
vestitorul
Revist  lunar  de cultur  cre tin

Oradea, 27 iulie-august Seria I, Anul XX, Nr. 1-2 (261-262), 2015
 Editat  de Episcopia Român  Unit   cu Roma, Greco-Catolic , Oradea 

vestitorul
la 90 de aparitie

Din sumar:
 Alocu iunea Papei Francisc la rug ciunea Angelus - pag. 3;

Cuvântul PSS Virgil Bercea adresat revistei Familia, la ceas aniversar - pag. 2; 
Nicolae Steinhardt - un apologet bonom al culturii i credin ei - pag. 9.

Klaus Iohannis, în vizit  la Papa Francisc- pag. 18.

,



2 VESTITORUL

Cuvântul Preas  n iei Sale Virgil Bercea adresat revistei 
„Familia”,  la ceas aniversar

vestitorul

P.S.S. Virgil Bercea: Pre edinte

Redac ia i administra ia:
Pr. Olimpiu Todorean: redactor coordonator
Ioan F. Pop: secretar de redac ie

Colaboratori:
Otilia B la , Ioan D r b neanu, Alin Cre u, Ioan 
M gheru an

Adresa:
410210 - Oradea, str. Ep. Mihai Pavel, 4;
Tel: 0259.436.492; Fax: 0259.430.509;
E-mail: olimpiu35@yahoo.it;  Tel: 0722.450.013

Abonamente: Claudiu Boda
Str. Corneliu Coposu nr. 13, Bl. X9, Ap. 8
410445 - Oradea; Tel: 0744.958.932

Difuzare: Claudiu Boda
Str. Corneliu Coposu nr. 13, Bl. X9, Ap. 8
410445 - Oradea; Tel: 0744.958.932

I.S.S.N. 1454 - 8526

La Teatrul Regina Maria din Oradea a avut 
loc, joi 25 iunie, deschiderea o  cial  a zilelor dedi-
cate revistei Familia, a  at  la ceas aniversar, come-
morând 150 de ani de la în  in are. La eveniment 
au luat parte personalit i ale diverselor institu ii  
culturale i reprezentan ii Bisericii Greco Catolice 
i Ortodoxe.

A  at la eveniment, Preas  n ia Sa Virgil Ber-
cea a transmis un mesaj la acest moment aniversar. 
În continuare prezent m mesajul Preas  n iei Sale:

Revista Familia – 150
Sunt bucuros s   u ast zi în fa a Domniilor Voas-

tre – 150 de ani de la apari ia Revistei Familia – onorant  
aniversare care cinste te înainta ii i oblig  contempora-
nii. În acela i timp îi felicit i îi incurajez, dintru început, 
pe cei care ast zi trudesc la Revista Familia!

Am avut noi, aici prin Bihor, personalit i lumina-
te cu o gândire i o viziune profetic  pentru neamul, lim-
ba i cultura poporului român din aceast  parte a rii. 
M  gândesc aici la un Moise Drago  cu a sa prim  coal  
româneasc  de la Oradea, deschis  la 1784 sau la un Ig-
natie Darabant i al s u prim ”Suplex” din 1791 i mer-
gând mai departe pe  rul istoriei, la un Samuil Vulcan cu 
al s u Liceu din Beiu  deschis la 1828, pentru a ajunge la 
un Iosif Vulcan cu a sa Revist  Familia de la 1865.

”F clia aprins ” de ace ti profe i ai neamului, pa-
rafrazându-l pe Mircea Eliade, f clia aprins  de un Iosif 

Vulcan prin Revista Familia nu s-a mai stins pentru c  
ea a fost purtat  peste genera ii de oameni de cultur  cu 
probitate moral  i spiritual  care au tiut s -i conduc  
destinele dincolo de vicisitudinile istoriei. tim c  Li-
ceul lui Vulcan din Beiu  mai d inuie, la fel coala din 
Oradea, iar cei 150 de ani ai Familiei sunt tor a pe care 
Iosif Vulcan o încredin eaz , mereu i mereu, celor de 
ast zi la  ecare num r nou al revistei. Profetic  a fost 
deschiderea colilor, profetic a fost Suplexul precum, 
profetic  a fost i acceptarea lui Eminescu în paginile 
Revistei Familia i schimbarea numelui s u. 

Dar, mai este la mod  profe ia? Idealurile mai 
au sens? Într-o lume a mass-mediei internautice, când 
lumea cunoa terii ni se deschide printr-un click pe o 
tast , pare c  aceste dou  dimensiuni ale culturii, idea-
lul i profe ia, i-au pierdut actualitatea. i totu i, mai 
vorbim o limb , avem înc  o con tiin  a apartenen ei 
la familie i neam ca dimensiune existen ial  iar dorin-
a de perfec iune o g sim printre internau i i, cu atât 

mai mult în cultur . Dac  Revista Familia a fost, la o 
vreme, ”o tribun  a întregii literaturi române ti, o em-
blem  a identit ii culturale na ionale”, cred, sunt con-
vins c  mai are înc  aceast  chemare în societatea con-
temporan  chiar i prin lumea virtual  a internetului.

Vreau s  mai adaug c  P rintele revistei Fami-
lia, Iosif Vulcan, precum i fondatorii primelor co-
li române ti de prin p r ile bihorene au fost cu to ii 
greco-catolici lumina i, cu mari idealuri: profe i a  
spune. colile au fost deschise tuturor, ortodoc i sau 
greco-catolici ”nici o plat  de la ucenici a teptându-
s ”, ba au fost i elevi evrei i unguri; Suplexul, la 
vremea respectiv , cerea drepturi pentru to i românii 
ortodoc i sau greco-catolici; revista lui Vulcan, Fami-
lia lui Vulcan a fost i este deschis  ”nici o deosebire 
confesional  f cându-se”, ba mai mult Familia de azi 
lui Vulcan respir  cultura popoarelor Europei. Privind 
retrospectiv, revista Familia se încadreaz  într-un siaj 
cultural pe care coala Ardelean  l-a inaugurat prin 
Maior, incai, Micu, Budai-Deleanu. Mai presus de 
toate, revista Familia a fost i trebuie s  r mân  limb  
vorbit  i literatur  tr it , con tiin  i identitate, inte-
grare a culturii na ionale în marea cultur  a Europei i 
a popoarelor lumii. 

Îmi pare c  dintr-un col  al Raiului ne prive te 
ast zi Iosif Vulcan. Distins i elegant ne surâde pe sub 
musta a-i deas , este deta at în c ma a-i impecabil  cu 
papion, tie c  idealul i profe ia lui nu s-au n ruit, este 
mul umit: Revista lui, revista Familia a împlinit onora-
bila vârst  de 150 de ani. 

Vivat, Crescat, Floreat!
† Virgil BERCEA
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Maria este sus i ne a teapt  cu iubire
15.08.2015

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus

Iubi i fra i i surori, bun  ziua i s rb toare 
frumoas  a S  ntei Fecioare Maria! Ast zi Biserica ce-
lebreaz  una dintre s rb torile cele mai importante de-
dicat s  ntei Fecioare Maria: s rb toarea ridic rii sale la 
cer. La sfâr itul vie ii ei p mânte ti, mama lui Cristos 
a urcat cu su  etul i trupul la cer, adic  în gloria vie ii 
ve nice, în comuniunea deplin  cu Dumnezeu.

Pagina de ast zi din evanghelie (Lc 1,39-56) ne-o 
prezint  pe Maria care, imediat dup  ce l-a z mislit pe 
Isus prin lucrarea Spiritului Sfânt, merge la ruda sa b -
trân  Elisabeta, care a teapt  i ea în mod miraculos un 
copil. În aceast  întâlnire plin  de Spiritul Sfânt, Maria 
î i exprim  bucuria cu cântarea Magni  cat, pentru c  a 
con tientizat semni  ca ia lucrurilor mari care se reali-
zeaz  în via a sa: prin intermediul ei ajunge la împlinire 
toat  a teptarea poporului s u. Dar evanghelia ne arat  
i care este motivul cel mai adev rat al m re iei Mariei 
i al fericirii sale: motivul este credin a. De fapt, Elisa-

beta o salut  cu aceste cuvinte: „Fericit  aceea care a 
crezut c  se vor împlini cele spuse ei de Domnul!” (Lc 
1,45). Credin a este inima întregii istorii a Mariei; ea 
este cea care crede, marea credincioas ; ea tie – i spu-
ne aceasta – c  în istorie apas  violen a prepoten ilor, 
orgoliul boga ilor, arogan a celor mândri. Totu i, Maria 
crede i proclam  c  Dumnezeu nu îi las  singuri pe  ii 
S i, umili i s raci, ci îi ajut  cu milostivire, cu grij , 
dând jos pe cei puternici de pe tronurile lor, risipindu-i 
pe cei orgolio i în inima lor. Aceasta este credin a ma-
mei noastre, aceasta este credin a Mariei!

Cântarea S  ntei Fecioare Maria ne las  s  intu-
im i sensul împlinit al vie ii Mariei: dac  milostivirea 
Domnului este motorul istoriei, atunci nu putea „s  cu-
noasc  putrezirea mormântului cea care l-a n scut pe 
st pânul vie ii” (Prefa a). Toate acestea nu se refer  nu-
mai la Maria. „Lucrurile mari” f cute în ea de cel Atot-
puternic ne ating profund, ne vorbesc despre c l toria 
noastr  în via , ne amintesc inta care ne a teapt : casa 
Tat lui. Via a noastr , v zut  în lumina Mariei ridicate 
la cer, nu este o vagabondare f r  sens, ci este un peleri-
naj care, chiar cu toate incertitudinile i suferin ele sale, 
are o int  sigur : casa Tat lui nostru, care ne a teapt  
cu iubire. Este frumos s  gândim acest lucru: c  noi 
avem un Tat  care ne a teapt  cu iubire i c  i Mama 
noastr  Maria este acolo sus i ne a teapt  cu iubire.

Între timp, cât trece via a, Dumnezeu face s  
str luceasc  „pentru poporul S u care peregrineaz  pe 
p mânt un semn de mângâiere i de speran  neclinti-
t ” (Ibid.). Acel semn are un chip i acel semn are un 
nume: chipul luminos al Maicii Domnului, numele bi-
necuvântat al Mariei, cea plin  de har, pentru c  a crezut 
în cuvântul Domnului: marea credincioas ! Ca membri 

ai Bisericii, suntem destina i s  împ rt im gloria Ma-
mei noastre, pentru c , mul umire  e lui Dumnezeu, i 
noi credem în jertfa lui Cristos pe cruce i, prin Botez, 
suntem insera i în acest mister de mântuire. Ast zi to i 
împreun  o rug m pentru ca, în timp ce se desf oar  
drumul nostru pe acest p mânt, ea s  îndrepte spre noi 
ochii s i milostivi, s  ne lumineze drumul, s  ne indice 
inta i s  ni-l arate dup  acest surghiun pe Isus, rodul 

binecuvântat al trupului ei. i s  spunem împreun : o, 
milostiv , o, blând , o, dulce Fecioar  Marie!

Dup  Angelus, Sfântul P rinte a spus urm toa-
rele: 

Iubi i fra i i surori,
Gândul meu se îndreapt , în acest moment, spre 

popula ia din ora ul Tianjin, în sudul Chinei, unde câ-
teva explozii în zona industrial  au cauzat numero i 
mor i i r ni i i daune uria e. Asigur rug ciunea mea 
pentru cei care i-au pierdut via a i pentru toate per-
soanele încercate de aceast  nenorocire; Domnul s  le 
dea u urare lor i sprijin celor care sunt angaja i pentru 
a alina suferin ele lor. 

V  salut pe voi to i, romani i pelerini din diferi-
te ri! V  încredin ez grijii materne a mamei noastre, 
care tr ie te în gloria lui Dumnezeu i înso e te mereu 
drumul nostru. i cât de frumos ar   ca ast zi s  pute i 
merge s  o vizita i pe Sfânta Fecioar  Maria, Salus 
Populi Romani, la „Santa Maria Maggiore”: ar   un 
gest frumos. V  mul umesc c  a i venit i v  urez o 
s rb toare frumoas  a S  ntei Fecioare Maria. V  rog, 
nu uita i s  v  ruga i pentru mine.

Poft  bun  i la revedere!
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Otilia B LA
Vestitorul - 90 de ani de la apari ie

(continuare în pag. 5)

Sunt 90 de ani de când, cu binecuvântarea IPSS 
Valeriu Traian Fren iu, la 1 ianuarie 1925, a ap rut la 
Oradea ,,Vestitorul”, ,,organ al Eparhiei Române 
Unite de Oradea i revist  de cultur  religioas ’’.

Istoria,,Vestitorului”  men ioneaz  ini iativa 
apari iei revistei venind din partea ,,Reuniunii Ma-
riane”, care, la 6 iunie 1924, înainteaz  un memoriu 
IPPS. Valeriu Traian Fren iu, cu ideea în  in rii unei 
publica ii prin care s  se r spund  la atacurile împo-
triva Reuniunii Mariane i a Bisericii noastre, atacuri 
publicate în revista ,,Cele Trei Cri uri”.

Pentru Preas  n ia Sa existen a unei reviste a 
Eparhiei era o necesitate cerut  atât pentru preo i, cât 
i pentru laici, nu îns  o publica ie cu caracter pole-

mic, ci o revist  de spiritualitate i cultur  cre tin , dar 
care s  includ  ap rarea Bisericii. Articolul-program 
pune în lumin  acest speci  c al revistei care urma s  
 e: ,,…arena unde î i va putea aduce  ecine tribu-

tul la consolidarea, înt rirea i prop irea noastr  
religioas ”, a Bisericii al c rui centru de credin  este 
Roma. Revista ,,va nizui nu numai s  fac  cunoscu-
te i s  introduc  metodele de activitate pastoral  
aplicate în acea parte a Bisericii Apusului, ci ea va 
predica i va ap ra i alipirea neclintit  c tre reli-
gia Romei eterne, în care tr im i murim”.

Revista ,,Vestitorul” are dou  serii, prima, de 
la apari ie pân  în 1940, i a doua serie, care a ap rut 
dup  ob inerea libert ii Bisericii în 1989, din 1993, 
datorit  P.S.S. Vasile Hossu care a f cut posibil  rea-
pari ia revistei dându-i i un subtitlu nou: ,,Foaie de 
spiritualitate i cultur  cre tin ”. 

Ast zi ,,Vestitorul” - revist  lunar  de cul-
tur  cre tin  - este în aten ia P.S.S. Virgil Bercea, 
Preas  n ia Sa  ind i pre edintele colectivului de 
redac ie. Pr. Olimpiu Todorean este redactorul coor-
donator, scriitorul Ioan F.Pop, secretarul de redac ie, 
revista bucurându-se i de un num r constant de co-
laboratori.

 La 20 de ani de la reapari ia ,,Vestitorului”, 
Redac ia a s rb torit evenimentul punând în lumin  
importan a publica iei în Biserica noastr  i în via a 
Eparhiei .

Acum, la 90 de ani de când revista a fost scoa-
s , parafrazându-l pe Cardinalul Henri de Lubac, ne 
sim im solidari cu cei care înaintea noastr  i în Bi-
serica noastr  ,,s-au rugat, au muncit, au gândit i 
au suferit pentru Cristos”. Ne punem deci din nou 
întrebarea: ,,Ce a însemnat i ce înseamn  <Ves-
titorul> pentru Biseric , Eparhie i pentru noi?” 
C ci revista a avut i are un pro  l în care partea spi-
ritual  de ine locul principal, dar, totodat , publica ia 
nu a ignorat i nu a r mas insensibil  la fr mânt rile 
timpului istoric.

Pentru a avea o imagine de sintez  despre 
,,Vestitorul” pe durata celor 90 de ani de la apari ie, 
încerc m s  facem o paralel  între ,,ieri” i ,,ast zi”.

Pe acel ,,ieri” îl vom cunoa te analizând re-
vista ap rut  în prima jum tate a anului 1927 - o în-
tâmplare fericit  sau un adev rat miracol a salvat de 
la distrugere pu ine exemplare.

Revista a ap rut bilunar i a avut o structur  
stabil : Partea o  cial , Partea neo  cial  , Cronic , 
Schi e de predici, Tipic i Po ta redac iei.

În paginile ,,P r ii o  ciale” sunt informa ii 
importante despre via a spiritual  i despre oame-
nii Bisericii. Astfel, în ,,Vestitorul” din 1 februarie, 
este publicat ,,Statul personal al Diecezei Române 
Unite de Oradea-Mare”, material care prezint  or-
ganizarea întregii Dieceze, institu iile, responsabi-
lit ile preo ilor i numele lor: Episcopul diecezan, 
Capitlul Catedralei, Canonicii onorari, Consistorul 
episcopesc, Asesori din alte Dieceze, O  ciul diece-
zan, Tribunalul matrimonial, Exactoratul diecezan, 
Comisia examinatoare a profesorilor de religiune, 
Academia Teologic , coala Normal  diecezan  din 
Oradea, Liceul de b ie i din Beiu , Internatul ,,Pave-
lian” de b ie i din Beiu , Liceul de Fete din Beiu , 
Internatul ,,Pavelian” de fete, Preo i diecezani în în-
v mântul statului, i Districte - XIX (Protopopi-

- ”Vestitorul” primul num r înainte 1948-
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ate), numele protopopilor i al preo ilor parohi. Cu 
o astfel de organizare se inten iona excluderea unor 
gre eli posibile.

În num rul din ianuarie 1927 este prezentat  
revista ,,Cuvântul Adev rului”, publica ia p rin ilor 
c lug ri de la M n stirea Bixad. Num rul din fe-
bruarie închin  rubrica Papei Pius al XI-lea, aducân-
du-i omagiu la cei cinci ani de Ponti  cat.

În revista din 15 mai , articolul ,,Serb rile Ju-
biliare - 150 de ani de la în  in area Diecezei” pre-
zint  programul celor dou  zile jubiliare, 15-16 iunie, 
i cuvântul IPSS. Valeriu Traian Fren iu: ,,Pentru ca 

aceste serb ri s  decurg  cu cât mai mare solem-
nitate, dorim ca i pe Venera i Fra ii Preo i din cu-
prinsul Diecezei Noastre, c rora împrejur rile le 
va permite, i în cadrele posibilit ii i pe delega ii 
parochiilor, s -i vedem de fa  mai ales la Litur-
ghia Ponti  cal  din 16 iunie, când prin rug ciunile 
noastre vom aduce prinosul mul umirilor noastre 
Preaînduratului Dumnezeu pentru mul imea bine-
cuvânt rilor su  ete ti i culturale pe cari în timp 
de un veac i jum tate în abunden  le-a rev rsat 
asupra Diecezei i prin dânsa asupra întregului 
neam românesc, i prin rug ciuni  erbin i s  im-
plor m bel ugul darurilor cere ti ca aceast  Diece-
z  i pe viitor s - i poat  împlini misiunea sa spre 
binele su  etesc al credincio ilor ei, spre m rirea 
S  ntei Biserici i a scumpei noastre Patrii. Fra ii 
preo i î i vor aduce cu sine i od jdii de culoare 
alb . Deodat  l s m, ca în preseara acestor serb ri 
jubiliare, anume în ziua de 15 Iunie 1927, la orele 
8 seara în toate bisericile Diecezei s  se trag  toate 
clopotele timp de o jum tate or . Valeriu Traian 
Fren iu, Episcop român unit al Or zii”.

Prin articolul ,,Maiestatea Sa Regele Mihai 
I”, revista din 27 iulie face cunoscut  întregii Diece-
ze succesiunea la Tronul rii, dup  moartea Regelui 
Ferdinand I, a Maiest ii Sale Mihai I, în timpul mi-
norit ii, Înalta Regen  va exercita puterile Regale.

În partea o  cial , în  ecare num r apar preo ii 
deceda i, slujitori  deli ai Bisericii cât timp au fost 
în via , pentru care clerul i credincio ii sunt che-
ma i la rug ciune.

Privind aceast  sec iune a revistei, se observ  
aten ia dat  problemelor de importan  major  din 
via a Bisericii Catolice, a Diecezei i a rii.

Cantitativ, secven a neo  cial  este mult mai cu-
prinz toare i mai divers . Din materialele publicate 
se constat  c  exista o atitudine r uvoitoare din partea 
Ministerului Cultelor i a Bisericii Ortodoxe fa  de 
Biserica Greco-Catolic , ,,un joc de tactic  bizanti-
n ”, la care Biserica ia atitudine. În Senat, la edin-
ele din 16-18 decembrie 1926 au vorbit IPSS Iuliu 

Hossu i un senator al S tmarului, oratori care ,,au 
strâns cu u a logicei i adev rului pe dl. Ministru 

al Cultelor”. Se avea în vedere un decret propus de 
dl. Goldi , cu idei preluate de la ,,neodihni ii din Si-
biu i aiurea”, privitor la condi iile recunoa terii unei 
parohii i a ajutorului de stat, condi ii diferite pentru 
cele dou  Biserici, Unit  i Ortodox  dominatoare.

Era clar  inten ia de a extinde ,,statutul Bise-
ricii Ortodoxe i asupra celei Unite, cu un cuvânt 
vreau s  fac  unirea f r  s  ne întrebe, sau vreau 
s  ne sl beasc  pân  la peire prin reducerea pa-
rohiilor noastre. Dar nu va   tocmai cum doresc 
neodihniile lor” (,,Vestitorul”, 1 februarie 1927, 
Partea neo  cial ”, Decretul Goldi ”, p.5).

O privire la o dimensiune mai larg  pune în 
eviden  fundalul pe care Biserica Greco-Catolic  
î i îndeplinea misiunea data de Dumnezeu. Autorul 
articolului nu ezit  s  o spun : ,,Se tie ce tulburare 
a produs în su  etele noastre tocmai în preajma 
S rb torilor Na terii Domnului”.

Cele mai multe texte au ca scop cunoa terea 
doctrinei catolice, înt rirea credin ei , însemn tatea 
papalit ii,  delitatea fa  de Biserica lui Petru, într-
un cuvânt, con tiin a identit ii noastre catolice.

,,Îngerul Domnului” este un astfel de text 
- cuvântarea rostit  în Catedrala ,,Sf. Nicolae” din 
Oradea, la 2 ianuarie 1927. Autorul apare cu ini iale 
P.T., desigur, Canonicul Petru T mâian.

Re inem câteva idei: actualitatea mesajului dat 
de Sfântul Ioan Botez torul pentru ,,omenirea dezo-
rientat , tulburat , z p cit ,nu numai de patimile 
proprii cari mereu le poart  omul cu sine, ci chiar 
de prorocii cei mul i care au preten ia de a o ferici. 
Aici vezi pe  lozoful atot tiutor care o asigur  c  
nu este Dumnezeu…” La o astfel de dezorientare, 
pentru orice timp, r spunsul îl d  Cristos: ,,Eu sunt 
lumina lumii, cel ce vine dup  mine nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina vie ii” (Io, 8,1).

În continuare, preotul vorbe te credincio ilor 
despre Biserica lui Cristos i despre puterea data de 
Cristos lui Petru, citând din Sfânta Scriptur : ,,Tu 
e ti Petru i pe aceast  piatr  voi zidi Biserica 
mea…Tie- i voi da cheile…”. În virtutea acestor 
cuvinte au preluat Papii de la Roma conducerea Bi-
sericii. Urmeaz  o scurt  istorie a Bisericii, datoria 
de a ap ra credin a, sunt trecu i Papii s  n i i îndem-
nul: orice credincios, în momentele în care i se cla-
tin  credin a, s - i aminteasc  adev rul: ,,credin a 
noastr  nu este întemeiat  pe nisip, nici pe un  r 
de trestie, ci pe stânc , despre care Cristos Mân-
tuitorul a zis c  por ile iadului nu o vor birui”.

Continuarea lecturii este tulbur toare. Autorul 
se întreab  ce se va întâmpla cu Europa peste 100 
sau peste 50 de ani. Imaginea dat  ca r spuns este 
realitatea tr it  de la cel de al Doilea R zboi Mondi-
al încoace, persecu ia, martiriul. Dar Biserica i Pa-
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pii au continuat i vor continua s  existe. i oricum 
ar   istoria, Papa ,,chiar dac  vigeliile accidentale 
ale veacului îl vor obliga s  nu mai locuiasc  într-
un palat, va locui într-o colib  sau, dac  trebuie, 
într-o pe ter , dar el va tr i, întotdeauna st pâ-
nul su  etelor, întotdeauna apostolul dragostei i 
al p cii, f când s  treac  din Pap  în Pap  inelul 
pescarului…”

La cinci ani de Ponti  cat al lui Pius al XI-lea, 
în num rul din 15 februarie 1927, în articolul ,,Întru 
mul i ani, St pâne!”, revista, schi eaz  personalitatea 
marelui Pontif, cel care ,,a împodobit” Biserica cu 
s  n i, cum este Sf. Tereza de Lisieux, Pontif a c rui 
generozitate este cunoscut  de întreaga lume, Papa  -
ind ,,cea mai mare i mai respectat  putere moral  
din lume”. Biserica Unit  îi cunoa te în elepciunea, 
iubirea i bun tatea i, din toat  inima, la ceas s rb -
toresc, îi spune: ,,Întru mul i ani, St pâne!”

În acela i num r, revista public  conferin a 
,,Papii i Românii”, inut  cu aceea i ocazie de Pr. 
dr. Al. L. T utu. Este o istorie a cre tinismului româ-
nesc de origine latin , adev r argumentat cu o bogat  
documentare istoric  i lingvistic . ,,Fatalul destin 
al istoriei” (D. Onciu), ,,ne-a silit s  trecem la ritul 
bizantin”, dup  ce sute de ani i cu Apostolul i în-
cre tin torul nostru, Niceta Remesianul, am fost sub 
jurisdic ia Papilor de la Roma. ,,Fatalul destin…”, 

ruperea de Occidentul catolic ,,a ap sat mult  
vreme ca o piatr  grea su  etul poporului nos-
tru care n-a putut lua nici un avânt într-o hain  
str in ”. Pr. T utu subliniaz  importan a Unirii cu 
Biserica Romei, la 1700, nu numai în dimensiunea 
spiritual , dar i în cea cultural : de atunci scriem cu 
litere latine!! De atunci s-a pus o alt  amprent  ar-
hitecturii, picturii, muzicii i institu iilor biserice ti, 
de atunci noi, greco-catolice, datorit  Blajului, ne-
am creat o identitate de o deosebit  frumuse e, iar 
Biserica Greco-Catolic  Român  a devenit ,,Perla 
Bisericilor Orientale”.

În num rul din mai, paginile cele mai nume-
roase sunt destinate articolului ,,Concordatul”, sem-
nat cu ini ialele P.T. Concordatul încheiat între Stat 
i Vatican stabilea normele dup  care va func iona 

Biserica Catolic  în România - cele mai multe sta-
te europene i americane aveau încheiate astfel de 
Concordate. Biserica Ortodox  a protestat vehement 
împotriva Concordatului sus inând c : ,,Dac  totu i 
guvernul va încheia acest concordat în contra vo-
in ei neamului nostru cre tin ortodox, declar m 
c  nu-l vom recunoa te niciodat  i vom lupta cu 
toate puterile pân  îl vom des  in a” (,,Vestitorul” 
, 15 mai 1927, p.2). Se subliniaz  ca o not  pozitiv  
sus inerea Concordatului i de intelectuali ortodoc i, 
,,oameni lumina i i cu în elegere pentru nevoile 
generale ale omenirii i ale rii”.

Temele articolelor sunt felurite, cele mai nume-
roase sunt religioase: ,,Patimile Domnului”, Pr. Al. 
L. T utu, ,,Problema Omului”, Pr. prof. Aug. Cos-
ma, ,,Fiul Omului”, Pr. prof. N. Fluera . Pr. Prof. Ion 
Georgescu public  serialul ,,Biserica Românilor din 
municipiul Oradea i jude ul Bihor”. colile con-
fesionale i formarea tinerilor sunt mereu în aten ia 
Episcopilor no tri, caracterul tinerilor, patriotismul i, 
desigur, în paginile revistei. Despre tr irea vie ii cre -
tine i despre morala cre tin  scriu preo ii i intelec-
tualii Eparhiei, astfel sunt articolele despre asocia iile 
laicilor, mai ales despre ,,Reuniunea Marian ”.

Ideea unit ii Bisericii lui Cristos - ,,unitate 
sfâ iat  acum 900 de ani”- apare doar accidental, 
de i se dorea. Biserica Unit  r mânea foarte atent  la 
ceea ce se în elegea prin ideea de ,,unire”, intuia un 
pericol. Cu atât mai mult revista pleda pentru leg tu-
ra puternic  a Bisericii Blajului cu Roma.

,,Ast zi”. Care a fost drumul ,,Vestitorului” în 
cei 90 de ani? A fost un drum cu întreruperi - supri-
marea Bisericii noastre în 1948 explic  totul. Privite 
cele dou  serii, e uimitoare asem narea. Pân  la apa-
ri ia seriei noi, Biserica Greco-Catolic  a fost scoas  
în afara legii, a trecut prin persecu ie, a dat Martiri 
i S  n i, a redevenit liber , dar deposedat  de ce a 

avut: biserici, coli, biblioteci, de tot. Constant  a r -

- ”Vestitorul” ultimul num r înainte 1948 -
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Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2015
SEPTEMBRIE

Universal : Pentru ca s  creasc  oportunit ile de formare i de munc  pentru to i tinerii. 
Pentru evanghelizare: Pentru ca to i catehe ii s   e în via a lor martori coeren i ai credin ei pe care o vestesc. 

mas doar ostilitatea fa  de Biserica Greco-Catolic  
-acela i fundal deci pentru ,,Vestitorul” ca în urm  
cu 90 de ani. Structural, nu sunt deosebiri semni  -
cative fa  de seria dinainte. Credincio ii ie i i din 
comunism i intra i în epoca relativismului, au ne-
voie s  cunoasc  adev rurile de credin , identitatea 
catolic  de asemenea, istoria Bisericii, Documentele 
Conciliului Vatican II, cultura cre tin  i umanist , 
colile catolice, Ordinile c lug re ti, Enciclicile, 

prezen a Bisericii Catolice în lume, ecumenismul. 
Au nevoie s  tie ce este un Episcop, a-l cunoa te 
pe Episcopul Eparhiei Virgil Bercea, Pastoralele i 
cuvântul s u, Papii care au condus i conduc desti-
nele Bisericii - aceast  imens  bog ie de informa ii 
este în aten ia revistei, în linii mari, ca i în trecut. 

i tot ca i în trecut, orizontul vie ii cre tine este larg 
deschis datorit  catolicit ii.

Fa  de trecut, ,,Vestitorul” are pagini cu un 
foarte accentuat caracter constructiv. Refacerea va-
lorilor distruse cere un efort permanent, dar reu i-
tele în via a spiritual  i în recâ tigarea parohiilor, 
via a dinamic  a Eparhiei, toate înt resc, unesc co-

munitatea greco-catolic  care tr ie te intens bucuria 
i, în po  da tuturor obstacolelor ridicate în cale, nu 

este lipsit  de încredere în biruin a BINELUI i A 
DREPT II.

i tot diferit  fa  de trecut este prezen a co-
laboratorilor. Dac  în seria veche autorii articolelor 
erau aproape exclusiv preo ii, acum se remarc  i 
numero i laici.

Distinc ia intelectual , echilibrul i judecata 
cump nit  a Redac iei dau revistei demnitate, o face 

- ”Vestitorul” primul num r dup  1989 -

- ”Vestitorul” luna iunie 2015 -
s  mearg  în pas cu timpul, s  serveasc  Biserica. 

Privit în cuprinsul celor 90 de ani de via , 
prin inut  i prin întregul ei, ,,Vestitorul” a ridicat 
i ridic  sim itor calitatea revistelor de acest gen da-

torit  articolelor cu subiecte care dau elan credin ei 
i iubirii pentru Biseric , l rgesc orizontul ideilor i 

îmbog esc su  etul. 
A   90 de ani în serviciul lui Cristos i al Bi-

sericii Sale este un dar ceresc. i la ceas aniversar, 
îl rug m pe Dumnezeu, o rug m pe Sfânta Fecioar  
s  reverse har i binecuvânt ri peste revista Eparhiei 
noastre.

Pentru ,,Vestitorul”, cu toat  inima, La mul i 
ani!
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PASTILA  CREDIN EI
(X)

Ioan D R B NEANU

 11. BISERICA  ECOLOGIST . Posibi-
lul sens din de subtitlu ar trebui s  semnalizeze dou  
situa ii. Când spunem Biseric  ne referim desigur la 
Biserica vie, comuniunea persoanelor consacrate i a 
credincio ilor. Ecologist este cuvântul care se refer  
la persoana, persoanele, comuniunile ce respect  prin 
fapte interac iunea dintre organismele vii i mediul lor 
de via . Cu alte cuvinte respect  i tr iesc comporta-
mental crea ia dumnezeiasc , f ptuit  prin voin a Tat -
lui ceresc la facerea lumii. 

 Cei care dorim s  devenim, s   m ecologi ti, 
adic  iubitori i ap r tori ai naturii trebuie s  pornim de 
la un postulat al Sf. Augustin care deschide capitolul al 
XXVIII-lea din ”Confesiuni”: ”CREA IA LUI DUM-
NEZEU ESTE BUN  ÎN MOD ABSOLUT”. 

 S -l urm m pe Sf. Augustin în spusele sale: ”Ai 
privit-o, Dumnezeule, toate cele pe care le-ai creat si ai 
v zut c  toate sunt bune. Pentru  ecare dintre lucr rile 
tale ai spus s  se fac  si dup  ce s-au f cut, le-ai privit 
pe  ecare în parte si ai v zut c  sunt bune. Am num rat 
i am g sit în Scriptur  c  de apte ori tu ai privit i ai 

v zut c  ceea ce ai creat este bun; când ai privit pentru 
a opt-a oar  i ai v zut întregul Crea iei, ni se arat  c  
ai spus c  este nu doar bun, ci chiar foarte bun, tocmai 
pentru c  le-ai v zut pe toate ca pe un întreg”.

 Fra i întru Cristos i întru Crea ia lui Dum-
nezeu v  propun o incursiune în domeniul tiin ei 
numit  ecologie folosind calea credin ei care precede 
cunoa terea, conform sintagmei augustiniene ”Cred 
pentru ca s  în eleg”. Vom proceda în felul urm tor. 
Lu m cu noi, scris pe o bucat  de hârtie ori în min-
tea noastr  citatul Sf. Augustin, relatat anterior i ne 
post m într-un loc, la o distan  de unde s  vedem o 
p dure. Citim i recitim textul ca s  ne d m seama c  
ne g sim în fa a ”unui întreg” - o p dure pe care tiin a 
”Ecologie” o nume te ecosistem. De ce acest nume? 
Pentru c  este un sistem format din p r i componen-
te vii (copaci, ierburi, ciuperci, diferite animale etc.) 
i solul p durii, componenta nevie. Deocamdat  nu ne 

intereseaz  denumirile tiin i  ce a celor dou  compo-
nente, deoarece vom tr i întâi o stare de emo ie rostit  
sub forma: Ce frumoas  este p durea!!! sau nerostit  
dar tr it . În textul augustinian p durea este un întreg 
de ziua a opta, un întreg care ”este nu doar bun, ci 
chiar foarte bun”. Urm toarea mi care pe care trebuie 
s-o facem este s  ne apropiem de p dure, ba chiar s  
intr m ”regatul ei” verde. Urmând pova a din text s  
num r m apte ”p r i” din aceast  p dure. Ne oprim 
i privim un stejar, cum sunt mul i al ii. Constat m c  

este frumos îmbr cat în verdele crud al prim verii ori 
în ar miul toamnei. Este viguros i puternic. Spunem 
cu mult  convingere: ”stejarul este ”o parte” frumoa-
s , bun  a p durii”. Privim i proced m la fel înc  de 

ase ori pentru: o tuf  de m cie , pentru covorul ierbos, 
pentru misterioasele ciuperci, pentru p s rile care con-
certeaz  de zor,  pentru o veveri  ocupat  cu festinul 
culinar al ghindelor de stejar i chiar pentru vulpea cea 
ireat  care tocmai s-a ascuns într-o vizuin . Deci apte 

p r i bune i frumoase ale întregului - p dure - care este 
foarte bun  i foarte frumoas .

 A a ar trebui s   e, îns  ... din p cate, îns  ...
 La marginea p durii printre tufele rozalii ale 

m cie ului de prim var  - var , sau a celui de toamn  
împodobit cu bulinele sângerii ale fructelor, observ m 
i parc  auzim întrista i râsul grotesc al  acoanelor de 

plastic, fâsâitul nepl cut al pungilor de plastic, mirosul 
greu al unui sol bolnav. Înaint m prin acest întreg - p -
durea - pe care Dumnezeu L-a creat i L-a numit ”foar-
te bun”. Cu durere i regrete greu de rostit, ne împie-
dic m de cioturile copacilor t ia i i dac  ne gândim la 
CREA IA TAT LUI CERESC poate suntem în stare 
s  auzim vaietul acestora. 

 irul acestor descoperiri jalnice poate conti-
nua, din p cate dar ne oprim aici pentru a concluziona: 
p r ile întregului cele create i numite de Dumnezeu 
ca  ind bune, precum i întregul cel foarte bun nu mai 
sunt nici bune i nici foarte bune. Privindu-ne în oglin-
da su  etului nostru, admitem, cu to ii ori în mare ma-
joritate, c  noi, oamenii, suntem vinova ii. La unison 
vom rosti promisiunea acelui ”trebuie” repetat în stil 
cioplitur  de lemn. Trebuie ... trebuie ... trebuie ... iat  
pavajul inten iilor bune, pentru calea pe care noi oame-
nii o parcurgem anemic întru salvarea întregului foarte 
bun, a naturii, crea ia dumnezeiasc .

 Dintre toate institu iile lumii acesteia Biseri-
ca este poate cea mai pu in vocal  în clamarea acestui 
”trebuie”. Iat  de ce, credem noi, Biserica cea vie este 
ansa s  ne trezeasc  din letargie, din mrejele promi-

siunilor ”de vârf de limb ”. S  ne conduc  cu ajutorul 
îngerilor c l uzitori spre fapta ecologist  de care are 
atâta nevoie natura i mediul înconjur tor.

 Cine anume s  o fac ? NOI FIECARE ÎN 
PARTE I TO I ÎMPREUN .

 Cum s  o facem? Ce modalit i s  punem în 
fapt ? Îndr znim s  prezent m câteva sugestii.

 Cu ocazia explic rii Evangheliilor, în cuvân-
tul de înv tur  din cadrul S  ntelor Liturghii, preo ii 
s  realizeze actualiz ri de natur  ecologist . De pild  
vorbind despre omul bolnav de 38 de ani vindecat de 
Isus (”acolo era o sc ld toare numit  Betsaide. Împre-
jurul ei erau cinci pridvoare, în care z ceau o mul ime 
de bolnavi: orbi, chiopi, paralitici a teptând mi carea 
apei”) preotul poate actualiza f când referiri la ap , 
acest leag n al vie ii, crea ia lui Dumnezeu, îndemnând 
credincio ii la respect i fr ietate cu acest dar divin. A 
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Nicolae Steinhardt – un apologet bonom al culturii i credin ei
Ioan F. POP

Cu înf i area sa indecis  de c rturar i de sfînt, 
N. Steinhardt - acest apologet bonom al culturii i cre-
din ei - putea îmbr ca toate formele libert ii interioa-
re, indiferent de vitregia contextului. Condamnarea la 
închisoare (în lotul Noica-Pillat), pentru refuzul denun-
ului, l-a eliberat, de fapt, de fric  i angoas . Apoi, tre-

cerea la credin a cre tin  i-a înt rit i mai mult curajul 
de a   el însu i. Paradoxal, Jurnalul fericirii s-a putut 
na te într-un univers concentra ionar tocmai pentru c  
autorul lui a mizat pe virtu ile libert ii con tiin ei, pe 
puterea ultim  de a depune m rturie despre o form  tr -
it  de adev r. La o prim  analiz  logic , pare aproape 
ne  resc s - i extragi fericirea dintr-un loc al recluziu-
nii i damn rii. Dar nu este singurul în aceast  insolit  
ipostaz . C. Noica, prietenul s u, va proceda la fel în 
Ruga i-v  pentru fratele Alexandru. Amîndoi, pe c i 
diferite, vor urma calea pustniciei – unul la Rohia, ce-
l lalt la P ltini . Spiritele mari î i veri  c  for a moral  
i spiritual  tocmai în asemenea di  cile momente. Ni-

c ieri nu te întîlne ti mai adecvat cu tine însu i decît 
atunci cînd e ti dezb rat de toate atributele i valen ele 
libert ii. Atunci cînd singur tatea este mai dens  decît 
întunericul i unde doar Dumnezeu mai poate r t ci o 
raz  de lumin .

Jurnalul lui N. Steinhardt este o incursiune fas-
cinant  într-o memorie de tip palimpsest, în care amin-
tirile, m rturisirile i excursurile livre ti se interp trund 
într-un discurs uni  cator, conturînd un portret polifonic 
al unui c rturar cre tin care i-a g sit lini tea acolo unde 
al ii i-o pot pierde. Cît prive te postmodernismul, el 
este primul nostru postmodern în ras  monahal ... N. 
Steinhardt a g sit lumina chiar în str fundurile beznei, 
iar acest miracol personal reiese din jurnal. Adept al 

paradoxurilor existen iale, el a evoluat în registre greu 
de conciliat. Manifesta o patim  i un neastîmp r literar 
juc u , dar i o smerenie cre tin  autentic , o eudai-
monologie derutant . (R. Enescu povestea cum, atunci 
cînd Steinhardt a vizitat Oradea, l-a înso it cîteva zile, 
prilej cu care a murit de foame, pentru c  acesta nu 
mînca decît un covrig i bea un ceai pe zi, ca atare a 
trebuit s  se adapteze i el la acest auster regim). A  
apropia Jurnalul lui N. Steinhardt de Confesiunile Sf. 
Augustin, în amîndou  arzînd aceea i patim  i com-
prehensiune a credin ei i culturii. Amîndoi i-au exer-
sat ego-ul în perspectiva alterit ii imediate ca interfa  
a transcendentalit ii. Amîndoi au rupt-o brutal cu tre-
cutul, unul i-a schimbat credin a, cel lalt a renun at 
la aventurile necredin ei. Între a  rma ia augustinian , 
cea conform c reia „credin a care nu e gîndit  e nul ” 
i cea steinhardtian , dup  care „Dumnezeu nu ne vrea 

pro ti”, exist  o interferen  logic  i teologic .
Jurnalul fericirii este o lung  confesiune în „tai-

nele libert ii” interioare, dup  cum confesiunile augus-
tiniene sînt jurnalul (fericit al) form rii i autoform rii 
reperelor tainice ale credin ei. În leg tur  cu literatura 
augustinian  din Confesiuni, e greu de decelat între fru-
muse ea i captivan a literarit ii, pe de o parte, i pro-
funzimea adev rului rostit, pe de alta. M rturisirile sale 
nu sînt doar un fascinant teren de manifestare a literari-
t ii i frumosului estetic, ci sînt, mai ales, o experien  
interioar  tr it  la limit . Frumosului spunerii augus-
tiniene i se asociaz  în mod direct pasiunea sond rii 
adev rului. Frumuse ea literaturii augustiniene este i 
o frumuse e a adev rului asumat integral. Amîndoi au 
apropiat s  n enia de datele culturale ale umanului, de 
c derile care ne pot în l a. 

polua apa, a risipi apa acestui mileniu este nu numai o 
cras  nes buin  uman  ci chiar un p cat fa  de o zon  
a crea iei divine. Tot a a orbul din na tere (Io 9,1 - 41) 
”Atunci Isus a scuipat pe p mânt i a f cut tin  i a 
atins ochii lui: zicând mergi i spal -te în sc ld toarea 
Siloe”, ne conduce spre promisiunea p str rii s n t ii 
solului, cel roditor pentru s mân a vie ii.

 i acum o alt  sugestie, poate prea îndr znea , 
complicat  pedagogic i metodologic. Realizarea unor 
coresponden e între cele apte zile ale Crea iei, din 
cartea Facerii, cu respectarea, p strarea i ap rarea 
Crea iei divine. Detalii metodologice: preotul ori un 
catehet propune credincio ilor acordarea pentru  ecare 
zi a facerii lumii a unui timp al lucrurilor prezente, în 
care aten ia comunit ii s   e îndreptat  spre respec-
tarea i ap rarea crea iei dumnezeie ti din ziua aleas . 
De exemplu: pentru ziua a doua a facerii, când Tat l 
cresc a zis ”S   e o întindere între ape i ea s  des-

part  apele de ape. Dup  ce a f cut întinderea i cu ea 
a desp r it apele care sunt desuptul întinderii i apele 
care sunt deasupra, a denumit întinderea cer”. S  acor-
d m o perioad  din timpul prezent (s pt mâni ori luni 
de zile) în care s  respect m i s  în elegem importan a 
apei, componenta esen ial  a mediului între in tor de 
via . S   m parteneri în elep i ai apelor de suprafa , 
subterane i a cerului. Sugestii pentru fapte concrete 
în perioada propus : supravegherea polu rii apelor i 
sesizarea neregulilor; ac iuni individuale i colective 
de igienizare a apelor; supravegherea i depistarea po-
lu rii atmosferei (a cerului) cu smogul industrial sau 
casnic.

 i înc  o sugestie de educa ie ecologic  din 
domeniul faptelor i nu al vorbelor. La nivelul parohi-
ilor pot   realizate ”a  e cre tin-ecologiste” expuse în 
diferite zone ale naturii ori mediului înconjur tor, din 
apropierea localit ii. 
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S rb toarea hramului
Cinstirea patronilor 

spirituali în parohia „S  n ii 
Apostoli Petru i Pavel” din 
localitatea Drighiu a debutat 
în dup -amiaza precedent  
s rb torii, care a coincis cu 
ziua de duminic , printr-un 
program de rug ciune or-
ganizat de p rintele paroh, 
Ciprian Burda , la care au 
participat o mul ime de cre-
dincio i,  i ai satului sau 
invita i din localit ile înve-
cinate. La ora 15.00 a înce-
put rug ciunea Vecerniei, 
celebrat  de Cuviosul P rin-
te Tarciziu Roman de la M -
n stirea Sfântul Nicolae din 

umal, al turi de ceilal i pre-
o i prezen i. A urmat Paraclisul Maicii Domnului cele-
brat de p rintele protopop Nicolae Bodea. Prin cuvântul 
de înv tur  p rintele a evocat personalitatea celor doi 
s  n i ai Bisericii: Petru, care a fost primul între egali, 
adic  între cei doisprezece apostoli, temelia Bisericii, 
înainta ul Sfântului P rinte Papa, care este primul între 
episcopi, to i episcopii  ind de fapt în comuniune i as-
cultare fa  de el, care este Capul Bisericii. Pe de alt  
parte, Pavel, care a uimit prin erudi ie i iste ime, care 
s-a transformat din prigonitor al lui Isus, în apostol al 
S u, un model de cre tin entuziast i energic. 

În acela i timp p rintele i-a îndemnat pe cre-
dincio ii localnici s - i tr iasc  credin a cu st ruin  
i perseveren , chiar dac  înc  se roag  într-o capel  

improprie pentru o  cierea serviciilor divine, amintind 
modelul p rintelui Ilie Borz care s-a rugat mult în Dri-
ghiu, în biserica satului înainte de 1948 i clandestin, 
prin casele credincio ilor, pe la cei care l-au primit 
chiar de prin localit ile învecinate. 

Fiind o rug ciune mult-iubit  de credincio i i 
foarte cunoscut , Paraclisul a unit prin frumuse ea cân-
tului toate su  etele rug toare ale celor prezen i,  ecare 
cu nevoile i suferin ele sale, la picioarele Maicii Dom-
nului, care mijloce te prin atotputernicia Sa, împlinirea 
rug ciunilor noastre.

Programul religios a continuat cu rug ciuni pen-
tru bolnavi prin Sfântul Maslu, în încheierea c ruia cei 
prezen i au primit ungerea cu uleiul s  n it. 

P rintele paroh, Ciprian Burda , a mul umit 
preo ilor prezen i care au înfrumuse at  ecare armo-
nia rug ciunilor i a cânt rilor. De asemenea p rintele 
Ciprian a mul umit credincio ilor pe care îi p store -
te pentru d ruirea i generozitatea cu care au preg tit 
aceast  s rb toare. 

În încheiere credincio ii din Drighiu au oferit o 
agap   tuturor celor prezen i, care a fost, de asemenea, 
o ocazie de comuniune i de împ rt ire su  eteasc .

Florica BODEA

Nun iatura Apostolic  din Bucure ti dore te s  
comunice c  Excelen a Sa Mons. Francisco-Javier Lo-
zano i-a încheiat misiunea i a p r sit de  nitiv sediul 
ca Nun iu Apostolic în România i în Republica Moldo-
va la data de 20 iulie 2015.

În a teptarea numirii noului Nun iu Apostolic, 
Mons. Baudouin Biajila Muankembe, Consilier al Nun-
iaturii Apostolice continu  s  r mân  în calitate de În-

s rcinat cu Afaceri, a.i. 
Bucure ti, 30 iulie 2015

Nun iu Apostolic în România i-a încheiat misiunea
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Vacan a tinerilor beiu eni „cu regele David”

Copiii Parohiei „S  n ii Trei Ierarhi” din Beiu  
au petrecut împreun  zile frumoase din vacan a mult 
a teptat .

În perioada 29 iunie – 3 iulie, copiii din comuni-
tatea beiu ean  au avut bucuria de a merge în vacan  
în zona pitoreasc  a Padi ului. Organizatoare a taberei 
au fost neobositele Surori Minime ale Reginei Purga-
toriului. 

Ca în  ecare an, tab ra are o tem  biblic  pentru 
a-i c l uzi pe copii prin studiu biblic, catehez , cântec 
i joc la cunoa terea unor personaje biblice i imple-

mentarea moravurilor bune ale acestora în propria via-
. Tema taberei din acest an a fost - „Regele David”: 

alegerea acestuia i ungerea lui de c tre judec torul 
Samuel, încrederea sa în Domnul i ap rarea cu curaj 
a demnit ii divine i a poporului în fa a  listeanului 
Goliat, prietenia sincer  dintre el i Ionatan,  ul regelui 
du m nos Saul, c derea în p cat i poc in a sincer  al 
acestui mare rege. Dup  citirea pasajului biblic i vizi-
onarea unui  lm tematic, aceste idei au fost meditate 
i prelucrate de copii în grupuri de studiu, al turi de 

animatoarele voluntare Lavinia, Maria i Izabela sub 
îndrumarea Sorei Antonella.

Biserica dore te ca acest cuvânt sem nat s  adu-
c  roade, i cum altfel, decât în tr irea comuniunii cu 
cei din jur. Astfel, drume iile zilnice, jocurile comuni-
tare, cântecele i masa împreun  au fost o ocazie de 
cre tere în prietenie i rodire. To i a teptau cu entuzi-
asm momentul drume iei, chiar dac  uneori se mai au-
zea i câte un suspin al vreunui drume  obosit. Atunci 
to i poposeau în câte o poieni , serveau o mic  gustare, 
iar p rintele paroh pro  ta pentru a-i con tientiza c  na-
tura este un dar din partea Domnului pentru noi, un dar 
pentru care trebuie s  aducem mul umiri i care trebuie 
pre uit i îngrijit. În puncte de r scruce ale traseelor ur-

mate, drume ii au a  at plan e tematice i responsabili-
zatoare preg tite de domnul D r b neanu. 

Comuniunea s-a manifestat i în sevirea mesei; 
grupurile desemnate prin culori f ceau de servici, adu-
când bun t ile preg tite de c tre buc t reas  la prânz, 
respectiv de c tre Sora Maria i Carmen, so ia p rinte-
lui, diminea  i la cin . Promisiunile de „Poft  bun . 
Mul umim i la mas  nu vorbim” nu erau tocmai împli-
nite, dar ... cu burtica plin  aveau i chef i voie bun .

Oriunde era grupul de copii r sunau i cântece-
le, preg tite cu mult  d ruire de c tre copiii instrui i 
de domnul Boldi . Turi tii savurau aceste momente, iar 
cabanierii de la „Cet ile Ponorului” se bucurau i ei 
de atmosfera între inut  de micii muzican i. Aplaudele 
sincere i c lduroase au r spl tit str dania acestora.

Dar, ca orice poveste i aceste zile de vis au un 
sfâr it. În ajunul întoarcerii, to i s-au strâns în jurul unui 
foc de tab r  aducând laud  Domnului prin cânt ri nu 
de al ut  i imbale ci de chitare, vioar , tobe i pian. În 
acea sear ,  ecare grup a prezentat printr-o scenet  un 
fragment din tematica taberei. Ultima zi, totul s-a încu-
nunat cu celebrarea S  ntei Liturghii animate de c tre 
copii. Ei au primit i mici aten ii din partea Surorilor, 
respectiv diplome de participare preg tite de doamna 
Baidoc. Dar i ei au preg tit mici amintiri pentru p rin-
ii care îi a teptau acas .

Totu i, acesta nu e un sfâr it! „Încrede i-v  me-
reu în Domnul, cere i ajutorul Lui. Credin a s  v   e ca 
o piatr , voin a ca o pra tie cu care s  înfrunta i p catul 
i problemele care pot ap rea în via , la fel cum micul 

David l-a înfruntat pe uria ul Goliat!” a fost îndemnul 
 nal al p rintelui Zorel. În  ecare continu  povestea..., 
 ecare va cre te precum David în binecuvântarea lui 

Dumnezeu în mijlocul familiei i a Bisericii.

Parohia BEIU
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PSS Virgil: Tinerilor, ave i curajul s  c uta i fericirea!

(continuare în pag. 13)

Deschiderea din aceast  dup -mas , de la Cluj-
Napoca, a Întâlnirii Na ionale a Tineretului Catolic, a 
fost salutat  din partea Conferin ei Episcopilor Catolici 
din România de PSS Virgil Bercea, Episcop de Oradea. 
„Cu toat  dragostea v  salut pe  ecare dintre voi”, le-a 
spus prelatul tinerilor, subliniindu-le c  sunt „c ut tori 
de fericire”. „Ast zi, aici i acum, Isus v-a chemat i v-a 
chemat în special pe voi, tinerii. V-a chemat pentru a c -
uta i a g si fericirea.” i a amintit ceea ce Papa Francisc 
insist : c  Fericirile trebuie s   e un program de via .

„Fericirile sunt un program de via  i de tr ire 
în comuniune cu Domnul, cu Sfânta Treime”, a spus 
Episcopul de Oradea la momentul desf urat în curtea 
Episcopiei greco-catolice de Cluj-Gherla, din str. Mo-
ilor, nr. 26, unde se va desf ura mare parte din în-

tâlnire. „Fericirile sunt ceea ce a tr it cu adev rat Isus 
Cristos i ne-a l sat mo tenire. Fericirile sunt daruri ale 
Spiritului Sfânt, care lucreaz  în voi atunci când îl pri-
mi i pe Domnul. Fericirile reprezint  atitudinea noastr  
interioar  atunci când suntem interpela i de Domnul. 
Fericirile sunt un program pe care l-am primit de la 
Domnul, pe care trebuie s  ni-l asum m, care s  devi-
n  al nostru.” A accentuat apoi c  exist  fericirile dup  
„logica lumii” i Fericirile evanghelice.

Domnul „ne cheam  pe  ecare dintre noi la feri-
cire. Ast zi, din nou ne cheam  s   m cura i cu inima 
pentru a-l vedea pe Dumnezeu i a   cu adev rat feri-
ci i. Domnul ne cere s  avem con tiin a curat , inima 
senin  i nevinovat , s   m f r  de p cat i liberi cu 
spiritul. Inima curat  înseamn  c  via a noastr  inte-

rioar  trebuie s   e transparent , curat , înseamn  c  
îl iubim i s  îl respect m pe aproapele. A   curat cu 
inima înseamn  a   bucuros, a   tu însu i. Inima curat  
înseamn  a ti s  te rogi, înseamn  s  facem – în nume-
le Domnului – doar binele. Inima curat  înseamn  s  
 m sarea p mântului i lumina lumii.”

Citându-l pe Sfântul Pap  Ioan Paul al II-lea, PS 
Virgil i-a îndemnat pe tineri s  nu le  e team . „Deschi-
de i larg por ile lui Isus! Când le deschide i sunte i cu 
inima curat  i sunte i ferici i, pentru c  îl ave i în inima 
voastr  pe Dumnezeu. În numele Conferin ei Episcopa-
le, dragi tineri, eu v  îndemn:  i cu inima curat ! Ave i 
curajul s  c uta i fericirea! Ave i curajul s  v  îndr gos-
ti i de Biseric  i s  o face i s  renasc . Dragi tineri, v  
mai îndemn s  ave i curajul s  v  îndr gosti i de Româ-
nia. Domnul v  cheam  pe acest drum.” 

www.catholica.ro

S mân a Cuvântului lui Dumnezeu este fericirea adev rat
Tinerii catolici din întreaga ar  au participat, 

în cea de-a treia zi a Întâlnirii Na ionale a Tineretului 
Catolic, la a doua catehez  a pr. Daniel Ange, în cur-
tea Episcopiei de Cluj-Gherla. Au urmat discu iile pe 
grupuri în Parcul Mare, apoi, de la ora 11.30, Sfânta 
Liturghie în rit latin, celebrat  de PS Aurel Perc , Epi-
scop auxiliar de Ia i, al turi de care s-au a  at Episcopii 
greco-catolici: PS Virgil Bercea, Episcop de Oradea, 
care a inut i predica; PS Alexandru Mesian, Episcop 
de Lugoj; PS Vasile Biz u, Episcop de Maramure ; PS 
Florentin Crih lmeanu, Episcop de Cluj-Gherla. La ce-
lebrarea liturgic  au participat peste 100 de preo i i cei 
peste 2000 de tineri, între care mul i fra i i surori din 
diferite Ordine i Congrega ii ale Bisericii. R spunsuri-
le liturgice au fost date de corul romano-catolic al Ca-
pelei „Sf. Iosif” din Pia a Cipariu, Cluj-Napoca.

„Am ascultat Evanghelia care ne vorbe te despre 
sem n torul care iese s  semene. Îl vedem cum seam -
n , din abunden , are foarte multe semin e, este foar-
te generos, seam n  cu o libertate extraordinar  i am 
impresia uneori c  nu este foarte atent, nu este foarte 

serios când seam n  i arunc  semin ele i pe drum, 
i printre spini, i printre pietre, doar ceva ajunge i în 

p mântul bun”, a spus PS Virgil în predica sa. „Pentru 
el este important s  semene. S  semene acest cuvânt al 
lui Dumnezeu, care de fapt este fericirea adev rat . i 
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(urmare din pag. 12)

Instalarea noului paroh de Valea lui Mihai

el seam n  aceast  fericire. i vedem c  atunci când 
seam n  pe drum, vin p s rile. Dar p mântul este dur, 
nu r sare nimic, p s rile m nânc  semin ele”, ceea ce 
se întâmpl  datorit  indiferen ei noastre.

Episcopul a continuat explica ia cu semin ele 
care cad printre pietre. „Cât suntem de super  ciali, de 
multe ori, noi în ine! Gândi i-v : eu la mine însumi, 
voi la voi în iv . Am avut vreodat  momente de super-
 cialitate i su  etul meu era ca ni te pietre? A încol it 

ceva? i nu am mai avut t ria s  îl fac s  creasc , s  
 e su  cient  iubire, su  cient su  et, su  cient  inim , 

ca aceast  s mân  s  aduc  rod? Sau printre spini: cât 
suntem, de asemenea, de frico i? Cre tem pe la umbra 
a nu tim ce. i cre tem, dar nu avem curajul s  ie im 
din aceast  umbr . S   m noi în ine. i apoi o parte 
mai este i prin p mântul bun. Câteodat  mai suntem i 
noi acest p mânt bun.”

„Vede i, foarte adesea refuz m aceast  s mân , 
sau o accept m pân  la un anumit punct, cât ne este 
comod nou , sau o punem pe planul al doilea, sunt mult 
mai importante alte lucruri în via a noastr  decât con-
sider m c  este aceast  s mân , acest cuvânt, de feri-
cire, de iubire, de iertare pe care Domnul îl seam n .” 
Episcopul a amintit de cateheza sus inut  diminea a de 

pr. Daniel Ange, spunându-le tinerilor: „S  tim s   m 
noi în ine, dragilor. Nu are importan  c  sunt spini, o 
groaz  de spini în jurul nostru. Noi în ine. El a sem nat 
i a sem nat un pic de fericire. tim s  prindem aceast  

fericire i s  r mânem noi în ine? S  l s m spinii deo-
parte i s  ne facem drum prin via ”.

F când referire i la concertul din seara anteri-
oar , al trupei Voltaj, Episcopul a concluzionat: „A i 
sesizat asear , când s-a urcat Preas  n itul pe scen  i 
a spus ‘Hai s  ne rug m împreun ’? Voi a i r mas… 
Pia a aproape s-a golit. Au r mas cei care au primi s -
mân a în p mântul bun. Cred c  era i p mântul cel bun. 
Vede i: aceasta este diferen a, dragilor. Dac  mergem 
la concert, merge i la club, lucra i pe internet, dar ti i 
s  face i lucrurile bune de acolo, s  prelua i lucrurile 
bune, nu s rind pe mas , nu f când alte lucruri care v  
dezonoreaz , ci tiind s  v  distra i, r mânând inclusiv 
la rug ciune. Aceasta face diferen a. În acel moment 
sunte i cu adev rat în elep i, ave i t rie de caracter, 
ave i curaj i ti i s  primi i darurile Spiritului Sfânt, ca 
aceast  s mân  pe care vine sem n torul i o împr -
tie, voi s   i întotdeauna p mântul bun în care ferici-
rea rode te.”

www.catholica.ro

Duminica a IV-a dup  Rusalii 
a fost o zi de s rb toare pentru cre-
dincio ii Parohiei „Na terea Maicii 
Domnului i Sfântul Anton” din Valea 
lui Mihai. Cu binecuvântarea Prea-
s  n itului Virgil Bercea, Episcop de 
Oradea Mare, a avut loc instalarea no-
ului paroh în persoana ieroschimona-
hului Gabriel Grigorie Borzo .

Instalarea a fost o  ciat  de pr. 
Alexandru Duma-Protopop de Valea 
Ierului, acesta înmânând noului paroh 
Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce i 
cheile bisericii, eviden iind simbolis-
mul acestora pentru cel c ruia i se in-
credin eaz  i urând noului paroh p s-
torire îndelungat . La festivitate au 
mai participat pr. Anton Cioba - recto-
rul Seminarului „S  n ii Vasile, Grigore 
i Ioan” din Oradea, pr. Alexandru Drago  - director al 

Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea, pr. 
Eduard Fischer - parohul bisericii Olosig II Oradea, pr. 
Radu Cefan - parohul bisericii din Voievozii de imian 
i pr. Vlad Voicu - parohul bisericii din V ad.

La rândul s u, ieroschimonahul Gabriel Grigo-
rie Borzo , noul slujitor al Parohiei „Na terea Maicii 
Domnului i Sfântul Anton” din Valea lui Mihai, cu v -
dit  emo ie, a adus mul umiri celor care l-au ajutat în 

împlinirea datoriei preo e ti de-a lungul celor 2 ani de 
p storire, în mod deosebit Preas  n itului Virgil Bercea, 
pentru încrederea acordat , tuturor invita iilor, Con-
siliului Parohial pentru c lduroasa primire, i tuturor 
enoria ilor care s-au ostenit s  vin  la biseric  în num r 
foarte mare. „V  cer s  m  primi i, f r  prejudec i, 
f r  a tept ri foarte mari, ci cu mult  familiaritate i cu 
mult  afec iune i sunt sigur, v  promit, c  v  voi d rui 
acelea i sentimente”.

Vasile CHINDRI



14 VESTITORUL

(continuare în pag. 15)

Prima Împ rt anie solemn  în Parohia Sântandrei

S  n irea Capelei de pe Mese , Zal u

Mare a fost bucuria celor apte copii din Paro-
hia Sântandrei, în duminica a patra dup  Rusalii pentru 
c  aveau s -L întâlneasc  pe Isus în Sfânta Împ rt a-
nie, ace tia  ind preg ti i de doamna profesor Florica 
Omilescu. Sfânta Liturghie a fost celebrat  de p rin-
tele protopop Gavril Buboi i de p rintele franciscan 
Cristian Tiba, iar r spunsurile au fost date de copiii din 
grupul‚’Dominic Savio’’ de la M n stirea Franciscan  
’Adormirea Maicii Domnului’’ din Oradea, îndruma i 
de sora Feliciana. Emo ii am avut cu to ii, mai ales 
bunicii copiilor care aveau ochii înl crima i de ferici-
re. Dup  Sfânta Liturghie a avut loc un mic concert, 
Mihnea Chi bora a cântat la org , Teodora Nicoriciu 
la vioar , iar surorile Ana i Daniela Cabala  la  aut. 
Apoi, copiii au primit câte o diplom  i o amintire de la 
acest frumos i important eveniment din via a lor. Dup  
poza de grup, to i copiii au fost invita i s  serveasc  din 
bucatele i tortul preg tite de m micile copiilor s rb -
tori i.

Mul umim bunului Dumnezeu, S  ntei Fecioare 
Maria i tuturor care ne-au ajutat s  tr im acest frumos 
i emo ionant eveniment.

Preas  n ia Sa Virgil Bercea a s  n it, în dup -
amiaza s rb torii Na terii Sfântului Ioan Botez torul, 
capela Sfântul Mare Mucenic Gheorghe de pe Mese , 
a  at  la 10 kilometri de Zal u. 

Al turi de soborul de preo i a început s  n irea zi-
durilor exterioare ale Capelei i apoi s  n irea zidurilor 
interioare i a iconostasului prin stropire cu ap  s  n it  
i ungere cu Sfântul Mir.

A urmat apoi Sfânta i Dumnezeiasca Liturghie, 
s vâr it  în aer liber, la care au participat mul i cre-
dincio i strân i în jurul familiei domnului Gheorghe 
Stanciu i so iei sale, care sunt i ctitorii acestei Capele. 
R spunsurile au fost date de corul Bisericii Sfânta Fa-
milie din Zal u, condus de c tre domnul profesor Gri-
gore Grigoru .

La sfâr itul S  ntei Liturghii, domnul Stanciu a 
mul umit tuturor celor prezen i, dar în primul rând a 

mul umit lui Dumnezeu, pentru tot ceea ce a primit în 
via , acest moment  ind unul de o mare însemn tate 
spiritual  din via a dânsului i a familiei sale.

Biroul de pres

Apari ie Acatiste
Prin binecuvântarea Preas  n iei Sale Virgil Ber-

cea au fost tip rite dou  acatiste: Acatistul Sfântului 
Nicolae i Acatist de binecuvântare al familiilor.

Acatistul de binecuvântare a familiilor a fost 
compus în mod spontan ca i r spuns la proiectul Arhi-
episcopului Mitropolit de Prešov, Ján Babjak SJ, care a 
declarat anul 2014, în Arhieparhia de Prešov, ca An al 
familiei. Poate c  niciodat  în trecut institu ia familiei 
nu a fost atacat  precum în prezent. Atacurile provin 
 e din exterior, sub forma unei presiuni a ideologiilor 

d un toare,  e din interior, prin intermediul diferitelor 
vicii i rele obi nuin e ale membrilor familiilor. In  u-
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S  n irea casei parohiale

Dr goteni – enoria ii greco-catolici au ajuns „acas ”

În comunitatea greco-catolic  din Chilioara, 
dup  Sfânta Liturghie de duminic , 16 august, la care 
au fost prezen i Pr. Vicar cu preo ii Antoniu Chifor, Pr. 
Vicar Vasile Barbolovici, Pr. Protopop Valer P r u, Pr. 
Andrei Mese an, Pr. Bogdan Torjoc i Pr. Paroh Pop 
Vasile, a avut loc un moment important din via a paro-
hiei, i anume s  n irea casei parohiale.

Lucr rile au început acum trei ani i iat  c  prin 
mari eforturi ale unor binef c tori a fost  nalizat  casa 
parohial . Mul umire în primul rând I se aduce lui 
Dumnezeu pentru tot binele primit în aceast  parohie 
unde credincio ii au o biseric , unde se pot ruga i au 
o cas  parohial  unde preotul s  poat  sta i s   e dis-
ponibil tot timpul pentru to i credincio i indiferent de 
confesiune. Mul umire se cuvine i Preas  n iei Sale 
Virgil Bercea pentru tot ajutorul si binecuvântarea dân-
sului f r  de care nimic nu era posibil.

Mul umim p rintelui Vasile Barbulovici care a 
f cut tot posibilul ca aceast  cas  parohiala s  se poat  

realiza, mul umiri se aduc i p rintelui Marinel Mure-
an pentru tot ajutorul dânsului , Episcopiei prin proiec-

tele depuse, autorit ilor locale, i nu în ultimul tuturor 
credincio ilor si binef c torilor no tri.

Camelia POP

Prin mijlocirea Maicii Domnului, postul închinat 
ei a început cu un dar deosebit pentru aceast  comuni-
tate: duminic , 2 august, credincio ii Parohiei „Na te-
rea Maicii Domnului” din Dr goteni au tr it clipe de 
bucurie în Domnul. Preotul cu enoria ii au redobândit 
vechea cas  parohial , con  scat  în anul 1948, au ajuns 
acas . Casa parohial , a  at  în to i ace ti ani în uzul 
Parohiei Ortodoxe locale, s-a recuperat prin dialogul 
dintre parohii locali i dup  desp gubirea just  ale in-
vesti iilor f cute. În aceast  duminic , în capela ame-
najat  în casa parohial  a r sunat din nou un glas de 
cântare i rug ciune . 

Sfânta Liturghie a fost precedat  de s vâr irea 
rânduielii de s  n ire a capelei de c tre p rintele proto-
pop al Beiu ului, Zima Gh. Zorel, delegate de Preas  n-
ia Sa, Virgil Bercea, al turi de parohul Taichi  Marius 
i ipodiaconul Valentin. Dup  celebrarea liturgic , p -

rintele protopop a înmânat domnului primar tef nic  
Adrian i directorului colii Copil Stelian diploma de 
merit în semnul aprecierii sprijinului acordat de-alun-
gul anilor comunit ii. Subliniem faptul c  via a liturgi-

c  a Parohiei s-a desf urat, dup  „rena terea” acesteia, 
într-o sal  de clas  pus  la dispozi ie din bun voin a 
celor premia i. 

Parohul a încheiat momentul liturgic i festiv 
cu un salut cordial adresat invita ilor i cu mul umirea 
adresat  Episcopiei care i-a adus aportul considerabil 
în procesul de redobândire a „casei i capelei de su  et”.

en eaz  foarte mult starea familiei, atitudinea  ilor din 
ultimele genera ii care sunt condi iona i mult de mo-
delul comportamental fa  de p rin i, asimilat prin in-
termediul mijloacele de informare în mas . De aceea 
am încercat s  introducem în aceast  rug ciune toate 
lucrurile cu care familia contemporan  se confrunt .

Dac  Domnul ne-a dat harul s  compunem 
aceast  rug ciune, credem c  El însu i va   garan ia 
tuturor schimb rilor pe care voie te s  le împlineasc  i 

de care avem atâta nevoie în familiile noastre. Autorii”.
Acatistul Sfântului Nicolae este dedicat ocroti-

torului Eparhiei de Oradea.
Traducerea Acatistului dedicat familiilor este f -

cut  de c tre seminaristul Mirel Demian, edi iile  ind 
îngrijite de p rintele diacon Claudiu Boda i ap rute la 
Tipogra  a Metropolis. Ele pot   comandate i la tele-
fon: 0766 379 879 (Claudiu Boda)

Biroul de pres
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Vizita Preas  n itului Virgil la Litmanova
Preas  n ia Sa Virgil Bercea a participat dumini-

c , 09 august, la Litmonova, la aniversarea celor 25 de 
ani de la începutul apari iilor Maicii Domnului, înso it 
de c tre p rintele diacon Leon Cosma. Sfânta Liturghie 
a fost celebrat  de c tre Înalt Preas  n ia Sa Jan Babjak, 
Arhiepiscop i Mitropolit de Presov al turi de care au 
concelebrat Prea  n ia Sa Virgil Bercea, Episcop greco 
catolic de Oradea i Preas  n itul Milan Lach, Episcop 
auxiliar de Presov împreun  cu un mare num r de pre-
o i. Predica a fost rostit  de Preas  n itul Virgil în fa a a 
aproximativ 10.000 de pelerini. Celebr rile au început 
la data de 5 august 2015 i au fost coordonate de p -
rintele Marcel Pisio, custodele acestui loc de pelerinaj.

Litmanova este un sat din Slovacia, a  at la o dis-
tan  de 60 km de Presov. Acest sat este locuit de câteva 
sute de familii majoritari greco catolici i de un grup de 
credincio i ortodoc i cu to ii ruteni. Apari iile au înce-
put pe muntele Zvir în 5 august 1990 i s-au încheiat în 
6 august 1995, munte care este la mai pu in de 4 km de 
sat, Sfânta Fecioar  ap rând la dou  fete tinere - Ivetka 
Korcakova i Katka Ceselkova. 

Ivetka (n scut  în 1978) a fost o vizionar  c -
reia Fecioara i-a dat mesaje ei. Din aprilie 1991, Ka-
tka (n scut  în 1977) a jucat rolul de martor  în timpul 
apari iilor. Ea o putea vedea pe Maica Domnului, dar 
nu o putea auzi. Apari iile au avut loc într-o camer  
mic  (2,8 x 4 m), unde fetele au primit vizite i mesaje 
de la Fecioara Maria în prima duminic  a  ec rei luni. 

Înainte de apari ie, ambele fete se rugau, iar Fecioara 
Maria îi încuraja pe tineri prin mesajele Ei s  participe 
la serviciile Bisericii. Ea le-a cerut s  aduc  jertfe i 
rug ciuni ca repara ie pentru p catele lor, ale Slovaciei 
i ale lumii întregi. 

La apari iile de pe munte au venit mii de pele-
rini, mul i dintre ei au fost vindeca i i s-au întâmplat i 
alte minuni. Cele dou  vizionare tr iesc cu mult  dis-
cre ie f r  s  vorbeasc  prea mult despre darul pe care 
l-au primit de la Maica Domnului.

Litmanova este un loc de pelerinaj din Arhiepi-
scopia de Presov, unde credincio ii se roag  i mul u-
mesc Maicii Domnului pentru marele dar de a-L   adus 
pe Cristos în lume.

Biroul de pres

Promo ia 2001 – 2005 la 10 ani de la absolvirea Facult ii
La Facultatea de Teologie Greco 

Catolic  din Oradea a avut loc sâmb t , 
27 iunie, un moment de întâlnire dup  10 
ani de la absolvirea Facult ii a trei sec ii: 
teologie pastoral , teologie  lozo  e i te-
ologie istorie.

Întâlnirea a început cu celebrarea 
S  ntei Liturghii de c tre Preas  n ia Sa 
Virgil Bercea, urmat  de ora de dirigen ie 
în Aula Magna a Seminarului Greco Cato-
lic. Catalogul a fost strigat de c tre p rin-
tele profesor Alexandru Buzalic. Doamna 
profesoar  de logic , Delia Popescu, le-a 
vorbit absolven ilor despre „aducerea 
aminte”. Au mai luat cuvântul p rintele 
profesor Ovidiu Horea Pop iar din partea 
absolven ilor p rintele Flavius Jurc .

La sfâr it, Preas  n ia Sa Virgil a 
d ruit celor prezen i binecuvântarea arhiereasc , îndemnându-i pe absolven i s  „nu se team  de nimic”, pentru c  
Domnul le st  mereu aproape. Atât corpul didactic, cât i absolven ii au tr it clipe emo ionante cu ocazia revederii.

Adriana STANA
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Iubirea este un sentiment sublim ce des vâr-
e te natura  in ei noastre, este cea mai în l toare 

tr ire de care suntem capabili i totodat  este tr irea 
care ne aproprie cel mai mult de perfec iunea Tat -
lui Nostru Ceresc. Acest sentiment poate cunoa te 
multe aspecte în via a  ec ruia, dar inexplicabil  i 
în acela i timp uimitoare i minunat  este iubirea pe 
care copilul o simte, din prima clip , pentru mama 
sa. Nu trebuie cuvinte, nu trebuie nimic în plus ... 
trebuie doar sinceritate. Acest sentiment e dincolo 
de cuvinte! i cât de frumos e zâmbetul unui copil 
ce alearg  cu bra ele deschise spre mama sa! Or, cât 
de mult  speran  putem g si în ochii plân i ai acelui 
copil care î i prive te mama în momentele grele, a -
teptând mângâierea sa!

Astfel am privit i noi spre Sfânta Fecioar , 
punându-ne în fa a Sa rug ciunile. Mul umiri, ce-
reri, bucurii, necazuri i mult  iubire, toate strânse 
în suflete de copii i oferite Mariei, Mama noastr , 
a tuturor! 

Obi nuitul pelerinaj al M n stirii Francisca-
ne Maica Domnului Oradea a început i de aceas-
t  dat  în dup -amiaza zilei de 14 august, cu Sfânta 
Liturghie, urmat  de procesiunea prin ora , cu Sta-
tuia S  ntei Fecioare de la Fatima. Ne-am bucurat 
de prezen a în mijlocul nostru a celor doi episcopi, 
Preas  n ia Sa Virgil Bercea i Preas  n ia Sa László 
Böcskei, al turi de un numeros sobor de preo i, în 
frunte cu P rintele paroh Mihai V t m nelu, care au 
mijlocit pentru noi prin harurile lor. 

Împreun , sute de credincio i greco-catolici 
i romano-catolici ne-am îndreptat spre Bazilica 

Romano-Catolic , unde am tr it un moment solemn 
de rug ciune. Frânturi din puritatea copil riei pre-
s rate în sufletele tuturor s-au transformat în rug -
ciune sincer  i în voci ce cântau întru Slava Fe-
cioarei. Întorcându-ne la M n stirea Franciscan , 
programul pelerinajului a continuat cu Calea Crucii 
i Sfânta Liturghie de la ora 22.00, urmat  de o or  

de Adora ie Euharistic . Sfântul Sacrament a r mas 
expus, iar diferite grupuri din parohie au petrecut 
noaptea în prezen a lui Cristos, rugându-se Acatis-
tul Maicii Domnului i toate cele patru mistere ale 
Sfântului Rozar. 

La Liturghia Arhiereasc  din data de 15 au-
gust, al turi de noi a fost i P rintele vicar cu preo ii, 
Antoniu Chifor. Liturghia ce a încheiat întregul pele-
rinaj, ne-a f cut pe to i p rta i la un moment cu ade-
v rat special. Fecioara Maria este cea în fa a c reia 
 ecare dintre noi e copil. Ea ne ofer  în  ecare clip  

un dar imens: iubirea unei Mame i ansa de a tr i 
sincer, puri precum copiii. i de parc  toate acestea 
nu ar   de ajuns, Ea ni se ofer  pe sine, ca exemplu 
de ascultare: “Fie mie dup  cuvântul T u!” … A a a 

Zile de s rb toare la M n stirea Franciscan  “Maica Domnului”

zis Maria, primindu-L în pântece pe Mântuitor i a a 
suntem chema i s  ne rug m  ecare dintre noi.

La acest timp sfânt de s rb toare, urmând 
exemplul Fecioarei, diaconul Vasile Traian Dobrat  
a r spuns chem rii sale la preo ie. Astfel, am luat cu 
to ii parte la bucuria nem rginit  a unui  u, a unui 
so , a unui tat , iar de ast zi a P rintelui Dobrat , 
dar poate cel mai important, am fost martori la r s-
punsul a  rmativ al unui om care a în eles chemarea 
lui Dumnezeu Tat l. Bucuria aceasta a prins contur 
atunci când credincio i, cori ti i preo i, i-au unit 
glasurile cântând: “Vrednic este!”

Am tr it momente unice, pline de har, greu de 
cuprins în cuvinte, dar atât de lesne de p truns cu 
spiritul. A fost o s rb toare sublim ! Speran a, pu-
ritatea i iubirea au p truns în cele mai întunecate 
unghere ale su  etelor noastre, aducând lumin ! 

Îndreptându-ne mereu privirea spre Sfânta 
Fecioar , o rug m s  ne ajute s  p str m aceast  
lumin  în suflete. Îi mul umim pentru iubirea de 
mam  cu care ne ocrote te i o pream rim spunân-
du-I, asemenea Preasfin itului Virgil Bercea, care 
i-a încheiat minunata predic  citând din poezia 

„Od ” a P rintelui Ion Gârleanu, primul franciscan 
conventual din Oradea.

Carina MARIN
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Parohia Bab a 340 lei,
Parohia B ile Felix 100 lei,
Parohia B i a 50 lei,
Parohia Beiu  456 lei,
Parohia Beliu 467 lei,
Parohia Beznea 100 lei,
Parohia Bobota 100 lei,
Parohia Borod 157 lei,
Parohia Calea Mare 17 lei,
Parohia Cam r 25 lei,
Parohia Câmpia 671 lei,
Parohia Sf. Anton Carei 180 lei,
Parohia Che  90 lei,
Parohia Chilioara 187 lei,
Parohia Chioag 100 lei,
Parohia Cizer 120 lei,
Parohia Cosniciu de Jos 150 lei,
Parohia Cosniciu de Sus 150 lei,
Parohia Craidorol  54 lei,
Parohia Crestur 100 lei,
Parohia Dr g teni 50 lei,
Parohia Galo petreu 336 lei,
Parohia Ghenci 150 lei,
Parohia Ghenetea 100 lei,
Parohia Ginta 140 lei,
Parohia Giri u de Cri  52 lei,

Parohia Gruilung 61 lei,
Parohia Haieu 170 lei,
Parohia Horoatu Crasnei 230 lei,
Parohia Huseni 120 lei,
Parohia Iaz 400 lei,
Parohia Ip 25 lei,
Parohia Ioani  200 lei,
Parohia Izvoarele 224 lei,
Parohia Marghita 300 lei,
Parohia Marin 300 lei,
Parohia Nojorid 30 lei,
Parohia Oradea Catedrala Sf. Ni-
colae 1.086 lei,
Parohia Oradea Adormirea Maici 
Domnului 1.500 lei,
Parohia Oradea IV, Duminica Tu-
turor S  n ilor 220 lei,
Parohia Sf. Gheorghe 284 lei,
Parohia Sf. Anton, Oradea 26 lei,
Parohia Ortelec 82 lei,
Parohia Peceiu 80 lei,
Parohia Petrani 40 lei,
Parohia Pi colt 200 lei,
Parohia Plopi  1.300 lei,
Parohia Poiana 58 lei,
Parohia Pocola 215 lei,

Rezultatul colectei pentru Nepal
Confedera ia Caritas România, a organizat duminic , 7 iunie 2015, în toate biseri-

cile catolice din ar , o colect  pentru ajutorarea victimelor din Nepal.
În spiritul carit ii fraterne pe care Evanghelia ne-o înva  iar Biserica o propov -

duie te, credincio ii Eparhiei Greco Catolice de Oradea au r spuns acestui apel donând 
suma de 19.355 lei urm toarele parohii:

Parohia Prisaca 50 lei,
Parohia Racova 140 lei,
Parohia Sîg 204 lei,
Parohia Sâmb ta 770 lei,
Parohia Sânlaz r 100 lei,
Parohia Sânmartin 99 lei,
Parohia Sântandrei 320 lei,
Parohia Sarc u 20 lei,
Parohia S l jeni 130 lei,
Parohia Sârsig 140 lei,
Parohia S uca 452 lei,
Parohia Suplacu de Barc u 50 lei,
Parohia ilindru 200 lei,
Parohia imleu 1.908 lei,
Parohia tei 140 lei,
Parohia umal 900 lei,
Parohia T nad 400 lei,
Parohia Tinca 144 lei,
Parohia Valc u de Jos 300 lei,
Parohia Valea de Jos 50 lei,
Parohia V lanii de Beiu  50 lei,
Parohia Zal u Sf. Familie 420 lei,
Parohia S  n ii Apostoli Petru i 
Pavel Zal u 682 lei,
Parohia Spitalul de Urgen  Zal u 
93 lei.

Aproape în CASA D.A.R.
Blocul de locuin e sociale a  at în strada Can-

tacuzino nr. 56 din Oradea, CASA DAR, a c rui pia-
tr  de temelie a fost pus  în 6 august 2014, a fost 
recep ionat.   Nou  din cele zece aparta-
mente vor   date în folosin  abia în luna ianuarie anul 
viitor când vor   mobilate i echipate cu tot ceea ce este 
necesar pentru o tân r  familie. Din luna septembrie 
un apartament va   locuit de o tân r  familie care va 
avea în administrare blocul i gestionarea din punct de 
vedere social a tinerelor familii. Reamintim c  blocul 
este destinat pentru zece perechi de tineri majori care 
au p r sit institu iile de ocrotire ale statului, doresc s  
lucreze i s - i întemeieze o familie. Ace tia vor bene-
 cia, timp de cinci ani, de o locuin  în acest imobil, 

intrând într-un program special.
Mar i, 28 iulie 2015, PSS Virgil Bercea, cu a c -

rui accept i binecuvântare s-a ridicat acest bloc, a f cut 
o vizit  pe antier împreun  cu p rintele Olimpiu Todo-
rean (Vicar General i Pre edinte al Asocia iei Caritas 

Eparhial) i cu vicarul responsabil cu preo ii, P rintele 
Antonio Chifor.

V  invit m, cu aceast  ocazie, joi, 17 septem-
brie 2015, ora 12.00, la inaugurarea CASEI D.A.R.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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În  in area Procuraturii Bisericii Române Unite cu Roma

Inaugurarea magazinului second-hand “din ifonier”
Asocia ia Caritas Eparhial Oradea a inaugurat 

magazinul second-hand “din ifonier”, situat în Ora-
dea, str. Decebal, nr. 76, bl. C6 parter (vis-a-vis de fosta 
fabric  Înfr irea).

La deschidere au participat reprezentan i ai Aso-
cia iei Caritas Eparhial Oradea, ai partenerului SC Pu-
blic Euroconsulting SRL, poten iali clien i i reprezen-
tan i ai presei.

“Asocia ia Caritas Eparhial Oradea, pe lâng  toa-
te interven iile i serviciile sociale pe care le ofer , pe 
lâng  faptul c  îngrije te persoane vârstnice i hr ne te 
persoane f r  ad post, se preocup  i de a produce o 
schimbare social  în rândul grupurilor dezavantajate, 
prin crearea de locuri de munc  pentru ace tia” dup  
cum a declarat p rintele Olimpiu Todorean, pre edinte-
le Asocia iei Caritas Eparhial Oradea.

“Clien ii “din ifonier” vor avea ocazia ca, prin 
achizi ionarea produselor din cadrul magazinului, care 
vor   comercializate la pre uri foarte bune, s  bene  ci-
eze atât de produsul achizi ionat, cât i s  contribuie la 
o schimbare social , având în vedere c  pro  tul generat 
de magazin va   utilizat exclusiv în scop social”, a de-
clarat Monica Suciu, manager proiect.

“Magazinul “din ifonier” este un concept de 
magazin second-hand ce furnizeaz  articole de îmbr -
c minte, înc l minte, mobilier, obiecte de uz casnic i 
accesorii de înalt  calitate prin personal cali  cat, având 
pre uri accesibile tuturor cump r torilor. Programul de 
func ionare a magazinului va   de luni pân  vineri, în 
intervalul orar 10.00-18.00” a declarat Bianca Ghe e, 
administrator al magazinului.

Magazinul “din ifonier” este un nume nou în 
rândul magazinelor second-hand din Oradea, acesta 
 ind o structur  de economie social , creat  în cadrul 

proiectului “Implicare activ  pentru dezvoltare comuni-

tar ”,  nan at prin Fondul Social European, Programul 
Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Începând cu data de 5 ianuarie 2015, Asocia ia 
Caritas Eparhial Oradea, în parteneriat cu SC Public 
Euconsulting SRL, implementeaz  proiectul “Implica-
re activ  pentru dezvoltare comunitar ”,  nan at prin 
Fondul Social European, Programul Opera ional Secto-
rial Dezvoltarea Resurselor Umane. Obiectivul general 
al proiectului îl constituie facilitarea accesului pe pia a 
muncii a unui num r de 60 de persoane apar inând gru-
purilor vulnerabile, motiv pentru care în cadrul proiec-
tului au fost ini iate 3 forme de economie social , care 
au creat 16 locuri de munc  pentru persoane vulnerabi-
le:  rma de construc ii, SC CEO CONSTRUCT SRL, 
 rma de comer  cu am nuntul, SC CEO STORE SRL 

precum i un atelier de produc ie lumân ri, SC AR-
DDOR D-LUXE SRL.

Pr. Olimpiu TODOREAN

În urma solicit rii prezentat  de Preafericitul 
P rinte Cardinal Lucian Mure an, Arhiepiscop Major 
al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic , 
Congrega ia pentru Bisericile Orientale a în  in at, prin 
decretul nr. 77/2015, Procuratura Bisericii Greco-Cato-
lice Române pe lâng  Scaunul Apostolic, cu sediul în 
Roma, la adresa Passeggiata del Gianicolo, 5.

Totodat , dup  ce a fost primit acordul preala-
bil din partea Pontifului Roman, Preafericitul P rinte 
Cardinal Lucian Mure an l-a numit în func ia de Pro-
curator al Preafericirii Sale pe lâng  Sfântul Scaun pe 
P rintele dr. Gabriel Vasile BUBOI, din clerul Eparhiei 
de Lugoj i Rector al Colegiului Ponti  cal „Pio Rome-
no” din Roma.

Potrivit can. 61 din Codul Canoanelor Biserici-
lor Orientale,  gura juridic  a Procuratorului pe lâng  

Scaunul Apostolic îl indic  pe trimisul personal al Ar-
hiepiscopului Major pe lâng  institu iile Sfântului Sca-
un, care, în virtutea mandatului de procur , va îndeplini 
în numele Arhiepiscopului Major diferitele chestiuni în 
raport cu dicasterele Curiei Romane.

www.e-communio.ro

Foto: www.ovidan.ro
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1,5 Lei

Întâlnire i întrunire marianist  în Beiu
Întâmpinarea serb rii Adormirii Maicii Domnului i 

Ridic rii ei la Ceruri s-a s vâr it, în Biserica „S  n ii Trei 
Ierarhi” din Beiu , joi 13 august prin binecuvântatul eve-
niment pe care-l numim: „întâlnire i întrunire marianist ”.

Evenimentul a început printr-o Sfânt  Liturghie 
concelebrat  de p rintele protopop Zorel Zima i vicarul 
parohial Slobodnic Iosif, al turi de preo ii: Ghiurc  Emil, 
paroh de tei, paroh Bo a Mircea, paroh de Ioani , Bo a 
Marius, paroh de Pocola, Oprea Ionu , paroh de Petrani, 
Licu a Narcis, paroh de Gr dinari, Taichi  Marius, paroh 
de Dr goteni. Am participat, într-un num r destul de mare, 
mariani ti din parohiile tei, Beiu , Petrani i Gr dinari.

Din partea Reuniunii Mariane de nivel Eparhial a 
participat doamna Otilia B laj, pre edinta asocia iei, i dom-
ni oara Domu a Ligia, membr  a comitetului de conducere.

Semantica cuvintelor ne spune c  a fost o întâlni-
re, deoarece s-a petrecut o întrevedere a mariani tilor din 
protopopiatul Beiu . Dar nu a fost doar atât; nu am fost la 
acel eveniment doar pentru a a  a de prezen a celorlal i. 
Am fost acolo pentru „a ne uni la un loc”, pentru „a ne 
însuma” adic  pentru o întrunire marianist .

Pe steagul Reuniunii Mariane „Sfânta Maria” ar-
borat în fa a noastr  sunt înscrise dou  date istorice: 1920 
i 17.08.1997. Cu voia min ii i îng duin a spiritual  ne 

imagin m ad ugarea a înc  dou  date istorice: 1914 i 13 
august 2015.

Privind cele patru date avem ansa s  tr im, prin 
evocarea lor, o întrunire istoric : în anul 1914, Episcopul 
de Sfânt  amintire, Demetriu Radu, binecuvânta în  in area 
Reuniunii Mariane în eparhia de Oradea; la numai ase ani 
distan , în 1920 lua na tere Reuniunea Marian  „Sfânta 
Maria” din Protopopiatul Beiu . În anul 1997, luna august 
se întâmpla fericita reîn  in are a Reuniunii Mariane, des  -
in at  la modul legalit ii vremurilor de regim comunist. i 
iat , 13 august 2015, întrunirea mariani tilor din Protopo-
piat. Acum este momentul s  accept m termenul de întru-
nire, prin însumare a celor trei timpuri, numite de Sfântul 
Augustin: „prezentul timpului trecut”, memoria trecutului 
(1914, 1920, 1997), apoi „prezentul timpului prezent”, con-
templare i înf ptuirea (13 august 2015) i desigur „pre-
zentul timpului viitor”, adic  a teptarea, am spune noi, prin 
f ptuire a existen ei viitoare.

Evenimentul a fost o întrunire i datorit  cuvântu-
lui PSS Virgil, transmis de p rintele Zorel, care a venit 
spre noi întru însumare i îmb rb tare.

Tema întrunirii marianiste, anun at  din timp printr-
un a   sugestiv, prevestitor i povestitor de abord ri pro-
funde - „Sfânta Fecioar  Maria, model de ascultare,  deli-
tate i misiune” - a fost sus inut  i trimis  spre mariani tii 
prezen i într-o medita ie personal  de c tre p rintele Zorel. 
Lingvistica prezent rii a creat un cadru emo ional deose-
bit. Masa de unde au cuvântat vorbitorii nu a fost o mas  
de prezidiu. Ornat  în alb i albastru, în prezen a statuetei 
S  ntei Fecioare Maria a fost o mic  agor  sau poate mai 
bine sugerat, o ni  a credincio ilor, un amvon de unde se 
transmite emo ii, sentimente, tr iri spirituale. 

P rintele Zorel a propus spre medita ii modelul S  n-

tei Fecioare Maria: model de ascultare („Fie mie dup  cu-
vântul t u!”). Acel „Fiat”, r spuns al Mariei, care trebuie 
s   e un r spuns al întregii omeniri, un r spuns personal al 
 ec ruia prin credin  i d ruire, a fost ilustrat prin repro-

ducerea pictat  din partea stâng  de sus a a  ului. Repro-
ducerea imaginii „Nun ii de la Cana” din centrul de sus al 
a  ului, ne-a introdus în medita ia celui de-al doilea model 
al S  ntei Fecioare Maria – model de misiune. Sfânta Fe-
cioar  Maria este „o prim  misionar ”, prin împlinirea du-
blei dimensiuni a misiunii primordiale a ei, cea a „materni-
t ii” ei: trupeasc  i spiritual . Prin acel îndemn „Face i ce 
v  va spune” ea c l uze te omenirea spre Cristos i îl face 
prezent. Este o provocare i pentru noi de a ne însu i aceas-
t  maternitate spiritual , prin vorbele i faptele noastre din 
care s  str luceasc  lumina lui Cristos. Modelul  delit -
ii, ilustrat în colaj în partea dreapt  a a  ului, ne vorbe te 

despre „o mam   del  care dup  ce a consim it na terea 
lui Cristos în lume, cons  n e te i jert  rea Lui pe Cruce, 
pentru mântuirea noastr ”; dincolo de dureri continu  s  
cread  i s  împlineasc  cuvântul Domnului. 

Modelul de ascultare,  delitate i misiune, trebu-
ie urmat de to i cre tinii i îndeosebi de c tre mariani ti. 
P rintele îi îndemna pe mariani ti i pe preo ii r ma i la 
aceast  reculegere, s  înf ptuiasc  cuvintele Fericitului 
monsenior Vladimir Ghika: „D  tot ceea ce ai, d  tot ceea 
ce e ti, când nu mai ai nimic, d  ceea ce po i înc  s  dai: 
pe Dumnezeu!”.

Doamna Otilia B laj insista în cuvântul domniei 
sale asupra modalit ilor de conjugare, de împletire i îmbi-
nare a modului de ascultare,  delitate i misiune, dar i cel 
de umilin  i virtute, cu practica marianist , ca i asocia ie 
a Bisericii, precum i cu existen a particular  a membrilor 
ei. Reuniunea Marian  este „o asocia ie a rug ciunilor, dar 
i a ac iunilor”, având în vedere responsabilit ile mari pe 

care le are asocia ia ast zi „într-o lume secularizat  care îl 
refuz  pe Dumnezeu, îl izgone te din via a omului”.

Domni oara Domu a Ligia subliniaz  spusele 
doamnei Otilia B laj prin exempli  c ri din via a Bisericii 
Greco-Catolice. 

M rturisirea doamnei D r b neanu Mariana Tatia-
na, pre edinta Reuniunii Mariane din protopopiat vine ca 
i un fel de corolar a celor spuse înainte. Prin îng duin a 

lui Isus Cristos, mijlocirea S  ntei Fecioare Maria i cu 
sprijinul sfatului preotului confesor din aceast  zi, ajunge 
la o concluzie a certitudinii credin ei. Prezint  o iconi  a 
S  ntei Fecioare Maria cu inima str puns  de cele apte 
s bii, cununa de spini i cele trei piroane. Cu toate acestea 
i împreun  cu lacrimile de pe obraz, Maica Domnului 

este Preafericit . În fa a greut ii grave, familiale doamna 
ascult  cuvântul preotului „încredin a i-v  S  ntei Fecioa-
re” i urmeaz  modelul ei.

13 august 2015, o zi cu adev rat marianist , s vâr-
it  în Protopopiatul Beiu  s-a  nalizat într-o cons  n i-

re c tre Preacurata Fecioara Maria, în cânt ri mariane i 
obi nuita agap  cre tin  cu d ruirea marianelor.

Ioan D R B NEANU


