con tiin ele oamenilor oricât ar   via a de 
grea. Pio Romeno, singura institu ie româneasc  sub 
egida Sfântului Scaun (Vaticanului), a devenit astfel 
expresia universalit ii omului care îl poart  pretutin-
deni pe Cristos.

Sfântul P rinte Benedict al XVI-lea, Papa eme-
rit, spunea c  adev rata criz  este cea a credin ei, a 
moralei. Calea pe care România se a   ast zi este una 
de vindecare dup  perioada persecu iei comuniste i de 

revenire la normalitate. O normalitate a lucrurilor bine 
f cute. Credem c  Biserica Greco-Catolic , prin harul 
Bunului Dumnezeu i sub ocrotirea Maicii S  nte, poa-
te   i ast zi, a a cum a dovedit-o pe întreaga durat  
a existen ei sale, o institu ie care s  sus in  un astfel 
de proces. Fiindc  libertatea, în special cea religioas , 
dreptul la exprimare, justi ia, în toate formele ei, atât 
de necesare i ast zi, sunt drepturi pentru care episco-
pii, preo ii i credincio ii no tri au fost dispu i în timpul 
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Comunicat

persecu iei comuniste s - i pun  în joc libertatea i via a.
Pentru orice ar , leg tura cu Sfântul Scaun al 

Romei este un semn de deschidere i de în elepciune. 
În România de dup  eliberare, aceast  leg tur  ilus-
treaz  nu numai reg sirea unei tradi ii civice evidente 
i naturale, dar mai ales expresia aspira iilor societ ii 

române ti liber  s  respecte demnitatea uman  i prin-
cipiile democratice ale statului de drept.

Prezen a Excelen ei Voastre, Domnule Pre edin-
te, ne onoreaz  i constituie pentru noi ocazia de a V  
asigura de întregul sprijin i toat  sus inerea. Sub ocro-
tirea Fecioarei Maria, c reia îi este încredin at acest 

Colegiu, suntem plini de speran  înspre un viitor în 
care prin efortul tuturor, ara noastr  s   e vrednic  de 
minunatul titlu: “Gradin  a Maicii Domnului”!

Primi i, V  rog, expresia înaltei mele pre uiri i 
stime, în numele întregii Biserici Greco-Catolice.

Arhiepiscop i Mitropolit de Alba-Iulia i F g ra
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic

Cardinal † LUCIAN

http://www.e-communio.ro

Luni, 11 mai 2015, la sediul Ministerului Educa-
iei i Cercet rii tiin i  ce, a fost semnat Protocolul cu 

privire la predarea disciplinei religie (cultul romano-ca-
tolic de limb  român , romano-catolic de limb  maghia-
r  i greco-catolic), în înv mântul preuniversitar de 
stat, i cu privire la organizarea înv mântului teologic 
catolic. Din partea Conferin ei Episcopilor din România 
a semnat Arhiepiscopul Mitropolit de Bucure ti, Exce-
len a Sa Mons. Ioan Robu, în calitate de Pre edinte. Din 
partea Ministerului Educa iei i Cercet rii tiin i  ce a 
semnat Domnul Ministru Sorin Mihai Cîmpeanu, iar 
din partea Secretariatului de Stat pentru Culte a semnat 
Domnul Ministru Secretar de Stat Victor Opaschi. 

Protocolul este rezultatul unui efort comun din 
partea institu iilor semnatare i are ca scop actualizarea 
i completarea Protocolului din 1993, precum i celelalte 

protocoale în vigoare. Totodat , prin includerea experi-
en ei dobândite în ultimele decenii i a noilor prevederi 
legale, semnatarii doresc s  ofere un instrument e  cient 
pentru contextul educa ional contemporan.

Pr. Eduard Mihai CO A
Secretar general

Noaptea muzeelor la Oradea
Odat  cu s rb torirea zilei Muzeului rii Cri-

urilor din Oradea, ajuns  deja la a XIX-a edi ie, a fost 
posibil  în noaptea de 16 spre 17 mai vizitarea muze-
elor Episcopiilor din Oradea: Greco Catolic , Romano 
Catolic , Reformat  i Ortodox .

La Catedrala Greco Catolic  Sfântul Nicolae 
s-au putut vizita cripta catedralei unde î i dorm somnul 
de veci a teptând Învierea, ierarhi ai Episcopiei de Ora-
dea ca: PS. Iuliu Hîr ea, PS. Vasile Hosu, PS. Iosif Papp 
Szilagyi, PS. Samuil Vulcan, PS. Moise Drago , PS. 
Ignatie D r bant, cât i canonici ai catedralei noastre: 
Simion Bran, Niculae Viteaz, Coriolan T mâian, Ioan 
Dan, Ioan Pop i al ii.

Printre exponatele ce au putut   v zute s-au a  at 
o Sfânt  Evanghelie, Un Potir, un Disc i o stelu  care 
au apar inut Preas  n itului Valeriu Traian Fren iu pri-

mite  ind la 14 ianu-
arie 1938, cu ocazia 
împlinirii a 25 de ani 
de episcopat, precum 
i un Altar mobil de 

la anul 1930, i rasa 
purtat  de Preas  n ia 
Sa, al turi de ve min-
tele arhiere ti. Au mai 
putut   v zute i cele 
dou  policandre d -
ruite de Maria Tereza 
i un Hrisov din anul 

1911.

Biroul de pres
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1,5 Lei

Prezentare de carte 
La târgul Gaudeamus din Oradea a avut loc ast zi, 

prezentarea c r ii „În mâinile Domnului. Însemn ri per-
sonale, 1962 -2003” a Sfântului P rinte Ioan Paul al II-
lea / Karol Wojtyla, prezentare f cut  de c tre: p rintele 
doctor Alexandru Buzalic, p rintele Cristian B l nean 
i domnul Mihai Maci. La eveniment a fost prezent i 

Preas  n ia Sa Virgil, Episcopul de Oradea.
Cartea a ap rut prin grija Cardinalului Stanislaw 

Dziwisz, mitropolitul Cracoviei, care dup  ce prin tes-
tamentul Papei Ioan Paul al II-lea prime te dispozi iile 
de a distribui toate obiectele personale ale sale, iar toate 
însemn rile s   e arse, Cardinalul nu le arde ci le pre-
zint  Congrega iei pentru Cauzele S  n ilor de la Vati-
can, pentru c  aceste însemn ri consti tuie o cheie pen-
tru a în elege personalitatea Papei Ioan Paul al II-lea.

„Fie ca lectura însemn rilor personale ale Papei 
Ioan Paul II s  ne ajute pe to i s  descoperim profunzi-

mea spiritual  a omului secolului XXI i s  ne duc  la o 
i mai mare iubire pentru Dumnezeu i pentru semeni.“ 

(card. Stanislaw Dziwisz, mitropolitul Cracoviei).

Biroul de pres

Pelerinajul na ional de la Sighet
Devenit o tradi ie mult iubit  i mult respecta-

t , pelerinajul anual de la Sighet a fost i anul acesta 
un moment de rug ciune comun  a întregii Biserici i 
de amintire a celor care s  n esc Biserica prin sângele 
lor de martiri. Ziua a început cu o procesiune de la în-
chisoare pân  la cimitirul din afara Sighetului, numit 
Cimitirul S racilor, unde se odihnesc, pe lâng  atâ ia 
cre tini, intelectuali i preo i români, episcopii greco 
– catolici: Valeriu Traian Fren iu, Ioan Suciu, Tit Liviu 
Chinezu. La Sfânta Liturghie, o  ciat  pe locul s  n it 
de sângele numero ilor martiri, de c tre Preas  n ia 
Sa Vasile, episcopul de Maramure , au participat epi-
scopi membri ai Conferin ei Episcopilor Catolici din 
România, al turi  indu-le i Înalt Preas  n ia Sa Yannis 
Spiteris, Arhiepiscop i Mitropolit de Korfu (Grecia), 
numero i preo i i pelerini, veni i din întreaga ar . 

În cuvântul de înv tur , PSS Petru Gherghel, 
episcop romano-catolic de Ia i, a subliniat importan a 
acestui loc s  n it în via a noastr  i în via a Bisericii. 
Ace ti martiri sunt o lumin  pentru noi, spunea PSS 
Petru, iar pelerinajul în acest loc nu trebuie umbrit de 
triste ea mor ii lor, ci mai mult de bucuria jertfei i a sa-
cri  ciului lor pentru Cristos, Biseric  i pentru neamul 
românesc. La  nalul cuvântului de înv tur  a scos în 
eviden  faptul c  nu exist  Înviere f r  Vinerea Mare, 
nu exist  durere f r  sentimentul de bucurie, sentiment 
ce apare la sfâr it, pentru a încununa efortul i sacri  -
ciul produs de acea durere. 

La sfâr itul S  ntei Liturghii, PSS Vasile a mul-
umit tuturor celor care au ajutat la organizarea acestui 

pelerinaj, pentru însemnatul efort depus, episcopilor i 
preo ilor prezen i, i a lansat invita ia pentru anul viitor. 
A urmat obi nuitul moment al agapei, care a înveselit 
inima numero ilor pelerini prezen i. 

Dac  Blajul este un punct de reper al colii i 
intelectualit ii române ti, Sighetul, prin sângele mar-
tirilor, jertfa i sacri  ciul lor, cu siguran  a devenit un 
punct de reper al spiritualit ii i al neamului românesc.

Traian OSTAHIE


