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PREASFIN ITE P RINTE
Cuvintele Evangheliei de ast zi  r sun  în su  e-

tul i în via a noastr  ca un ecou: „oricine  voie te s  
vin  dup  Mine s  se lepede de sine, s - i ia crucea i 
s -MI urmeze Mie” [Mc 8,34 ]. 

Este o chemare din adâncul istoriei, dar i din  
adâncul inimii Domnului nostru, Isus Cristos, adresat  
în mod personal  ec rei persoane care î i face din Cru-
cea Domnului o cale de via , o cale de existen  i de 
 in are.

Sunt bucuros s  V  scriu aceste cuvinte acum, 
când aniversa i 320 de ani de la atestarea o  cial  a Epi-
scopiei Ortodoxe de Oradea, i s  V  con  rm c  V  
sunt aproape în rug ciune, c  V  sunt aproape în tr ire 
duhovniceasc  în acest moment de bucurie al Eparhiei 
pe care, cu onoare i cinste, o p stori i.

Suntem sub vremi i nu tim ce ne aduce ziua de 
mâine, deci este foarte important s   m „uni i în cuget 
i în sim iri”. Domnul este st pânul istoriei i el condu-

ce destinele noastre, ale Bisericii, ale na iunilor i ale 
popoarelor, de aceea este foarte important s  citim sem-
nele timpurilor în drumul nostru spre Mântuire.

Fie ca Domnul s  binecuvânteze Episcopia 
Ortodox  de Oradea, pe P storul i clerul ei, pe to i 
credincio ii pe care-i p stori i, iar Maica Sfânt  s  V  
ocroteasc  mereu.

Cu fr easc  dragoste în Cristos, 
+ Virgil Bercea

În anul 2015, Anul omagial al misiunii parohiei 
i m n stirii azi i Anul comemorativ al Sfântului Ioan 

Gur  de Aur i al marilor p stori de su  ete din eparhii 
în întreaga Patriarhie Român , Episcopia Ortodox  Ro-
mân  a Oradiei se a   la fericit ceas aniversar, cu prile-
jul împlinirii a 320 de ani de la atestarea documentar  
o  cial , prin Diploma leopoldin  de conferire a privile-
giilor ilirice, din anul 1695.

La acest moment jubiliar, Episcopia Oradiei a 
organizat, cu binecuvântarea Preas  n itului P rinte So-
fronie, Episcopul Oradiei, în perioada 19-20 septem-
brie 2015, un bogat program liturgic i festiv, la care 
sunt a tepta i s  participe ierarhi ai Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, dar i din Biserica Ortodo-
x  a Serbiei, o  cialit i centrale i locale, precum i un 
mare num r de credincio i din Oradea i Bihor.

www.eparhiaortodoxaoradea.ro
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Isus ne invit  s  ne pierdem propria via  pentru El
13.09.2015

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus

www.catholica.ro

Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
Evanghelia de ast zi ni-l prezint  pe Isus care, 

în drum spre Cezareea lui Filip, îi întreab  pe discipoli: 
„Lumea, cine spune c  sunt Eu?” (Mc 8,27). Ei r spund 
ceea ce spunea lumea: unii îl consider  Ioan Botez torul 
înviat, al ii Ilie sau unul dintre marii profe i. Lumea îl 
aprecia pe Isus, îl considera un „trimis al lui Dumne-
zeu”, dar înc  nu reu ea s  îl recunoasc  drept Mesia, 
acel Mesia prevestit i a teptat de to i. Isus îi prive te pe 
apostoli i întreab  iar i: „Dar voi, cine spune i c  sunt 
eu?” (v. 29). Iat  întrebarea cea mai important , cu care 
Isus se adreseaz  direct celor care l-au urmat, pentru a 
veri  ca credin a lor. Petru, în numele tuturor, exclam  
cu sinceritate: „Tu e ti Cristosul” (v. 29). Isus r mâne 
uimit de credin a lui Petru, recunoa te c  ea este rod al 
unui har, al unui har special al lui Dumnezeu Tat l. i 
atunci reveleaz  deschis discipolilor ceea ce îl a teapt  la 
Ierusalim, adic  „Fiul Omului trebuia s  sufere mult… 
s   e ucis i, dup  trei zile, s  învie” (v. 31).

Auzind aceasta, acela i Petru, care tocmai a m r-
turisit credin a sa în Isus ca Mesia, este scandalizat. Îl 
ia deoparte pe Înv tor i îl ceart . i cum reac ioneaz  
Isus? La rândul s u îl ceart  pe Petru pentru aceasta, cu 
cuvinte foarte severe: „Mergi în urma mea, Satan !” 
– îi spune Satan ! – „c ci nu te gânde ti la cele ale lui 
Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor” (v. 33). Isus î i d  
seama c  în Petru, ca în ceilal i discipoli – i chiar în  -
ecare dintre noi! – harului Tat lui i se opune ispita celui 
r u, care vrea s  ne distrag  de la voin a lui Dumnezeu. 
Vestind c  va trebui s  sufere i s   e omorât pentru 
ca apoi s  învie, Isus vrea s  îi fac  pe cei care îl ur-
meaz  s  în eleag  c  El este un Mesia umil i servitor. 
Este Servitorul ascult tor fa  de cuvântul i de voin a 
Tat lui, pân  la jertfa complet  a propriei vie i. Pentru 
aceasta, adresându-se întregii mul imi care era acolo, 
declar  c  acela care vrea s   e discipolul S u trebuie 
s  accepte s   e servitor, a a cum El s-a f cut servitor, 
i avertizeaz : „Dac  cineva vrea s  vin  dup  Mine, s  

renun e la sine, s  î i ia crucea i s  m  urmeze” (v. 35).
A-l urma pe Isus înseamn  a lua propria cruce 

– to i o avem… – pentru a-l înso i pe drumul s u, un 
drum incomod care nu este cel al succesului, al gloriei 
trec toare, ci acela care conduce la adev rata libertate, 
care ne elibereaz  de egoism i de p cat. Este vorba 
de a realiza un refuz clar al acelei mentalit i lume te 
care pune propriul „eu” i propriile interese în centrul 
existen ei: dar nu este ceea ce vrea Isus de la noi! În 
schimb, Isus ne invit  s  ne pierdem propria via  pen-
tru El, pentru Evanghelie, pentru a o primi reînnoit , 
realizat  i autentic . Suntem siguri, gra ie lui Isus, c  
acest drum conduce la sfâr it la înviere, la via a deplin  
i de  nitiv  cu Dumnezeu. A decide s  îl urm m pe El, 

Înv torul i Domnul nostru care s-a f cut Slujitor al 
tuturor, cere s  mergem în urma Lui i s  îl ascult m cu 
aten ie în Cuvântul S u – aminti i-v : a citi în  ecare zi 
un text din Evanghelie – i în Sacramente.

Exist  tineri aici în pia : tineri i tinere. Eu v  
întreb: a i sim it voin a de a-l urma pe Isus mai îndea-
proape? Gândi i-v . Ruga i-v . i l sa i ca Domnul s  
v  vorbeasc . Fecioara Maria, care l-a urmat pe Isus 
pân  la Calvar, s  ne ajute s  puri  c m mereu credin a 
noastr  de false imagini ale lui Dumnezeu, pentru a ad-
era pe deplin la Cristos i la Evanghelia sa.

Dup  Angelus, Sfântul P rinte a spus urm toarele:

Iubi i fra i i surori,
Ast zi, în Africa de Sud, este proclamat fericit 

Samuel Benedict Daswa, tat  de familie, ucis în 1900 
– în urm  cu doar 25 de ani – i ucis datorit   delit ii 
sale fa  de Evanghelie. În via a sa a demonstrat mereu 
mare coeren , asumând curajos atitudini cre tine i re-
fuzând obiceiuri lume ti i p gâne. M rturia sa s  ajute 
în special familiile s  r spândeasc  adev rul i cari-
tatea lui Cristos. i m rturia sa se une te cu m rturia 
atâtor fra i i surori, tineri, b trâni, adolescen i, copii, 
persecuta i, alunga i, uci i pentru c -l m rturisesc pe 
Isus Cristos. Tuturor acestor martiri, Samuel Benedict 
Daswa i lor tuturor, le mul umim pentru m rturia lor 
i le cerem s  mijloceasc  pentru noi.

V  salut cu afect pe voi to i, romani i pelerini 
care provin din diferite ri: familii, grupuri parohiale, 
asocia ii. Salut credincio ii din dieceza de Freiburg, 
asocia ia „Copacul lui Zaheu” din Aosta, credincio ii 
din Corte Franca i Orzinuovi, Ac iunea Catolic  Co-
pii din Alpago i grupul de motocicli ti din Ravenna. 
Salut profesorii temporari veni i din Sardinia i doresc 
ca problemele din lumea muncii s   e înfruntate inând 
cont în mod concret de familie i de exigen ele sale. 
Tuturor urez o duminic  frumoas . i v  rog, nu uita i 
s  v  ruga i pentru mine! Poft  bun  i la revedere!
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Otilia B LA

August Treboniu Laurian - 205 de ani de la na tere

(continuare în pag. 5)

,,Pe când a venit Laurian la noi […] lipsea o 
îndr zneal , un ideal mare, care s  smulg  aceast  
societate i s-o arunce mai departe”, spune N. Iorga 
evocându-i personalitatea distinct . i marele înv at 
continu : ,,Laurian a fost acest mare îndr zne . Visul 
lui era crearea unei Rome nou  cu acest material ro-
mânesc pe care-l credea vrednic s  dea o asemenea 
oper . Prin limb , prin amintiri era s  fac  aceast  mi-
nune. i spre a imprima mi carea, el î i alese, ca i La-
z r, singurul punct de plecare solid pentru o asemenea 
fapt : coala”.

Dar cine este August Treboniu Laurian? Între-
bare destul de di  cil  pentru genera iile mai noi.

La ceas aniversar, la 205 de ani de la na tere, s  
încerc m s  ridic m o punte peste timp, s -l reg sim 
i s -l cunoa tem.

Este  ul preotului greco-catolic din comuna Fofel-
dea din apropierea Sibiului, preotul Pavel Trifan, nume 
devenit prin latinizare Paul Treboniu. Copilul, Augustin 
Trifan, devine, tot prin latinizare, August Treboniu.

A crescut în spiritul Bisericii Blajului, în cânte-
cul troparelor i în oaptele rug ciunii. Unul din fra ii 
s i va deveni preot i va continua apostolatul p rinte-
lui în Fofeldea. 

Toat  familia avea o pasiune: cititul. Se spune 
c  August a crescut cu cartea pe mas  i de mic cuno -
tea de la tat l s u istoria românilor.

Urmeaz  ,, coala Normal  German ” din Sibiu 
i ,,Facultatea de Filozo  e” din Cluj. La Viena i apoi 

la Gottingen, studiaz , la ,,Institutul Politehnic”, tiin-
ele  zice, matematica i astronomia.

A participat la Revolu ia din 1848 din Ardeal, 
 ind la 3/15 mai la Adunarea Na ional  de pe Câmpia 

Libert ii din Blaj.
În anul 1859 îl reg sim la Bucure ti, în rândul 

celor ce luptau pentru Unirea Principatelor.
Între 1851-1852 a fost în fruntea delega iei care 

a prezentat Împ ratului Franz Joseph cererea pentru 
respectarea drepturilor promise românilor în 1848.

În 1842 Principele Alexandru Ghica al Munteniei 
îl cheam  la Bucure ti, unde, între 1842-1848, va   pro-
fesor de  lozo  e i latin  la Colegiul ,,Sfântul Sava”. 

Câ iva ani mai târziu, în 1852, Principele Gri-
gore Ghica al Moldovei, îl cheam  la Ia i, îl nume te 
inspector general al înv mântului. În aceast  calita-
te, va reorganiza întregul înv mânt i va introduce 
limba latina disciplin  obligatorie pentru colile din 
ambele Principate. 

C rturarul ardelean aducea celor de peste mun i 
crezul colii Ardelene, d ruirea pân  la jertf . Lipseau 
manuale, le-a lucrat, le-a pus în mâinile elevilor i, prin 
ele, adev rurile prin care coala Ardelean  a format con-

tiin a na ional  a românilor: originea roman  a popo-
rului, latinitatea limbii române, continuitatea poporului 
român în spa iul fostei Dacii i idealul unit ii românilor. 
Astfel, de la Treboniu Laurian a r mas opera ,,Istoria ro-
mânilor”, trei volume, i manuale de geogra  e.

Marele c rturar a fost i profesor de literatu-
r  român  la Facultatea de Litere a Universit ii din 
Bucure ti, decan i director al Bibliotecii Centrale 
Universitare.

În 1861 este printre fondatorii ,,Asocia iei 
Transilvania pentru Literatura Român  i Cultura Po-
porului Român” - ASTRA.

Împreun  cu Nicolae B lcescu, în 1845, scoate 
prima revist  de istorie româneasc : ,,Magazinul isto-
ric pentru Dacia”, revist  destinat  tuturor românilor, 
purt toare de înalte idealuri i adev rat patriotism.

Între 1871-1876, în colaborare cu I. C. Massim, 
i el profesor la Colegiul ,,Sfântul Sava”, la cererea 

,,Societ ii Academice Române”, a publicat ,,Dic io-
narul limbii române” (1873-1877), în dou  volume.

În secolul al XIX-lea constituirea limbii literare 
a avut caracterul unei lupte, ,,nu numai din pricina con-
tradic iilor  re ti dintre nou i vechi, ci i datorit  exa-
ger rilor într-o direc ie sau alta”, dintre excesul de ne-
ologisme ( i barbarisme) i purism excesiv. O serie de 
c rturari din Transilvania, forma i în ideile i spiritual 
Scolii Ardelene, s-au str duit, exagerând, s  dea limbii 
române un pro  l pur latin. A a a luat na tere ,, coala 
latinist ”, care a câ tigat adep i i în cel mai înalt for 
cultural, Academia Român , sub auspiciile c reia se va 
tip ri ,,Dic ionarul limbii române” a lui Treboniu Lau-
rian i Massim, lucrare din care sunt eliminate cuvin-
tele nelatine i trecute în al treilea volum, ,,Glossariu”.
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(urmare din pag. 4)

Confrunt rile în materie de limb  erau puterni-
ce  latini tii optau pentru scrierea etimologic  i înlo-
cuirea alfabetului chirilic cu cel latin - scrierea cu lite-
re latine, în Transilvania, s-a introdus cu mult înainte 
datorit  colii Ardelene. Dincolo de mun i procesul 
era mai greu, se opunea Biserica Ortodox , adept  a 
slavonismului.

Direc ia cea corect  în materie de limb  a fun-
damentat-o Titu Maiorescu. El a sus inut i datorit  
lui s-a impus scrierea fonetic  i ortogra  a în care 
scriem i ast zi. În privin a neologismelor,Titu Ma-
iorescu a  rma ,,…sunt numai atunci de primit când 
ne lipse te cuvântul în limba de pân  acum, iar ide-
ea trebuie neap rat introdus ”. În privin a slavonis-
melor, ,,acolo unde pe lâng  cuvântul slavon exist  
cuvânt român, cuvântul slavon trebuie îndep rtat i 
cuvântul român p strat. Vom zice deci binecuvântare 
i nu blagoslovenie”, i exemplele continu . Se tie 

c  slavonismele au intrat în limba noastr  prin Bise-
rica Ortodox . R spunsul la exager rile curentului 

latinist au fost date.
Întorcându-ne la August Treboniu Laurian, el 

r mâne o mare personalitate a culturii noastre c reia 
i-a dat tot ce a putut, adesea i jertfa. A pus pietre de 
temelii unde trebuia, a fost membru fondator al Aca-
demiei Române,  lolog, istoric, profesor, publicist i 
om politic. Peste tot unde se vede progresul culturii 
noastre, în umbr  putem reg si chipul s  os al celui 
care a d ruit i el munc  i via .

,,Dic ionarul” l-a f cut , poate, s  se cread  un 
învins. ,,Învin ilor nu li se ridic  statui…doar pe mor-
mântul uitat, picur  lacrimi”, spune N. Iorga. Dar Au-
gust Treboniu Laurian nu a fost un învins, p cat c  s-a 
stins cu aceast  am r ciune care i se zb tea în su  et. 
Vizionarul suferea pentru c  ,,limba r mase vulga-
r , scrisul se p strase barbar, Roma viitoare tot nu se 
apropia de p mânt. Su  etul se lovi de aceast  realitate 
nevrednic  i se stinse” (N.Iorga).

Numele lui August Treboniu Laurian este îns  
înscris de  nitiv în valorile mari ale culturii noastre.

Colegiul Ponti  -
cal „Pio Romeno” este 
locul emo iilor, între-
b rilor, speran elor. Noi 
alumni din România au 
f cut acum cuno tin  
cu Roma. Opt studen i 
(trei din Arhieparhia de 
Alba Iulia i F g ra , 
doi din cea de Oradea, 
unul din Eparhia de 
Lugoj, unul din Epar-
hia de Cluj-Gherla i 
în premier , unul din 
tân ra Eparhie „Sfân-
tul Vasile cel Mare” de 
Bucure ti) au început 
luni, 24 august, cursul 
intensiv de limb  italia-
n . Vor   câteva s pt -
mâni solicitante care îi 
vor preg ti pentru via a 
roman , deschizându-le astfel por ile cunoa terii unui 
nou univers cultural, acesta cuprinzând atât latura Uni-
versitar , dar i cea socio-uman . Determinarea lor nu 
lipse te, dar vor avea nevoie de rug ciunile celor din 
ar  i ale tuturor oamenilor de bun credin , acestea 

constituind suportul spiritual necesar oric rui student 
la început de drum.

Cu to ii ne întreb m: Sunt ace ti tineri înseta i de 
Cristos? Sunt cei de acas  preg ti i s -i primeasc  în 

Un nou început

spiritul lacrimilor paterne ale Apostolului Pavel? R s-
punsul depinde numai de ei i de seriozitatea cu care 
vor trata aceast  ans  unic  în via , de a studia în 
Roma, c l uzi i pân  aici de Spiritul Sfânt. S -l rug m 
pe Domnul, „P rintele luminilor”, pentru ca, prin mij-
locirea Preacuratei Fecioare Maria, s -i ocroteasc  pe 
drumul renun rii de sine, al slujirii i al vie ii „ascunse 
cu Cristos în Dumnezeu”!

http://pioromeno.com
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Ca de  ecare dat , i în acest 
an a avut loc în Italia, Campusul 
Ecumenic la Loreto. Aceast  a ap-
tea edi ie s-a desf urat între 29 iulie 
– 5 august la Centrul Ioan Paul II, 
condus de don Paolo Volpe. Aici au 
fost reprezentate 4 ri, respectiv 4 
confesiuni religioase: România (gre-
co-catolici i ortodoc i), Ungaria 
(greco-catolici), Suedia (luterani) i 
Italia (romano-catolici). Împreun  
am fost 144 de participan i. 

Tema Campusului din acest 
an a fost “perlele vie ii”. Aceast  
tem  a fost propus  de delega ia sue-
dez  i are ca fundament un moment 
din via a episcopului luteran Martin 
Lonnebo. Se spune c  din cauza unei 
furtuni violente el a fost blocat pe o 
insul  greceasc  pentru mai multe 
zile. În timp ce era acolo a avut o 
viziune în care i se spunea s  creeze o br ar  cu per-
lele vie ii pentru a   folosit  ca instrument al diferite-
lor confesiuni religioase pentru rug ciune i medita ie. 
Aceast  br ar  are 18 perle dintre care una este perla 
lui Dumnezeu, ase sunt perle ale t cerii, una este perl  
a Eu-lui, una este perl  a botezului, una a de ertului, 
una a senin t ii, dou  a iubirii, trei sunt perle ale secre-
tului, una este perl  a întunericului i una a învierii. În 
 ecare zi am meditat asupra uneia dintre aceste perle. 

Programul de obicei începea la ora 8 în  ecare 
zi cu rug ciune, apoi mic dejun, conferin  având ca 
tem  perla din acea zi, apoi discu ii pe grupuri, rug ciu-
nea luminii i prânz. Dup  masa era timp liber pân  la 
16.30 iar apoi din nou discu ii, rug ciune i cina. Seara 
erau propuse diferite laboratoare (workshopu-uri) prin-
tre care dans, cor, clown therapy i altele. 

Idea organizatorilor Campusului a fost s  pun  
împreun  persoane din diferite ri i cu modalit i di-
ferite de a tr i iubirea lui Dumnezeu, pentru a se bucura 
de aceast  iubire a lui Dumnezeu care se arat  în atatea 
rituri diferite. Culturi diverse, mul i tineri plini de entu-
ziasm i preo i, voluntari i animatori care s-au pus în 
slujba lui Dumnezeu i a tinerilor, aceasta au însemnat 
zilele petrecute la Loreto. 

Grupul Eparhiei de Oradea a fost condus de p -
rintele Paul. Pentru mul i a fost prima dat  când mer-
geau la Campus Ecumenic de la Loreto. La întoarcere 
to i erau cu zâmbetul pe buze i cu promisiunea în ini-
m  c ... “voi merge i la anu”.

Din ceea ce ei au tr it la Loreto au vrut s  împ r-
t easc  i cu noi câte ceva. 

„Acest campus m-a ajutat s  îmi fac prieteni din 

România, Suedia, Ungaria i Italia. De asemenea m-a 
ajutat s   u mai deschis  cu cei din jurul meu i s  
accept p rerile  ec ruia. Cel mai impresionant loc a 
fost Bazilica, lucul în care am reu it s   u doar eu cu 
Dumnezeu i s  îmi dau seama c  nu conteaz  unde te 
a  i, Domnul este mereu cu tine.” Micl u  Zorela

“A fost o experien  foarte interesant , cu multe 
activit i (mi-au pl cut mult discu iile pe grupuri). Am 
încercat s  vorbesc în nu tiu câte limbi dar nu mi-a 
ie it. A fost o zon  superb  i locurile vizitate au fost de 
vis”. Por an Cristina

„Am cunoscut mul i oameni i am r mas uimit  
cât de frumos am rela ionat. M  bucur enorm c  am 
r mas cu amintiri frumoase i c  am putut lega priete-
nii noi. De asemenea aceas  experien  m-a determi-
nat s  m  gândesc mai mult la dimensiunea spiritual  
a lucrurilor, i s  privesc diferit ceea ce mi se întâmpl  
zilnic.” Marin Carina

„Îi mul umim bunului Dumnezeu pentru aceast  
posibilitate de a-L recunoa te în persoane diferite i 
de a-L ruga în diferite limbi i în modalit i diverse. Îi 
mul umim i pentru noile prietenii pe care am reu it s  
le leg m acolo i care continu . Mul umim i directorul 
Centrului Ioan Paul II, don Paolo Volpe i p rintelui 
don Francesco Pierpaoli pentru primirea c lduroas . 
De asemenea mul umim voluntarilor i animatorilor”. 

„Ce poate   mai frumos decât s  stai o s pt mâ-
n  întreag  al turi de tineri i persoane minunate, de 
diferite confesiuni i împreun  s -L lauzi i s -L prea-
m re ti pe Dumnezeu?!”  Alexandra Cristina Szucs

Biroul Pastoral

Campusul Ecumenic de la Loreto
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Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2015
OCTOMBRIE

Universal : Pentru ca s   e dezr d cinat tra  cul de persoane, form  modern  de sclavie. 
Pentru evanghelizare: Pentru ca, având spirit misionar, comunit ile cre tine din continentul asiatic s  vesteas-

c  evanghelia celor care înc  o a teapt .

În perioada 22-25 august 2015 
s-a desf urat la Presov, în Slovacia, 
prima întâlnire a responsabililor i for-
matorilor seminarelor greco-catolice 
din Europa. Cu acest  ocazie au par-
ticipat invita i din Germania, Ucraina, 
Ungaria i România, cu speran a ca, în 
viitor, acest orizont s   e cât mai larg i 
îndreptat spre toate seminarele greco-
catolice. Au participat Pr. Oleksandr 
Petrynko, rectorul Colegiului Oriental 
din Eichstätt – Germania, Pr. Thomas 
Kremer, vicerectorul aceluia i colegiu, 
Pr. Ihor Boyko, rectorul Seminaru-
lui Greco-catolic din Lviv – Ucraina, 
Pr. Mikhaylo Lesiv, vicerectorul Se-
minarului din Lviv, Pr. Soltesz Janos, 
rectorul Seminarului din Nyregyhaza 
– Ungaria, Pr. Miklos Verdes, prefect al aceluia i semi-
nar, rectorul Seminarului din Uzhgorod - Ucraina, Pr. 
Anton Cioba, rectorul Seminarului din Oradea, Florin 
Bode, vicerectorul Seminarului din Oradea, împreun  
cu gazdele noastre Pr. Miroslav Dancak, rectorul Se-
minarului din Presov, Pr. Iozef Urvinitka, vicerectorul 
Seminarului din Presov, precum i ceilal i formatori ai 
seminarului.

Cele patru zile, bogate i diversi  cate, s-au 
desf urat dup  urm torul program: Sâmb t  22.08 – 
sosirea invita ilor, participarea, împreun  cu PS. Jan 
Babyak, Arhiepiscop i Mitropolit al Bisericii Greco-
Catolice din Slovacia i PS John Stephen Pazak, epi-
scopul comunit ii greco-catolice slovace din Canada, 
la consacrarea noii biserici de lemn din Lutina, o a e-
zare a  at  la circa 30 de kilometri de Presov i unde 
activeaz  o important  comunitate greco-catolic  din 
Slovacia.

Duminic , 23 august, în diminea a zilei am par-
ticipat la liturghia solemn  din aceea i localitate, cu 
ocazia s rb torii Adormirea Maicii Domnului, cele-
brat  de Înalt Preas  n itul Jan Babyak, împreun  cu 
PS John Stephen Pazak, IPS Kocsic Fülöp, Mitropo-
litul Arhieparhiei de Hajdúdorog – Ungaria, PS Peter 
Rusnák episcop de Bratislava, PS Milan Chautur, epi-
scop eparhial de Košice, dup  care am luat prânzul i 
am f cut o scurt  vizit  a bazilicii. Dup  întoarcerea la 

Presov, a avut loc cina, în timpul c reia  ecare rector 
de seminar a f cut o scurt  prezentare a seminarului pe 
care îl reprezint . 

Luni 24 august, în cursul dimine ii a avut loc ple-
carea spre Litmanova, un important centru de pelerinaj 
marian al Eparhiei de Presov, unde la ora 10.30 a avut 
loc Sfânta Liturghie. Dup  prânz, au avut loc cele dou  
conferin e propuse de organizatori: Paternitatea spiri-
tual  în Biserica antic , sus inut  de Pr. Marko Durlak, 
unul dintre p rin ii spirituali ai seminarului din Presov 
i Formarea so iilor viitorilor preo i, sus inut  de Juraj 

Terek, prefect al Institutului Teologic Interna ional din 
Trumau - Austria, la sfâr itul c rora au avut loc discu ii 
i alte interven ii pe aceste teme. 

Mar i, 25 august, dup  Sfânta Liturghie de la 
orele 7.15, am vizitat cl direa Curiei Episcopale din 
Presov, înso i i  ind de IPS Jan Babyak, care ne-a f cut 
i o scurt  prezentare a istoriei i situa iei Bisericii Gre-

co-Catolice din Slovacia. În  nal, to i cei prezen i am 
fost înso i i de c tre PS Milan Lach, episcop auxiliar 
de Presov i de c tre Pr. Peter Sturak, decanul Facult -
ii de Teologie din Presov, într-o scurt  vizit  a cl dirii 

universit ii recent renovate. 
Cu acordul unanim al participan ilor, s-a hot rât 

ca urm toarea întâlnire de acest gen s  se desf oare anul 
viitor în perioada 24-27 august, în România, la Oradea.

Florin BODE

Întâlnirea formatorilor seminarelor greco-catolice din Europa
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PASTILA  CREDIN EI
(XI)

Ioan D R B NEANU

 12. DRUMUL DAMASCULUI  -
 DRUMUL  FIEC RUIA I AL TUTUROR

Personajele i personalit ile biblice de dincolo i 
de dincoace de cei 2000 de ani de cre tinism aduc spre 
noi pro  luri caracterologice i temperamentale diverse. 
R zbun tori i colerici ca i Cain, care l-a ucis pe Abel 
din invidie i r utate. Cump ta i, ascult tori în Cuvântul 
Domnului precum Avraam ori Noe. P rtinitori ca i Re-
beca so ia lui Isaac, care-l îndr gea mai mult pe  ul Iacov 
decât pe Esau. În el tori, capabili de viclenie i per  die ca 
i acea i Rebeca i Iacov care-l p c lesc pe b trânul Isaac, 

slab v z tor, recurgând chiar la substituiri de persoan , Ia-
cov dându-se drept Esau. Sângero i, asasini precum fra ii 
lui Iosif care pl nuiau omorârea acestuia. Dar i iert tori, 
în elep i i blânzi ca i Iosif, Samariteanul milostiv, Isus 
P storul cel Bun, cele cinci fecioare în elepte etc.

Desigur exemplele ar putea continua i poate 
p tima ii taxonomiilor ori al statisticilor ar îndr zni, 
împin i de dorin a exerci iului intelectual s  întoc-
measc  tabele sinoptice de taxonomie caracterologic . 
În prima rubric  ar   în irui i cei st t tori i propov -
duitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, adic  Proorocii 
i Apostolii. Apoi într-o alt  rubric  oamenii - ”s  n ii 

m run i” - care au crezut i urmat Cuvântul Domnului 
i tot a a pân  la orbii, sl b nogii, paraliticii t m dui i 

de Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu. 
Urm rind vie ile acestora i mul imea eveni-

mentelor biblice, omul de ast zi are ansa uimirii, iz-
vor de întreb ri, din care vor curge uvi e de r spun-
suri  rave, contopite apoi în torente, râuri i  uvii de 
adev ruri propuse (nu impuse) rev rsate toate în marea 
în elepciunii, credin a în Sfânta Treime.

Noi cei de ast zi ne reg sim în evenimentele i 
personalit ile Bibliei. Ne înghesuim la treptele altaru-
lui, mai ales atunci când puterile trupului sl besc i ne 
sim im amenin a i. Urm m f r  clipire obiceiul Farisei-
lor, cur ind ”partea de afar  a paharului i a blidului”, 
f r  s  ne gândim c  l untrul nostru este ”plin de jefuire 
i r utate” (Luca 11: 37-54). Iuda cu s rutul i argin ii s i 

30, tr ie te în mul i dintre cei de ast zi. Vedem i acuz m 
dar nu privim cu aten ie i nu ascult m, pilda bogatului 
neîn elept, cea a sem n torului sau pilda  ului risipitor. 
Trec prin i pe lâng  noi într-o stare de acceptare pasiv , 
somnolen  spiritual , îng duit  de refuzul nostru de a re-
tr i evenimentele biblice care exist  mereu ast zi i pân  
la acel mâine ce se va opri doar la Judecata de Apoi.

Ascultând cuvântul de înv tur  despre Saul din 
Tarsul Ciliciei avem ocazia de a medita cu privire la 
convertire. Convertirea mea, convertirea celor din îm-
prejurimi, convertirea tuturor. Convertire i reconverti-
re. Pseudo-convertire ori convertire adev rat . Conver-
tibili i neconvertibili.

 Credincio i obiceiului de a pildui, de a sus ine ”te-

oria” cu evocarea întâmpl rilor reale, vom recurge i acum, 
la exempli  c ri v zute, tr ite în via a de toate zilele.

oaptele de la col ul bârfelor, vorbeau despre un 
venerabil preot greco-catolic, trecut acum la cele ve nice, 
cu profund repro  pentru c  acesta, în anii de prigoan  co-
munist  a bisericii noastre, a slujit ca i preot ortodox.

Domni i doamne posesori, i ei de oapte bâr-
 toare condamnau cu mult  sârguin  un credincios 

greco-catolic, care înainte de 1989, conducea destinele 
culturii la nivel de jude  f r  s  in  seama c  în perioada 
aizecimii, nu oricine ajungea în asemenea func ie, bla-

mându-l pentru o presupus  activitate prolecultist .
i despre cel care scrie aceste rânduri, o doam-

n  optitoare ( i nu doar dânsa), evoca activitatea de 
educa ie ateist- tiin i  c  din perioada antedecembrist . 
Din cauza acestei situa ii misionarismul laic practicat 
ast zi, at   lovit de nulitate. Cu privire la aceste dou  
st ri de fapt, subsemnatul promite o evocare printr-o 
m rturisire public  clari  catoare.

Pân  atunci îns , doamn  i domnilor jura i, des-
tul de s raci în portofoliul credin ei, permite i-ne nou , 
cei de atunci, s  bene  ciem i s  r spl tim, prin ceea ce 
credem i facem acum, bun tatea lui Dumnezeu, care 
ne-a îng duit s  tr im experien a Drumului Damascu-
lui, precum Saul din Tars i ne-a trimis pe ”uli a care se 
cheam  ”Dreapt ”.

i ast zi sunt fra i întru Cristos r t ci i, robi ai 
seculariz rii, mai ales cei tineri. Suntem convin i c  i 
pentru ace ti tineri exist  o întâlnire cu Drumul Damas-
cului chiar dac  se întâmpl  precum în versurile po-
etului Nichita St nescu (Cântec vechi de luna nou ): 
”Ie ise-n calea su  etului meu/ aiurea, din trotuare, 
Dumnezeu,/ dar seara grea de stele i de lut/ ardea pe 
str zi i nu l-am cunoscut./ În felinarele cu iz de scrum/ 
ochi de pisic -mi lic reau în drum/ i pasul greu mi se-
a ternea n tâng/ ... i  uieram, a a, ca s  nu plâng ... ”.

De la indiferentismul religios spre stre ina bise-
ricii i apoi în Biserica vie. Acesta este traseul conver-
tirii din zilele noastre.

Drumul Damascului este deschis pentru to i. i vor 
  din ce în ce mai numero i. Atât de mul i încât pu inii care 

cred c  nu au nevoie de convertire, vor r mâne în rigolele 
Drumului Damascului, de unde lumina cea str lucitoare se 
vede mai greu sau deloc. 

Drumul Damascului ne-a fost d ruit de Bu-
nul Dumnezeu de veacuri, pân  la sfâr itul veacurilor 
pentru to i, ”ml di e ale unicei vi e”, laici i persoa-
ne consacrate, femei i b rba i, copiii, tineri i b trâni, 
s n to i i suferinzi.

S -i mul umim Bunului Dumnezeu pentru Dru-
mul Damascului, pe care s -l c ut m mereu i spre care 
s  alerg m lacomi abandonând pl cerile perisabile ale 
prezentului materialist.
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IMLEU SILVANIEI – B D CIN – SIGHETU MARMA IEI
Sâmb t , 22 august 2015, la orele 14.30, 

ca în  ecare an, la Biserica Greco-Catolic  Sfânta 
Treime din imleu Silvaniei s-au întâlnit peste 80 
de tineri din toate p r ile rii pentru a porni într-o 
experien  de comuniune, comemorare, rug ciune 
i redescoperire a identit ii na ionale i religioase.

O experien  dup  care te întorci transfor-
mat! Lucrurile cap t  valoare, istoria se pip ie cu 
mâna, credin a se tr ie te intens.

Ideea acestui pelerinaj a fost fr mântat  pe 
colinele Romei în anul 1997, când p rintele Flo-
rian Gui, preot c lug r greco-catolic din Congre-
ga ia Fiii Divinei Providen e (fondat  de Sfântul 
Don Orione) încerca s  contureze un posibil tra-
seu de la imleu Silvaniei, prin B d cin (satul lui 
Iuliu Maniu), Boc a (Simion B rnu iu) i pân  la 
Sighetul Marma iei (unde -au dat via a atâ ia înseta i 
de adev r) vizitând locurile de origine ale multora din-
tre cei care au marcat istoria secolului al XX-lea lup-
tând pentru a  rmarea na ional  i religioas , cei care 
nu au f cut nici un compromis. Pentru ei lucrurile nu 
erau complicate, trebuia s  spun  da minciunii i to i 
ar   devenit mari oameni de stat, ar   r mas oameni de 
cultur , episcopi, preo i; a a au devenit pu c ria i. A 
avut rost jertfa acestor martiri? Pân  când tinerii îi vor 
c uta pot s  spun cu t rie DA!!!

A fost un moment deosebit pentru noi ca sa-i 
vedem pe ace ti tineri plini de entuziasm, bucuro i c  
s-au reîntâlnit i reîncep o aventur  al turi de tinerii cu 
care au împ rt it deja în anii preceden i aceast  ex-
perien , dar i s  cunoasc  al i tineri care fac pentru 
prima dat  aceast  experien . Doar zâmbet i bucurie 
s-a putut citi pe fe ele lor. Parc  curtea bisericii i apoi 
subsolul unde ne-am desf urat programul de organi-
zare pentru pornire a fost înfrumuse at de saluturi, îm-
br i ri, entuziasm, cântece i fericire. Cum poate s  
 e mai frumoas  biserica decât a a? Oare unde-i Dum-

nezeu, dac  nu în aceast  biseric  inundata de bucurie 
lor i a noastr , v zându-i. 

Este un lucru extraordinar c  acest pelerinaj a 
ajuns la a XVI-a edi ie i tot mai mul i tineri sunt dor-
nici s  fac  aceast  experien .

Tinerii sunt înseta i de adev r, sunt înseta i de a 
cunoa te ceea ce pe toate c ile în România actual  se 
încearc  s  li se ascund . În acest pelerinaj dau mâna 
cu istoria adev rat  i întâlnesc realitatea pur  pe care 
au tr it-o cei care au luptat pentru credin , adev r i li-
bertate, r mânând cu ceea ce aveau ca valoarea cea mai 
autentic  i profund , care nu le-a putut-o lua nimeni, 
libertatea interioar . 

Mul umim din su  et P rintelui Florian Gui, pen-
tru aceast  lec ie de istorie i catehez  f cut  pe urmele 
i pe mormintele eroilor i ale martirilor i mul umim 

acestor tineri pentru c  ne-au adus mult entuziasm prin 
vizita lor. Mul umim preo ilor i fra ilor c lug ri din 
Congrega ia Don Orione care-l sus in i-l înso esc în 
organizarea acestui pelerinaj pe p rintele Florian i 
care înc  sunt cei mai mari sus in tori a tot ceea ce în-
seamn  martiriu i sus inerea idei de redescoperire a 
acestui izvor care ar trebui s  adape din plin su  etul 
bisericii i al neamului nostru. 

Pân  nu ne vom întoarce cu adev rat la acest 
izvor, martiriul, i nu-i vom face loc s  curg  pe toa-
te cursurile i v ile acestei ri nu vom cunoa te cu 
adev rat o vindecare de tot ce a însemnat atrocitatea 
comunismului ateu. Aceast  experien  constituie o 
de teptare a con tiin ei pentru mul i dintre tinerii par-
ticipan i. Ei pot s  vad , s  perceap  i s  simt  nu a a-
zisul adev r trucat, mu amalizat, ascuns sau inoculat 
de cei care doreau s  ne controleze, ci adev rul tr it, cel 
pentru care cei care credeau în el s-au jert  t, au murit, 
n-au acceptat s  le  e luat. Ace ti tineri merg s  vad  
i s  cunoasc  oameni verticali, oameni adev ra i, oa-

meni care n-au f cut nici cel mai mic compromis atunci 
când a fost vorba de adev rul în care credeau, care nu 
s-au aplecat atunci când au tiut c  au dreptate, care nu 
au t cut atunci când li s-a comandat, pentru c  a a a 
vrut partidul, care au inut mai mult la adev r decât la 
propria via . Ace ti tineri merg s  cunoasc  i s  întâl-
neasc  Oameni. Ace ti Oameni nu sunt mor i, ei sunt 
mai vii ca oricând i pân  vor exista tineri care-i vizi-
teaz  i care vor s -i imite vor r mâne vii. În aceste zile 
se întâlnesc Oameni i Tineri, prin urmare avem viitor! 

ara aceasta are viitor. Le mul umim i unora i altora. 
Le-am dorit tinerilor un pelerinaj sfânt, profund, 

frumos, plin de roade spirituale, umane i formative, 
a a cum bunul Dumnezeu îl dore te pentru ei. 

i am cerut Domnului nostru Isus Cristos i Mai-
ca Preacurat  s -i înso easc  în calea pe care-au pornit.

Pr. Nicolae BODEA
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P rintele Matei Boil  a plecat spre Casa Tat lui

Matei Boil  s-a n scut la Blaj, la 17 aprilie 1926 
i a fost  ul profesorului Zaharia Boil  (în perioada in-

terbelic  titular al catedrei de Drept Constitu ional la 
Universitatea Regele Ferdinand din Cluj) i al Clarei 
Pop,  ica surorii lui Iuliu Maniu.

S-a f cut remarcat prin ini iativa legislativ  nr. 
243/1996 privind reglementarea folosirii l ca elor 
de cult ale Bisericii Române Unite cu Roma. Pro-
iectul senatorului Boil  prevedea folosirea în comun 
de c tre comunit ile ortodoxe i greco-catolice a 
bisericilor greco-catolice în localit ile în care exis-
t  o singur  biseric , respectiv folosirea exclusiv  a 
unei biserici de c tre comunit ile greco-catolice în 
localit ile în care exist  dou  sau mai multe l ca e 
de cult. Legea Boil -Turianu a fost tergiversat  la 
Camera Deputa ilor timp de patru ani i în cele din 
urm  respins  pe 25 septembrie 2001, în noua legis-
latur  dominat  de PDSR.

În 1945 s-a înscris la Facultatea de Drept din 
Cluj. Între 1945 i 1947 a fost membru activ în Mi -
carea studen ilor anticomuni ti (a fost secretarul Ti-
neretului Universitar Na ional r nist). Dup  termi-
narea Facult ii de Drept, în 1950, nu a fost repartizat 
nic ieri. S-a angajat ca sondor la schela petrolier  din 
localitatea Ochiuri (Târgovi te). În 1952, a fost arestat 
ca unul dintre conduc torii “reac ionari” i condamnat 
administrativ la 5 ani. A f cut 2 ani de închisoare, iar 
apoi i s-a dat domiciliu obligatoriu la Ochiuri. În urma 
memoriului semnat împreun  cu sora sa Elena, fratele 
Ioan i prietenul Nicolae Balot  a fsot condamnat la 10 
ani de închisoare. A fost eliberat în 1964 în urma decre-
tului de amnistie general pentru condamna ii politici. 
Dup  ie irea din pu c rie s-a angajat la Ochiuri, ca son-
dor, apoi la Fabrica de Ipsos din Aghire , ca tehnician 
i, în  nal, ca economist la Napochim Cluj. S-a c s to-

rit în 1965 cu Maria F rca , având patru copii. La sfatul 
episcopilor cu care a stat în pu c rie a acceptat în 1977 
s   e hirotonit preot greco-catolic. Dup  evenimentele 
din 1989 a intrat cu autoriza ia Mitropolitului Alexan-
dru Todea, în PNTcd. Între 1992-2000 a fost senator de 
Cluj din partea PN CD. 

A în  in at, în 1999, ANCD-ul (Alian a Na ional  
Cre tin Democrat ). În 2011, a în  in at Forumul Civic 
Cre tin, destinat familiariz rii liderilor politici cu exi-
gen ele cre tine în politic . 

În 2003 a primit titlul ponti  cal de Prelat Onorar, 
iar în anul 2014 a primit distinc ia „S  ntei Cruci pentru 
Biseric  i Pontif” .

„Fericiti cei morti, care mor acum in Domnul. Sa 
se odihneasca de ostenelile lor, iar faptele lor vor merge 
cu ei.” (Ap. 14,13)

Pr. Cristian BORZ

Mesajul PSS Virgil Bercea*
Preas  n ia Voastr ,
Acum se întoarce la ”Casa Tat lui” cel care a 

fost neobositul, neostoitul P rinte Matei Boil . El, Ta-
t l cel Ceresc, ast zi îl prime te în ”Împ r ia” Sa unde 
nu este nici durere, nici suspinare, ci odihna cea ve ni-
c  i via a cea adev rat . P rintele Matei Boil  a tr it o 
via  plin  de har i în acela i timp o via  zbuciumat , 
dar bogat  în împliniri – o via  oferit  familiei, Biseri-
cii Greco-Catolice i rii noastre -. 

P rintele Matei a fost  u al unei mari familii tran-
silvane, iar, prin botez,  u al lui Dumnezeu; a tr it i a 
lucrat în lume, dar nu apar inea lumii acesteia; a fost serv 
al Altarului, dar în fa a lui se închinau i îngerii; muritor 
precum noi to i, dar a tr it din plin datoria de a condu-
ce su  etele spre via a cea ve nic ; a fost un c l tor pe 
p mânt, dar ochii lui erau îndrepta i mereu spre ceruri. 
Atunci când era în facultate sau în pu c rie, cu domiciliu 
for at i iar în pu c rie, prin diversele locuri de munc  
sau mai apoi în Parlamentul României, acas  cu familia 
sau la altar, P rintele Matei i-a oferit via a Domnului 
precum prescura din care se celebreaz  Jertfa sfânt . Da, 
P rintele s-a d ruit celor din jur cu credin  i iubire, 
 ind convins c  prin S  n ia Sa se realizeaz  cuvintele 

lui Christos: „iat  eu cu voi sunt în toate zilele, pân  la 
sfâr itul veacului” (Mt 28, 20). Ast zi, P rintele pleac  
… dar r mâne cu noi în comuniunea s  n ilor i prin tot 
ce ne-a d ruit de-a lungul vie ii sale.

Bunul Dumnezeu s -l ierte, s -i fac  parte cu 
drep ii i s  îl odihneasc  în pace! Condolean e familiei 
îndoliate; condolean e Preas  n iei Voastre, Preas  n ite 
Florentin, condolean e Episcopiei de Cluj-Cherla!

Marie, Maic  Sfânt , condu su  etul P rintelui 
Matei la  ul t u Isus, pe care atât de mult l-a iubit!

+ Virgil BERCEA
* Mesajul de condolean e a fost adresat Preas  n iei Sale Florentin 
Crih lmeanu, la trecerea în ve nicie a p rintelui Matei Boil .
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O D

Fecioar , stea între fecioare, 
Regin  soare-ntre regine, 
Marie, timpul, ve nicia
De pream rirea ta sunt pline.
Puterea ta nem rginit

i slava ta nem surat , 
St pân  milostiv , lumea 
N-o va-n elege niciodat .

Oricât parfum ar strânge crinul
În salba dalbelor petale,
Oricât argint ar cerne luna
În culmea str lucirii sale;
Oricât noian de raze lucii
Ar aduna-nfocatul soare,
Nu vor putea s  stea al turi
Cu-a sufletului t u candoare.

Din veci Treimea-ntr-o fiin  
i-apus în tine a sa iubire 
i te-a menit s  fii al nostru 

Hotar de blând  dezrobire.
Tu e ti „Fântân  sigilat ” 
„Gr din -nchis ” rai de floare, 
În fa a ta i-a stins p catul
N vala sa ucig toare.

La tine-ocean de vrednicie
Cu adâncimi de azur senine,
Arhanghelul Gavril din ceruri 
Cu vestea mântuirii vine.
Iar tu te-nal i ca Mama vie ii 
În locul Evei în elate.
Tu dai p mântului limanul 
De împ care i dreptate.

Cuvântul ve nic se coboar  
În seculara lumii jale

i firea noastr  o îmbrac  
Din sânul umilin ei tale. 

i singur  gustat-ai taina
Ce n-a p truns-o nici o minte: 
Ce-s bucuriile de mam
În vraja fecioriei sfinte.

Cu în eleapta- i vorb  „fie” 
Tu pus-ai sub c lcâi deodat  
A iadului jivin  crud  . . .
Femeie binecuvântat ,
Pe-al veacurilor Rege falnic 
Tu l-ai n scut în bucurie 

i-n poala ta Isus tr it-a 
Fermec toarea sa pruncie.

Tu ai hr nit în dulci extaze 
Pe Cel ce d  bel ugul gliei, 

i-ai sprijinit la pa ii fragezi 
Pe Regele puterniciei.
Supus le-a fost ca fiu în vreme 
Al lumii d t tor de via ,
În elepciunii creatoare
I-ai dat porunc  i pova .

F ptur  suveran  în slav , 
Ca tine alt  mândr  nu e, 
Prerogativa ta august
La Dumnezeu în cer te suie.
O mam , El atotputernic, 
Mai mare a crea nu poate,
Sub sceptrul t u se pleac  omul 

i cetele de îngeri toate.

Dumnezeiasc  mam -n lume 
i în ve nicie tu e ti mam  

Hristos din tronul s u i ast zi
Cu acela i nume drag te cheam . 

i Te-a încredin at Cr ias
- Mister de îndurare nou  – 
Cere tile comori de haruri
S  ni le-mpar i ca mam  nou .

Iar tu ce porunce ti i-n rug , 
Tu vistiernic  st pân ,
Spre noi tu pururea deschis  

i inima i blânda- i mân . 
i mila o cobori în valuri 

De duio ii nem rginite
Chiar i în min ile rebele 

i-n inimile pustiite.

Spre tine deci privim ca fiii 
Ce n-au în lume mângâiere, 
Ni-i ars  inima de lacr mi

i-n chinuri via a noastr  piere. 
Dar prea e ti mare; prea e ti bun ; 
Ca la eterna s rb toare,
S  nu ne-aduni cu dor de mam , 
Dumnezeiasc  N sc toare !
          

Pr. Ioan Gârleanu

Pr. Ioan Gârleanu, OFMConv., n scut: 22 mai 
1892, hirotonit: 15 august 1922 la Assisi, decedat: 15 
martie 1944. A fost înmormântat la S b oani.

Oradea, 1 iunie 1931



12 VESTITORUL

75 de ani de la masacrul din Ip
Cele 157 de victime ale masacrului horthyst, 

desf urat în toamna anului 1940, în localitatea martir 
Ip, au fost comemorate luni, 14 septembrie, la împli-
nirea a 75 de ani de la acel tragic moment. În cadrul 
evenimentului a fost o  ciat  o slujb  religioas  de po-
menire a victimelor, au fost depuse coroane i jerbe de 
 ori la Mormântul Martirilor i la Monumentul Eroilor, 

dup  care au urmat câteva alocu iuni i un scurt pro-
gram artistic sus inut de elevii colii Gimnaziale Ip, iar 
la  nal,a avut loc de  larea g rzii de onoare. 

La manifest rile de comemorare au participat re-
prezentan i ai Institu iei Prefectului S laj, o  cialit i lo-
cale i jude ene, reprezentan i ai partidelor politice, preo i 
greco-catolici i ortodoc i, al turi de localnici i al i laici 
veni i la Ip pentru a-i comemora pe înainta ii s l jeni. O 
ceremonie similar  a avut loc pe data de 9 septembrie, la 
Treznea, o alt  localitate martir a jude ului S laj.

Ioana GALE www.salajulpursisimplu.ro

S rb torirea hramului parohiei „Na terea Maicii Domnului”
În zilele de 5 i 6 septembrie, Parohia Român  Uni-

t  din ora ul Valea lui Mihai a s rbatorit anticipat, pentru a 
  o prezen  cât mai mare, hramul mare al bisericii. 

Slujbele (Vecernia Mare cu Litia i Acatistul Na -
terii Maicii Domnului) au început sâmb t  5 septembrie 
orele 19.00, avându-i ca slujitori pe ieroschimonahul 
Gabriel Grigorie Borzo  (paroh) i p rintele Ioan Grad 
(paroh de Cizer, jud. S laj). Pe data de 6 septembrie orele 
9.45, s-a s vâr it Utrenia i Sfânta Liturghie, avându-i ca 
slujitori pe p rintele Nicolae Bodea (protopop de im-
leu, jud. S laj), p rintele Vlad Voicu (paroh de V ad), 
p rintele Bogdán István (paroh rom.cat de Valea lui Mi-
hai) i parohul locului. Din partea autorit ilor urbei a 
fost prezent primarul Nyakó József al turi de so ia sa.

Mul umim din su  et tuturor credincio ilor paro-
hiei i nu numai, care au dat dovad  de comuniune i de 
slujire (diakonia) prin prezen  i organizare. 

Mul umim corului „L’Annunciazione” de la Ora-

dea, dirijat de maestrul Prof. Dr. Radu Mure an, pentru 
r spunsurile i cântecele f cute în cadrul S  ntei Liturghii.

La  nalul S  ntelor Slujbe comunitatea i-a invitat 
pe oaspe ii la o agap  fr easc . 

Darius COMES

Ne rug m i înv m s  ne rug m
Pornind de la aceste cuvinte, copiii din Parohia 

Sititelec s-au adunat în Dumineca a V-a dup  Rusalii, 
dup  Sfânta Liturghie, pentru a se ruga i pentru a înv a 
a se ruga împreun . P rintele le-a prezentat o scurta 
catehez  despre rug ciune i importan a rug ciunii în 
via a lor. Ne-am desp r it cu promisiunea de a ne ruga 
atât diminea a cât i seara înainte de culcare, pentru noi 
cat i pentru p rin ii no tri. La acest eveniment a luat 
parte un grup de 35 de copii din parohie dar i copii de 
alte confesiuni, al turi de p rin ii i bunicii lor. Pentru 
ca ziua s  se încheie cu joc i veselie, a fost invitat gru-
pul Alegria care a preg tit diverse jocuri i concursuri 
iar la sfâr it am savurat cu to ii o înghe at  rece.

Pr. Torjoc BOGDAN
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MARIEI CARE PLEAC  I TOTU I R MÂNE!
 Începem printr-o fugar  privire în ograda ono-

masticii pentru a constata existen a, în România, a unui 
mare num r de persoane cu numele Maria sau derivate 
din Maria. Dintre cele 1.819.000 de Marii la nivelul 
anului 2014, sunt mii sau poate zeci ori sute de mii de 
Marii ”ajutoare potrivite” pentru existen a uman  (”s -i 
facem ajutor potrivit pentru el”, Gen. 2,18) i tot atâ-
tea Marii în elepte, salvatoare precum moa ele din Bi-
blie care s-au împotrivit poruncilor faraonului, salvând 
via a pruncului (Exod cap. I). Sunt de asemenea multe 
Marii care tr iesc contemplativ i solitar fa  de faptele 
lui Dumnezeu refuzând s  duc  o via  lipsit  de inte-
res, în afara societ ii.

 Beiu ul în urm  cu 18 ani, în anul 1997 a avut 
ansa de a primi, în adop iune binecuvântat , o Marie, 

cu via  consacrat  din ”Congrega ia Surorilor Minime 
ale Reginei Purgatoriului”.

 La început a fost Maria - c lug ri a - despre 
care beiu enii nu tiau multe i mai ales nu tiau despre 
”rostul” acestei prezen e în via a urbei.

 Nu a trecut mult timp i c lug ri a Maria a de-
venit SORA MARIA, care împreun  cu celelalte surori 
s-au constituit în spiritualit i ale vie ii consacrate, ne-
cesare pentru slujirea vie ii i tr irea responsabilit ii în 
societatea Beiu ului i a împrejurimilor, în Protopopia-
tul Greco - Catolic Beiu .

 Noi, cei de acum, concet eni ai spiritualit ii 
cre tine, ajun i la acest binecuvântat statut i cu ajuto-
rul neobosit al Sorei Maria, a  m vestea nea teptat  i 
nedorit : ”Sora Maria pleac  din Beiu ”. Încerc m s  
trecem peste greu exprimabile regrete, s  tergem, mai 
mult sau mai pu in discret, lacrima triste ii cauzat  de 
iminenta i apropiata desp r ire.

Ne propunem s  cl dim o durabil  nostalgie, o 
amintire ne tears  în su  etele noastre i în paginile de 
istorie contemporan  a Beiu ului.

S  optim i apoi s  rostim vocal i r spicat cu 
vocile su  etului i ale ra iunii un nou adev r o nou  
realitate: Sora Maria pleac  i totu i r mâne!

Sora Maria, v  m rturisim c  nu avem destul  
pricepere i nici har de a ridica o ”cântare de laud  a 
Sorei Maria”. Poate, dup  o perioad , vom reu i s  
evoc m itinerarul spiritual al Sorei Maria pe melea-
gurile Beiu ului într-un înscris ce ar putea   intitulat: 
”Contempla ii despre Sora Maria”, care a participat la 
redresarea i ridicarea vie ii cre tine, precum Sfânta 
Maria Magdalena de Pazzi (1566-1607) desigur într-un 
registru potrivit contemporaneit ii noastre.

Pân  atunci, Sora Maria v  mul umim i v  spu-
nem: Sora Maria, a i fost, aici, precum unele femei din 
Vechiul i Noul Testament una dintre ”  icele puternice 
ale lui Dumnezeu”  ind con tient  mereu de prezen a 
Sa. Aceast  con tien , transmis  i nou  prin catehiz ri 

i pilde comportamentale permanente ne îndrept e te 
s  spunem: Sora Maria pleac  i totu i r mâne!;

Sora Maria ne-a i înv at, interactiv, ce înseam-
n  în via a de toate zilele, spiritualitatea samaritean  a 
vie ii consacrate. ”Privirea milostiv ” trimis  de su  etul 
dumneavoastr , spre familiile greu încercate de s r cie 
ori de lips  de interes, în care copiii sufereau cel mai 
mult, v-au ajutat s  stabili i o rela ionare bene  c  cu cei 
nevoia i, hr nindu-le pruncii, oferindu-le asisten  me-
dical  i mai ales asisten  cre tin  i educa ional . Sora 
Maria, cu ocazia cu acelor ”Lectio  Divino” sus inut  cu 
membrii Reuniunii Mariane, ori în cadrul discu iilor i 
medita iilor de la catehezele duminicale, a i indus în noi 
o spiritualitate centrat  în persoana lui Isus care ne invit  
la contemplarea Lui în Evanghelie i în lumea actual , 
o modalitate de a gusta ”apa vie” primit  de la Cristos. 
Ori de câte ori vom sim i compasiune pentru cei s raci i 
marginaliza i, vom împlini sintagma ”Sora Maria pleac  
i totu i r mâne!”.

i înc  o spiritualitatea primit : spiritualitatea 
orientat  spre misiune. Sora Maria, împu inat   zic i 
în s n tate trupeasc , a i fost bogat , mereu neobosit  
în continuarea misiunii bazat  pe rug ciune dar i pe 
practici concrete de ”îngrijire a crea iei” pentru ”reîn-
noirea rela iei rupte între oameni i cu crea ia”.

Ne-a i înv at s  în elegem i s  practic m com-
pasiunea activ , s  ne ferim de dispre uirea aproapelui, 
s  nu excludem din aten ia i iubirea noastr  pe nimeni, 
chiar dac  pentru aceasta era nevoie de dojan  ori criti-
c  (dou  atitudini din comportamentul dumneavoastr  
la care am asistat de multe ori).

 Dac  vom reu i s  adopt m acest model de 
compasiune activ  vom avea ansa s  devenim ”aproa-
pele tuturor”, nu numai a unora. Vom ti înc  odat  c  
Sora Maria a plecat i totu i a r mas.

 La ceas de desp r ire  zic  i în acela i timp 
de reunire spiritual , îndr znim o parafrazare a poeziei 
”Strofa celor cinci litere ale Maicii Domnului” scris  
în secolul al XV -lea de Vicontele de Altamira. i vom 
spune Sorei Maria:
M te arat  mam  a pruncilor s raci
A ne roag  a adora milostivenia
R vrea s  spun  c  e ti aici pe p mânt o regin  a celor 
nevoia i
I la Isus cu gândul ne duce, de la care ai înv at iubirea
A este aproapele tuturor pentru care ai fost i e ti.

Semneaz  copiii i familiile nevoia e pe care 
le-a ajutat Sora Maria,

Semneaz  Grupul de Catehez  a Reuniunii Ma-
riane din Beiu ,

Semneaz  preo ii pr. protopop Zorel Zima i pr. Iosif 
Slobodnic împreun  cu to i credincio ii Bisericii noastre.

Consemneaz  marianistul Ioan D r b neanu
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S  n irea bisericii greco-catolice din Leta Mare
În data de 13 septembrie 2015 a avut loc ceremo-

nia de s  n ire a Bisericii greco-catolice din ora ul Leta 
Mare (Letavertes), jude ul Hajdu-Bihor, cu hramul „Sf. 
Arhangheli Mihail i Gavril”. Biserica a bene  ciat de 
ample lucr ri de restaurare interioar  i exterioar .

În aceast  localitate a tr it în trecut o important  
comunitate româneasc , aici tr ind personalit i mar-
cante de origine român , cum ar  : Iosif Vulcan, Ioan 
Irinyi i Iustin Pop  u. Iosif Vulcan (1841–1907) a fost 
publicist i scriitor, membru al Academiei Române. A 
fost ini iatorul apari iei revistei “Familia“, în care a de-
butat Mihai Eminescu, cu poezia „De-a  avea.” Ioan 
Irinyi, chimist i om de tiin , a fost inventatorul chi-
britului cu fosfor iar Iustin Pop  u (1841–1882) a fost 
teolog, protopop greco-catolic i erudit scriitor.

La manifestare au participat Florin Tranda  r Va-
siloni, consulul general al României la Gyula, pre edin-
tele Autoguvern rii Române ti din Leta Mare, Gavril 
Cri an i primarul localit ii, Menyhart Karoly.

Ceremonia religioas  a fost celebrat  de c tre 
IPS Fullop, mitropolit greco-catolic de Hajdudorog, 

împreun  cu protopopul Szimicsku Ferenc, parohul 
din Leta Mare, înso i i de un sobor de preo i. Biserica 
greco-catolic  din Leta Mare a fost construit  în anul 
1802. Pe iconostasul bisericii înc  i acum se mai pot 
citi inscrip ii în limba român , care atest  c  aceast  
comunitate este de origine român . În corul (balconul) 
bisericii se g se te un mic muzeu, unde se pot admira 
obiecte de cult, c r i de cult i o parte din arhiv  biseri-
cii, în limba român .

Deschiderea noului an colar
Emo ii i bucurie în noul început de an colar 

la Liceul Teologic Greco Catolic „Iuliu Maniu” din 
Oradea. Deschiderea o  cial  a început cu slujba de Te 
Deum s v r it  de Preas  n itul P rinte Virgil, împre-
un  cu p rin ii spirituali ai Liceului, p rintele Cristian 
Tis li  i p rintele Traian Dobrat .

Preas  n ia Sa le-a urat elevilor succes în noul an 
colar, îndemnându-i s   e ascultatori fa  de profesori 

pentru c  ei: „vor scrie în cartea su  etelor multe gân-
duri, ca ei s  devin  mai în elep i, mai buni i mai fru-
mo i”. În cadrul S  ntei Liturghii s v r it  în Catedrala 
„Sfântul Nicolae”, cu ocazia S rb torii În l rii S  ntei 
Cruci, Preas  n ia Sa Virgil a cerut ajutorul lui Dumne-
zeu pentru elevii i profesorii din ara noastra, printr-o 
rug ciune la sfâr itul Liturghiei.

Cuvântul a fost luat i de c tre reprezentanta In-
spectoratului colar Bihor, doamna inspector Chivari 
Mo oc care a transmis mesajul inspectorului general, 
apoi a urmat mesajul Inspectoratului de Poli ie Bihor, 
prin domnul inspector Vida Dan.

Prezentarea cadrelor didactice a fost f cut  de 
c tre doamna director adjunct a Liceului, Rodica Mu-
re an, iar cuvântul  nal i-a revenit p rintelui director 
Alexandru Drago .

Dorim tuturor elevilor i profesorilor succes în 
noul an colar i ajutor de la Dumnezeu!

Biroul de pres
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Întâlnirea ”Oameni i religii” de la Tirana: apelul  nal la pace
”Religiilor noastre le aducem aminte c  r zboiul 

nu este niciodat  sfânt, iar eliminarea i asuprirea ce-
luilalt în numele lui Dumnezeu este întotdeauna o blas-
femie; pacea este limba viitorului”: se a  rm  în Apelul 
 nal al Întâlnirii inter-religioase ”Oameni i religii” 

2015, desf urat  de la 6 la 8 septembrie la Tirana, pe 
tema: ”Pacea este întotdeauna posibil ”. Printre parti-
cipan ii de diferite religii i confesiuni s-a a  at i PSS 
Virgil Bercea, al eparhiei greco-catolice de Oradea.

Întâlnirea – se subliniaz  în Apelul  nal – a avut 
loc în capitala unei ” ri simbol al convie uirii între re-
ligii, dup  ce a experimentat asuprirea r ului care l-a 
scos pe Dumnezeu i a eliminat libertatea din via a po-
porului albanez”.

”Ast zi lumea se schimb  rapid. Poate c  n-am 
tiut s  d m un su  et cre terii i schimb rilor. Lumea 

noastr  risc  s  piard  sim ul m surii i se simte atot-
puternic  în timp ce se a  rm  puteri anonime care se 
joac  cu destinul popoarelor”. 

”Cunoa tem suferin ele – se mai a  rm  în Apel - 
pe care le aduce idolatria puterii i a banului, corup ia, 
îndep rtarea de Dumnezeu în numele eu-lui, consumul 
dezechilibrat i f r  viitor al crea iei, st pânirea omului 
asupra omului, proiectul nebun al unei lumi f r  cel -
lalt, durerea unor r zboaie interminabile, contagioase, 
în afara oric rui control”.

Participan ii Întâlnirii ”Oameni i religii” 2015 
noteaz  c  ”la 70 de ani de la hecatomba nuclear  i de 
la sfâr itul celui de-al Doilea R zboi Mondial, umani-
tatea pare s    uitat c  r zboiul este o aventur  f r  cale 
de întoarcere. Da, r zboaiele par s    devenit normale 
i mul i oameni sunt atra i de fascina ia teribil  a vio-

len ei. Puterea r ului love te 
ast zi în milioane de copii, 
femei, b trâni i familii: 
creeaz  combatan i prizo-
nieri ai unei logici violente 
i nebune. Zeci de milioa-

ne de refugia i se strâng în 
Asia, la marginile Europei 
i în alte zone ale lumii”.

”Secolul XXI este la 
o r scruce: trebuie s  alea-
g  între resemnare i viitor, 
între indiferen  i solidari-
tate. Trebuie s  globaliz m 
solidaritatea. E nevoie s  
deschidem u a inimilor i 
a rilor noastre pentru c  
nu exist  ziduri sau garduri 
de sârm  ghimpat  care s  
poat  opri nevoia de a tr i 
i de a garanta un viitor 

propriilor copii”.

”Spunem religiilor: s  ajut m lumea s  g seasc  
un r spuns uman la r zboaie, la migra iile mondiale, la 
criza mediului, la formele numeroase de s r cie i la 
dorin a de sens a multor oameni. Ca lideri de religii i 
culturi diverse sim im imperativul moral de a ajuta lu-
mea s  nu se distrug , s  nu fac  s  moar  sim mântul 
de omenie”.

”Spunem guvernan ilor: r zboiul nu se învinge 
prin r zboi, este o închipuire! R zboiul scap  din mân . 
Nu v  am gi i! R zboiul face ca întregi popoare s  de-
vin  inumane. S  pornim din nou de la dialog, care este 
o mare art  i un medicament de neînlocuit pentru re-
concilierea între popoare”.

”Religiilor noastre, le aducem aminte: r zboiul 
nu este niciodat  sfânt, eliminarea i asuprirea celuilalt 
în numele lui Dumnezeu este întotdeauna o blasfemie. 
Eliminarea i asuprirea celuilalt, i a istoriei lui, folo-
sindu-se de numele lui Dumnezeu, este o oroare. S  
creasc  o mi care de popoare pentru pace i de rezis-
ten  la terorism i violen . Spiritul de la Assisi s  ne 
conduc  pe cale pentru a   mai îndr zne i i curajo i în 
c utarea p cii i în construc ia de societ i în care con-
vie uirea în diversitate s   e pa nic  i pozitiv ”.

”Pacea vine de la Dumnezeu, de aceea, implo-
r m darul indivizibil al p cii. Este limba viitorului. S  
înv m din nou, cu to ii, limba dialogului i a p cii. 
Pacea este întotdeauna posibil . De aceea, trebuie s  o 
construim împreun , cu to ii, cei care cred i cei care 
nu cred. S  construim pacea! Cu ajutorul lui Dumnezeu 
vom schimba acest timp într-un timp de pace. Nimic nu 
este imposibil pentru Dumnezeu”.

A. DANC  http://ro.radiovaticana.va
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Un Milion de Stele
Vino i spune DA Servicii Sociale!, vineri 16 

octombrie 2015, ora 18.00, în Oradea, Beiu , Zal u 
i imleu Silvaniei.

Sus ine Peti ia prin care cerem Guvernului s  
creasc  cu 0,3% pe an din PIB pana în 2020 bugetul 
pentru servicii sociale

Vineri, 16 octombrie 2015, ora 18.00, în 54 
de localit i din România, organiza iile Caritas 
sus inute de partenerii lor fac apel c tre Guvernul 
României s  creasc  valoarea  nan rii de la bu-
getul de stat pentru dezvoltarea serviciilor sociale, 
ajutând astfel pe cei 40% din cet enii României, 
care se a  a în risc de s r cie i excluziune social , 
s  tr iasc  o via  demn !

Cel mai amplu gest de solidaritate cu persoa-
nele a  ate în di  cultate, Un Milion de Stele, 2015 
(www.unmiliondestele.ro ) a ajuns la edi ia a asea în 
România. Anul acesta evenimentul de advocacy aduce 
în prim plan importan a serviciilor sociale i impactul 
pozitiv pe care acestea îl au în integrarea profesional  
i social .

Vineri, 16 octombrie la ora 18.00 în 54 de 
localit i din România se vor aprinde candele ale 
solidarit ii, se va face cunoscut  peti ia ini iat  de 
Confedera ia Caritas România DA Servicii Sociale i 
se vor strânge semn turi care vor crea baza de sus inere 
pentru a convinge Guvernul s  creasc  cu 0,3% pe an 
din PIB, pân  în 2020, bugetul pentru servicii sociale. 
Peti ia poate   semnat  i online la adresa: www.cari-
tasromania.ro/da_servicii_sociale.

Prin evenimentul de advocacy Un Milion de 
Stele sus inem cauza persoanelor nevoia e i a gru-
purilor marginalizate din punct de vedere social de a 
avea acces la servicii sociale pentru a dep i situa ia 
de di  cultate în care se a  . Ac iunea face apel i la 
publicul larg, Mass-Media, autorit ile centrale i lo-

cale s  sus in  un sistem de asisten  social  transpa-
rent i sustenabilitatea  nan rii i furniz rii servici-
ilor sociale.

Prin organizarea evenimentului Un Milion de 
Stele, Confedera ia Caritas România s-a asociat, înc  
din anul 2009, ac iunilor similare organizate în Europa, 
cu scopul de sensibiliza cet enii i de-ai îndemna spre 
solidaritate cu persoanele care tr iesc în s r cie i care 
sufer  de fenomenul excluziunii sociale. A aprinde o 
lumânare într-un spa iu public reprezint  gestul sim-
bolic de a   solidar cu o persoana a  at  în di  cultate.

Detalii despre eveniment, harta cu localit ile 
participante la eveniment i adresa din  ecare localita-
te pot   g site pe site-ul www.unmiliondestele.ro

Acest eveniment este organizat în cadrul Pro-
iectului „ONG-uri mai puternice împreun ! Lobby i 
advocacy pentru crearea de oportunit i egale pentru 
ONG-urile furnizoare de servicii sociale în accesarea 
 nan rilor publice”,  nan at prin granturile SEE 2009 

– 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Maria CRÂNGA U

Te Deum în parohia Poiana la începutul anului colar
Clopo elul a sunat i la coala primar  din loca-

litatea Poiana, adunându-i pe to i copiii în clasele de 
curs. Ca i în  ecare an, prima zi de coal  este încu-
nunat  de multe emo ii i de bucurie în acela i timp, 
deoarece se întâlnesc dup  o vacan  binemeritat  cu 
dasc lii lor. 

În deschiderea evenimentului, D-na directoare 
Tako Monica a urat elevilor mult succes în noul an co-
lar, amintindu-le c  prin înv tur  vor deveni persoane 
de reper pentru societate. 

Agentul de ordine public  de pe raza comunei 
T uteu, a adus în aten ia copiilor importan a modului 
de traversare a p r ii carosabile respectiv a respectului 
pentru profesori i p rin i. 

Ulterior, Pr. Paroh Gheorghe Dat a celebrat ru-
g ciunea Tedeumului, iar în cuvântul de înv tur  
l-a rugat pe Bunul Dumnzeu s  trimit  peste capetele 
copiilor în elepciunea pe care a rev rsat-o peste robul 
S u Solomon. Totodat  a asem nat elevii cu ogorul pe 
care înv toarele au datoria s  semene s mân a cea 
bun  astfel încât s  aduc  cât mai multe roade.

În coala primar  din localitatea Poiana este o 
grup  de gr dini  i clasele 0-3. P rintele paroh se va 
ocupa de asisten a lor spiritual  i de orele de religie.

La sfâr itul rug ciunii, copiii i p rin ii au fost 
un i cu untdelemn s  n it i clasele binecuvântate cu 
Aghiasma Mare.

Daniela Mariana POP
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Pentru a înlesni celeritatea 
proceselor, nu declararea nulit ii 
unei c s torii: aceasta este  nalitatea 
celor dou  scrisori ”motu proprio” 
ale papei Francisc prezentate mar i, 8 
septembrie 2015, la Sala de Pres  a 
Sf. Scaun, cu privire la reforma pro-
cesului canonic pentru cauzele de de-
clarare a nulit ii matrimoniale. Cele 
dou  scrisori ”motu proprio”, inti-
tulate Mitis Iudex Dominus Iesus i 
Mitis et Misericors Iesus introduc noi 
dispozi ii în Codul de Drept Canonic, 
respectiv, în Codul Canoanelor Bise-
ricilor Orientale. Noile norme intr  
în vigoare din ziua de 8 decembrie 
2015.

Preocuparea pentru mântuirea 
su  etelor – scrie papa Francisc – este 
ceea ce l-a determinat pe Succesorul lui 
Petru ”s  ofere episcopilor acest document de reform ” 
în domeniul cauzelor de declarare a nulit ii unei c s -
torii. Pe urmele predecesorilor s i i continuând lucrarea 
început  mai înainte de adunarea extraordinar  a Sino-
dului Episcopilor despre familie din octombrie 2014, 
prin în  in area unei Comisii speciale de exper i, Sfântul 
P rinte î i exprim  convingerea potrivit c reia c s toria 
”este cadrul i originea familiei cre tine” i c  scopul 
documentului nu este acela de a înlesni ”nulitatea c s -
toriilor, dar celeritatea proceselor”.

Finalitatea propus  ine cont i de ”num rul 
enorm de credincio i care de i doresc s - i îngrijeasc  
con tiin a, care de prea multe ori sunt opri i de structu-
rile juridice ale Bisericii din cauza distan ei  zice sau 
morale”. A adar, ”procese mai rapide i accesibile”, 
dup  cum s-a cerut i la ultima adunare a Sinodului 
Episcopilor despre familie, pentru ca – precizeaz  Pon-
tiful – ”inima credincio ilor care a teapt  clari  carea 
propriei condi ii s  nu  e împov rat  îndelung de întu-
nericul îndoielii”.

Cauzele de declarare a nulit ii unei c s torii 
continu  s   e ”tratate pe cale judec toreasc  i nu ad-
ministrativ , pentru a tutela la cel mai înalt grad ade-
v rul leg turii sacre”. Pentru celeritate, se trece la o 
singur  sentin  în favoarea nulit ii executive, a adar 
nu mai este nevoie, ca pân  acum, de dou  sentin e de 
acela i fel, exprimate în primul grad i ulterior în apel. 
Este în  in at   gura judec torului unic, care r mâne 
un cleric, sub responsabilitatea episcopului, episcopul 
însu i  ind judec tor al credincio ilor care i-au fost în-
credin a i. De aici, necesitatea ca atât în dicezele sau 
eparhiile mari cât i în cele mici, episcopul însu i s  

”Motu proprio” privind declara ia de nulitate matrimonial
(sintez )

dea un semn în ceea ce prive te ”convertirea structu-
rilor” ecleziastice i s  nu lase delegat  în întregime 
o  ciilor Curiei episcopale func ia judec toreasc  în do-
meniul c s toriei.

Al turi de procesul documentar care este în vi-
goare actualmente, se adaug  i un proces mai scurt ”în 
cazurile în care acuzata nulitate a c s toriei este sus i-
nut  cu argumente deosebit de evidente”, de exemplu, 
când cererea este depus  de ambii so i sau cu consim-

mântul celuilalt. Pentru a tutela principiul indisolu-
bilit ii c s toriei în raport cu ritul abreviat al proce-
sului, noile norme dispun ca judec torul cauzei s   e 
episcopul însu i, ”garantul unit ii catolice în credin  
i disciplin ”.

Pontiful restabile te apelul la Scaunul mitropo-
litan ca ”semn distinctiv al sinodalit ii în Biseric ”. 
Scrisorile ”motu proprio” încurajeaz  Conferin ele 
Episcopale ”s  se lase c l uzite mai presus de toate de 
râvna apostolic  de a ajunge la credincio ii dispersa i” 
i s  respecte ”dreptul episcopilor de a organiza puterea 

judec toreasc  în propria Biseric  particular ”.
Totodat , r mâne în continuare posibilitatea de 

a face apel la Tribunalul Scaunului Apostolic al Romei 
(Rota Romana), ca semn de ”respect fa  de un princi-
piu juridic str vechi, astfel încât s   e respectat  leg -
tura dintre Scaunul lui Petru i Bisericile particulare”.

În  ne, este subliniat  gratuitatea procedurilor, 
„pentru ca – scrie papa Francisc – Biserica, ar tându-se 
credincio ilor ca mam  generoas , s  arate într-o mate-
rie atât de strâns legat  de mântuirea su  etelor, iubirea 
gratuit  a lui Cristosde care to i am fost mântui i”.

M. Menichetti – A. Danc
http://ro.radiovaticana.va
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În al X-lea an de activitate, Asocia ia Caritas 
Eparhial Oradea a inaugurat ast zi, 17 septembrie 
2015, un bloc cu 10 apartamente destinate familiilor 
tinere, f r  posibilit i  nanciare. Construc ia blocului 
a început în urm  cu 1 an iar  nan area a fost asigu-
rat  integral de Associazione Chiese del”Est Onlus, 
prin pre edintele s u Don Antonio Rossi. Blocul este 
rezultatul proiectului arhitectural al domnului Octavi-
an Muth, executarea construc ie a fost încredin at   r-
mei SC ABED NEGO SRL i diriginte de antier  ind 
domnul Victor T ma .

Scopul blocului DAR este acela de a sprijinii ti-
nerii care au crescut în sistemul de protec ie a copilului 
i doresc s  î i întemeieze o familie, s  primeasc  un 

sprijin i s  poat  face acest lucru. Mul i dintre ace ti 
tineri amân  momentul întemeierii unei familii pe mo-
tiv c  nu au unde s  locuiasc . Lipsa locuin ei este o 
problem  i în men inerea unui loc de munc .

Ceremonia de s  n ire a blocului a fost celebra-
t  de PSS Virgil Bercea, Episcopul Eparhiei Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic  de Oradea, avându-i 
al turi pe vicarul responsabil cu laicii, p rintele Anto-
niu Chifor, pe protopopul de Oradea, p rintele Gavril 
Buboi i pe p rintele Ioan Cr ciun, spiritual al Asocia-
iei Caritas Eparhial Oradea. Dup  s  n irea apartamen-

telor, pr. Olimpiu Todorean, în calitate de pre edinte al 
Asocia iei Caritas Eparhial Oradea, a prezentat scopul 
social al acestei construc ii noi, acela de a sprijini ti-
nerii proveni i din sistemul de protec ie al copilului i 
familiile. Este o alt  modalitate prin care Caritas Epar-
hial Oradea r spunde nevoilor comunit ii, pe lâng  
serviciile oferite în cadrul Centrului Social Maria Rosa 
(inaugurat în 2011, i unde în cantina social  în care 
m nânc  zilnic 50 de persoane f r  ad post, du urile 
sociale deschise persoanelor care locuiesc pe strad  
sau în condi ii improprii i nu au unde s  fac  un du , 
centrul de zi pentru copii care sprijin  elevii proveni i 
din familii s race s  fac  fa  exigen elor colare) i a 
Centrului de Îngrijire la Domiciliu.

Pe lâng  cele 10 apartamente, la parterul blocu-
lui va func iona i un magazin de haine second hand 
(  rma de economie social  în  in at  în acest an de aso-
cia ie) i un spa iu destinat tot familiilor, mamelor în 
special, pentru schimb de haine de copii.

Pr. Olimpiu a înmânat apoi cheia de la primul 
apartament primei familii de tineri care va locui aici 
i care va   i sprijin pentru ceilal i (format  dintr-un 

asistent social i viitorul administrator al cl dirii).
Totodat , la aceast  s  n ire a fost înmânat , de 

c tre PSS Virgil Bercea, Crucea Eparhial  domnului 
Victor T ma , dirigintele de antier.

La ceremonie au participat, pe lâng  reprezen-
tan i ai diferitelor institu ii i ONG-uri active în dome-

Inaugurarea Casei DAR
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niul social din Jude ul Bihor, d-nul Claudiu Pop, pre-
fectul Jude ului Bihor, d-na Florica Chereche , deputat 
i d-na Arina Mo , director ASCO i reprezentant pe 

aceast  cale a Prim riei Municipiul Oradea.
Ace tia au salutat realizarea acestui bloc destinat 

tinerilor lipsi i de sprijinul familiei i eforturile depuse 
de Asocia ia Caritas Eparhial Oradea de a-i sprijini pe 
cei a  a i în nevoie din comunitate.

Ceea ce face Caritas Eparhial, ceea ce face bi-
serica prin Caritas nu este altceva decât ceea ce ne 
îndeamn  Mântuitorul, ceea ce ne îndeamn  Sfântul 
P rinte. Ceea ce facem noi este ceea ce spunea Maica 
Tereza de Calcutta: o pic tur  într-un ocean. Dar dac  
aceast  pic tur  ar lipsi nu ar exista oceanul. O facem 
cu toat  d ruirea pentru ora ul nostru, pentru credin-
cio ii no tri i pentru to i cei care au nevoie, ne inând 
cont c  trebuie s   e doar greco-catolici,  ind o oper  
f cut  pentru comunitatea din Oradea. Virgil Bercea, 
episcop.

Ceea ce face i dumneavoastr , ceea ce face aso-
cia ia pentru Oradea este mai mult decât o pic tur  este 
un uvoi i nu doar o pic tur  în oceanul lucrurilor bune 
care se întâmpl  în ora ul nostru, în jude ul nostru i 
pentru aceasta eu personal, i sunt convins c  sunt mul i 
ca mine, v  mul umim cu tot respectul i toat  consi-
dera ia i cred c  este un exemplu pe care trebuie s -l 
urm m  ecare dintre noi. Claudiu Pop, prefect.

Sunt onorat  s   u prezent  aici, al turi de dum-
neavoastr . Mul umesc Caritas Eparhial, inclusiv în 
numele municipiului Oradea, a domnului primar Ilie 
Bolojan, în numele institu iei pe care o reprezint pen-
tru tot ceea ce face i pentru comunitatea din Oradea, 
 ind convins  c  vom avea i pe mai departe o bun  
colaborare cu Caritas Eparhial. V  oferim tot sprijinul 
i v  cerem i sprijinul dumneavoastr  pentru c  avem 

de înv at unii de la al ii. Arina Mo , director ASCO.
M  bucur c  am reu it s  ajung pentru c  am 

un respect deosebit pentru Asocia ia Caritas Eparhi-
al, pentru tot ceea ce fac pentru a r spunde nevoilor 
comunit ii noastre. Sunt mul i oameni în jurul nostru 
care sufer , care nu au o locuin , care nu au mâncare, 
care nu au haine, i sunt mul i mai mul ii cei care nu 
au parte de o vorb  bun , de o încurajare de o mân-
gâiere, de o binecuvântare i dumneavoastr , cei care 
sunte i  e angaja i,  e oameni din partea bisericii,  e 
voluntari la Caritas Eparhial, tiu c  ave i foarte mult  
dragoste, mult  în elegere i multe vorbe bune de d -
ruit. V  mul umesc pentru c  reu i i în continuare s  
aduce i foarte mult i s  investi i în acest ora  minunat 
pe care îl iubim cu to ii. Florica Chereche , deputat

La  nal, to i cei prezen i au fost invita i s  vad  
apartamentele i mai apoi s  serveasc  din bun t ile 
preg tite în cantina social  a asocia iei.

Adela POPA GHI ULESCU

(urmare din pag. 18)
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1,5 Lei

”Noi, episcopii, suntem ap r torii vo tri”
“Crucea glorioas  este victoria iubirii c reia îi 

suntem martori, noi, ca p stori, i voi, în calitate de cre-
dincio i. i pentru aceast  iubire am venit noi, episco-
pii din Europa, la întâlnirea voastr ”.

Eminen a Sa Cardinalul Quellet, Prefectul Con-
grega iei pentru episcopi, concluzionând S rb toarea 
În l rii S  ntei Cruci, care a avut loc în satul Mi’ilya, 
în nordul Israelului, a declarat în numele episcopilor 
CCEE: “prezen a voastr  în ara Sfânt , via a voastr , 
istoria voastr  sunt foarte importante pentru Biserica 
universal . Iar Biserica Universal , prin m rturiile epi-
scopilor, v  arat  iubirea sa. O iubire ce este afectivi-
tate, fraternitate i, mai presus de toate, solidaritate”. 
Eminen a Sa a ad ugat: “în aceste zile am înv at foarte 
multe despre voi. Am v zut cu mare bucurie aceast  
s rb toare popular , dar am sim it în aceste zile i su-
ferin ele voastre. Chiar i acum, prin m rturia primaru-
lui, am auzit despre aceste sate dezr d cinate, am auzit 
problemele de educa ie, a colii voastre înc  închis . 
Voi reprezenta i pentru noi suferin ele cu care se con-
frunt  cre tinii din întreg Orientul. Istoria tuturor aces-
tor probleme au consolidat leg turile de iubire, a adar, 
noi, episcopii, în parohiile noastre, suntem ap r torii 
vo tri, ap r torii drepturilor voastre în ara Sfânt  i 
în Orient”.

Cardinalul Quellet a a  rmat în continuare, adre-
sându-se numeroasei comunit i greco melkite: “sun-
tem deja avoca ii vo tri, dar afec iunea pe care am 
sim it-o, în aceste zile, din partea voastr , ne face s  

 m mai mult decât atât. Vreau s  v  transmit urarea Pa-
pei Francisc, care v  salut  din toat  inima. Urarea este 
aceea de a r mâne  deli lui Cristos, în familiile voastre, 
i aceea de a transmite credin a copiilor vo tri. Voi ne 

sunte i foarte dragi nou , i pentru faptul c  sunte i de 
aceaia i origine cu Isus, care s-a r stignit din iubire”. În 
sfâr it, “vreau s  v  rog, în numele Papei Francisc i al 
tuturor episcopilor, s  ne înso i i cu rug ciunile voastre”.

De o primire cald , din partea comunit ii locale, 
au avut parte episcopii Consiliului Conferin ei Episco-
pilor din Europa, cu o prezen  impresionant  de tineri 
i familii prezen i la procesiunea cu Sfânta Cruce.

www.agensir.it

Cu o zi înainte de începutul noului an 
colar, Liceul ”Don Orione” din Oradea i-a 

primit pe elevii s i pentru deschiderea o  ci-
al , care a avut loc duminic , 13 septembrie 
a.c.

Evenimentul a fost deschis cu rug -
ciunea Te Deum, o  ciat  de c tre Preas  n-
ia Sa Virgil Bercea, al turi de p rintele 

Florian Gui. Au fost rostite discursuri de 
c tre domnul director al Liceului, Alexan-
dru Stoica, domnul primar al Municipiului 
Oradea, Ilie Bolojan, domnul pre edinte al 
Consiliului Jude ean Bihor, Cornel Popa, 
doamna Florica Chereche , deputat i, nu 
în ultimul rând, Pre edintele Centrul ”Don 
Orione”  p rintele Mihai Fechet , care le-a 
vorbit p rin ilor despre rolul important pe 
care îl are în educa ia copiilor, punând totodat  ac-
centul i pe rela ia dintre p rin i i profesori pentru 
o bun  rela ionare i educa ie a copiilor.

Dup  momentul rug ciunii i al discursuri-

lor, elevii, de la clasa preg titoare i pân  la cei mai 
mari, au mers în s lile de clas  pentru a se întâlni cu 
înv toarele i profesorii lor.

Biroul de pres

Deschiderea anului colar la Liceul ”Don Orione”


