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”Pe când umbla pe lâng  Marea Galileii, a v zut 
pe doi fra i, … . i le-a zis: ‹‹Veni i dup  Mine i v  voi 
face pescari de oameni››. Iar ei, îndat  l sând mrejele, 
au mers dup  El” (Mt. 4, 18-20).

Preafericirea Voastr ,
25 de ani de la consacrarea întru Episcopat a P -

rintelui Lucian Mure an: Domnul ”v-a chemat” i ”v-a 
f cut” pescar pe Marea Galileii Bisericii noastre.

25 de ani în care, precum Apostolii, a i ”mers 
dup  El” ... Domnul v-a luat din lume pentru a v  da 
lumii ca ”Pescar”!

25 de ani de pescuire miraculoas  – vor   al ii 
care vor face bilan ul – Domnul deja îl tie din momen-
tul când ”v-a chemat”!

25 de ani de episcopat … d rui i Domnului i 
lumii … din iubire i cu iubire!

”Binecuvântat  e Dumnezeu i Tat l Domnului 
nostru Isus Cristos (Ef 1,3) …” pentru c  ni l-a d ruit 
nou  pe Preafericitul Lucian ca P rinte, frate i prieten 
– ”Pescar”!

Întru mul i ani, St pâne! 
V  doresc tot binele Preafericirea Voastr  i v  

îmbr i ez în Domnul.

+ Virgil BERCEA

PSS Virgil Bercea a f cut o vizit  pastoral  la 
Lodi i Torino de S rb toarea Rusaliilor latine 23-
25 mai 2015, la invita ia Excelen ei Sale Maurizio 
Malvestiti.

La Lodi a celebrat Sfânta Liturghie în Catedra-
l  i a administrat Sfântul Mir în câteva parohii. La 
Torino a fost invitat de P rintele Viorel Hancu, paro-
hul greco-catolic, cu care a celebrat Sfânta Liturghie 
în biserica Sfântul Mihail, au vizitat i s-au rugat în 
fa a Sfântului Giulgiu expus în Capela Catedralei i 
l-au vizitat pe Arhiepiscopul de Torino, Excelen a Sa 
Cesare Nosiglia.

La Milano a f cut o vizit  la Consulul Româ-
niei la Milano, la George Bologan, i s-a întâlnit cu 
P rintele Protopop Robert Popa, responsabil pentru 
greco-catolicii din Lombardia.

Biroul de pres

Vizit  pastoral  la Lodi i 
Torino
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Împ r ia lui Dumnezeu cere colaborarea noastr
14.06.2015

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus

Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
Evanghelia de ast zi este format  din dou  pa-

rabole foarte scurte: cea a semin ei care încol e te i 
cre te singur  i cea a gr untelui de mu tar (cf. Marcu 
4,26-34). Prin aceste imagini luate din lumea rural , 
Isus prezint  e  cacitatea Cuvântului lui Dumnezeu i 
exigen ele Împ r iei Sale, ar tând motivele speran ei 
noastre i ale angaj rii noastre în istorie. În prima para-
bol , aten ia este îndreptat  asupra faptului c  s mân a, 
aruncat  în p mânt, încol e te i se dezvolt  singur , 
 e c  agricultorul doarme  e c  vegheaz . El este în-

crez tor în puterea intern  a semin ei îns i i în ferti-
litatea terenului. În limbajul evanghelic, s mân a este 
simbol al Cuvântului lui Dumnezeu, a c rui rodnicie 
este amintit  de aceast  parabol .

A a cum s mân a umil  se dezvolt  în p mânt, 
tot a a Cuvântul ac ioneaz  cu puterea lui Dumnezeu 
în inima celui care-l ascult . Dumnezeu a încredin-
at Cuvântul s u p mântului nostru, adic   ec ruia 

dintre noi cu umanitatea noastr  concret . Putem s  
 m încrez tori, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu 

este cuvânt creator, destinat s  devin  „bob plin în 
spic” (v. 28). Acest Cuvânt, dac  este primit, aduce 
cu siguran  roadele sale, pentru c  însu i Dumnezeu 
îl face s  încol easc  i s  se coac  pe c i pe care nu 
întotdeauna le putem veri  ca i într-un mod pe care 
noi nu-l tim (cf. v. 27).

Toate acestea ne fac s  în elegem c  Dumnezeu 
este mereu cel care face s  creasc  Împ r ia Sa – pen-
tru aceasta ne rug m atât de mult „s  vin  împ r ia 
Ta” – El e cel care o face s  creasc , omul este cola-
boratorul S u umil, care contempl  i se bucur  de ac-
iunea creatoare divin  i a teapt  cu r bdare roadele. 

Cuvântul lui Dumnezeu ne face s  cre tem, d  via . 
i aici a  vrea s  v  amintesc înc  o dat  importan a 

de a avea Evanghelia, Biblia, la îndemân  – Evanghe-
lia mic  în geant , în buzunar – i s  ne hr nim în 
 ecare zi cu acest Cuvânt viu al lui Dumnezeu: a citi 

în  ecare zi un text din Evanghelie, un text din Biblie. 
Nu uita i niciodat  aceasta, v  rog. Pentru c  aceasta 
este for a care face s  încol easc  în noi via a Împ r -
iei lui Dumnezeu.

A doua parabol  folose te imaginea gr unte-
lui de mu tar. De i este cea mai mic  dintre toate se-
min ele, este plin  de via  i cre te pân  devine „mai 
mare decât toate legumele” (Marcu 4,32). i a a este 
Împ r ia lui Dumnezeu: o realitate omene te mic  i 
aparent irelevant . Pentru a intra s  facem parte din ea 
este nevoie s   m s raci în inim ; s  nu ne încredem în 
propriile capacit i, ci în puterea iubirii lui Dumnezeu; 
s  nu ac ion m pentru a   importan i în ochii lumii, ci 

pre io i în ochii lui Dumnezeu, care îi iube te pe cei 
simpli i umili. Când tr im astfel, prin noi intr  n val-
nic for a lui Cristos i transform  ceea ce este mic i 
modest într-o realitate care face s  fermenteze întreaga 
mas  a lumii i a istoriei.

Din aceste dou  parabole ne vine o înv tur  
important : Împ r ia lui Dumnezeu cere colaborarea 
noastr , dar este mai ales ini iativ  i dar al Domnului. 
Lucrarea noastr  slab , aparent mic  în fa a complexi-
t ii problemelor lumii, dac  este inserat  în cea a lui 
Dumnezeu, nu se teme de di  cult i. Victoria Dom-
nului este sigur : iubirea Sa face s  r sar  i va face 
s  creasc  orice s mân  de bine prezent  pe p mânt. 
Acest lucru ne deschide la încredere i la speran , în 
po  da dramelor, nedrept ilor, suferin elor pe care le 
întâlnim. S mân a binelui i a p cii încol e te i se dez-
volt , pentru c  o face s  se coac  iubirea milostiv  a 
lui Dumnezeu. Sfânta Fecioar , care a primit ca „p -
mânt rodnic” s mân a Cuvântului divin, s  ne sus in  
în aceast  speran  care nu ne dezam ge te niciodat .

Dup  Angelus, Sfântul P rinte a spus urm toarele:

Iubi i fra i i surori,
Ast zi este Ziua Mondial  a Donatorilor de Sân-

ge, milioane de persoane care contribuie, în mod t cut, 
la ajutarea fra ilor în di  cultate. Tuturor donatorilor le 
exprim apreciere i îi invit în special pe tineri s  urme-
ze exemplul lor. V  salut pe voi to i, dragi romani i pe-
lerini: grupuri parohiale, familii i asocia ii. Îndeosebi 
salut credincio ii veni i din Debrecen (Ungaria), din 
Malta, din Houston (Statele Unite) i din Panama; i 
din Italia, pe credincio ii din Altamura, Angri, Treviso 
i Osimo. Un gând special se îndreapt  spre comunita-

tea românilor catolici care tr iesc la Roma i spre copiii 
de la Mir din Cerea.

Salut grupul care aminte te toate persoanele dis-
p rute i îi asigur de rug ciunea mea. De asemenea, 
sunt aproape de to i muncitorii care ap r  în mod soli-
dar dreptul la munc , un drept care este drept la demni-
tate! A a cum s-a anun at, joia viitoare va   publicat  o 
Enciclic  despre îngrijirea crea iei. V  invit s  înso i i 
acest eveniment cu o aten ie reînnoit  fa  de situa iile 
de degradare a mediului, dar i de recuperare, în pro-
priile teritorii. Aceast  Enciclic  este adresat  tuturor: 
s  ne rug m pentru ca to i s  poat  primi mesajul s u i 
s  creasc  în responsabilitatea fa  de casa comun  pe 
care Dumnezeu ne-a încredin at-o tuturor. Vou  tuturor 
v  doresc o duminic  frumoas . i, v  rog, nu uita i s  
v  ruga i pentru mine. Poft  bun  i la revedere!
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Pre edintele României i-a înmânat Preafericitului Cardinal 
Lucian decora ia „Steaua României”

(continuare în pag. 5)

Sâmb t , 6 iunie 2015, Pre edintele României, 
domnul Klaus Iohannis, a vizitat Blajul. Cu aceast  
ocazie, la ora 12,20, a asistat în Catedrala Arhiepisco-
pal  Major  „Sfânta Treime” la un Te-Deum, unde a 
fost primit de Preafericitul Cardinal Lucian Mure an, 
înso it de PS Mihai, Episcopul Eparhiei „Sf. Vasile cel 
Mare” de Bucure ti i de PS Claudiu, Episcopul Cu-
riei Arhiepiscopiei Majore. Vizita Pre edintelui Klaus 
Iohannis s-a încheiat la sediul Curiei Arhiepiscopiei 
Majore, din Pia a 1848, unde i-a înmânat, într-un cadru 
privat, Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mure an 
Ordinul National „Steaua României” în grad de O  er.

Discursul Preafericitului Cardinal Lucian 
Mure an adresat Pre edintelui României în

Catedrala Blajului:

Excelen a Voastr , Domnule Pre edinte al 
României,

Este o mare bucurie i onoare pentru noi s  V  
primim în Catedrala Sfânta Treime din Blaj. Ctitorit  de 
episcopul Inochentie Micu Klein i s  n it  de urma ul 
s u, episcopul Petru Pavel Aron, catedrala este înca-
drat  de dou  Institu ii care sunt embleme ale misiunii 
Bisericii noastre: Academia teologic  într-o parte i Li-
ceul Sfântul Vasile cel Mare în cealalt . Sfântul P rinte 
Papa Ioan Paul al II-lea spunea c  su  etul uman are ne-
voie de dou  aripi pentru a zbura înspre Cer: ra iunea i 
credin a. Biserica Greco Catolic  Român  i-a f cut o 
voca ia din desc tu area acestor dou  aripi cu care este 
înzestrat orice su  et cre tin, iar roadele au venit mai 
apoi de la sine: via a spiritual , cultura, aspira iile în-
spre libertate i înspre valorile lumii civilizate. Aceasta 
a fost misiunea Bisericii noastre dintotdeauna, aceas-

ta este i ast zi. Pentru aceasta s-a luptat în diferitele 
momente ale istoriei, chiar cu riscul suprim rii, pentru 
acela i nobil scop ne implic m i ast zi toate energiile: 
în slujba lui Dumnezeu i a rii noastre.

Pia a în care Catedrala se g se te, este o pia  
de su  et a Blajului i într-un fel, emblematic  pentru 
întreaga Românie. Fiindc  este o imagine a lucrurilor 
bine f cute pe care le putem face împreun , atunci când 
dorim i urm rim cu to ii binele i dreptatea. Iar roade-
le nu întârzie s  apar . Venind la Blaj, orice român care 
prive te acest condensat de istorie a României, ar avea 
ocazia s  se debaraseze de disperare i s  se umple de 
speran : ceea ce am f cut odat , suntem cu siguran  
capabili, cu ajutorul Domnului, s  facem din nou.

Biserica noastr  a trecut prin experien a 
persecu iei, dar a experimentat mai ales prezenta lui 
Dumnezeu i ajutorul S u în chiar vâltoarea încerc -
rilor, f când proprii cuvintele psalmului 117: “Domnul 
m-a încercat dar nu m-a l sat prada mor ii”. Înt ri i de 
o astfel de tr ire, de aici, din inima Blajului, cu toa-
t  simplitatea i modestia, V  asigur m de pre uirea 
i sus inerea noastr  în rug ciune, pentru misiunea pe 

care a i primit-o de la oameni i de la Cer.

Discursul Preafericitului Cardinal Lucian 
Mure an adresat Pre edintelui României cu ocazia 

primirii decora iei „Steaua României”:

Excelen a Voastr , Domnule Pre edinte al 
României,

Prezen a Dumneavoastr  aici, în mica Rom , este 
o mare bucurie pentru întreaga comunitate a Bisericii 
Greco-Catolice. În acest sens, gestul Excelen ei Voastre 
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(urmare din pag. 4)

Preafericirea Voastr ,
Preas  n iile Voastre,
Stimate domnule Pre edinte al Consiliului 

Jude ean Alba,
Stimate domnule Primar,
Preacucernici p rin i,
Onorat  adunare,
V  mul umesc pentru calda dumneavoastr  in-

vita ie!
Încep prin a v  felicita pentru jubileul celor 25 

de ani de episcopat i pentru apropiata celebrare a 10 
ani de la ridicarea Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic , la rangul de Arhiepiscopie Major .

În aceast  Catedral  înc rcat  de istorie, gândul 
ne duce la jertfa episcopilor martiri sub regimul comu-
nist. Valeriu Traian Fren iu, Iuliu Hossu, Alexandru 
Rusu, Ioan B lan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie i Tit Li-
viu Chinezu au un loc special în memoria noastr  i 
a tept m cu to ii vestea beati  c rii lor.

Ca i mul i al ii, t ria cu care ace tia i-au urmat 

credin a, chiar cu pre ul vie ii, este funda ia pe care se 
sprijin  Biserica Român  Unit  cu Roma. Pe sacri  -
ciul tuturor celor care, indiferent de confesiune, s-au 
împotrivit comunismului s-a cl dit libertatea noastr  de 
ast zi.

Nu putem uita nici c  aceast  libertate nu ar   
fost posibil  f r  în elepciunea i eforturile neîncetate 
ale celor care au f cut Marea Unire. Nu putem uita, de 
asemenea, îmbr i area de la Alba Iulia din 1 Decem-
brie 1918 dintre Miron Cristea, viitor patriarh al Bise-
ricii Ortodoxe Române, i Episcopul Bisericii Române 
Unite cu Roma, Iuliu Hossu, ca i mesajul de solida-
ritate fr easc  adresat tuturor românilor, rostit atunci.

La aproape 100 de ani de la acel moment, cinstim 
rolul tuturor confesiunilor i recunoa tem contribu ia 
diversit ii culturale a majorit ii române ti i a tuturor 
minorit ilor na ionale la reunirea valorilor i energiilor 
na iunii sub noul destin european al României.

A a s  ne ajute Dumnezeu! V  mul umesc!

www.presidency.ro

de a-mi oferi „Steaua României”, cea mai înalt  deco-
ra ie a României, îmi înt re te convingerea c  premiaz  
jertfa întregii comunit i, dar mai ales st ruin a i n zu-
in ele sale m rturisite în slujba Neamului i a rii.

V  mul umesc în numele celor care i-au l sat 
osemintele în închisori pentru a ar ta c  adev rul i li-
bertatea sunt bunurile su  ete ti cele mai de pre , V  
mul umesc pentru  ecare lacrim  amar  care ast zi re-
g se te acel prinos de recunoa tere pentru a nu   curs 
în zadar, V  mul umesc pentru gestul de gratitudine i 
împ rt irea care poate terge r ul i vindec  rana, re-
înnoind astfel în noi harurile Cerului.

Domnule Pre edinte,
Vizitând luna trecut  Roma i pe Sfântul P rinte 

Papa Francisc ne-a i oferit m rturia impar ialit ii Sta-
tului fa  de to i cet enii români. Sinceritatea – spunea 
un mare gânditor – este o deschidere a inimii care ne 

arat  ceea ce suntem, este iubirea de adev r, refuzul de 
a se deghiza, dorin a de a repara gre elile i de a le mic-
ora prin meritul de a le recunoa te. Eforturile Ierarhiei 

Unite, ale lumii culturale ardelene române ti, pl m di-
te i pe sacri  ciile Bisericii Greco-Catolice, începând 
cu lucrarea episcopului erou Ioan Inocen iu Micu Klein 
pân  la rezisten a contra persecu iilor comuniste, par 
ast zi uitate sau minimalizate. V  pot asigura îns  c  
Biserica noastr  Greco-Catolic , ce din mila lui Dum-
nezeu a fost altar, dar i coal , cultur , tribun  pentru 
drepturile cet enilor, va continua slujirea Binelui i a 

rii cu acela i devotament dezinteresat.
Primi i, v  rog, Domnule Pre edinte, al turi de 

recuno tin a mea pentru înalta distinc ie si sfânta urare 
din inim : harul Mântuitorului s  V  înso easc  mereu 
în tot ceea ce întreprinde i i s  V  in  tare în paza 
adev rului i a libert ii.

www.e-communio.ro

Discursul Domnului Klaus Iohannis în catedrala din Blaj
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(continuare în pag. 7)

Familia - laborator i experin  uman
“Da-ul” Bisericilor orientale catolice 

despre familie, situa ia Bisericii în Ucraina i 
a Bisericilor în Europa de centru i de est în 
raport cu societatea civil , au fost în centrul 
întâlnirii episcopilor orientali. La Praga peste 
40 de episcopi catolici orientali se preg tesc 
pentru Sinodul dedicat Familiei.

Întâlnirea anual  a ierarhilor catolici 
orientali din Europa s-a desf urat în acest 
an la Praga (Republica Ceh ), înre 4-7 iunie, 
la invita ia Preas  n iei Sale Ladislav Hu ko, 
Exarh Apostolic pentru catolicii de rit bizan-
tin din Republica Ceh .

La Praga, peste 40 de episcopi orientali 
catolici din Europa s-au întâlnit pentru a apro-
funda raporturile de prietenie i de unitate în episcopatul 
catolic oriental al continentului, parcurgând schimbul 
de tiri asupra vie ii respectivelor Biserici la nivel na-
ional, a informa iilor asupra delicatelor raporturi între 

Biseric  i societatea civil , dar i asupra raportului cu 
alte Biserici cre tine. Întâlnirea a fost i un moment de 
preg tire pentru urm torul Sinod din luna octombrie al 
episcopilor dedicat familiei. Familia în natura sa sacra-
mental  i în provoc rile care sunt puse de o societate 
într-un continu  schimbare, au fost obiectul de re  ec ie 
i aprofundare. Din discu ii reiese c :

Biserica Catolic  în totalitatea ei, în special ex-
presia sa de tradi ie oriental  reprezentat  de Biserici-
le Catolice Orientale ale continentului, spun Da-ul lor 
familiei, celula fundamental  a societ ii umane unde 
 ecare persoan  devine mereu ea îns i, nu numai ca 
i loc unde cre te cultural i intelectual, de cre tere 

emotiv i social, dar mai presus de toate ca loc unde 
se împline te planul lui Dumnezeu asupra  ec rui om. 
Familia, Biserica domestic  a a cum o numea Sfântul 
Ioan Gur  de Aur i rea  rmat  de Conciliul Vatican II, 
ca i laborator i experien  a umanit ii, nu e numai un 
loc unde prime ti credin a, ci unde se înva  principi-
ile fundamentale de a tr i împreun . În ea  ecare este 
chemat a se d rui i a-l primi pe cel lalt, crescând în 
iubire reciproc .

So i i so ii, p rin i i copii, fra i i surori sunt 
chema i s  se iubeasc : cu to ii în familie au un rol im-
portant i unic.

Biserica catolic  oriental  î i spune Da-ul fa-
miliei pentru c  în momentele cele mai întunecate din 
istoria numeroaselor ri ale Europei au fost familiile 
cele care au men inut vie libertatea persoanei, a identi-
t ii na ionale, a bogatului patrimoniu cultural i spiri-
tual. Au fost familiile cre tine cele care au men inut vie 
credin a în Dumnezeu i într-un viitor mai bun.

Exact pentru acest lucru, în preg tire pentru Si-
nodul episcopilor, con  rmând prioritatea familiei în 
pastora ia respectivelor Biserici, episcopii participan i 

la întâlnire sau angajat a promova o preg tire mai bun  
la sacramentul c s toriei, pentru ca so ul i so ia, prin 
puterea harului s  poat  genera o adev rat  comuniune 
de via , primind copii lor i educându-i. Se angajeaz  
s  acompanieze i s  asiste spiritual familiile; s  sus-
in  i s  promoveze comunit ile de familii, parohiile 

care cu ajutorul preo ilor, s  încerce s  poarte înainte 
i s  m rturiseasc  frumuse ea de a  , dup  chipul lui 

Dumnezeu, o comunitate de persoane.
Da-ul lor familiei îi ajut  a   aproape tuturor fa-

milii, în special acelora care trec prin momente de criz  
sau de di  cultate, familiilor s race, dezavantajate care 
se simt excluse de societate. Dac   ecare persoan  are 
nevoie s   e iubit  i ajutat , familia este, locul privile-
giat, unde se întâmpl  acest lucru, dar – spun episcopii 
la Praga – c  Biserica este mereu aproape de ei, gata s  
le întind  o mân  de ajutor, s  le arate un chip de apro-
piere i milos, aducându-le alinarea i milostivirea lui 
Dumnezeu. În aceste timpuri de vulnerabilitate i criz  
moral , economic  i social , sper m c  Guvernele vor 
deveni mereu mai con tiente de importan a familiei 
în coeziunea social  i educativ  când elaboreaz  legi 
asupra ei, asupra munci i migran ilor.

Situa ia în Ucraina
În fa a continuei situa ii de agresiune extern  din 

estul rii, participan ii i-au ar tat solidaritatea lor po-
porului din Ucraina, mai ales greco-catolicilor îndem-
nându-i s  urmeze drumul dialogului i al unit ii între 
Bisericile din ar  i nu atitudinea de dezinformare – 
mai ales la nivel interna ional - care submineaz . În 
acest moment dramatic al istoriei rii, toate Bisericile 
sunt angajate s  sus in  di  cilul drum de reconstruire 
a coeziunii sociale care trece în primul rând printr-un 
proces de convertire, unica arm  în fa a celor care gân-
desc la corup ie ca i principiu regulator al societ ii. 
În fa a marelui dezastru umanitar al regimului totalitar 
Prea Fericirea Sa Sviatoslav Shevchuk, Arhiepiscopul 
Major de Kyiv-Haly , a mul umit confra ilor pentru ru-
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Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2015
IULIE

Universal : Pentru ca responsabilitatea politic  s   e tr it  la toate nivelele ca form  înalt  de caritate. 
Pentru evanghelizare: Pentru ca cre tinii din America Latin , în fa a inegalit ilor sociale, s  poat  da m rturie 

de iubire fa  de cei s raci i s  contribuie la o societate mai fratern . 

AUGUST 
Universal : Pentru ca aceia care lucreaz  în domeniul voluntariatului s  se angajeze cu generozitate în slujba 

celor nevoia i. 
Pentru evanghelizare: Pentru ca ie ind din noi în ine s  tim s  devenim aproape al celor care se a   în peri-

feriile rela iilor umane i sociale. 

g ciunea i apropierea spiritual  a Bisericilor surori i 
a amintit generozitatea diverselor Caritasuri Na ionale, 
f când apel la o reînnoit  solidaritate a comunit ii in-
terna ionale: foamea i s r cia nu merg în vacan !

Biserica catolic  în Sud-Estul Europei
Exist  un motiv special de preocupare fa  de o 

atitudine “discre ionar ” – la limita discrimin rii – a 
multor administra ii locale care pare s  atace Biserica 
Catolic  la nivel administrativ, economic sau  nanciar.

În timp ce participan ii recunosc necesitatea ca 
Bisericile na ionale i locale s  lucreze pentru o mai 
mare transparen  în gestionarea  nan elor, aliniindu-
se astfel modelelor de gestiune în vigoare ale respec-
tivelor ri, în fa a variatelor tentative de discreditare 
a Bisericii în acest domeniu i constatând nefondarea 
acuzelor în cazurile raportate la întâlnire, participan ii 
îi invit  pe to i cei care au datoria de a face s   e res-
pectat  justi ia s  lucreze cu impar ialitate pe baza unui 
drept care trebuie s   e egal pentru to i. În timpul întâl-
nirii, participan ii l-au întâlnit pe Eminen a Sa Cardi-
nalul Dominik Duka, Arhiepiscop de Praga, pentru un 
moment de prietenie i de discu ii despre provoc rile 
noii evangheliz ri ale Bisericii în Republica Ceh , ar  
cu profunde r d cini cre tine, mo tenire din p cate nu 
prea des recunoscut .

La întâlnire a fost f cut  i o prezentare asupra 
istoriei i actualelor provoc ri ale Bisericii greco cato-
lice din Republica Ceh , de c tre Preas  n ia Sa Ladis-
lav Hu ko.

La întâlnirea patronat  de Consiliul Conferin-
elor Episcopale din Europa (CCEE), au participat 

Preas  n ia Sa Giuseppe Leanza, Nun iul Apostolic în 
Republica Ceh , Înalt Preas  n ia Sa Cyril Vasil’, Arhi-
episcop secretar al Congrega iei pentru Bisericile Ori-
entale care a purtat i salutul Prefectului Dicasterului 
din Vatican, Eminen a Sa Carinalul Leonardo Sandri. 
Au luat parte la întâlnire i p rintele Lorenzo Lorusso, 
sub-secretar al Congrega iei pentru Bisericile Orientale 
i monseniorul Duarte da Cunha, secretarul general al 

CCEE care a adus i salutul Pre edintelui, Eminen ei 
Sale Cardinalul Péter Erd , Arhiepiscop de Budapesta.

Urm toare întâlnire a episcopilor se va desf ura 
la Fatima (Portugalia), în luna octombrie 2016.

Lucr rile s-au încheiat duminic , 7 iunie cu ce-
lebrarea S  ntei Liturghii în Catedrala greco-catolic  
Sfântul Clement împreun  cu comunitatea local .

Episcopii au încredin at protec iei Fecioarei Ma-
ria, provoc rile, a tept rile i speran ele tuturor famili-
ilor i lucr rile Sinodului.

Biroul de pres

Întâlnirea anual  a ierarhilor catolici orientali din 
Europa, organizat de Consiliul Conferin ei Episcopale 
Europene se ine în acest an între 4 i 7 iunie la Praga-
Brevnon, în Republica Ceh , la invita ia Preas  n itului 
Ladislav Hucko, exarhului apostolic al catolicilor bi-
zantini a Republicii Cehe.

Vor   dou  temele abordate ca i punct de porni-
re. Prima va   conferin a despre „Familia contempora-
n  în Europa” iar a doua despre sacramentul familiei.

Duminic  7 iunie, întâlnirea se va termina cu ce-
lebrarea S  ntei Liturghii în catedrala Sfântul Clement. 
Printre participan i se vor a  a Înalt Preas  n itul Cyril 
Vasil’, secretarul Congrega iei pentru Bisericile Orien-
tale i Duarte da Cunha, secretarul general al Consiliu-
lui Conferin ei Episcopale Europene. 

Din partea Bisericii Greco Catolice se vor a  a la 
Praga: Preas  n ia Sa Virgil Bercea, episcop de Oradea, 
Preas  n ia Sa Alexandru Mesian, episcop de Lugoj i 
Preas  n ia Sa Vasile Biz u, episcop de Maramure .

Biroul de pres

Întâlnirea episcopilor orientali 
la Praga
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FRUMUSE EA VA SALVA LUMEA
Ioan M GERU AN

„Frumuse ea va salva lumea”(Dostoievski). Fru-
muse ea este o categorie fundamental  a esteticii prin 
care se re  ect  însu irea omului de a sim ii emo ie în 
fa a  operelor de art , a fenomenelor i obiectelor din 
natur , ce are ca izvor obiectiv dispozi ia simetric  a 
p r ilor obiectelor, îmbinarea speci  c  a culorilor, 
acordul sunetelor, splendoarea vie ii etc. Caracteristi-
cile esen iale ale frumuse ii sunt ordinea, armonia i 
echilibrul. Frumuse ea constituie una din tr s turile 
fundamentale ale întregii existen e. Este perceput  cu 
ajutorul organelor noastre de sim , dar „ochiul nu se sa-
tur  de câte vede i urechea nu se umple de câte aude” 
(Ec.1,8). Puri  c , desc tu eaz  i exprim   e pe om, 
 e divinitatea. „Nu ea lipse te ochilor no tri, ci ochii 

no tri nu tiu s  o vad ” (A. Rodin). Fiind o valoare 
fundamental , ea st  cu demnitate i îndrept ire de-
plin  al turi de alte dou  valori de baz : adev rul i 
binele, cu care împreun  alc tuiesc n zuin e omene ti 
spre o via  des vâr it , spre lini te i pace.

Izvorul frumuse ii lumii provine din  ordinea i 
armonia universului, omul  ind o parte din acesta. Dar 
omul, cu toat  micimea lui, prin p catul adamic al neas-
cult rii, a contribuit la tirbirea armoniei celeste dând im-
portan  frumuse i aparente, în detrimentul celei esen iale. 
„De aceea femeia socotind c  rodul pomului este bun de 
mâncat i pl cut ochilor la vedere i vrednic de dorit pen-
tru c  d  tiin , a luat din el i a mâncat i a dat b rbatu-
lui s u i a mâncat i el” (Gn.3,6). Frumuse ea exercit  o 
adev rat  fascina ie asupra omului, chiar dac  uneori pare 
rece i  resping toare. Frumuse ea apare uneori, ca o sim-
pl  sclipire, ca un foc de arti  cii, îns , ea poate acumula 
destul de mult  energie încât s  te fac  s  vibrezi. 

Consider de-adreptul fermec tor momentul ace-
la în care te cuprinde acel  or, dorin a i pasiunea pentru 
frumos, mai ales dac  acesta se îmbin  cu utilul. Toat  
via a noastr  este o alternan  între frumos i urât, între, 
lumini i umbre, între vis i realitate. „Orice lucru are fru-
muse ea lui, dar nu oricine o vede” (Confucius). Omul 
este mereu tributar unui anumit soi de frumuse e. Pl cutul 
este un amestec de frumuse e cu mister. Pentru a produce 
emo ii mi c rile frumuse ii trebuie s   e spontane i im-
previzibile.  Sunt de admirat persoanele care pot jongla cu 
focul f r  s  se ard . Frumuse ea simpl  este de consu-
mat, iar cea lefuit  i misterioas , de contemplat. Crea ia 
îmbin  în mod miraculos pl cutul cu utilul i este f cut  
din t cere i din contempla ie, nu din zgomot sau din fu-
rie. „În  in a omeneasc  totul trebuie s   e frumos: fa a, 
vesmintele, su  etul i cugetul” (A.P.Cehov) Frumuse ea 
uman  nu ine numai de estetica  gurii, ea se re  ect  atât 
în estetica  rii cât i în su  etul omului prin pasiunea pe 
care o arat  fa  de tot ce-l înconjoar . Ceva vibreaz  în 
om i-l apropie de adev r i de dreptate.

 Frumosul se trage din  resc i din ceea ce este s -

n tos. Dar de la sublim la ridicol nu este decât un  pas, im-
portant este s  tim când s -l facem i când s  ne ab inem. 
S  ne ridic m deasupra aparen elor pentru c  „frumosul 
rezid  în comportamentele alese ale celor care se înal  
deasupra senza iilor, c ci exist  o frumuse e a faptelor, 
deciziilor, cuno tin elor, virtu ilor” (Plotin).  La om putem 
distinge o frumse e exterioar  determinat  de înf i are i  
ve minte,  i una interioar  care înnobileaz   rea, con-
solideaz  cugetul i înt re te sim urile dând posibilitate 
individului s  separe tot mai bine adev rul de minciun , 
binele de r u i frumosul a de urât. Frumuse ea exterioar  
este trec toare: „forma bonum fragile est”, „frumuse ea 
e un dar trec tor”(Ovidiu). Cea l untric  este statornic . 
Putem vorbii chiar de o estetic  a  rii omene ti, care între-
ce atât ca durat , cât i ca intensitate estetica  gurii sau pe 
cea a ve mintelor str lucitoare. Aparen ele sunt de multe 
ori în el toare. Este nevoie ca ochii min ii s  vad  dinco-
lo de aparen e, acolo unde se g se te esen a, vitalitatea i 
splendoarea i unde privirile, mai pu in încercate, nu pot 
vedea toate  fa etele  realit ii sau ale adev rului. 

Omenirea poate renun a la multe, dar la frumu-
se e nu. Ea este indispensabil  pentru c  f r  frumuse e 
nu ar mai   de f cut nimic în aceast  lume. Des vâr i-
rea formelor înnobileaz  adev rul i binele.  Frumuse ea 
apare ca o enigm ; are o dubl  înf i are: incit , fasci-
neaz  îns , uneori, poate duce i la pieire. Din aceast  
cauz  sublimul i ridicolul sunt extreme de nedorit în 
via . Trebuie s  c ut m echilibrul dintre sublim i ridi-
col pentru c  numai echilibrul poate fructi  ca adev rul 
i binele sub aspectele lor esen iale i statornice. Dac  

adev rul este întotdeauna frumos, frumuse ea nu este în-
totdeauna adev rat . Ea nu este totdeauna ceea ce apare, 
îns , se las  dorit  i c utat . Frumuse ea interioar  e ca 
un diamant greu de g sit. Nu tenta ia o reveleaz , ci per-
severen a. Nimeni nu poate spune c  este posesorul unei 
frumuse i interioare  pentru c  nu o po i pune în palm , 
nici purta pe bra e. Ai   subiectiv. Îns , ea poate   ob-
servat  de semeni. „Frumuse ea omului este f cut  din 
toate formele fundamentale ale vie ii” (J.G.Herder).De 
unde vine frumuse ea interioar ? Locul ei este su  etul, 
caracterul omului,  st rile de spirit, libertatea interioar , 
care la rândul lor provin din dragoste, credin  i spe-
ran . F r  aceste virtu i interiorul nostru se transform  
într-un de ert sterp i arid în care nu va putea încol ii 
s mân a binelui, a drept ii i adev rului, care dau no-
ble e frumosului. Ezechiel, prorocind împotriva regelui 
Tirului i a frumuse ii lui aparente zice: „Tu erai pecetea 
des vâr irii, deplin tatea în elepciunii i cununa frumu-
se ii. […]. Din pricina frumuse ii tale s-a îngâmfat inima 
ta, i tru  a ta i-a pierdut în elepciunea” ( Ez.28, 12;17)

i b trâne ea are farmecul ei, mai ales, când ne 
educ m s  îmb trânim frumos. Privind via a în mod 
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Petru Bon ea – voca ie i altruism

simplist am putea crede c  pe m sur  ce  îmb trânim 
via a ar deveni tot mai frumoas . Realitatea este alta. 
Este adev rat c  pe m sur  ce acumul m mai mult  ex-
perien  de via , putem mai lesne, s  deosebim binele 
de r u, frumosul de urât, adev rul de minciun , dar nu 
este su  cient pentru c   „senectus ipsa morbus est”, „b -
trâne ea îns i e o boal ”. Dar atunci când frumuse ea 
atinge nivelul maxim în via a omului?  Când el este în 
 oarea vârstei, s n tos, voios, cu gânduri pozitive, griji 

pu ine, iar frumuse ea poate r zbate din interior. Aceast  
perioad  poate   prelungit  i s  se întind  pân  la adân-
ci b trâne e dac  ne vom preg ti, din timp, moral i  zic 
pentru o b trâne e frumoas , deoarece „când frumuse ea 
moare, se-ntoarce negrul haos” (Shakespeare). i asta 
pentru c  „în domeniul frumosului, i  imperfec iunea i 
neîmplinirea î i au demnitatea lor” (R. Musil).

A îmb trânii frumos este nu numai o calitate, ci i 
o art . Din fericire reu ita depinde numai de noi.  S  nu 
 m dep i i de vremuri i s  continu m s   m interesa i 

de tot ce este nou  i bun în lume. S   m buni i toleran i 
fa  de tot ce ne înconjoar , dar mai ales, fa  de tineri. 
S  ne îngrijim de s n tatea mental  i de cea  zic  de-
oarece „mens sana in corpore sano”; „minte s n toas  în 
corp s n tos”. Frumuse ea interioar  i dragostea ne r-
murit  sunt bunuri de mare valoare  moral  i spiritual . 
Ele se completeaz  reciproc. Nici un argument nu poate 
întrece frumuse ea interioar  a omului, iar dragostea este 

sentiment i chimie, explic  tiin a. 
E frumos când ne îndr gostim pentru c  toat  

lumea e la picioarele noastre. În re eaua noastr  neu-
ronal , hormonul cerebral numit endor  n , un adev rat 
drog natural, este responsabil de starea de  fericire, iar 
serotonina este hormonul care r spunde de starea de 
bine, de calm, de liniste din organism. Ace ti hormoni 
sunt produ i, pe cale natural , de organismul nostru în 
st rile de bine i de fericire care dau frumuse e, farmec 
i culoare vie ii. Pulsul frumuse ii i al dragostei începe 

din creier. Programul transformator al creierului uman 
îl constituie memoria i dorin ele. Dar în dragoste, ca 
în orice rela ie interuman  sau în rela ia dintre om i 
natur , trebuie s  se instaureze armonia bazat  pe echi-
libru care elimin  excesele i patimile de orice natur  i 
instaureaz  libertatea interioar  a individului. Aceast  
armonie confer  dragostei candoarea i culoarea care 
dau un farmec aparte i o frumuse e vie ii.

O via  armonioas  este frumoas , chiar i la 
adânci b trâne e. Isus, prin jertfa Sa izb vitoare a între-
git cununa  frumuse ii cu noi m rg ritare: harul i gra ia 
divin , mântuirea su  etelor i fericirea ve nic .  Pe ele 
le-a pus în slujba umanit ii prin intermediul realit ii 
cotidiene, pentru c  frumuse ea nu poate   desp r it  de 
umanitate, nici de realitatea care o sus ine. Numai fru-
muse ea bazat  pe pacea l sat  de Isus va putea salva 
lumea de la pieirea preg tit  de omenire cu mult  migal  
i perseveren  incon tiente pe tot parcursul  istoriei sale

Aparent auster, entuziast i ferm în egal  m sur , 
cu o personalitate care impune respect, profesorul Pe-
tru Bon ea s-a retras din înv mînt, dup  o prodigioas  
activitate. Trecut prin toate ierarhiile sistemului educa-
ional, de la profesor, director de coal , inspector de 

specialitate, distinsul dasc l de biologie r mîne un reper 
pentru mediul colar de la noi. Nu doar coala unde a 
activat, ci întregul înv mînt este mai s rac dup  retra-
gerea acestui profesor care las  un mare gol în urma sa.

Implicat nu doar în pedagogia colii, ci i în re-
structurarea ei, Petru Bon ea a încercat i s  anime în-
v mîntul în general, a încercat s  conecteze Liceul 
Tehnologic din Sîg - acolo unde i-a încheiat misiunea 
ca director - la valorile colare europene. Cu ocazia 
unei scurte revederi, m-a impresionat profund proiec-
tul pe care l-a demarat pentru coala de aici, despre care 
mi-a vorbit cu patos, cel mai amplu care s-a imaginat 
vreodat , dar care s-a împotmolit, probabil, în ve ni-
cele metehne române ti. Melancolic i dubitativ, în le-
g tur  cu acest ambi ios proiect institu ional, reputatul 
profesor poart  înc  în su  et rana netermin rii lui to-
tale. Dup  un schimb profesional efectual în Olanda, 
a valori  cat aceast  experien  în bene  ciul colii i al 
elevilor s i. Format la Universitatea clujean , face par-
te dintr-o genera ie care a avut cartea drept c p tîi exis-

ten ial,  ind deschis  
mereu spre valorile ti-
in ei i culturii, spre tot 
ceea ce d  o dimensiune 
spiritual  vie ii. Model 
de voca ie pedagogic  
i altruism, om al argu-

mentelor ra ionale i al 
solu iilor clare, spirit 
civic i interlocutor re-
dutabil, Petru Bon ea 
r mîne conectat la lu-
mea colii i a culturii, 
de care nu s-a desp r it 
decît aparent.

Locuind peste drum de coal , mi-l închipui cum 
tresare la  ecare sunet de intrare la clas , cum rememo-
reaz  irul genera iilor pe care le-a înv at tainele bilo-
giei, c rora le-a gestionat într-un fel sau altul destinul, 
cum, cu aceea i severitate a con tiin ei, face bilan ul 
unei vie i puse în slujba colii. Auzindu-i vocea grav , 
din cînd în cînd, gîndul m  duce instantaneu la cei doi 
ani petrecu i în coala din Sîg, la un trecut care ne cu-
prinde în v lul s u impenetrabil. De aici, dintr-un col  
de su  et, îi urez La mul i ani!

Ioan F. POP
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Mul umiri franciscanilor!

(continuare în pag. 11)

Acum, la Jubileul Franciscan, când Provincia 
“Sfântul Iosif” din România împline te 120 de ani de la 
în  in area canonic  cu omagierea celor care au suferit 
în închisorile comuniste din dragoste pentru Cristos, ne 
al tur m celor care le acord  o clip  de aducere - amin-
te i gânduri de recuno tin .

Referindu-se la perioada 1948-1989, preaiu-
bitul p rinte franciscan Iosif Sab u scria în 1996: 
“Dumnezeu a voit ca unii membri ai Provinciei s  
supravie uiasc , în timp ce mul i dintre confra ii lor, 
38 din 80, au sfâr it c l toria p mânteasc  sub ap sa-
rea unor grele suferin e  zice i morale, oferindu- i cu 
resemnare via a ca prinos de isp ire i de implorare a 
milostivirii divine.

Când furtuna a încetat, cei r ma i în via , de i 
marca i de multe in  rmit i i majoritatea înainta i 
în vârst , încuraja i i sprijini i de dragostea fratern , 
(…), au pornit cu încredere la recl direa spiritual   i 
administrativ  a provinciei.” [1]

IPS Traian Fren iu,  primind Eparhia de Oradea, 
care era bântuit  de secte protestante, a dorit s  cheme 
în ajutor fra ii franciscani din Moldova, recunoscu i ca 
lucr tori cu mare zel apostolic. Astfel, în 1929, francis-
canii au cerut cele mai s race inuturi ca s  se a eze în 
Dieceza de Oradea, primind parohie la Dr ge ti prin pre-
otul OFM conv. Dominic NICULAE , iar la Dic ne ti 
i Gruilung prin preotul OFM conv. Ion GÂRLEANU. 

Ace ti doi fra i, cu studii în str in tate, cu experien  
la formarea tinerilor, magisteri de novici, cunosc tori ai 
limbilor francez  i italian , au început o mare lucrare 
spiritual   în Numele Domnului Isus cu ajutorul Sfântului 
Francisc de Assisi i al Sfântului Anton de Padova.

Colegiul Sera  c de la Oradea, deschis în 1930 
pentru educarea tinerilor greco-catolici a fost sub cus-
todia preotului dr. Dominic NICUL E  pân  în 1947 
,când a fost ales custode p rintele Iosif CELANTE, cel 
care a ridicat i biserica din cartierul Io ia, în actuala 
Pia a Ghioceilor.

În 1938 s-au mai deschis convente franciscane 
în rit bizantin de la Bilbor (Mure ) i Bucure ti, iar în 
1946, cel de la Sanisl u, jude ul S laj.

Dintre fra ii sosi i în ajutor pe plaiuri bihorene, 
amintesc: preo ii Alois Herciu (din 1930) Ioan Ladan, 
Anton Gh. Ignat, Iosif Iacob, Francisc Simion (din 
1940), Mihai Bejan (din 1943), Petru Dânc , Dumi-
tru Pascal, Gheorghe Vame iu, Mihai Unguru, Mihai 
M rgineanu, Petru Mo negu , Anton Matie , fra ii la-
ici Alexandru Iosif Ghiuzan, Anton Chelaru, Dumitru 
Robu, Ioan B lan care se îngrijeau i de satele din zona 
Dr gesti,precum Mierl u,  Calea Mare, Tope ti, Bu-
cium, Straco  i de parohia Io ia-Oradea.

Din activit ile fra ilor amintesc publicarea din 
anul 1933 pân  în 1940 a ziarului «Bunul P stor» - 

Buletinul Parohiilor Române Unite din Oradea, revista 
«Micul misionar» între 1937-1940. Totodat  s-au scris 
i s-au tradus sub forme de bro uri din vie ile s  n ilor, 

precum Sfântul Francisc din Assisi, Sfântul Anton de 
Padova, Sfântul Neculae, Sfânta Tereza, Sfanta Cecilia, 
Sfântul Isidor Plugarul, Sfânta Caterina de Siena, Sfân-
ta Caterina de Alexandria ; c r i pentru su  et scrise de 
p rintele Gârleanu: Veni i la mine to i, a.-1941, Cum 
trebuie s  iubim pe Dumnezeu - a.1940,  Spre regele 
iubirii – a.1939, Supranaturalul de la Lourdes, 1936, 
Sfanta Liturghie, -a. 1939, prelucrare dup  M. de Co-
chem, precum i Poezii.

Promovarea cultului Inimii Prea S  nte a lui Isus 
i a Mariei cu scopul de a forma apostoli ai iubirii divi-

ne era voca ia p rintelui Gârleanu. P rintele Iosif T l-
m cel se ocupa de tineri i de doamne cu bro urile «O 
vorb  la ureche», ap rute între 1936 i 1940. P rinte-
le Dominic Niculae  r spunde de Ter iarii franciscani 
români-uni i i le dedic  un Manual ce apare în 1936, 
p rintele Anton Bisoc predic  despre Paraclisul Maicii 
Domnului, ce va apare la Oradea în 1947.

Documentele p strate în arhivele OFM Conven-
tual cât i articolele din revista Via a dovedesc efor-
turile f cute de preo ii franciscani, care la început au 
celebrat în casele parohiale i apoi cu mari sacri  cii 
au construit biserici pentru credincio i. Astfel, p rin-
tele ION GÂRLEANU a ridicat biserica din Gruilung 
consacrat  de episcopul Traian Fren iu la 19 octombrie 
1930. La 14 iunie 1936 s-a consacrat noua biseric  din 
Dr ge ti ca loc de pelerinaj în cinstea Sfântului Anton 
de Padova, iar prin bun voin a Preafericitului P rinte 
Papa PIUS al XI-lea, acest Sanctuar a fost înzestrat 
perpetuu cu Indulgenta plenar  toties quoties în ziua 

Othilia M. GROZA
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(urmare din pag. 10)

Sfântului sau Duminica de dup  13 iunie, i dotat  cu o 
pre ioas  relicva din osul Sfântului patron.

În perioada 1940-1945, Episcopia Greco-Cato-
lic  de Oradea, precum i fra ii franciscani s-au refu-
giat la Beiu . În 1944 se stinge din via  p rintele Ion 
Gârleanu, iar responsabil cu fra ii este numit p rintele 
profesor Gheorghe P tra cu.

«P rin ii franciscani dezvolt  o activitate pastora-
l  foarte intens  servind ca Preo i Misionari în eparhie. 
Spiritul mult regretatului i în veci neuitatului P rinte-
Poet-Scriitor-Orator-Animator neîntrecut Ion Gârleanu, 
jertfa vie ii sale pe altarul apostoliei desf urat cu atâta 
entuziasm pe plaiurile eparhiei de Oradea, va   un ideal 
i ve nic stimulent pentru un nou val de apostolie mo-

dern , franciscan , pe întinsul diecezei.» [2]
Din aprilie 1944 pân  în 1945, redac ia revistei 

catolice «Via a» se mut  la Beiu , la Internatul de B ie i, 
condus  de franciscanul Ioan B lan, iar din 1 februa-
rie 1947 pân  în 1948 revista se tip re te la M n stirea 
Franciscan  din Oradea, str. Lucre ia Suciu nr.3 [3].

În 1947 s-a redeschis Seminarul la M n stirea 
franciscana greco-catolic  din Oradea, în cartierul Io ia, 
pentru înt rirea fra ilor de rit oriental, cu un grup de 8 fra i 
moldoveni teologi. Ace tia au fost: Gheorghe Dumitra , 
Mihai Rotaru, Petru Bosoi, Iosif Gabor, Eugen Bl jut, 
Iosif Simion, Mihai M cinc  i Iosif Sab u [4].

Erau deja sosi i pr. Anton Bisoc, fost ministru 
provincial, p rintele venerabil Iosif T lm cel, guardi-
an de Oradea, p rintele tefan T taru, rectorul noului 
Colegiu Sera  c.

În toamna aceluia i an, acolo s-a în  in at Soci-
etatea de lectur  «Sf.Francisc din Assisi», concretizat   
cu publicarea lucr rii Calendarul «Micul misionar» pe 
Anul Domnului 1948. 

Din nefericire aceste ini iative pline de entuzi-
asm au fost zdrobite prin decretul 358/1948, când Bise-
rica Greco-Catolic  din România este interzis  i ma-
joritatea fra ilor franciscani conventuali care au activat 
în ritul oriental au fost aresta i.

În raportul dat în 1993 de p rintele Stefan T ta-
ru la capitolul provincial, se amintesc numele a 40 de 
fra i i preo i franciscani care au activat pentru Biserica 
Greco Catolic  pân  în anul 1948.

Totodat , se prezenta cererea noului episcop de 
Oradea, PS Vasile Hossu, privind «deschiderea unui 
convent la biserica ce se construie te pe strada Osta ilor 
i în cadrul aceluia i convent s  organizeze un Seminar 

Teologic Franciscan în vederea activit ii pastorale în 
cadrul Bisericii Greco-Catolice.» [5]

Comunitatea franciscan  oradean  s-a reconsti-
tuit la 1 octombrie 1993, cu 3 preo i, Damian Bl ju , 
Tarciziu Albert i tefan T taru plus 10 fra i clerici, 
veni i de la Roman s - i continue studiile la Institutul 
Greco-Catolic din Oradea.

P rintele tefan T taru, dup  ce s-a bucurat de 

terminarea lucr rilor i s  n irea bisericii «Maica Dom-
nului», în octombrie 1994, s-a dus la Tat l Ceresc în 
data de 9 martie 1995, odihnindu-se i azi în curtea 
M n stirii sale dragi. Sosesc preo ii Sab u Iosif i Bl -
ju  Eugen sr., care vor ajuta mult i Episcopia Greco-
Catolic . Se ridic  cu eforturi i conventul fra ilor, care 
se inaugureaz  la 25 martie 2000. P rintele Iosif Sab u 
se stinge la 16 iunie 2001, este plâns de toata parohia i 
este înmormântat acas , la Luizi C lug ra.

Mai activeaz  în Episcopia de Oradea, fra ii 
preo i Cristian Tiba, Eusebiu Matei, Ioan Enascut, Au-
gustin Bud u, Eusebiu Iacob, Duma Bernardin, pre-
cum i fra ii Anton Tâmpu, Narcis Pal, i al ii.

La 1 martie 2008 a trecut în bra ele Mamei Ce-
re ti pentru o binemeritata odihn , preotul paroh mult 
iubit Bl ju  Damian, în locul lui ca i paroh  ind numit 
Mihai V t m nelu, care activeaz  i în prezent împreu-
n  cu fra ii Toader Marza i Francisc Dem e i noii dar 
experimenta ii preo i Solomon Ion, Damian tefan i 
Martin Carol. S-au în  in at convente franciscane noi la 
Holod (1997), Carei (2002) i Chi ineu Cri  (2012), unde 
au activat i Bl ju  Mihai, Cristian B lan, Emanuel Agu, 
Virgil Susanu, Daniel Iacob, .a. De notat c  la cererea 
Episcopului Virgil Bercea, începând din septembrie 2009, 
parohia de la Holod s-a încredin at unui preot diecezan.

În fa a Bisericii cu hramul «Adormirea Maicii 
Domnului» se odihnesc într-o groap  comun  mai mul-
te c lug ri e romano-catolice i în trei locuri de veci din 
marmur , preotul tefan T taru i canonicul Gheorghe 
Mangra, iar Episcopul Vasile Hossu, a fost mutat ulteri-
or în cripta Catedralei r mânând doar mormântul.

Azi, Biserica este renovat  din 2014, cu iconos-
tas nou bizantin i împodobit  cu frumoase vitralii în 
ferestre i deasupra altarului. Dintre grupurile parohi-
ale animate de p rin ii franciscani sunt i Dominic Sa-
vio, Alegria, Ter iarii franciscani, Reuniunea Marian , 
Apostolatul familiilor, corul.

 Am enumerat rapid multe nume într-o perioa-
d  de 20 de ani înainte de 1949, precum i 20 de ani 
dup  1989. Nu se poate cuprinde tot BINELE ce s-a 
realizat datorit  spiritului franciscan, în Biserica Gre-
co-Catolic  în aceste câteva rânduri. Îl rug m pe Bunul 
Dumnezeu s  r spl teasc  cum numai EL tie pe to i 
fra ii franciscani dup  meritele  ec ruia.

V  mul umim pentru tot ce a i f cut i face i 
pentru noi, laicii, i pentru Biserica Lui Cristos! 
Recuno tin  ve nic  i v  dorim PACE I BINE!

Bibliogra  e:
[1] A. ILIE , SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI I 

FRANCISCANII DIN ROMÂNIA, Ed. Sera  ca, Roman, 
2013, pag.321; [2] E. STRUGURESCU, Jubileul or dean 
al IPS Sale Dr. Valeriu Traian Fren iu, Almanahul revistei 
populare catolice “VIA A” pe anul 1948, Oradea, 1947, 
pag.46; [3] A. ILIE , SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI 

I FRANCISCANII DIN ROMÂNIA, Ed. Sera  ca, Roman, 
2013, pag. 196; [4] Ibidem, pag.126; [5] Ibidem, pag.404.
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Prima Spovad  la Ghenci

Prima Sfânt  Împ rt anie la imleu Silvaniei

Ziua de 24 mai, în dumineca a 7-a dup  Pa ti, a 
„S  n ilor P rin i de la primul Conciliu Ecumenic”, a 
constituit o zi de s rb toare, o zi special , cu o mare în-
c rc tur  spiritual , dar i emo ional , pentru comuni-
tatea din parohia Ghenci. Un grup de 11 copii, au primit 
pentru prima dat  Sfânta Tain  a Spovezii, i totodat , 
s-au unit pentru prima oar  cu însu i Isus Cristos sub 
forma pâinii i a vinului în cadrul S  ntei Liturghii din 
dumineca respectiv .

Dup  o perioad  de preg tire intens , în care co-
piii îndruma i de preotul paroh, i-au însu it principa-
lele adev ruri de credin  i însemn tatea i  totodat  
importan a s  ntelor sacramente în via a cre tinului, în 
ziua de sâmb t , 23 mai,  acompania i de p rin i, care 
la rândul lor, dând exemplu copiilor s-au spovedit i ei, 
a venit momentul ca i copii s  intre pentru prima oar  
în scaunul de spovad , ca mai apoi, dumineca, îmbr -
ca i în haine de s rb toare, sub privirile familiilor i al 
credincio ilor, s  primeasc  cel mai important dar din 
via a lor, pe Isus Cristos.

În cuvântul de înv tur , preotul paroh, a sub-
liniat pe lâng  importan a momentului, i o asem nare 
între vremurile din timpul primului Conciliu Ecumenic, 
i cele în care tr im,, asem nând timpul de preg tire al 

copiilor pentru aceast   mare zi, cu preg tirile pentru 

Conciliu, iar ziua de 24 mai, cu însu i Conciliu, iar pe 
s  n ii p rin i cu cei 11 copii, care prin acest pas în via a 
lor, au ar tat lumii c  sunt adev ra i cre tini, i urma i ai 
miilor de martiri care s-au jert  t pentru Domnul, i tot-
odat , faptul, c  reprezint  un viitor pentru cre tinii din 
satul Ghenci, i nu numai, în aceste zile tulbure pe care 
le tr iesc cre tinii  zilelor noastre. Dup  mul umirile de 
rigoare, în semn de amintire pentru acest moment în l-

tor, copii au primit câte o diplom , un rozar, i c r i de 
rug ciune, iar to i cei prezen i au fost invita i de familiile 
copiilor la o agap   în curtea Parohiei.

Pr. Lucian COCIORVA

În S rb toarea Coborârii Spiritului Sfânt, Dumi-
nic , 31 mai 2015, la Biserica Greco-Catolic  din im-
leu Silvaniei a avut loc Prima Sfânt  Împ rt anie So-
lemn  a treisprezece copii din clasele a III-a i a IV-a. 

Ei au bene  ciat de preg tire atent  timp de o 
jum tate de an când în  ecare sâmb t  dup  oratoriu 
– acel timp de asimilare a Cuvântului lui Dumnezeu, 
joc i cântec – mai ofereau o or  împreun  formarii spi-
rituale îndruma i de pr. Florin M rincean. Ace ti copii 
i-au însu it i aprofundat principalele rug ciuni ale 

cre tinului, adev rurile de credin , poruncile, sacra-
mentele, însu indu- i totodat  cuno tin e despre r uta-
tea p catului i necesitatea de a tr i în virtute.

La ultima întâlnire de preg tire, în prezen a p -
rin ilor copiii au r spuns la întreb ri dovedindu- i cu-
no tin ele asimilate în aceast  perioad .

La sfâr itul S  ntei Liturghii solemne Pr. Vicar 
Foraneu al Silvaniei Gheorghe urca , pr. Protopop 
Nicolae Bodea i pr. Florin M rincean i-au felicitat pe 
copii d ruindu-le câte o diplom  i o Biblie ilustrat  
care s  le reaminteasc  de aceast  zi unic  a vie ii lor.

Evenimentul s-a încheiat la demisolul bisericii 
unde copii, p rin i, bunici i rudenii au servit câte o 
felie de tort i câte un pahar de suc mul umind lui Isus 
i Preas  ntei Sale Mame pentru toate darurile primite.

pr. Florin M RINCEAN
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Împ rt anie Solemn  în Parohia „S  n ii Trei Ierarhi” din Beiu
Duminica Coborârii Spiritului Sfânt a fost o 

ocazie de bucurie special  pentru credincio ii Parohiei 
„S  n ii Trei Ierarhi” din Beiu , în special pentru un grup 
de copii. S rb toarea primirii Spiritului Sfânt de c tre 
apostolii i ucenicii lui Isus a  a i în rug ciune în acel 
mic i umil cenacol, care s-a ar tat vrednic i cuprinz tor 
al prezen ei dumnezeie ti, a fost tr it  i actualizat  cu 
mare bucurie în su  etele celor care s-au unit, de aseme-
nea, în „cenacolul parohial” – biserica comunit ii. Un 
grup de zece copii au avut ocazia de a-L întâlni solemn, 
prin imboldul Spiritului Sfânt c l uzitor, pe însu i Isus, 
a  at în Preasfântul Sacrament al Euharistiei. 

Momentul Împ rt aniei Solemne a fost ales din-
tr-un motiv i simbolism teologic: ace ti copii pe care 
Tat l i-a adoptat ca „  i i  ice” în Taina Botezului, sunt 
c l uzi i spre Fiul de c tre Spiritul Sfânt, primit în Taina 
Mirului. Pe acel Cristos, pe care l-au primit gângurind în 
bra ele na ilor de botez, ei Îl primesc acum din nou vred-
nici, con tien i i preg ti i sub chipul Pâinii S  nte. În ei 
i prin ei, prin lucrarea Spiritului se manifest  Biserica.

Spiritul le-a oferit darurile Sale, luminându-le 
cugetele spre a-L cunoa te pe Dumnezeu. Surorile 
Minime ale Reginei Purgatorului, Antonella i Maria, 
au transmis adev rurile de credin  i îndrum rile mo-
rale acestor copii în decursul ale multor întâlniri care 
s-au derulat câteva luni. Asista i spiritual de c tre pre-
o ii din parohie, Zorel i Iosif, ele au sfâr it c l uzirea 
lor, înf i ând aceste su  ete, pentru prima dat , în fa a 
milostivirii divine manifestate deplin în Taina Spove-
zii. Dup  o cercetare a cugetului împlinit  la biseric , 
în ajunul s rb torii, copiii au p it curio i i curajo i 
spre scaunele de spovad , unde preo ii îi întâmpinau 
cu blânde e, încercând a-L înf i a în ei, cât mai evi-
dent, pe acel Cristos, „în persoana” c ruia ei î i împli-
nesc misiunea spiritual .

Duminica diminea a, ritma i de dang tul solemn 
al clopotului, copiii au pornit în procesiune de la ora-
toriul „Episcop Ioan Suciu” spre biseric . Liturghia a 
fost celebrat  de preo ii protopop Zorel Zima i Iosif 
Slobodnic, al turi de ipodiaconul Valentin Ilea. ”Îl ve i 
primi în su  etele voastre pe Isus. P stra i-L în inima 
voastr  ca pe un prieten bun, prin iubire ascultându-L i 
împlinind binele la care El v  cheam ” a fost îndemnul 
adresat copiilor de c tre p rintele Zorel, care nu a ezitat 
s -i aten ioneze: „Azi s rb torim coborârea Spiritului 
Sfânt asupra apostolilor i ucenicilor care se a  au uni i 
în acel cenacol. Spiritul coboar  i asupra voastr  care, 
asemenea lor, sunte i uneori retra i, frico i i ascun i. 

i voi sunte i chema i de Isus s  ie i i cu curaj în lume, 
lumea voastr : biserica, familia, coala, strada i parcul 
cu amici i s  v  comporta i cu iubire, respect, iertare 
reciproc , r bdare, pentru ca astfel s  îl m rturisi i i 
voi pe Isus, asemenea apostolilor”. 

Emo iile i bucuria au cuprins nu doar su  etele co-

piilor, ci i pe to i cei prezen i. Cu adev rat, o s rb toare 
cre tin  nu doar aniverseaz  un eveniment anume, o in-
terven ie divin  în istoria omenirii, ci chiar actualizeaz  
momentul salvi  c. Spiritul s-a ar tat prezent cu adev rat 
în su  etele tuturor, am tr it în solemnitatea liturgic  pe 
deplin familiaritatea i unitatea bisericii. Sub privirile 
pline de dragoste ale familiilor lor i ale credincio ilor 
prezen i, în mân  cu darurile primite i cu spicele de grâu 
binecuvântate spre aducere de roade su  ete ti i trupe ti, 
alaiul „celor îmbr ca i în alb”, în su  et i pe trup, s-a re-
întors în oratoriu unde au fost primi i cu o „agap  dulce” 
de c tre membrele Reuniunii mariane parohiale.

Pe ace ti copii hr ni i cu Pâinea Vie ii, al turi de 
ei i pe noi pe to i, Spiritul Sfânt s  ne conduc  pe dru-
mul împlinirii su  ete ti.

Pr. Zorel ZIMA
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Decretul de numire a noului Vicar General al Episcopiei de Oradea

NOUL VICAR GENERAL AL EPARHIEI DE ORADEA

Virgil din mila lui Dumnezeu Episcop al Episcopiei de Oradea
În baza drepturilor ce ne sunt conferite dup  rânduiala canoanelor S  n ilor Apos-

toli, conform Codului Canoanelor Bisericilor Orientale i a Conciliilor Provinciale, 
DECRET M

Art. 1. P rintele Olimpiu TODOREAN se nume te Vicar General al Eparhiei de 
Oradea.

Art.2. Prezentul Decret intr  în vigoare din data de 1 iunie 2015. Biroul Personal 
va duce la îndeplinire prezentul Decret.

Dat în Oradea, la 29 mai, Anul Domnului 2015.
Episcop

+Virgil Bercea

În cadrul Adun rii Eparhiale din data de 12 mai 
2015, a fost anun at noul Vicar General al Episcopiei de 
Oradea, în persoana p rintelui Olimpiu Todorean.

P rintele Olimpiu Grigorescu Todorean s-a n s-
cut la Târgu L pu , în Maramure , acum 45 de ani. A 
absolvit Institutul Teologic Greco-Catolic din Oradea, 
la specialitatea ”Teologie moral ”. i-a continuat studi-
ile la Verona, în Italia, în cadrul Studio Teologico San 
Zeno, af  liato alla Ponti  cia Universita Lateranense. 
Este c s torit i are doi copii, studen i.

A activat ca administrator parohial la Parohia 
Voievozi, capelan la Spitalul Clinic de Neurologie i 
Psihiatrie Oradea, preot paroh la Parohia Sf. Gheorghe 
Oradea, este redactor coordonator al revistei ”Vestito-
rul” a Eparhiei Greco-Catolice de Oradea i pre edinte, 
din 2004, al Asocia iei Caritas Eparhial Oradea.

A contribuit la amenajarea i construirea unor 
capele, biserici i centre sociale, a în  in at o sta ie de 
radio cu circuit închis, ”Radio Pace”, în Spitalul Clinic 
de Neurologie i Psihiatrie Oradea, a în  in at Asocia ia 
Caritas Eparhial Oradea, editeaz  revistele ”Calea De-
s vâr irii” i ”Vestitorul”. 

Dup  ce a condus cu pricepere i d ruire, timp 
de mai bine de un deceniu, Asocia ia Caritas Eparhial 
Oradea, reu ind s  o impun  ca un actant important în 
peisajul social al ora ului, pr. Olimpiu Todorean a ac-
ceptat o nou  provocare, aceea de a prelua func ia de 
vicar general al Eparhiei Greco Catolice Oradea. Iat  
care sunt obiectivele sale, pentru urm torii trei ani.

O importan  aparte o ocup  cele de realizat pe 
termen scurt, i anume stabilirea unui set de proceduri 
i standarde interne, la nivel de Curie, urmate de evalu-

area personalului care lucreaz  în Curie i a  elor de 
post, propunerea unui vicar responsabil cu persoanele 
laice, ad experimentum, stabilirea unui set de proceduri 
i standarde pentru parohii, în vederea preg tirii vizite-

lor canonice, cunoa terea realit ilor eparhiei la nivel 
de parohie, prin prezen a noului vicar general la Sfânta 
Liturghie, mai întâi în parohiile din Oradea i din îm-
prejurimi, iar apoi din întreaga eparhie.

Obiective pe termen 
scurt sunt formarea unei 
echipe de lucru din care vor 
face parte: economul eparhi-
al, expertul contabil, juristul, 
vicarul responsabil cu pre-
o ii, vicarul responsabil cu 
laicii, întâlniri operative cu 
echipa i cu responsabilii de 
departamente sau proiecte, o 
dat  pe s pt mân , realizarea 
unui plan de venituri i cheltuieli ini ial, inventarierea 
propriet ilor i a bunurilor episcopiei, plani  carea 
bugetului,  nalizarea Planului Integrat de Dezvoltare 
(PID), inventarierea proiectelor de infrastructur , la ni-
velul eparhial, a  ate în desf urare i rezolvarea ches-
tiunilor curente de natur  administrativ .

Preluarea acestui post implic  i o privire îna-
inte pe mai mul i ani – astfel, pr. Olimpiu Todorean, 
noul vicar general al Eparhiei, a conturat, ca obiecti-
ve pe termen mediu i lung, urm toarele: inventarie-
rea bunurilor protopopiatelor i a parohiilor, sporirea 
transparen ei decizionale, preg tirea vizitelor canonice 
în  ecare parohie, pe care episcopul le va face cel pu-
in o dat  la 5 ani, potrivit Codului Canoanelor Bise-

ricilor Orientale i a Conciliilor Provinciale, formarea 
unei echipe de consilieri laici din domeniile: cultur , 
administra ie, s n tate i legisla ie, organizarea cursu-
rilor de var  pentru to i preo ii, organizarea exerci iilor 
spirituale pentru preo i.

P rintele vicar general se declar  deschis la su-
gestii i subliniaz  c  regulile dup  care lucreaz , i 
care sunt i cerin e pentru colaboratori, sunt deschi-
derea, sinceritatea i responsabilitatea, asigurându-i, 
cu ocazia accept rii acestei noi încerc ri, c  tot ceea 
ce va întreprinde va   spre binele Eparhiei Greco-Ca-
tolice de Oradea. De asemenea, pentru a- i îndeplini 
misiunea, va aprecia deschiderea, sus inerea i rug -
ciunile tuturor.

Biroul de pres
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Întâlnirea eparhial  a copiilor

Hirotonire de diacon i preot

La Centru Don Orione 
din Oradea a avut loc sâmb t , 
06 iunie 2015 întâlnirea epar-
hial  a copiilor la care a par-
ticipat peste 1000 de copii din 
toat  Eparhia de Oradea, având 
ca i tem : “Ferici i cei cura i 
cu inima, c  aceia vor vedea pe 
Dumnezeu” (Mt. 5,8).

Programul a început cu 
Sfânta Liturghie celebrat  la 
ora 11.00 de c tre un sobor de 
preo i al turi de p rintele Anto-
niu Chifor, vicarul episcopal cu 
preo ii care le-a adresat copiilor 
i un cuvânt de înv tur  în 

care i-a îndemnat pe copila i s  
aib  inima mereu curat .

Dup  Sfânta Liturghie a 
urmat masa de prânz preg tit  
pentru to i cei prezen i, urmând ca dup  mas  s  încea-
p  programul recreativ preg tit special pentru copii de 
Biroul Pastoral împreun  cu to i animatorii i persoa-
nele invitate la acest eveniment.

Copii au avut parte de jocuri, cântece i momen-
tul culminant a fost prezen a celor doi magicieni Edu-
ard i Bianca – campioni na ionali în magie, care au 
înveselit pe to i cei prezen i prin scamatoriile preg tite 
special pentru ei.

Pentru Întâlnirea Eparhial  a copiilor s-a orga-
nizat de c tre Biroul Pastoral i un concurs de desene. 
Desenul cel mai frumos care avea s  reprezinte tema 
întâlnirii având s   e imprimat pe tricourile pe care to i 

cei prezen i le-au purtat. Anul acesta câ tig toarea a 
fost Anne Ilie iu, de 10 ani din Zal u.

Mul umiri se cuvin tuturor celor care s-au im-
plicat ca acest eveniment s  ias  atât de bine, tuturor 
voluntarilor i animatorilor, preo ilor, profesorilor i 
p rin ilor care au adus copii la aceast  întâlnire.

Dragi tineri i copii, “voi ave i o parte impor-
tant  în s rb toarea credin ei! Voi ne aduce i bucuria 
credin ei i ne spune i c  trebuie s  tr im credin a cu o 
inim  tân r , mereu: o inim  tân r , chiar la aptezeci, 
optzeci de ani! Inim  tân r ! Cu Cristos, inima nu îm-
b trâne te niciodat !” (Mesajul Sfântului P rinte Papa 
Francisc în Duminica Floriilor din 24 Martie 2013).

Biroul de pres

În cadrul S  ntei Liturghii de sâmb t  30 mai, 
din Biserica Sfântul i Marele Mucenic Gheorghe (Bi-
serica Seminarului), Preas  n ia Sa Virgil Bercea a hi-
rotonit un diacon i un preot.

P rintele diacon Vasile Dobrat  este originar 
din Obreja, jud. Alba. A studiat 2 ani de  loso  e i 4 
de teologie la Facultatea Pio XI din Reggio Calabria, 
formându-se în Seminarul Arhidiecezan din aceea i lo-
calitate pân  în anul 2009. A urmat apoi cursurile In-
stitutului Ponti  cal Oriental din Roma, f când licen a 
în Teologie Liturgic  - absolvit în 2012.Este c s torit 
i are 1 b ie el.

P rintele Sergiu R zvan Dejeu a fost trimis cu 
burs  de studii în Viena de c tre Preas  n ia Sa Vasile 
Hossu, episcop de Oradea pân  în anul 1997. Apoi s-a 
format la Seminarul din Viena i actualmente î i des-
f oar  ministerul predând religia la anumite coli din 
Viena. A fost hirotonit diacon la data de 5 august 2014. 
P rintele este c s torit i are 2  ice i va activa ca preot 

misionar pentru românii din Viena.
Dumnezeu s  d ruiasc  noilor slujitori binecu-

vântarea Sa i s -i c l uzeasc  spre tot lucrul bun!

Biroul de pres
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Vicar nou, rang  nou  sub steagul Indefessum
Eparhia Greco-Catolic  de Oradea are un vi-

car general nou în persoana pr. Olimpiu Todorean. 
Adic  „grecii ia” care tot vor diverse i ajung, une-
ori, pe la tiri. i cam de ce-ar   important , dincolo 
de u a vreunei biserici, aceast  tire?

S  pornim prin a spune c , atunci când un om 
schimb  pe altul, în func ie, cel care a ales s  plece nu 
intr  instant la categoria de „tr d tor”, de „incompe-
tent” sau de „sastisit”. Iar cel care vine nu e neap rat 
”rupt din soarele dimine ii”. Pentru c  acestea sunt ti-
pare generale. i pentru c  particularul e un vector ce 
nu se vrea uniformizat.

Vede i,  e c  v  place sau nu, ca „verzi români” 
(pare c  vor   multe ghilimele în materialul sta, semn 
c  lucrurile se mai spun i prin metafor , uneori), gre-
co-catolicii ia de care uit m mult prea des (nu e vorba 
de Oradea ci de România) sunt parte din istoria noas-
tr  i i-au câ tigat un continent de respect, de la cei 
care înc  nu caut  cuvântul în dexonline, pentru câteva 
dintre ac iunile lor de la 1700 încoace. A ezarea p turii 
intelectuale din Transilvania i o lec ie despre cum s  
treci prin pu c rii f r  s  te frângi, pentru credin a ta, 
sunt doar dou  exemple mari pentru care greco-catoli-
cii ar trebui s  aib  un loc clar în manualele de istorie. 
Pe când nici m car coala Ardelean  nu mai are acest 
loc, întotdeauna – cum am ar tat la Simpozionul „ coa-
la Ardelean ” din 2014, din Oradea.

Eparhia Greco-Catolic  de Oradea a avut i ea un 
rol în istoria zdrumicat  a m nunchiului de trei secole 
ultim trecute. Nu e niciodat  inutil s  cit m din prezen-
tarea pe scurt a unei institu ii majore:

„În teritoriile nord-vestice ale României, româ-
nii au îmbr i at Unirea cu Biserica Romei cu 10 ani 
mai devreme decât cei din Transilvania istoric , intrând 
pentru început sub jurisdic ia spiritual  a Vicarului 
Apostolic de Muncaci, pentru ca, ulterior, s   e pre-
lua i de Episcopia Romano-Catolic  de Oradea, care a 
constituit pentru ace tia un vicariat. La 16 iunie 1777, 
prin bula „Indefessum”, Papa Pius al VI-lea în  in a a 
doua episcopie greco-catolic  româneasc  sub titulatu-
ra „Episcopatum Graeco-Catholicum Unitum Magno-
Varadiensem”, arondat  pân  la 1853, Arhiepiscopiei 
romano-catolice de Strigoniu.”

„Episcopul Iuliu Hir ea (1949-1978), consacrat 
de Nun iul papal Patrik O’Hara, i-a desf urat activi-
tatea în clandestinitate. A fost i el arestat la 8 decem-
brie 1952,  ind eliberat doar în 1964. În acest r stimp, 
Eparhia a fost condus  de Pr. Augustin Egreanu, pro-
vicar. În 1978, canonicul Coriolan T mâian a prelu-
at r spunderea Eparhiei. A murit în 1990, iar Sfântul 
Scaun a decis atunci consacrarea ca Episcop de Oradea 
a preotului Vasile Hossu, care a p storit Eparhia pân  
la moartea sa, în iunie 1997. Episcopul Vasile Hossu 

(1990-1997) a reorganizat Eparhia i Seminarul. A 
construit o nou  biseric  în cimitirul Olosig, pe care a 
încredin at-o franciscanilor conventuali. A redobândit 
cl direa Institutului Teologic i a redeschis Seminarul 
teologic liceal. Dup  moartea Episcopului Hossu, ca 
Episcop de Oradea a fost numit Virgil Bercea, care fu-
sese transferat de la Blaj la Oradea înc  din noiembrie 
1996, ca Episcop Coadjutor.”

Vorbim de eparhie cu o tradi ie în spate, din ves-
tul rii. Care a dat oameni vrednici de orice „who’s 
who” f cut cu bun  credin , al celor ce au modelat Ro-
mânia modern . Care are un cuvânt de spus în peisajul 
credin elor din teritoriile arondate, care i-a realizat un 
pro  l social l udabil i care se lupt , în felul ei, pentru 
clari  carea propriului contur identitar, în contextul în 
care legile ofer  doar teoretic fostele posesiuni ale gre-
co-catolicilor posesorilor lor de drept, iar practicul ara-
t  o alt  realitate, amar  de tot. Aceasta  ind topogra  e 
dublat  de hâr oage. Cât despre spirit…

Ei, i exact aici intervine  ltrarea tirii. Un vicar 
general este „num rul doi în stat”, într-o eparhie, dup  
episcop. (Sau, m  rog, ar trebui s   e). Este acel „cap 
limpede” pe care îl aveam noi, jurnali tii, în redac ie 
i apoi în tipogra  e, când înc  se mai f cea pres  al-

tfel decât dup  ureche – ca s  facem o paralel . Este 
cel care tie, vrea i poate, în lumea aceasta interesant  
a bisericii. Este mâna, dublat  de un creier (stocare, 

Ramona B LU ESCU
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inter-rela ionare, sinapse, drum neuronal, celule glia-
le) bun, acolo unde episcopul este su  etul, imaginea i 
succesiunea apostolic .

Într-o eparhie a unui cult cu o istorie mare în 
spate, i cu alta, ce se cerne într-un alt gen de m ci-
nare, în fa , în ara asta de credincio i f arnici, de zi 
de referendum, ortodoxoizi i ortodoxoidiza i, un vicar 
general nou, greco-catolic, e o alternativ  spre a eza-
re i normalitate. Un post cheie de unde pot i trebu-
ie s  vin  idei. Nu doar spre a ezarea eparhiei (sigur, 
antonimul e „nea ezat ”, dar s  spunem doar c  e loc 
mereu de mai bine) ci i pentru binele vestului rii i, 
în contextul institu iei, spre binele moral al României. 
Da, mai am naivitatea de a crede c , dac  tot trebuie s  
avem biserici, înc , ele ar trebui s  pun  um rul la a 
readuce aminte enoria ilor lor i de o oarecare decen  
social , nu doar de morala strict religioas . (Nu, nu se 
suprapun întrutotul). Povestea aceea, cu aproapele care 
trebuie ajutat i iubit, jum tatea de mantie a Sf. Martin, 
pe tii i pâinile lui Isus. C  dac  spun i de Sf. Maximi-
lian Kolbe, realul, deja e prea mult…

V  pare c  aduc un univers întreg i-l leg de 
buletinul nou ce ocup  o func ie? Lumea e condus  
prin odgoane, pârghii i r ngi. Uita i-v  într-un ceas 
elve ian, cum se îmbuc  roti ele i cum palpit  toa-
te detaliile acelea, nu des v zute, de dup  capac. Un 
vicar general nu e doar o roti  – e un rubin, în cea-
surile ce înc  vor s  tic ie, dup  moda veche, i nu 
sunt electronice de unic  folosin . Greco-catolicii au 
f cut istorie în ara asta, încearc  m car prin nume s  
se arate continuatori ai colii Ardelene i ai martiri-
lor închisorilor i schimb  creioane de texturi diferite 
pentru a ha ura spa iul r mas între dorin  i realitate. 

i e  resc s   e a a, în timpuri ce presupun c derea 
u oar  spre epigonic, de la ierarhie pân  la enoria i. 
Iar ranga din titlu nu e de lovit.

Am vorbit despre idei, am pomenit de rang  – s  
trecem i la oameni, ca s  rotunjim explica ia. A adar, 
o institu ie important  din România, din Oradea, î i 
schimb  CEO-ul, num rul 2 din staff. i te a tep i la 
mai bine, pe o raz  mare, dincolo de biserici, dincolo 
de ora , dincolo de ani. Personal, pot descrie i altfel si-
tua ia: un prieten schimb  pe altul – motiv de întristare 
fa  de amândoi, motiv de bucurie fa  de amândoi. C -
lug rul lui Don Orione, Florian Gui, renun  la aceast  
func ie, dup  zece ani – nu tr deaz , nu arunc , nu în-
toarce spatele. Ci nu mai vrea. P cat c  nu s-a ad stat 
pe ne-vrerea lui, a se vedea ce-ar   de a ezat – dar unde 
nu s-au a ezat lucruri, din ‘57 pân  acum, schimbarea 
nu e vietate de îmblânzit. La cei 47 de ani ai s i i la 
o comunitate închegat , model, a Oradiei, ridicat  în 
jurul bisericii sale dar ducând i coala dup  ea, fostul 
vicar general vrea altceva. Vrea s - i cultive gr dina – 
de ne lu m dup  Candid de Voltaire.

Vine preotul Olimpiu Todorean. Preot de capel , 

de parohie, preot de oameni, „preot de preot” – de ne-
am lua dup  „limbajul nou”. Sigur, am putea reproduce 
comunicatul în care se vorbe te o  cial despre activi-
tatea lui de pân  acum. Dincolo de coli i func ii, a  
vrea s  vorbesc despre lucrurile pe care le cred eu im-
portante despre p rintele Olimpiu, i despre crucea pe 
care o are de dus.

O nou  provocare. Grea.
De câte ori sunt invitat  s  vorbesc despre rolul 

Bisericii, indiferent care o   ea, în societate, dau cu 
drag exemplul Caritas-ului Eparhial, pus pe picioare i 
condus de Olimpiu Todorean, ani i ani. M  interesea-
z  mai pu in ce crede i despre faptul c  îmi place acest 
citat: „Mâinile care ajut  sunt mai s  nte decât gurile 
care se roag .” V  invit doar s  nu îl uita i. Sigur, noul 
vicar general este i preot, i nu uit  nimeni de aceast  
component . Dar, vede i… preo i sunt un miliard (da, 
exagerez, poate s-o în elege de ce). i dau frumos cu 
c delni a. i citesc frumos din carte. Dar cei care în-
eleg cum s - i locuiasc  pielea de preot sunt rari. Cei 

a c ror func ie nu înceteaz  când ies din biseric . Cei 
care nu v d enoria ul ca pe-o pungu  cu gologani.

Am stat, serile acestea, s  frunz resc sutele de 
mii de poze pe care le am de la evenimente din lumea 
catolic . Am g sit câteva zeci, strânse în ani, cu p -
rintele Olimpiu, de prin locurile unde ne-am întâlnit. 
E doar vina mea c  nu am nici una (sau n-am g sit 
acum) cu el în straiele duminicii, cele cu str lucirea 
bisericii. Doar câteva cernite, în reverend , am. În rest, 
am multe cu Olimpiu lâng  farfuria de sup  pentru care 
Caritas-ul Eparhial din Oradea nu întreab  pe nimeni 
de ce confesiune e. Am cu dosarele lâng  el – pentru c  
i hâr og ria trebuie rezolvat . Am cu publica ia sus-
inut  de el, cu cl dirile pe care le ridic  în bene  ciul 

ob tei, cu libr ria dus  de el, cu familia lui. Da, are 
familie – nevast  fain , copii faini.

Nu v  speria i, bau-bau-ul cu preotul c s torit 
care nu- i poate face treburile a trecut de ciurul tip 
MythBusters al înainta ilor Athanasie Anghel i Ino-

(urmare din pag. 16)
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cen iu Micu-Klein. S  nu uit m c  i alte eparhii au 
vicari c s tori i, extrem de e  cien i, iar alte culte, cre -
tine i tradi ionale, au chiar i episcopi c s tori i, ce pot 
frumos s - i fac  datoria, chiar i cu copii proprii pe 
lâng  ei – a se vedea i reforma ii din Oradea. P rintele 
Olimpiu avea deja o cruce nu foarte comod  de dus 
atunci când a acceptat povara func iei de vicar general 
– i i-a implicat, frumos, i familia în ac iunile pe care 
le-a gândit prin Caritas. Acuma, ce e drept, de regul  
genul sta de implicare, de ardere la dou  capete, te 
mai face i candidat bun la ulcer, uneori, dar pu ini au 
murit intac i, nu-i a a?

P rintele Olimpiu este preotul modern, ce st -
pâne te i uziteaz  tehnologia (chiar dac  nu are cont 
pe Fb), ce nu intr  în  brila ie când trebuie s  scrie un 
comunicat de pres  i tie s  coboare biserica în strad , 
ajutând i vorbind i prin asta despre cele pe care cre -
tinii le spun c  ar   pe sus. Nu se sperie repede, nu se 
aprinde repede, are sim ul umorului, cump ne te bine 
înainte de a t ia, i taie, atunci când ceva e de t iat – nu 
d  zece telefoane s  întrebe pe al ii de ar trebui s  taie 
oblic sau cu franjuri.

i mai e ceva. Are logic  în tot ce face. O logic  
s n toas , consecvent , prin care trece lucrurile din jurul 
lui, indiferent de dihotomii gen bine-r u. Le trece pân  
g se te rezolu ii. Are un gen de loialitate simpl , cordia-
l , fa  de institu ia din care face parte – care institu ie nu 
înseamn  neap rat oameni, oamenii „acum”-ului, ci i 
idei i identitate. Are deschidere pentru prieteni – e omul 
pe care tiu c  dac  îl sun la 3 diminea a, îmi va r spun-
de, gândind c  sigur am o problem  unde poate doar el 
ajuta, de-l deranjez, dându-mi credit c  nu am înnebunit. 
Are un mod tran ant de a explica, i pentru prieteni i 
pentru neprieteni. tie c  po i duce un cal la ap  dar nu-l 
po i for a s  bea (spre deosebire de mine, uneori). i a 
dus mul i cai la ap  pân  acum.

De ar   fost s  stau în scaunul pariurilor, dup  
24 aprilie, când devenise aproape sigur c  func ia pr 
Florian Gui va r mâne f r  func ionar, mi-a    pus to i 
b nu ii pe numele pr. Olimpiu Todorean, ca bun pen-
tru a duce povestea mai departe. Am colaborat cu el 
în chestii faine, mereu pentru binele altora. i chiar i 
în cele trei-patru momente în care m  exaspera (ches-
tie inerent  când lucrezi cu cineva i pui su  et), i-am 
apreciat judecata, chiar de nu se suprapunea mereu pe 
a mea. Olimpiu a tiut mereu când ceea ce scriam era 
la maxima capacit ii mele sau se sim eau i urme de 
coas  pe cuvinte – f r  un nas bun e greu s  conduci 
oameni. Poate a p rut omul din umbr  la multe eve-
nimente, dar i-a cultivat o umbr  bun , d t toare de 
lini te i putere de munc , pentru a br ndui Caritas-ul, 
pentru a ridica o institu ie acolo unde este ea azi.

Nu vorbesc des la modul laudativ major despre 
cineva, a a c  s  vedem i din problemele care se leag  
de noul vicar-general-minune al greco-catolicilor biho-

reni i s l jeni. Nu, n-o s  trec programul lui, de i e 
foarte bun, a a cum sun  el public. Cel pe care i-l v d 
neo  cial e pu in altfel. În fapt, nu un program ci o schi-

 de activitate – cu necesit i i consecin e.
Va trebui s  ia la sc rm nat pleiada de preo i ai 

eparhiei i s  vad  de unde mai pot ap rea surprize tip 
Mada, actualmente martor protejat al DNA, în procesul 
care îi roade via a pe nedrept episcopului Virgil Bercea. 
Iar acolo unde surprizele sunt deja descoperite, s  alea-
g  o cale dreapt  pentru pedepsirea sau restric ionarea 
hahalerelor care au împânzit locul, pro  tând de bun -
voin a superiorilor i de problemele lor. Va trebui s  in-
siste pe consecven  decizional . Va trebui s  umble i 
s  cunoasc  – ceea ce îl va face i mai mult c l tor în 
propria cas . S  pun  osul la a nu ie i ciurucuri din co-
lile de toate nivelele a  ate sub obl duirea eparhiei. S  
se ajung  la o politic  transparent  legat de toate liniile 
de ac iune ale eparhiei – oameni potrivi i pentru func ii 
anume, necesare, rela ia cu celelalte culte, problemele 
patrimoniale i identitare.

Cele identitare par un sac abstract. Nu sunt. P -
rintele Olimpiu Todorean va   i curtat i se va i în-
cerca m cinarea lui din partea unor institu ii i grup ri 
ce s-au obi nuit s  pretind  a avea un cuvânt de spus în 
unele biserici. M-ar   bucurat ca, dup  aceast  numire, 
distin ii prieteni din Servicii i Masonerie, („ i Brutus 
este un b rbat cinstit” – a se vedea discursul lui Mar-
cus Antonius) s  aib  m car o r su  are cu o idee mai 
lung  pân  vor încerca s - i implementeze ideile lor, 
desigur – interesante, i în Eparhia aceasta. Ceea ce nu 
se întâmpl  – cum s-a v zut deja.

S  continu m cu naivitatea – în lucrurile spiri-
tului, ale credin ei, te a tep i ca s  ai cei mai cura i oa-
meni, cei mai drep i, cei mai merituo i. S  se cearn  
i s  se discearn , ca i cum Duhul Sfânt tocmai ar   

plecat de dou  minute i ar   l sat în urm  parfum de 
crini. Dar nu e a a. Între nea ez ri de diverse ranguri i 
geogra  i, noul vicar general ar trebui s  încerce s  re-
dea Oradiei, Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, locul 
în care era v zut , un loc de unde î i po i potrivi ceasul. 
Câte tone de mortar vor   necesare pentru asta – e trea-
ba lui… Dar m  a tept ca i el s  pun  osul pentru ca, 
„la sfâr itul zilei”, s  se a  e i mai mult despre „grecii 

tia care vor ceva”, cum înc  sunt v zu i greco-cato-
licii, uneori chiar la nivel de Parlament, c  greco-cato-
licii vor ti mai mult despre cine sunt ei i ce vor ei i, 
mai ales, despre ce nu vor.

Ei, acum poate în elege i de ce spuneam de ran-
g . E ranga-pârghie, nu ranga-arm . O pârghie e m car 
a a de important  ca piatra ce trebuie slobozit , ca me-
canismul ce trebuie urnit. Pentru c  face ca lucrurile s  
se mi te în bun  pace. Iar buna pace,  rescul i armonia 
sunt treburi dup  care institu ia aceasta, unde pr. Olim-
piu Todorean a ajuns vicar general, tânje te, pentru a 
ajunge iar acolo unde ne era  resc s  o tim.
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Hramul m n stirii „Preas  ntei Inimi a lui Isus” din Zal u

Parohia „Sf. Anton de Padova” din Tinca i-a celebrat Hramul

La acest eveniment, care a avut loc, vineri 12 
iunie a.c., a participat Preas  n ia Sa Virgil Bercea, epi-
scop de Oradea, care a fost întâmpinat de superioara 
m n stirii, sora Rowena Hernandez i de p rintele Ale-
xandru Fi , capelan al acestui l ca , în timp ce corul de 
la Biserica „Sfânta Familie” intona cântarea: „Pe st pâ-
nul i Arhiereul nostru....”.

Programul a început la orele 18.00 cu Sfânta 
Liturghie, la care au concelebrat un num r de 30 de 
preo i, printre care pr. Valer P r u, protopop de Zal u 
i pr. Bodea Nicolae, protopop de imleu i cei doi ipo-

diaconi Matei Marius i Muste Gheorghe.
Fiind anul Vie ii Consacrate, au fost invitate 

surorile i c lug rii eparhiei de Oradea. Astfel au fost 
prezente surorile „Minime ale Purgatorului ” de la Be-
iu , surorile Asun ioniste i Vicen ine de la Oradea, 
c lug rii franciscani de la Oradea, din rândul c rora 
cei prezen i au primit o m rturie legat  de chemarea 
la Via a Consacrat  de c tre p rintele Tiba, dup  care 
a dat m rturie o tân r  c s torit  despre interven ia i 
iubirea nem rginit  cu care Inima lui Isus a înv luit-o.

A urmat apoi un mic recital realizat de copiii 
care frecventeaz  gr dini a noastr . 

Dup  acest mic program artistic a urmat proce-
siunea Euharistica, deschis  de copii îmbr ca i to i în 
alb, tineri, persoanele consacrate i tot clerul. Sfântul 
Sacrament  ind dus de Preas  n ia Sa Virgil Bercea, ur-
mând apoi tot poporul.

La un moment dat Preas  n itul Virgil a binecu-
vântat ora ul cu Preasfântul Sacrament unde tot popo-
rul s-a îngenunchiat în semn de adora ie. Procesiunea 
s-a terminat în fa a Bisericii „Sfânta Familie” i înainte 
de binecuvântarea Euharistic  a fost intonat  litania la 

Sfânt  Inim  a lui Isus de c tre pr. Daniel Bertean.
S rb toarea în cinstea Preas  ntei Inimii a lui 

Isus s-a terminat cu o agap  fr easc  i cu su  etele 
pline de recuno tin   ecare s-a întors la casa sa l u-
dând pe Domnul c ci mare este îndurarea Lui.

Comunitatea surorilor „Preas  ntei Inimi a lui 
Isus” este recunosc toare pentru atâtea haruri pe care 
Domnul le-a rev rsat în  ecare dintre noi i mul u-
me te din inim  Preas  n iei Sale Virgil Bercea pentru 
c  ne-a dat aceast  bucurie de-a   în mijlocul nostru, 
tuturor preo ilor, mai ales p rintelui Alexandru Fi , 
care ne-a sus inut i ne-a ajutat în organizarea acestui 
hram, persoanelor consacrate, tuturor acelor persoane 
care ne-au înso it cu rug ciunea i ne-au dat o mân  
de ajutor pentru a-l putea l uda i pream ri cum se 
cuvine pe Regele inimilor noastre.

Mul umim  ec ruia pentru c  a i r spuns la che-
marea Domnului.

Surorile Preas  ntei Inimi a lui Isus

Capela Parohiei Greco-Catolice din Tinca, jud. 
Bihor, s-a ar tat neînc p toare pentru credincio ii pre-
zen i la Sfânta Liturghie de celebrare a hramului paro-
hiei. Sfântul Anton de Padova, patronul spiritual al co-
munit ii din Tinca, a fost s rb torit sâmb t , 13 iunie 
a.c. prin celebrarea S  ntei Liturghii la orele 10.30 de 

c tre un so-
bor de pre-
o i din Pro-
topopia tul 
de Holod: 
pr. Gheor-
ghe Seica, 
protopopul 
de Holod, 
pr. Mihai 
Terec, paro-
hul de Tin-

ca, Pr. Iulian Terec, cel care a redeschis parohia în urm  
cu 19 ani – actualmente paroh de Dumbrava, pr. Ioan 
T tar, parohul de Holod i al i preo i din împrejurimi. 
De la Oradea au fost prezen i rectorul i vicerectorul 
Seminarului Teologic, respectiv pr. Anton Cioba i fr. 
Florin Bode.

Cuvântul de înv tur  l-a inut pr. rector iar la 
 nalul celebr rii euharistice au luat cuvântul pr. pro-

topop Gheorghe Seica i pr. Iulian Terec, iar Pr. Mihai 
Terec a mul umit lui Dumnezeu pentru momentele de 
har tr ite, a mul umit p rin ilor prezen i, oaspe ilor dar 
i comunit ii parohiale, care s-a ocupat de organizarea 

evenimentului. 
La  nalul S  ntei Liturghii s-au s  n it crinii i s-a 

f cut rug ciunea de binecuvântare a copiilor, evenimen-
tul concluzionându-se cu o agap  oferit  de parohie.

Biroul de pres
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Enciclica Papei Francisc „Laudato si’, 
despre grija pentru casa noastr  comun ”

Comunicat de pres

Sfântul Scaun a dat publicit ii joi, 18 iunie 
2015, textul o  cial al Enciclicei Papei Francisc intitu-
lat  „Laudato si’, despre grija pentru casa noastr  co-
mun ”. Este cea de a doua Scrisoare enciclic  a Papei 
Francisc (dup  Lumen  dei – Lumina credin ei, din 29 
iunie 2013) i a 323-a din istoria Bisericii Catolice. 
Semnat  la Roma, la 24 mai 2015, în Solemnitatea Ru-
saliilor, în al treilea an de ponti  cat al Papei Francisc, 
enciclica Laudato si’ este adresat  nu doar catolicilor 
i oamenilor de bun voin , ci „tuturor oamenilor care 

locuiesc pe aceast  planet ” (v. Laudato si, nr. 3).
Documentul a fost prezentat o  cial joi, 18 iunie 

a.c., la Vatican, în cadrul unei Conferin e de pres  la 
care au luat cuvântul Cardinalul Peter Kodwo Appiah 
Turkson – pre edintele Consiliului Ponti  cal „Drep-
tate i Pace”; Preas  n itul Ioannis Zizioulas – Mitro-
polit ortodox de Pergamon, reprezentant al Patriarhiei 
Ecumenice a Constantinopolului; Prof. Hans Joachim 
Schellnhuber – fondator i director al Potsdam Institute 
for Climate Impact Research; Carolyn Woo – pre edin-
te al Catholic Relief Services i fost decan al Mendo-
za College of Business, din cadrul Universit ii Notre 
Dame din Statele Unite ale Americii.

Titlul enciclicei, Laudato si’ este în italiana di-
alectal  din sec. al XIII-lea, folosit  în regiunea Um-
bria, i constituie o invoca ie („L udat s   i, Domnul 
meu...”) din imnul de laud  „Cântarea creaturilor” scris 
de Sfântul Francisc din Assisi. Cântarea este conside-
rat  textul poetic cel mai vechi din literatura italian . 
Titlul Laudato si’ al enciclicei va r mâne în italian  în 
toate versiunile lingvistice în care va   tradus  enci-
clica. De i de obicei titlurile enciclicelor sunt în lim-
ba latin , în istoria Bisericii au mai existat documente 
ponti  cale cu titluri în italian , german  ori francez . 

Papa Francisc nu este primul Suveran Pontif care 
abordeaz  „problematica ecologic ”. A a cum arat  
Papa însu i în introducerea enciclicei (nr. 3-6), Paul al 
VI-lea a vorbit în 1971 despre „consecin a dramatic  a 
activit ii necontrolate a omului” i a atras aten ia asupra 
unei posibile „catastrofe ecologice”, subliniind necesi-
tatea schimb rii radicale a comportamentului oamenilor 
(în discursul la FAO, la 16 noiembrie 1970); Ioan Paul al 
II-lea a atras în repetate rânduri aten ia c  omul prive te 
ambientul natural doar în termeni de folosin  i consum 
i a invitat la o convertire ecologic  global ; Benedict al 

XVI-lea a denun at c  ambientul natural este plin de r ni 
produse de comportamentul iresponsabil al omului, cau-
zate „de acela i r u, adic  de ideea c  nu exist  adev ruri 
indiscutabile care c l uzesc via a noastr , i prin urmare 
libertatea omului nu are limite”. 

Enciclica Laudato si’ este structurat  în ase 

mari capitole: 1. Ce se întâmpl  cu casa noastr  comu-
n ; 2. Evanghelia crea iei; 3. R d cina uman  a crizei 
ecologice; 4. Ecologia integral ; 5. Linii de orientare i 
de ac iune; 6. Educa ie i spiritualitate ecologic . Tex-
tul se încheie cu dou  rug ciuni, „una pe care o putem 
rosti to i cei care credem într-un Dumnezeu creator 
atotputernic, i cealalt  pentru ca noi cre tinii s  tim 
s  ne asum m angajamentele fa  de crea ie pe care ni 
le impune Evanghelia” (nr. 246). 

În partea introductiv  a textului, Papa Francisc 
ofer  o scurt  prezentare a Enciclicei:

„În primul rând, doresc s  fac o scurt  trecere în re-
vist  a diferitelor aspecte ale crize ecologice actuale pen-
tru a culege roadele cele mai bune ale cercet rii tiin i  ce 
disponibile ast zi, pentru a ne l sa atin i în profunzime de 
acestea i pentru a oferi o baz  concret  a parcursului etic 
i spiritual care urmeaz . Pornind de la aceast  privire de 

ansamblu, voi relua câteva argument ri care provin din 
tradi ia iudeo-cre tin , pentru a oferi o mai mare coeren  
angajamentului nostru cre tin în favoarea mediului. Apoi 
voi încerca s  ajung la r d cinile situa iei actuale, a a în-
cât s  not m nu doar simptomele acesteia, dar i cauzele 
sale cele mai profunde. Astfel vom putea propune o eco-
logie care, în diferitele sale dimensiuni, s  integreze locul 
speci  c pe care  in a uman  îl ocup  în aceast  lume i 
rela iile ei cu realitatea înconjur toare. În lumina acestei 
re  ec ii a  dori s  propun câteva direc ii ample de dia-
log i de ac iune care s  implice atât  ecare persoan  cât 
i politica interna ional . În  ne, întrucât sunt convins c  

orice schimbare are nevoie de motiva ii i de un parcurs 
educativ, voi propune câteva itinerare de maturizare uma-
n  inspirate din tezaurul experien ei cre tine” (nr. 15).

Suveranul Pontif dore te ca aceast  Enciclic  
„s  ne ajute s  recunoa tem m re ia, urgen a i frumu-
se ea provoc rii care ni se prezint ” (nr. 15), aceea de 
a ocroti casa noastr  comun , i adreseaz  „o invita ie 
urgent  de a reînnoi dialogul asupra modului în care f -
urim viitorul planetei”. De asemenea, Papa î i exprim  
recuno tin a, îi încurajeaz  i le mul ume te „tuturor 
acelora care, în cele mai variate sectoare ale activit ii 
umane, trudesc pentru a garanta ocrotirea casei pe care 
o locuim împreun ” (nr. 13).

Termenul enciclic  vine din greac  (  , en 
kýklos, „în cerc”, adic  „scrisoare circular ”), i indic  
scrisorile pe care Papa le adreseaz  episcopilor i cre-
dincio ilor din întreaga lume sau dintr-o anumit  na iune 
pe teme importante cu caracter doctrinar, moral, social, 
politic. Primul Pap  care a utilizat termenul de enciclic  
pentru o scrisoare a fost Benedict al XIV-lea, în 1740.

Pr. Francisc UNGUREANU
Secretar general


