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La Biblioteca Jude ean  „Gheorghe 
incai” din Oradea a avut loc comemo-

rarea Evei Heyman, copila evreic  exter-
minat  la Auschwitz la vârsta de 13 ani. 
Feti a s-a n scut la Oradea, la 13 februarie 
1931, într-o familie mixt , evreo-maghia-
r .

Cu ocazia comemor rii Evei 
Heyman, s-a dezvelit i un monument ridi-
cat în cinstea acesteia în Parcul B lcescu. 
Monumentul este realizat de c tre doam-
na Flor Kent, care a mai realizat statui ale 
copiilor evrei la Londra, Praga, Viena. La 
eveniment au fost prezente autorit i lo-
cale, reprezenta i ai Universit ii din Ora-
dea, a cultului mozaic, elevii diferitelor 
Licee din Oradea i Preasfin iile lor Virgil 
Bercea i László Böcskei.

Evocându-o pe tân ra copil , Preasfin ia Sa 
Virgil a spus urm toarele:

„Dragii mei,
Mai zilele trecute Papa Francisc punea o în-

trebare retoric : „cât de leali suntem cu promisi-
unile pe care le facem copiilor, f cându-i s  vin  
în lumea noastr ?” Si r spundea tot el: ”primire 
i îngrijire, apropiere i aten ie, încredere i spe-

ran  sunt tot atâtea promisiuni de baz , care se 

pot rezuma într-una singur : iubire. Noi promitem 
iubire … Iubirea este promisiunea pe care b rbatul 
i femeia i-o fac fiec rui copil: înc  de când este 

conceput. Copiii vin pe lume i se a teapt  s  aib  
confirmarea acestei promisiuni: a teapt  în mod 
total, încrez tor, f r  ap rare – a teapt  iubire”.

Eva Heimann s-a n scut din iubire i p rin ii 
i-au promis iubire. Al ii i-au furat aceast  promisi-
une: horti tii i-au oferit r utate i ur  iar nazi tii 
camera de gazare i co ul de fum.

Eva ne-a l sat un jurnal din care transpare 
dincolo de orice iubirea. Eva era o copil : ”cât de 
leali suntem cu promisiunile pe care le facem copi-
ilor”, ast zi. Copii mai avem înc  în jurul nostru: 
ce le promitem? Ce le oferim? Cât îi iubim cu ade-
v rat?

Ceea ce Asocia ia Tikvah face pentru memo-
ria celor ce nu mai sunt este s  ne restituie amin-
tirea unei iubiri distrus  brutal de atavicul uman. 
Ceea ce face Asocia ia Tikvah este s  ne aduc  
aminte c  uitarea istoriei, memoria scurt  fac s  
se nasc  al i mon tri – un stat islamic sau o ideo-
logie gender. Ceea ce face asocia ia Tikvah este s  
planteze o statuie care s  ne interogheze de fiecare 
dat  când o revedem: unde sunt evreii din Oradea? 
cât  ur , câte promisiuni, câte a tept ri, cât  iubi-
re mai este printre noi? Fiecare putem r spunde la 
aceste întreb ri în fa a acestei statui i a con tiin ei 
proprii.

Mul umesc Prim riei Oradea i Asocia iei 
Tikvah pentru aceast  restituire”.

Biroul de pres
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A i sim it privirea lui Isus îndreptat  spre voi?
11.10.2015

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus

www.ercis.ro

Iubi i fra i i surori, bun  ziua!
Evanghelia de ast zi, luat  din capitolul 10 al 

Evangheliei lui Marcu, este împ r it  în trei scene, ritmate 
de trei priviri ale lui Isus. Prima scen  prezint  întâlnirea 
dintre Înv tor i un anume care – conform textului pa-
ralel din Matei – este identi  cat ca „tân r”. Întâlnirea lui 
Isus cu un tân r. Acesta alearg  c tre Isus, îngenuncheaz  
i îl nume te „Înv tor bun”. Apoi îl întreab : „Ce trebuie 

s  fac pentru a mo teni via a ve nic ?”, adic  fericirea (v. 
17). „Via a ve nic ” nu este numai via a de dincolo, ci este 
via a deplin , împlinit , f r  limite. Ce trebuie s  facem 
pentru a ajunge la ea? R spunsul lui Isus rezum  porunci-
le care se refer  la iubirea fa  de aproapele.

În aceast  privin  acel tân r nu are nimic s - i 
repro eze; îns , desigur, respectarea preceptelor nu îi este 
îndeajuns, nu satisface dorin a sa de plin tate. i Isus 
intuie te aceast  dorin  pe care tân rul o poart  în inim ; 
de aceea r spunsul S u se traduce într-o privire intens  pli-
n  de duio ie i de afec iune. A a spune Evanghelia: „pri-
vindu-l  x, l-a îndr git” (v. 21). i-a dat seama c  era un 
tân r bun… Dar Isus în elege i care este punctul slab al 
interlocutorului S u i îi face o propunere concret : s  dea 
toate bunurile sale s racilor i s  îl urmeze. Îns  acel tân r 
are inima împ r it  între doi st pâni: Dumnezeu i banul, 
i pleac  trist. Aceasta demonstreaz  c  nu pot convie ui 

credin a i alipirea de bog ii. Astfel, la sfâr it, elanul tâ-
n rului se atenueaz  în nefericirea unei urm ri naufragiate.

În a doua scen  evanghelistul încadreaz  ochii lui 
Isus i de data aceasta este vorba despre o privire gânditoare, 
de avertizare: „Atunci, privind în jur, Isus le-a spus discipo-
lilor S i: ‘Cât de greu vor intra în împ r ia lui Dumnezeu 
cei care au bog ii!’” (v. 23). La uimirea discipolilor, care se 
întreab : „ i cine se poate mântui?” (v. 26), Isus r spunde 
cu o privire de încurajare – este a treia privire – i spune: e 
adev rat, mântuirea este „imposibil  pentru oameni, dar nu 
pentru Dumnezeu!” (v. 27). Dac  ne încredin m Domnu-
lui, putem dep i toate obstacolele care ne împiedic  s  îl 
urm m pe drumul credin ei. A ne încredin a Domnului. El 
ne va da for a, El ne d  mântuirea, El ne înso e te pe drum.

i astfel ajungem la a treia scen , aceea a declara iei 
solemne a lui Isus: Adev r v  spun: cine las  totul pentru 
a m  urma va avea via a ve nic  în viitor i însutit deja în 
prezent (cf. v. 29-30). Acest „însutit” este f cut din lucrurile 
avute înainte i apoi l sate, dar care se reg sesc înmul ite la 
in  nit. Ne priv m de bunuri i primim în schimb satisfac ia 
adev ratului bun; ne eliber m de sclavia lucrurilor i 
câ tig m libertatea slujirii din iubire; renun m la avere i 
g sim bucuria darului. Ceea ce spunea Isus: „Mai mare fe-
ricire este a da decât a primi” (cf. Fapte 20,35).

Tân rul nu s-a l sat cucerit de privirea de iubire 
a lui Isus i astfel nu a putut s  se schimbe. Numai pri-
mind cu recuno tin  umil  iubirea Domnului ne elibe-

r m de seduc ia idolilor i de orbirea iluziilor noastre. 
Banul, pl cerea, succesul captiveaz , dar apoi dezam -
gesc: promit via , dar aduc moarte. Domnul ne cere s  
ne dezlipim de aceste bog ii false pentru a intra în via a 
adev rat , via a deplin , autentic , luminoas . i eu v  
întreb pe voi, tineri, b ie i i fete, care sunte i acum în 
pia : „A i sim it privirea lui Isus îndreptat  spre voi? Ce 
anume vre i s  îi r spunde i? Prefera i s  p r si i aceast  
pia  cu bucuria pe care ne-o d  Isus sau cu triste ea în 
inim  pe care ne-o ofer  mondenitatea?”…

Fecioara Maria s  ne ajute s  ne deschidem ini-
mile la iubirea lui Isus, la privirea lui Isus, singurul 
care poate potoli setea noastr  de fericire.

Ieri am primit cu mare durere tirea despre m -
celul teribil care a avut loc la Ankara, în Turcia. Durere 
pentru numero ii mor i. Durere pentru cei r ni i, durere 
pentru c  atentatorii au lovit persoane lipsite de ap rare 
care manifestau pentru pace. În timp ce m  rog pentru 
acea ar  drag , îi cer Domnului s  primeasc  su  etele 
r posa ilor i s  îi înt reasc  pe suferinzi i pe rude.

S  facem o rug ciune în t cere, to i împreun .
Dup  Angelus, Sfântul P rinte a spus urm toarele:

Iubi i fra i i surori,
Mar ea viitoare, 13 octombrie 2015, este Ziua 

Interna ional  pentru Reducerea Dezastrelor Naturale. Din 
p cate, trebuie recunoscut c  efectele acestor calamit i na-
turale sunt agravate adesea de lipsa de îngrijire a mediului 
din partea omului. M  unesc cu to i cei care în mod clarv -
z tor se angajeaz  în tutelarea casei noastre comune, pentru 
a promova o cultur  global  i local  de reducere a dez-
astrelor i de rezisten  mai mare la ele, armonizând noile 
cuno tin e cu cele tradi ionale, i cu aten ie deosebit  fa  
de popula iile mai vulnerabile.

V  salut cu afec iune pe voi to i pelerinii, mai ales 
familiile i grupurile parohiale, care provin din Italia i din 
diferite p r i ale lumii. Îndeosebi pe diaconii i preo ii de la 
Colegiul Germanicum – Hungaricum care au fost hirotoni i 
ieri i pe care îi încurajez s  întreprind  cu bucurie i în-
credere slujirea lor adus  Bisericii; pe noii seminari ti din 
venerabilul Colegiu Englez; Confraternitatea Santa Vera 
Cruz din Calahorra.

Salut credincio ii din parohia Preasfânta Inim  a lui 
Isus i Sfânta Tereza Margareta Redi, din Arezzo, la a 50-a 
aniversare de la întemeiere; precum i pe cei din Camaiore 
i din Capua; grupul „Isus iube te”, care a f cut o s pt mâ-

n  de evanghelizare în cartierul Trastevere; tinerii i tinerele 
care au primit de pu in timp Mirul; i în sfâr it Asocia ia 
„Davide Ciavattini”, pentru asisten a dat  copiilor cu boli 
grave ale sângelui.

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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Silvia PANTI

SFÂNTUL ROZAR
Fecioara Maria este tranda  rul tainic, magni  ca 

 oare a raiului, care a atins cea mai înalt  treapt  a 
s  n eniei prin credin a nestr mutat , cur enia înge-
reasc  i umilin a des vâr it . Este bucuria Cerului, 
 ind invadat  de Spiritul sfânt i aleas  ca s   e N s-

c toare de Dumnezeu.
 Este bucuria noastr , pentru c   ind o Mam  

iubitoare ne transmite ceea ce posed . Este sc parea 
p c to ilor mângâierea mâhni ilor, vindec toarea bol-
navilor, o bun  sf tuitoare dar înainte de toate este Re-
gin . Merit  cu prisosin  toate apelativele din Litania 
lauretan . Va trebui s  inem permanent leg tura cu 
Ea prin rug ciunea rozarului, pe care o pre-
uie te atât de mult încât la multe 

apari ii mariane, Ea îns i 
are rozarul pe mân  i 
ni-l recomand , cu 
c ldur .

 D a c  
P r e a s f â n t a 
Treime a 
p r e u i t - O 
atât de mult 
pe M icu-
a sfânt , 

încât a în-
co rona t -o 
în Cer cu o 
coroan  de 
dou sprezece 
stele, noi nu ne 
str duim s  facem 
ceva pentru Ea care 
de fapt e în folosul nos-
tru? Cu  ecare rozar rostit, îi 
oferim Mamei noastre câte o cunun  
de tranda  ri.

 Cu mâinile împreunate, cu mintea atent  la 
rug ciune, eliberându-ne de gândurile nedorite gus-
t m o stare de bine, de bucurie i pace. Fecioara Maria 
atinge  orile proaspete rezultate din rug ciunea în  -
c rat  i le duce la tronul Lui Dumnezeu. Ne roste te 
numele scris în palma Lui. Dumnezeu coboar  spre 
noi, iar noi ne în l m spre El, a c rui nume ca o pe-
cete divin , e înscris în inimile noastre. Ne înv luie 
o mireasm  spiritual , de parc  ar ploua din cer cu 
petale de tranda  ri, cu o ploaie de haruri. Prin mâinile 
Mamei cere ti trec de fapt toate harurile, de aceea va 
trebui s  alerg m în primul rând la Ea, ca la cea mai 
puternic  mijlocitoare.

 Un frumos cântec spune c  atunci când aler-
g m la Fecioara Maria g sim o lume minunat . Ne 

gândim c  astfel de lume ar   în eternitate. G sim 
totu i i pe p mânt. O astfel de lume minunat  a fost 
la întâlnirea na ional  a Reuniunii Mariane, care a 
avut loc la Lugoj în 1-3 octombrie (luna Rozarului), 
prin trei zile de gra ie, desprinse de cotidianul zilnic. 
Primirea c lduroas  a gazdelor, cateheze de excep ie, 
m rturii pline de sensibilitate i emo ie a participan-
ilor, s  nte liturghii în l toare celebrate de preo ii 

ce au înso it grupurile de mariani ti din ar , rozarul 
recitat în comun, binecuvântarea euharistic  i alte 
multe binecuvânt ri a preas  n itului Alexandru Mesi-
an, care ne-a fost al turi cu modestia i c ldura care-l 

caracterizeaz , dar i cu sfaturile bune, justi-
 c  ceea ce am a  rmat. O lume mi-

nunat  am sim it i când am 
v zut în original icoana 

miraculoas  a Maicii 
s  nte de la Sc iu , 

care a l crimat 
în 30 septem-

brie i 15 
oc tombrie 
1934. Am 
sim it i o 
durere, c  
totu i Ea 
a l crimat, 

miraculous 
este i faptul 
i c  a r mas 

imprimat  pe 
carton o lacrim  

a Fecioarei Maria la 
col ul ochiului stâng, ca i 

când are în continuare motive 
s  plâng . O strof  din imnul Maicii 

s  nte de la Sc iu , mi-a atins su  etul: ” În mijlo-
cul lumii sfântul rozar, chipul Preacuratei l crimeaz  
iar ”. L crimeaz  pentru noi, copiii Ei. Este ultima 
reac ie a unei mame când nu este ascultat  în sfatu-
rile bune. Rozarul este cea mai puternic  rug ciune 
pentru a-I terge lacrimile i a ne ob ine ocrotirea. El 
ne descoper  m re ia Fecioarei Maria, dar mai ales a 
Lui Isus Fiul S u i Mântuitorul nostru, la care Ea ne 
conduce i de care avem nevoie ca de aerul pe care-l 
inspir m. Rozarul este denumit i l n i orul de iubire, 
care pe vertical , prin Fecioara neprih nit  face leg -
tura cu Dumnezeu, iar pe orizontal  cu semenii no tri 
care au nevoie de ajutor. 

 S  avem grij  ca l n i orul de iubire s  nu 
prezinte vreo verig  slab  i s  nu-I oferim M icu ii 
s  nte tranda  ri o  li i!
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Pentru comunitatea greco-catolic  din Câmpia, 
data de 20 septembrie 2015 reprezint  cea mai frumoas  
pagin  de istorie. Aceast  zi, puternic înc rcat  spiritu-
al, plin  de emo ie i bucurie, a fost marcat  de s  n irea 
noului loca  de cult, Biserica Greco-Catolic  „Na terea 
Maicii Domnului”.

Slujba s  n irii Bisericii a fost celebrat  de Prea-
s  n itul Episcop al Oradiei, PSS Virgil Bercea, împreun  
cu p rintele Antoniu Chifor, vicarul responsabil cu pre-
o ii al Eparhiei de Oradea, p rintele Gheorghe Turca , 
vicar foraneu de imleu, p rintele Valer P r u, protopop 
de Zal u, preot paroh Ioan Neagot  i mul i al i preo i 
invita i pentru a participa la aceast  ceremonie.

Ziua a început cu o ploaie toren iala; o mare de 
lacrimi ale celor care au a teptat o via  acest moment, 

S  n irea bisericii din Câmpia
dar pe care Dumnezeu i-a chemat la Casa Sa, pentru ca 
împreun  s  încununeze fericitul eveniment. Sosirea 
PSSS Virgil, a adus pe lâng  bucurie i pace în su  etele 
credincio ilor prezen i, i încetarea ploii. Au urmat mo-
mente de în l are su  eteasc , bucurie si recuno tin  a 
credincio ilor prezen i. 

N-au fost uitate nici persoanele consacrate ale 
acestui sat; persoane care au tr it cu credin , iubire i 
stoicism perioada sumbr  a anilor 1948-1989 i care au 
inut vie candela credin ei oamenilor din acest sat greu 

încercat: Pr. Iulian Cup a, sora Anton Melania, sora 
Hosu Ana, sora Hosu Reghina, sora T tar Igna iana i 
sora T tar Tarcisia.

Alexandra FREN

COMUNICAT DE PRES
Preg tirea, inaugurarea i organizarea Anului 

Sfânt al Milostivirii, participarea i mesajul pentru Si-
nodul Episcopilor despre Familie, ca i situa ii concrete 
legate de Olimpiada de Religie, organizarea na ional  a 
Pastora iei Tineretului, activitatea de caritate a Biseri-
cii – inclusiv în contextul urgen ei create de refugia ii 
veni i în Europa – au fost teme discutate de episcopii 
romano-catolici i greco-catolici reuni i la sediul Epar-
hiei Greco-Catolice Lugoj, în perioada 21-23 septem-
brie a.c., în Sesiunea Plenar  de toamn  a Conferin ei 
Episcopilor catolici din România (CER). 

Via a Bisericii Catolice va   marcat  începând 
cu data de 8 decembrie de Anul Sfânt al Milostivirii, 
convocat de Papa Francisc. Dorin a de a facilita accesul 
tuturor credincio ilor la darurile acestui Timp Sfânt, ca 
i aceea de unitate i uniformitate, au motivat discu ile 

episcopilor, care au decis i organizarea unui pelerinaj 
na ional la Roma în acest An Sfânt.

În acela i spirit a fost abordat  tematica Sinodu-
lui Episcopilor despre Familie, din luna octombrie, de 
la Roma, unde Conferin a Episcopilor va   reprezenta-
t  de PS Petru Gherghel, iar Biserica Româna Unit  cu 
Roma, Greco-Catolic , de PS Mihai Fr il .

Pentru o mai bun  organizare a Pastora iei Ti-
neretului, în cadrul Comisiei pentru Laici a CER, s-a 
decis constituirea unui O  ciu de Coordonare Na ional  
a Pastora iei Tineretului în România. Acest O  ciu, a  at 
sub pre edin ia PS Virgil Bercea, va   condus de Pr. Fe-
lix Roca, din Dieceza de Ia i, i va avea în componen  
alte dou  persoane.

Biserica Catolic  din România ia act de com-
plexitatea fenomenului migrator din ultima perioad , 
care a ridicat multe probleme în rile din jurul nos-
tru. Acest exod, cu diferen ierile sale inevitabile,  e c  
este vorba de fugari, refugia i sau imigran i, cere i din 

partea comunit ii catolice din România mult  aten ie. 
În spiritul propus i de Sfântul P rinte Papa Francisc, 
credincio ii catolici sunt sensibili fa  de suferin ele 
acestor oameni, pentru care se roag , i se preg tesc 
s  r spund  cu promptitudine, în cazul în care va   
nevoie, s  acorde ajutor imediat. Biserica Catolic  are 
deja tradi ie în ajutorarea refugia ilor i la nivel local 
prin organismele sale de caritate sau dedicate în mod 
speci  c refugia ilor i migran ilor, cum e Organiza ia 
Caritas, Serviciul Iezui ilor pentru Refugia i (JRS) sau 
diferite comunit i c lug re ti. 

În edin ele de lucru, episcopii au abordat i alte 
teme din via a Bisericii, cum ar   pastora ia în spitale, 
ap rarea Catedralei Sfântul Iosif din Bucure ti, înv -

mântul catolic, ora de religia în coal  i Olimpiada 
de Religie – pentru aceasta din urm  sperându-se în or-
ganizarea unui eveniment comun pentru elevii catolici 
de limb  român , maghiar  i german  –, încheierea 
anului dedicat Vie ii Consacrate i altele. 

În  ecare zi episcopii au împ rt it momente de 
rug ciune comun  i au avut ocazia s  se întâlneasc  cu 
credincio ii i autorit ile locale la celebr rile liturgice 
de la Catedrala Greco-Catolic  din Lugoj, Sanctuarul 
Marian de la Sc iu  i biserica parohial  romano-cato-
lic  din Lugoj. Urm toarea sesiune plenar  a CER va 
avea loc în perioada 9-11 mai 2016, la Bucure ti.

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

Secretar general
Pr. Francisc UNGUREANU
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În noaptea de 18 septembrie, Parohia „S  n ii Trei 
Ierarhi” din Beiu  a fost gazda tradi ionalei „Nop i de ve-
ghe”, acelei nop i petrecute în totalitate în rug ciune i cânt 
de laud  aduse lui Dumnezeu. Inten iile acestei „Nop i de 
Veghe” sunt urm toarele: unitatea cre tinilor, dobândirea 
p cii în inimi, în familii i în întreaga lume; protejarea 
vie ii de la concep ie i pân  la moartea natural , i nu în 
ultimul rând, isp irea p catelor persoanelor consacrate i 
ale lumii întregi, iar pe lâng  acestea se adaug  inten iile 
personale ale credincio ilor care particip . Cre tini din în-
treg vestul rii (Timi oara, Arad, Cluj-Napoca, Reghin, 
Gherla, Satu-Mare, Baia-Mare, Oradea, imleul-Silvani-
ei, Zal u, tei .a.) s-au reunit în rug ciune în acest cen-
tru spiritual i cultural istoric. Ace ti credincio i, al turi 
de miile de ascult tori ai Radio Maria au oferit efortul, 
renun rile i rug ciunile lor la inten ia S  ntei Fecioare 
Maria, pentru ob inerea de haruri de la Fiul S u, Isus.

Programul spiritual a debutat cu recitarea Roza-
rului de lumin  de c tre copiii de la oratoriul „Episcop 
Ioan Suciu” cu asisten a surorilor Minime ale Reginei 
Purgatoriului, congrega ie cu o prezen  misionar  i 
pastoral  valoroas  de 18 ani în comunitatea local . 
Glasurile lor angelice, acompaniate la pian de profeso-
rul Boldi , i-au încântat pe cei prezen i. Drumul  ind 
anevoios, grupurile de pelerini au fost a teptate pân  
la ora 19, moment în care rug ciunea a fost încoronat  
cu retr irea supremei Jertfe r scump r toare al Mântu-
itorului nostru prin celebrarea S  ntei Liturghii. Litur-
ghia a fost celebrat  de preo ii Zima Zorel (protopop 
i paroh de Beiu ), Slobodnic Iosif (Beiu ), Ghiurc  

Emil ( tei), Bo a Mircea (Ioani ), Bo a Marius (Poco-
la), Oprea Ionu  (Petrani), Erdeli Ioan (Prisaca), Tai-
chi  Marius (Dr goteni), S l jan Dumitru (Sudrigiu), 
Rosta  Marcel (B i a), Cr ciun Sorin (Oradea) i i-
monca Mihai (Baia Mare) sosi i cu credincio ii pelerini 
din parohiile lor. Credincio ii, asemenea iudeilor din 
Evanghelia zilei, au avut bucuria de a primi înv tura 
Domnului i de a   hr ni i cu S  ntele Sale Taine. E 

nevoie de astfel de momente cu Isus, pentru a putea tr i 
deplin i sfânt prezentul trecând dincolo de pustiul ce 
ne amenin .

Tr irea centrat  pe Euharistie a continuat prin 
Binecuvântarea euharistic  i procesiunea în jurul bi-
sericii cu Sfântul Sacrament al Euharistiei, celebrate de 
p rintele Slobodnic Iosif. 

Adorându-L pe Isus, comunitatea a privit spre 
Cea care îi este mereu al turi: Maica Sa Preasfânt . Ea 
a fost invocat  i l udat  prin cântarea rug ciunii Para-
clisului prin celebrarea de c tre p rintele Erdeli Ioan. 

Sentimentul puternic religios nu poate s  r mân  
f r  roade, f r  o implementare în concretul cotidian, 
altfel ar   o bucurie de art  i trec toare; fericirea tr irii 
în credin  a fost prezentat  printr-o m rturie personal  
a Sorei Antonella din Beiu : o iubire fa  de Cristos, 
izvorât  dintr-o privire asupra cruci  xului care atârna 
pe peretele camerei sale, o iubire tr it  prin consacra-
rea propriei vie i, prin rug ciune i prin grija fa  de 
semeni, dar mai ales fa  de su  etele celor din Purgator.

Dup  Sfânta Liturghie, de la ora 23, celebrat  de 
p rintele Jitaru Anton, paroh romano-catolic de Beiu , 
al turi de p rintele Chi r u din Timi oara, a urmat 
Adora ia S  ntei Euharistii. Prin medita ia sus inut  de 
p rintele Emil Ghiurc  în timpul adora iei, respectiv cu 
acompaniamentul angelic al corului de tineri ai Parohi-
ei „Maria – Regina P cii” din Timi oara, credincio ii 
au fost al turi de Isus, ca alteori i dincolo de secole, 
apostolii în miez de noapte al turi de Înv torul lor.

Agapa fr easc  oferit  de enoria ii parohiei 
g zduitoare al turi de Reuniunea marian  local  a fost 
o ocazie nu doar de hr nire trupeasc  ci i de leg turi 
amicale i mici planuri pastorale. 

Rozarul de durere condus de p rintele imonca 
i Calea Crucii celebrate de p rintele Slobodnic asistat 

prin proiec ii din  lmul Patimile lui Isus, de împreun -
slujitorul s u local, p rintele Zorel au izvorât lacrimi de 
poc in  i angajamente de reparare a r ului s vâr it i 

dorin a facerii de bine.
Liturghia de diminea  a oferit ocazia primirii 

lui Isus, prin Trup i Sânge, în su  etele cur ate i 
înnobilate prin poc in  i rug ciune.

Rozarul de m rire, condus de p rintele Marius 
Bo a, a încheiat aceast  noapte în l ând su  etele pline 
de speran  spre Domnul i Maica Sa din gloria ce-
reasc . 

Dup  mul umirile adresate tuturor celor care au 
contribuit material i spiritual la des vâr irea acestei 
nop i, dup  reoferirea acestei nop i la inten iile spe-
ci  ce, nu în ultimul rând, i dup  un angajament de a 
duce lumin , iubire i speran   ecare acolo unde se 
reîntoarce, „Noaptea de veghe” s-a încheiat.

Pr. Zorel ZIMA

Noapte de veghe la Biserica „S  n ii Trei Ierarhi” din Beiu
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Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2015
NOIEMBRIE

Universal : Pentru ca s  tim s  ne deschidem la întâlnirea personal  i la dialogul cu to i, chiar i cu cel care 
are convingeri diferite de ale noastre. 

Pentru evanghelizare: Pentru ca p storii Bisericii, iubind profund propria turm , s  poat  înso i drumul i s  
in  vie speran a. 

Sute de credincio i au participat, duminic , 27 
septembrie 2015, la cel mai important eveniment din 
via a comunit ii: res  n irea Bisericii Greco-Catolice 
cu hramul „Na terea Sfântului Ioan Botez torul” de 
c tre Preas  n itul Virgil Bercea, i un sobor de preo i. 
La eveniment au participat pe lâng  locuitorii comunei 
Beliu, i cei din localit ile limitrofe.

Slujba de s  n ire a bisericii a început la ora 
10.15. Preas  n itul Virgil, împreun  cu soborul de pre-
o i, cu seminari tii i cu credincio ii au înconjurat l -
ca ul de cult, ungând pere ii cu Sfântul Mir, dup  care 
a o  ciat slujb  de s  n ire a Altarului. În piciorul S  ntei 
Mese din Altar, s-a pus hrisovul de s  n ire, act semnat 
de Preas  n itul Virgil, pr. protopop Gavril Buboi, pa-
rohul locului Cosmin Ioan Farca , pr. vicar cu preo ii 
Antoniu Chifor, pr. rector al Seminarului Teologic An-
ton Cioba, pr. protopop de Chi ineu Cri  Ciuban Da-
nu , precum i ceilal i confra i prezen i i ceilal i par-
ticipan i, din care amintim pe primarul localit ii ica 
Pavel, al turi de vicepre edintele Consiliului Jude ean 
Arad, Iustin Cionca, dar i o p rticic  din s  ntele 
moa te. Dup  acestea, PSS Virgil le-a cuvântat credin-
cio ilor. „Ast zi suntem prezen i la slujba de s  n ire a 
l ca ului, în care se s vâr esc Sfânta Liturghie i toate 
celelalte taine i slujbe religioase pentru credincio ii 
comunit ii greco-catolice din Beliu i de pretutindeni, 
îndemnând la sus inere reciproc , la în elegere, iertare 
i iubire”.

Mai întâi, s-a înconjurat l ca ul de cult, Preas  n-
ia Sa purtând în mâini, pe un disc, moa te de martiri, 

aducând aminte c  primele altare sau primele biserici 
au fost construite pe mormintele martirilor. De aceea, 
cu gândul la cei care i-au dat via a pentru Cristos i 
pentru Evanghelie, s-a înconjurat acest l ca  citind ru-
g ciuni speciale, stropind cu agheasm  i ungând cu 
Sfântul i Marele Mir pere ii bisericii prin exterior, 
dup  care, în interior, în Sfântul Altar, am întocmit jert-
felnicul sau Sfânta Mas , a ezând în piciorul S  ntei 
Mese p rticica de moa te ale martirilor într-o cutiu  
special , înso it  de un hrisov, care d  m rturie des-
pre ceea ce s-a întâmplat în acest loc. Biserica aceasta, 
care este un dar al oamenilor f cut c tre Dumnezeu, 
devine prin slujba de s  n ire darul lui Dumnezeu c tre 
oameni, pentru c  la acest edi  ciu nu ne raport m ca la 
o cl dire oarecare, ci ne raport m ca la Casa lui Dum-
nezeu i casa noastr , a tuturor, pentru c  prin ungerea 

cu Sfântul i Marele Mir, prin stropirea cu agheasm  i 
apoi prin s vâr irea S  ntei Liturghii, edi  ciul acesta, 
construit în anul 1834, într-o arhitectur  bisericeasc  
speci  c transilv nean  cu in  uen e de baroc târziu, a 
devenit Casa Lui Dumnezeu i casa celor care consti-
tuie trupul tainic al Lui Cristos. Biserica este o cl dire 
însu  e it , pentru c  a primit cele trei taine: botez, mi-
rungere i apoi Sfânta Liturghie, dup  cum  in ei uma-
ne i se aplic  la Botez trei s  nte taine.

Preas  n itul Virgil a l udat efortul depus de c -
tre credincio i la renovarea total  a Bisericii, efort care 
este cl dit în parte pe jertfa celor de dinainte care au 
trecut spre bucuria ve nic , amintind aici rolul deosebit 
pe care l-au avut pr. Lup Sever i pr. Eugen Pantea, de 
fericit  amintire. 

P rintele Cosmin Ioan Farca , parohul locului 
a mul umit Preas  n itului Virgil, confra ilor preo i i 
dreptm ritorilor cre tini pentru c  s-au ostenit i ajutat 
Biserica,  ind aprecia i prin înmânarea unor Diplome 
de recunoa tere a meritelor celor implica i.

La sfâr itul S  ntei Liturghii to i participan ii, 
s-au bucurat de agapa preg tit  cu mult  aten ie i 
dragoste de c tre credincio ii Parohiei Greco-Catolice 
„Na terea Sfântului Ioan Botez torul”.

De asemenea în anexa de lâng  Biseric  se pot 
vedea obiecte de o valoare inestimabil  spiritual i nu 
numai, în muzeul Bisericii.

Res  n irea bisericii din Beliu
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(continuare în pag. 9)

Importan a rela iilor interpersonale i rolul acestora în 
dezvoltarea psihologic  a omului

Alin CRE U

Prin esen a sa, omul este o  in  social ,  ind produ-
sul împrejur rilor sociale, având capacitatea de a in  uen a 
i determin  împrejur rile. Printre acestea un loc aparte îl 

ocup  rela iile interpersonale care pot   considerate un caz 
particular al rela iilor sociale. Ele sunt leg turi psihologice, 
con tiente i directe între oameni.

Rela iile dintre persoane pot   considerate „aliaje”, 
„mixturi” între social i psihologic, între obiectiv i su-
biectiv. Ele sunt sociale prin faptul c  au loc i depind de 
contextele în care tr iesc indivizii i psihologice prin ace-
ea c  ini iatorul i purt torul lor este omul cu tot ceea ce 
el reprezint . De i cele dou  aspecte sunt corelate, aceasta 
nu înseamn  c  între ele nu apar i relative distan ri, con-
tradic ii, extrapol ri. Se tie c  în cadrele institu ionalizate 
primeaz , de regul , aspectul social, formal, mai rigid, în 
timp ce în afara acestora, în via a cotidian , în prim-plan 
trec aspectele psihologice informale, mobile. Într-un fel se 
va comporta un elev la coal  i în cu totul altul în familie. 
Prin intermediul rela iilor interpersonale omul particip  la 
via a social . Acestea au un pronun at caracter etic, moral, 
deoarece prin intermediul lor omul urm re te realizarea bi-
nelui sau r ului, în raport cu sine sau al ii. Prin ele, compor-
tamentul s u se valorizeaz , devenind pozitiv sau negativ, 
acceptat sau respins din punct de vedere social.

Rela iile interpersonale au constituit dintotdeauna 
mediul optim de dezvoltare a oric rei  in e umane de-
 nite ca rela ii interpsihologice, directe, reciproce, care 

se desf oar  atât în plan con tient cât i incon tient. Nu 
putem s  ne dezvolt m ca oameni în afara rela iilor cu 
al i semeni de-ai no tri. Cazurile rare de copiii crescu i 
de animale con  rm  aceast  ipotez : lipsa interac iunilor 
cu oamenii duce la nedezvoltarea acelor abilit i speci  c 
umane, gândirea, limbajul, sociabilitatea etc. Deasemeni, 
unele cazuri de copii institu ionaliza i, în trecut, au ar tat 
c  lipsa unei leg turi între copil i un adult, prezent în 
mod constant, duce la o slab  dezvoltare psihologic  i 
chiar  zic . Ace tia aveau adesea o greutate sub normal i 
repere psihologice de dezvoltare sub vârsta cronologic . 
Depresia anaclitic  este un fenomen descris la copiii foar-
te mici, priva i de afec iunea i aten ia matern .

Rela iile interpersonale cu p rin ii au un rol central 
în dezvoltarea individului i a tipului de leg turi pe care le 
va stabili ulterior cu al i in i de-a lungul vie ii. Multe din 
„datele interne” ale  ec rui om se cap t  în cadrul acestora 
rela ii primare. De exemplu, stima de sine. Dac  unui copil 
i se repet , sub diverse moduri, mai mult sau mai pu in ex-
plicite, ca el sau ea nu este capabil de a face un lucru cum 
trebuie, dac  este criticat tot timpul, dac  este în permanen  
comparat cu cei care au performan e mai bune (p rin ii sau 
fra ii mai mari) sau dac  nu este l sat s  se descurce singur 
în diverse situa ii potrivite vârstei, atunci respectivul va dez-
volta neîncredere în sine, se va îndoi toat  via a de propriile 
capacit i de a face fa , sau de a se descurca. Rela iile pe 

care le va stabili cu al i indivizi, de-a lungul vie ii, vor   pro-
babil de tip dependent, submisiv, în care va   tentat s  atribu-
ie celorlal i o pricepere, putere i importan  mai mare decât 
lui însu i. Un alt exemplu este cel al copiilor care au cres-
cut priva i de o minim  afec iune. La rândul lor, adul i  ind, 
vor   incapabili s  o ofere altora. Copiii care au fost abuza i 
psihic,  zic sau sexual, vor deveni adul i cu o stim  de sine 
sc zut , împov ra i de grave sentimente de vinov ie, ur  i 
neputin , bântui i permanent sau periodic de unele depresii, 
incapabili de a construi rela ii armonioase cu parteneri lor. 
Unii vor deveni la rândul lor ni te abuzatori, ne  ind capabili 
de a rela iona decât în jurul ideii de suferin , de umilin  a 
celuilalt, dup  modelul rela iei cu proprii p rin i. 

Chiar i în cazurile mai pu in dramatice i patologice, 
modelul rela iei cu p rin ii i modelul rela iei dintre p rin i 
vor r mâne un model important, incon tient, pe baza c ruia 
se vor construi viitoarele rela ii. În general, cu cât un individ 
este mai important, mai semni  cativ pentru noi din punct de 
vedere emo ional, cu atât rela ia noastr  cu aceasta este mai 
asem n toare cu rela ia cu p rin ii. Rela iile periferice sunt 
mai libere de asemenea in  uen e.

În orice leg tur , inclusiv în rela ia primar  cu 
p rin ii, exist  dou  dimensiuni al c rui raport se poate 
modi  ca în timp: dimensiunea a  liativ , de apropiere, de 
ata ament i dimensiunea individualizant , de distan are, 
de autosus inere. Ini ial, prima dintre aceste dimensiuni 
este singura prezent  în mod evident, copilul sim indu-se 
una cu p rintele. Abia la o vârsta ceva mai mare începe s  
realizeze c  exist  o lume în afara lui, ca mama nu face 
parte din el i el nu face parte din mama lui; a început 
desprinderea din starea de fuziune psihologic . Procesul 
va continua, cu perioade de progres accentuat i perioade 
mai calme, pân  la vârsta adult , când se presupune c  ar 
trebui s  se ating  o stare de relativ  independen  psiho-
logic  a individului fa  de p rin i. Adolescen a este una 
din perioadele cele mai dinamice de pe parcursul acestui 
proces de individualizare, în care tân rul simte nevoia s  
de desprind , chiar i în modul cel mai dureros, de mode-
lul parental, pentru a- i a  rma personalitatea.

Felul în care evolueaz  rela ia p rinte-copil in  u-
en eaz  puternic modul în care cel mic cre te i se dez-
volt  la maturitate. La fel ca în cazul oric rei alte rela ii, 
consolidarea unei leg turi strânse i pozitive cu progeni-
tura este un proces de lung  durat , care necesit  r bdare 
i mult efort din partea ambilor p rin i. Iat  care este im-

portan a pe care rela ia cu p rin ii o are în via a copilului!

Importan a prezen ei ambilor p rin i în via a copilului
O rela ie strâns  cu odrasla, implicând ambii p rin i 

i satisfacerea nevoilor de rela ionare ale acestuia, a terne 
încet, dar sigur, drumul c tre cre terea unui adult s n tos, 
puternic i împlinit.
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(urmare din pag. 8)

P rin ii joac  un rol esen ial în via a emo ional  sau 
psihologic  a prichindelului, înc  înainte ca acesta s  se nasc .

  Ata amentul dintre mam  i bebe este unic i se 
formeaz  înc  din burtica. Este o leg tur  foarte strâns , 
care dureaz  toat  via a, mai ales dac  este atent consolida-
ta i dup  na tere.

  Primul contact dintre copil i t tic are loc imediat 
dup  sosirea acestuia pe lume. Este prima  gur  masculin  
pe care copilul o cunoa te i care va juca un rol esen ial în 
transformarea lui în adult, indiferent c  este b iat sau feti a.

  Rela ia cu t ticul nu este un tip de ata ament în-
n scut, de aceea, acesta se vede nevoit s  recupereze teren 
în fata m micii i s  depun  ceva mai multe eforturi pentru 
a cl di rela ia cu copilul. 

Prezen a i implicarea ambilor p rin i în cre terea 
i educarea copilului sunt cruciale pentru modul în care se 

dezvolt  acesta la maturitate.
  Chiar dac  statistici recente eviden iaz  faptul c  fa-

miliile monoparentale au luat din ce în ce mai mare amploare 
în epoca modern , psihologii subliniaz  importan a implic -
rii ambilor p rin i în îngrijirea celui mic.

  Speciali tii sus in c  exist  consecin e negative 
pe toate planurile - cognitiv, psihologic, emo ional, social - 
atunci când una dintre cele dou   guri - matern  sau patern  
- absenteaz  din via a copilului.

  Din punct de vedere psihologic i comportamental, 
cel crescut doar de unul dintre p rin i risc : 

• s  aib  probleme comportamentale severe (com-
portamente delincvente, violente, criminale etc); 

• s   e predispus la consum de alcool, droguri i alte 
substan e interzise; 

• gânduri suicidale (în special acolo unde lipse te 
modelul paternal); 

• s   e dominat de sentimente persistente i ap s toa-
re de respingere, tr dare, vin , furie, triste e; 

• s  aib  tulbur ri sau probleme cu somnul; 
• s  aib  o stim  de sine sc zut .

i dezvoltarea cognitiv  sau intelectual  are de sufe-
rit atunci când din via a copilului lipse te una dintre  gurile 
parentale:

• performan e academice sc zute; 
• risc crescut de abandon colar; 
• coe  cient de inteligen  sub medie; 
• anse sc zute de continuare a studiilor, dup  termi-

narea liceului.
Copilul crescut doar de unul dintre p rin i are, în 

general, o via  social  destul de s rac . Nu este foarte 
dornic s  î i fac  prieteni i are mari probleme în a inter-
ac iona cu ceilal i.

Atunci când unui copil îi lipse te un p rinte, este ca 
i când i-ar lipsi un picior sau o mân . Apare un dezechilibru 

sau instabilitate în via a lui, care trebuie gestionat  i contro-
lat  cu aten ie de c tre p rintele în a c rui grij  este.

Oricât de sensibil  sau rece ar   rela ia cu cel lalt 
p rinte, dac  acesta este în via , f  tot posibilul s  ajunge i 
la un compromis, astfel încât copilul s  se poat  bucura de 
prezen a ambilor p rin i în via a lui.

Importan a rela iei mam  - copil: mam  - fat , 
mam  - b iat

Rela ia dintre mam  i copil este foarte puternic  i 
apare înc  din sarcin , dar se dezvolt  diferit dup  na te-
re, în func ie de genul copilului.

Mama joac  un rol foarte important în consolidarea 
încrederii i stimei de sine a feti ei, dar mai ales în modul 
în care î i dezvolt  imaginea de sine.

Simpl  implicare a ta în via a feti ei, dar i comuni-
carea deschis  cu ea, va ajuta s  construi i o rela ie strâns  
i apropiat , care o va in  uen a în toate ac iunile i decizi-

ile pe care le va lua la maturitate.
Se pare c  feti ele sunt mai predispuse s  împ rt -

easc  gânduri ascunse i secrete cu m micile decât cu t -
ticii, de aceea este foarte important s  încerci s  îi câ tigi 
încrederea prin în elegere i comunicare.

Când vine vorba de rela ia dintre mam  i b ie el, 
exista o fric  pe care mul i p rin i o au: s  nu creasc  dup  
fusta mamei, s  devin  dependent de aceasta.

Totu i, speciali tii sus in c  solu ia nu este nici pe 
departe în regul  s  te separi emo ional de b ie elul t u, 
pentru a-i l sa cale liber  s  se transforme în b rbatul pu-
ternic i independent pe care orice p rinte i-l dore te. Se 
pare c  îndep rtarea emo ional  prematur  are un efect 
negativ în dezvoltarea lui.

B ie eii care au o rela ie strâns  cu mamele lor 
înregistreaz  performan e colare mai bune i mai multe 
anse de reu it  în via .

i s n tatea mental  sau emo ional  a b ie elului 
are de bene  ciat de pe urma implic rii puternice a  gu-
rii materne în via a lui. Acesta se dezvolta echilibrat din 
punct de vedere emo ional, prezint  riscuri mai mici s  
sufere de afec iuni mentale sau s  se angajeze în compor-
tamente delincvente.

Importan a rela iei tat  - copil: tat  - fat , tat  - b iat
Rela ia tat -  ic  este foarte important  pentru cre -

terea unei feti e puternice i cu mult  încredere în sine.
Este primul model masculin pe care îl cunoa te i 

un reper pentru rela iile viitoare pe care le va avea cu per-
soane de sex masculin.

T ticii sunt cei care ajuta feti ele s  decid  respon-
sabil în cine s  aib  încredere i în cine nu, s  se simt  
protejate i s  discearn  intre comportamentele adecvate 
i cele negative sau nepotrivite.

Contrar aparen elor, speciali tii sus in c  t ticii, i 
nu m micile, sunt cei care înva  cel mai bine feti ele cum 
s  devin  p rin i buni.

Rela ia pe care un t tic o are cu  ul s u î i pune 
foarte mult amprenta asupra dezvolt rii lui i a b rbatului 
care va deveni la maturitate.

Pe lâng  faptul c  este primul i cel mai important 
model masculin, se pare c  implicarea t ticului în via a b -
ie elului îl ajuta s  fac  fa  mai bine stresului i probleme-
lor, de-a lungul timpului, i s  î i formeze personalitatea.

De ce crede i c  rela ia p rinte-copil este atât de 
important ? Ce face i pentru a o consolida?
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Exerci ii spirituale pentru seminari tii or deni
Când spunem exerci ii spirituale, inevitabil, ne 

gândim la Sf. Igna iu de Loyola. Acesta ne spune c  a a 
cum plimbarea, mersul i alergatul sunt exerci ii tru-
pe ti, la fel orice mod de a- i preg ti i dispune su  etul 
pentru a putea îndep rta de la sine toate înclina iile dez-
ordonate i, mai apoi, odat  îndep rtate, pentru a c uta 
i g si voin a divin  prin dispunerea propriei vie i întru 

mântuirea su  etului, se nume te exerci iu spiritual. Cu 
aceste gânduri am pornit la drum, joi 24 septembrie, 
spre Parohia Vadu Cri ului unde, timp de trei zile, am 
participat la Exerci iile Spirituale pe care Seminarul 
nostru le propune la începutul  ec rui an de studiu. 

Medita iile au fost sus inute de pr. Felix Roca, 
asistentul spiritual na ional al Ac iunii Catolice din 
România i responsabil cu O  ciul de Tineret în cadrul 
Conferin ei Episcopale din România. Tema principal  
propus  spre meditare a fost milostivirea, în contextul 
în care anul acesta Papa Francisc a convocat Jubile-
ul Extraordinar al Milostivirii. A adar, bula papal  de 
convocare, Misericordiae vultus, a reprezentat un ghid 
foarte util. S-a pornit în acest parcurs c tre milostivire 
cu gânduri asupra victoriei, mai exact victoria asupra 
patimilor i ispitelor, urmând s  ne oprim asupra temei 
chem rii, unde am încercat s  re  ect m asupra chem -
rii pe care am primit-o  ecare în parte, gândindu-ne la 
chemarea primilor discipoli (Mt 1, 16-20). 

Dup  o privire mai profund  asupra voca iei per-
sonale, am continuat cu spirit meditativ s  cercet m 
rolul nostru i al comunit ii noastre în planul salvi  c 
pe care Dumnezeu îl are; am în eles c  rolul, dar mai 
ales scopul nostru este acela de slujire. Slujire nu doar 
în Casa Domnului, ci i slujirea împreun  i pentru po-
porul Domnului. Pentru a reu i s  ne îndeplinim aceas-
t  misiune de slujire, trebuie s  ne l s m vindeca i de 

toate febrele care ne fac s  suferim, asemenea soacrei 
lui Petru (Mc 1,29-31). Vindeca i a adar de aceste febre 
putem porni în c l toria noastr  de slujire ce trebuie s  
 e condus  de milostivire. 

„A adar, milostivi ca Tat l este motoul Anului 
Sfânt. În milostivire avem dovada modului în care iu-
be te Dumnezeu. El se d  în întregime pe sine însu i, 
pentru totdeauna, gratuit i f r  a cere nimic în schimb. 
Vine în ajutorul nostru atunci când îl invoc m” (Mise-
ricordiae vultus 14).

Mul umim în special PS Virgil Bercea, pen-
tru implicarea i sprijinul acordat form rii noastre pe 
parcursului anilor de studiu, dar i echipei de forma-
tori ai Seminarului, precum i asisten ilor spirituali. Îi 
mul umim bineîn eles i p rintelui Felix Roca pentru 
bun voin a i fericirea cu care a venit i ne-a ajutat s  
începem cum se cuvine noul an formativ. Nu în ultimul 
rând îi mul umim lui Dumnezeu pentru acest timp de 
har în care ne-a binecuvântat din plin.

Giusepe Iustin GHIURCA

Deschiderea noului an universitar la Oradea
Pentru studen ii de la Facultatea de Teologie Gre-

co-Catolic , Departamentul Oradea, din cadrul Univer-
sit ii „Babe -Bolyai” Cluj Napoca, deschiderea festiv  
a noului an universitar a avut loc luni, 28 septembrie a.c.

Evenimentul a început la orele 8.00 cu Sfânta i 
Dumnezeiasca Liturghie celebrat  de PSS Virgil Bercea, 
în Biserica Seminarului, împreun  cu formatorii, profe-
sorii, seminari tii i studen ii Departamentului. În cuvân-
tul de înv tur , Preas  n ia Sa a subliniat importan a 
istoriei noastre, eviden iind c  este necesar s  cunoa tem 
de unde venim, pentru a ti încotro ne îndrept m. 

Dup  Sfânta Liturghie, evenimentul a continuat 
în Aula Magna a Seminarului, unde bucuria a constituit 
laitmotivul festivit ii. PS Virgil a insistat, în discursul 
s u, asupra întreb rii personale referitoare la chemarea 
 ec rui i c  trebuie, la modul imperativ, s  în elegem ce 

presupune cu adev rat chemarea. „Acest drum este unul 

di  cil i presupune 
mult efort i respon-
sabilitate, îns  doar 
acceptarea crucii ne va 
aduce bucuria”, a ad -
ugat Preas  n itul. 

De asemenea, 
directorul Departa-
mentului Facult ii noastre, lect. dr. Ionu  Popescu ne-a 
vorbit în stilul s u caracteristic despre rolul colii în 
transformarea  ec ruia dintre noi din ceva în cineva i 
ne-a îndemnat pe to i, atât pe noi, studen ii, cât i corpul 
profesoral, s  inser m bucuria în tot ceea ce facem.

Cu ocazia începerii noului an universitar, ur m 
studen ilor Facult ii de Teologie Greco-Catolic  din 
Oradea un parcurs binecuvântat, înso it de Spiritul Sfânt!

Antoniu SUCIU
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Întâlnirea preo ilor greco-catolici români din diaspora european
În perioada 28 septembrie - 1 

octombrie 2015 s-a desf urat la Viena 
„Întâlnirea preo ilor greco-catolici ro-
mâni din diaspora european ”. Întruni-
rea a avut ca tem  subiectul: „Diaspora 
româneasc  european . Dileme i pro-
voc ri”. Participan ii au fost aproape 50 
de preo i din opt ari, dintre care amin-
tim: Italia, Spania, Germania, Irlanda.

Preas  n itul Virgil, responsabil 
din partea Sinodului cu diaspora euro-
pean , a condus lucr rile, al turi de Pr. 
Ioan Pop, coordonator na ional pentru 
Italia i Pr. Buboi Gabriel, rector al Co-
legiului Pio Romeno din Roma.

Dup  ultima întâlnire european  
a preo ilor care a avut loc la Vene ia în 
toamna anului 2012, a sosit rândul Vie-
nei de a g zdui aceast  întâlnire.Ziua 
de luni, 28 septembrie a fost dedicat  
caz rii oaspe ilor, dup  care seara  ecare din cei sosi i 
s-a prezentat.

Ziua de mar i a început cu Sfânta Liturghie arhi-
ereasca la biserica parohiei “ST. JOSEF OB DER LAI-
MGRUBE”. Dup  micul dejun am ascultat prezentarea 
p rintelui Ioan Pop referitoare la „Identitatea eclezial  a 
credincio ilor greco catolici români. Di  cult i pastorale 
în Diaspora”. La prezentare a participat i vicarul general 
al Vicariatului Greco Catolic din Austria, pr. Yurij Kolasa.

Dup  masa am vizitat prim ria ora ului Viena 
i M n stirea Klosterneuburg. Acolo p rintele Alexan-

dru Suciu, paroh la Graz, a celebrat slujba Vecerniei 
al turi de c lug rii augustinieni. Seara s-a încheiat cu 
masa festiv  al turi de abatele m n stirii, Bernhard 

Hermann Backovsky, care a fost foarte fericit în com-
pania confra ilor de rit bizantin.

Miercuri, reprezentan ii na ionali au prezentat si-
tua ia din  ecare ar : din Italia, Spania, Germania, Ir-
landa, Belgia i Austria. S-a constatat c   ecare ar  se 
confrunta cu provoc ri speci  ce, situa ia credincio ilor 
i preo ilor greco-catolici  ind diferit  în  ecare ar .

Preas  n itul Virgil le-a mul umit tuturor pentru 
munca depus  i i-a încurajat pe to i sa dea dovad  de 
un spirit misionar, mul umind de asemenea p rintelui 
Vasile Lu ai, coordonatorul na ional pentru Austria, 
pentru frumoasa organizare a întâlnirii. Totodat , s-a 
hot rât ca urm toarea întâlnire sa  e la Madrid în 2018.

Pr. Ioan Iulian HOTICO

24 de liceeni la Roma
24 de elevi din clasele a X-a i a XI-a de la pro-

 lul de matematic -informatic  al Liceului Greco-Ca-
tolic „Iuliu Maniu” vor face stagii de practic  în Roma, 
în urm torii doi ani. Proiectul face parte din programul 
Erasmus+ i are ca scop dezvoltarea competen elor 
elevilor în profesia de asistent analist programator. 

Fiecare dintre tineri vor sta câte dou  s pt mâni 
la o companie de IT din Roma. ase ore pe zi vor în-
v a diferite limbaje de programare i vor participa la 
aplica ii practice. Liceenii vor avea timp i s  desco-
pere cultura i limba italian . Ei î i vor povesti expe-
rien ele prin intermediului site-ului dezvoltat în cadrul 
proiectului.

Alexandru Drago , directorul Liceului Greco-
Catolic din Oradea: „Consider m c  ace ti tineri tre-
buie ca la aceast  vârst  fraged  s  cunoasc  aspectele 
pe care mai târziu le vor avea înfruntat i de aplicat în 

societ ile atât române, cât i peste hotare. Experien a 
aceasta, pe care ei o acumuleaz  acum, îi va face s   e 
mult mai preg ti i i mai deschi i pentru tot ceea ce 
este nou.”

Laura BREB  www.digi24.ro
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Biserica are patru noi s  n i
În cadrul S  ntei Liturghii celebrat  în pia a 

Sfântul Petru din Vatican, pe 18 octombrie a.c., Papa 
Francisc a ridicat la cinstea altarelor „un cuplu de evan-
ghelizatori care au dat m rturie despre frumuse ea cre-
din ei în Isus”, o c lug ri  spaniol  i un preot italian. 
Prezent m mai jos pro  lul succint al vie ii i misiunii 
acestora: 

S  n ii so i Ludovic i Zelia,
p rin ii Sf. Teresa de Lisieux

Ludovic Martin s-a n scut la Bourdeaux, pe 22 
august 1823. Om de credin , devotat rug ciunii, a 
cultivat pentru o perioad  dorin a de a se consacra lui 
Dumnezeu în Casa de primire Grand Saint Bernard, dar 
descurajat de studiul limbii latine s-a orientat spre pro-
fesia de orologier i s-a stabilit la Alençon.

Zelia Guérin s-a n scut la Gandelain, în apropie-
re de Saint-Denis-sur-Sarthon, pe 23 decembrie 1831. A 
întreprins activitatea de produc toare de dantele la Punc-
tul din Alençon. A avut i ea dorin a de a se d rui vie ii 
consacrate, dar s n tatea sa fraged  i opinia negativ  
a maicii superioare a Fiicelor Carit ii din Alençon, au 
descurajat-o. Zelia l-a întâlnit în mod providen ial pe 
Luigi, pe podul Saint Leonard: un tân r cu o  zionomie 
nobil , un mers rezervat i o atitudine plin  de demnita-
te au impresionat-o. O voce interioar  îi optea în acel 
moment «acesta este omul pe care l-am preg tit pentru 
tine». Pu ine luni mai târziu, cei doi i-au unit destinele 
prin c s tori, în Biserica Notre-Dame din Alençon, în 
noaptea de 13 iulie 1858. Au avut bucuria de a via  la 

nou  copii; la o vârst  fraged  i-au pierdut pe patru din-
tre ei, dar nici doliul i nici probele prin care au trebuit 
s  le treac  împreun  nu au sl bit credin a lor profund , 
alimentat  de primirea zilnic  a Euharistiei i devo iu-
nea  lial  la Sfânta Fecioar  Maria.

Ultima lor  ic  a fost Sfânta Tereza a Pruncului 
Isus, doctor al Bisericii. La 2 iulie în acest an a fost 
deschis  cauza de beati  care i a surorii acesteia, Leo-
nia, c lug ri a vizitandin  Francesca Tereza.

Luigi i Zelia sunt un exemplu sublim de iubire 
conjugal , de familie cre tin  muncitoare, atent  la ne-
voile aproapelui, generoas  fa  de cei s raci i anima-
t  de un puternic spirit misionar,  ind mereu preg tit  
s  colaboreze la activit ile parohiale.

Zelia a murit la Alençon, pe 28 august 1877, dup  
o lung  perioad  de boal . La moartea so iei sale, Luigi 
s-a transferat la Lisieux pentru a asigura celor cinci  ice 
un viitor mai bun. Numit «Patriarh» dup  ce le-a ofe-
rit Domnului pe toate cele cinci  ice ale sale, a tr it cu 
demnitate ultima încercare: a bolii. El a murit pe 29 iulie 
1894, în apropiere de Evreux. P rin ii S  ntei Teresa au 
fost beati  ca i la Lisieux, pe 19 octombrie 2008. 

Sfânta Maria a Neprih nitei Z misliri
Salvat Romero

Maria a Neprih nitei Z misliri Salvat Romero s-a 
n scut pe 20 februarie 1926 la Madrid, unde a fost boteza-
t  o zi mai târziu cu numele de Maria Isabel. De copil , a 
frecventat colegiul madrilen al Surorilor Irlandeze.

În 1936, datorit  r zboiului civil, familia ei se 
transfer  în Portugalia, 

revenind ulterior în 
capitala spaniol . Pe 
parcursul acelor ani, 
Maria Isabel a început 
s  descopere voca ia sa 
pentru via a consacra-
t , iar în 1944 intr  în 
Institutul Surorilor So-
ciet ii Crucii din Se-
vilia. Un an mai târziu, 
prime te haina mona-
hal , primind numele 
de Maria Neprih nit  a 
Crucii i î i începe no-
viciatul.

Fericita Maria 
s-a distins prin anga-
jament, spirit de sacri-
 ciu, dragoste pentru 

s r cie i umilin . 
Datorit  unei profunde 
preg tiri umane i spi-
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rituale, i-au fost încredin ate diferite responsabilit i în 
domeniul educativ, formativ i de conducere al Institu-
tului. A fost aleas  ca superioar  general  de trei ori, pe 
parcursul anilor di  cili care au urmat dup  Conciliul 
Vatican al II-lea.

Ea a avut o grij  special  pentru formarea per-
manent  a surorilor sale întru c lug rie, mai ales pen-
tru cele care treceau printr-un moment de criz  sau 
r scump r în acei ani marca i de multe incertitudini. 
Personalitatea sa senin  i jovial  a contribuit la cre-
area unei clime de încredere i comuniune în institut. 
În ea, spun c lug ri ele care au cunoscut-o, se vedea o 
intens  experien  religioas , tr it  cu o con tientizare 
vie a prezen ei lui Dumnezeu i o neîncetat  c utare a 
voin ei Sale.

În 1994 a fost diagnosticat  cu o tumoare, pentru 
care a fost operat . A confruntat boala cu mult  doci-
litate fa  de voin a lui Dumnezeu i mult curaj. Pe 31 
octombrie 1998 a trecut la Domnul, în Casa general  
din Sevilia, ora  unde a fost celebrat  pe 18 septembrie 
2010 beati  carea Mariei a Neprih nitei Z misliri Sal-
vat Romero. 

Sfântul Vicen iu Grossi
Preotul Vicen iu Grossi s-a n scut pe 9 martie 

1845 la Pizzighettone, în apropiere de ora ul italian 
Cremona,  ind penultimul  u al unei familii bogat  în 
credin  i valori umane.

Dup  primirea primei S  nte Împ rt anii, tân -
rul Vincen iu este puternic atras de voca ia la preo ie i 
decide s  intre în seminar. Îns , datorit  nevoilor fami-
liale, a fost constrâns s  amâne acest proiect pentru a 
da o mân  de ajutor la moara tat lui s u, unind astfel 
greutatea muncii cu angajamentul s u profund pentru 
studiu. A împlinit totul cu hot râre i bucurie su  eteas-
c , a teptând „ceasul lui Dumnezeu”. Pe 4 noiembrie 

1864 intr  în Seminar, iar la 22 mai 1869 este s  n it 
preot. Este trimis într-o parohie deosebit de grea (Re-
gona, Vicobellignano), unde r mâne timp de 34 de ani, 
semn al încrederii pe care episcopul diecezei o avea în 
capacit ile sale umane i spirituale.

În fa a indiferen ei i a s r ciei ce caracteriza 
satele lombarde la  nalul secolului al XVIII-lea, p rin-
tele Vince iu se dedic  tinerilor, pe care îi prime te în 
casa parohial  pentru a-i instrui i a-i forma. El dore te 
s  îi ajute s  devin  con tien i de demnitatea lor ca  i 
ai lui Dumnezeu.

A ales o via  s rac , împ rt it  cu cei mai 
nevoia i. Uniunea cu Cristos Preot i Jertf  a marcat 
misiunea i spiritualitatea sa, îndrumându-l la un apos-
tolat intens i o profund  via  de rug ciune. Printre 
virtu ile sale se eviden iaz  ortodoxia i  delitatea fa  
de Sfântul P rinte Papa. Nu în ultimul rând, misiunea 
de predic rii vestea Bun  a Evangheliei în locuri str -
ine de cuvântul lui Dumnezeu, marcate de o exclusiv  
ignoran  religioas .

În parohia din Vicobellignano, preotul italian a 
ar tat i un remarcabil angajament ecumenic fa  de o 
comunitate protestant , manifestând respect, deschide-
re i iubire c tre toate persoanele.

Atent la problemele sociale ale timpului s u a 
fost marcat de „mizeria material  i moral  a tinere ii 
feminine”, care l-a „impresionat profund” i l-a deter-
minat s  fondeze institutul de surori „Fiicele Oratoriu-
lui”, pentru a înso i îndrumarea moral  i religioas  a 
tinerelor din parohie. A murit în faim  de s  n enie la 
7 noiembrie 1917, spunând înainte de a- i încredin a 
su  etul în mâinile lui Dumnezeu: „Via a este deschis : 
trebuie s  plec”. A fost beati  cat în 1975 de Fericitul 
Paul al VI-lea.

Mihaela CABA http://ro.radiovaticana.va

S rb toare în Parohia Gruilung
Credincio ii Parohiei Gruilung s-au bucurat as-

t zi de vizita Preas  n iei Sale Virgil Bercea, comuni-
tatea s rb torind dou  evenimente importante. Primul 
eveniment este împlinirea a 85 de ani de la s  n irea 
Bisericii, de c tre Preas  n ia Sa Valeriu Traian Fren iu 
la 19 octombrie 1930, iar al doilea împlinirea a 155 de 
ani de la în  in area parohiei.

Biserica a fost zidit  între anii 1929 i 1930 prin 
grija p rintelui franciscan Ion Gârleanul, care a com-
pus i imnul „Cre tin sunt din leag n” special pentru 
momentul s  n irii Bisericii din Gruilung.

Preas  n ia Sa Virgil, vorbindu-le celor prezen i 
despre credin , i-a îndemnat s   e perseveren i în cre-
din a lor. La  nalul S  ntei i Dumnezeie tii Liturghii, 
doamna Otilia Groza, pre edinta Ter iarilor Francis-
cani a transmis un cuvânt din partea Ordinului Secu-

lar Franciscan, iar p rintele paroh Chivari Alexandru a 
mul umit tuturor celor prezen i la bucuria comunit ii 
din Gruilung. 

Biroul de pres
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„Biserica s  nu urmeze spiritul lumii, ci s  întoarc  lumea la Dumnezeu!”

PSS Mihai Fr il  la Sinodul episcopilor de la Roma

Dr. Anca Maria Cernea – medic specialist în 
medicin  general  la Centrul Medical de Diagnostic si 
Tratament al spitalului Dr. Victor Babe , reprezentant  
a Asocia iei Medicilor Catolici din Bucure ti, partici-
pant  ca auditor la Sinodul episcopilor catolici dedicat 
familiei de la Roma. Vineri, 16 octombrie 2015 în Sala 
sinodal , în prezen a Sfântului P rinte Papa Francisc, a 
avut urm toarea interven ie:

Sanctitatea Voastr , P rin i Sinodali, fra i i surori,
Reprezint Asocia ia Medicilor Catolici din Bucure ti.
Apar in Bisericii Greco-Catolice din România.
Tat l meu a fost un lider politic cre tin, închis de 

comuni ti timp de 17 ani. P rin ii mei se logodiser , dar 

nunta lor a avut loc abia dup  17 ani. Mama l-a a teptat 
pe tata în to i acei ani, de i nici m car nu tia dac  el 

Preas  n ia Sa Mihai Fr il , episcop greco-cato-
lic de Bucure ti, participant la Sinodul episcopilor ca-
tolici dedicat familiei de la Roma, desemnat de Preafe-
ricitul P rinte Cardinal Lucian Mure an, Arhiepiscopul 
major al Bisericii Române Unite pentru a-l reprezenta 
i a oferi m rturia Bisericii greco-catolice, a inut joi, 

15 octombrie 2015 în Sala sinodal , în prezen a Sfântu-
lui P rinte Papa Francisc, urm torul cuvânt:

S  nte P rinte, fra i i surori,
Provin din Biserica Greco-catolic  Român  care 

a fost suprimat  de comuni ti pentru  delitatea sa fa  
de Papa. Martiriul nu e pentru noi o parantez  istori-
c , ci o experien  creatoare pentru  delitatea fa  de 
Domnul. P storii no tri ne spuneau: „Cine se decide 
pentru Hristos nu trebuie s  dea înapoi în fa a încerc -
rilor i a persecu iilor. Adev rul se ap r  prin cruce, dar 
la sfâr it ve i   r spl ti i”.

A  dori s  evoc în fa a dumneavoastr  dou  
chestiuni legate de numerele 74 i 78 din Textul de lu-
cru al Sinodului.

1. Fidelitatea fa  de Hristos în timpul unei mari 
crize de credin

Rug ciunile cununiei dup  ritul bizantin fac alu-
zie la martiriu. Vorbind despre martiriu, papa Benedict 
a spus c  nu e o activitate eroic  sau rod al capacit ilor 
noastre sau al antrenamentului nostru. Fiecare dintre 
noi trebuie s  a tepte înr d cinat în Hristos. Biserica 
primelor secole a reu it s  dep easc  o cultur  str in  
de Evanghelie, dar nu prin strategii sau prin a- i mic-
ora seriozitatea, ci prin dragostea fa  de adev rul lui 

Isus i prin sângele martirilor.
Seriozitatea c s toriei nu e, deci, un apel la fa-

talism sau la pedeaps , ci e invita ia la convertire. Nu 
trebuie s  ne descuraj m în fa a sondajelor care amin-
tesc de pierderea gustului adev rului,  indc  materni-
tatea Bisericii nu depinde de asta. A r mâne ata a i de 
Domnul cel r stignit presupune i judecata acestei lumi 

– cum o spune Sfân-
tul Pavel – i, dinco-
lo de orice greutate 
a vremurilor de fa , 
c s toria nu poate 
  un ideal utopic, ci 

este via  real  de har 
pentru miri.

2. Claritatea 
cuvintelor pe care le 
folosim 

Existen a sub 
comunism era mar-
cat  de falsitate i de 
jum t i de adev r, 
mai periculoase decât 
minciuna îns i. Era 
persecutat mult mai mult cel care recuno tea ambigui-
t ile i-i înt rea pe confra ii mai slabi. Biserica noastr  
a înv at atunci s  foloseasc  un limbaj lipsit de jum -
t i de m sur  care nu face altceva decât s  semene 
incertitudine în credin . De aceea, aversiunea contra 
p catului r mâne la noi în inima pastoralei c s toriei, 
încercând totodat  s  de  nim bine con tiin a, în lumina 
credin ei.

Mântuirea e deschis  tuturor, dar nimeni nu obli-
g  primirea sa. Este o misiune plin  de profunzime s  
apropii su  etele de m re ia Împ r iei lui Dumnezeu, 
prin dragoste i r spunderea credin ei, dar nu exist  
Biseric  f r  ascez . Poate c  asta nu aduce mult  po-
pularitate, dar o Biseric  „accidentat ”, i deci expus  
atacurilor, este o Biseric  care în elege urgen a conver-
siunii permanente i complete, în ap rarea vie ii adev -
rate scrise de bucuria în Isus îndur torul.

Nu ne îndoim c  Maica Sfânt  zdrobe te deja 
capul arpelui din vechime i este adev rata eroin  a 
m rturiei noastre. Ei î-l încredin m pe Papa, îi încre-
din m Biserica întreag  i familia.
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(urmare din pag. 14)

mai era în via . Au fost  deli în mod eroic lui Dumne-
zeu i leg mântului lor.

Exemplul lor arat  c  harul lui Dumnezeu poate 
învinge situa ii sociale îngrozitoare, precum i s r cia 
material . Noi, ca medici catolici, care ap r  via a i fa-
milia, vedem aceast  b t lie ca  ind una spiritual .

S r cia material  i consumismul nu sunt princi-
palele cauze ale crizei familiei. Cauza principal  a revo-
lu iei sexuale i culturale este ideologic .

Maica Domnului de la Fatima a spus c  r t cirile 
Rusiei se vor r spândi în întreaga lume. Aceasta s-a f cut 
mai întâi sub o form  violent , marxismul clasic, prin 
uciderea a zeci de milioane de oameni.

Acum se face mai ales prin marxismul cultural. 
Exist  o continuitate între revolu ia sexual  a lui Lenin, 
Gramsci, coala de la Frankfurt i ideologia actual  a 
drepturilor „gay” i a genului. Marxismul clasic pre-
tindea restructurarea societ ii printr-o preluare vio-
lent  a propriet ii. Acum revolu ia merge mai adânc, 
încercând s  rede  neasc  familia, identitatea sexual  
i natura uman . Aceast  ideologie se autointituleaz  

„progresist ”. Dar ea nu este altceva decât vechea ofer-
t  a arpelui, ca omul s  preia controlul, s -i ia locul lui 
Dumnezeu, s  caute mântuirea aici, în aceast  lume.

Este o r t cire de natur  religioas , gnostic .
Datoria p storilor este s  o recunoasc  i s  aver-

tizeze turma în privin a acestui pericol. „C uta i mai 
întâi împ r ia lui Dumnezeu i dreptatea Lui i toate 

acestea vi se vor ad uga vou .”
Misiunea Bisericii este mântuirea su  etelor. 

R ul, în aceast  lume, vine din p cat. Nu din „inegali-
tatea veniturilor” sau din „schimb rile climatice”.

Solu ia este: Evanghelizarea. Convertirea.
Nu cre terea controlului guvernamental. Nu gu-

vernul mondial. Ace tia sunt ast zi principalii agen i 
care impun marxismul cultural na iunilor noastre, sub 
forma controlului popula iei, a s n t ii reproductive, a 
drepturilor gay, a educa iei gender etc. 

Lumea de azi are nevoie nu de îngr direa libert -
ii, ci de libertatea adev rat : eliberarea de p cat. Mân-

tuirea. Biserica noastr  a fost suprimat  de ocupa ia 
sovietic . Dar niciunul dintre cei 12 episcopi ai no tri 
nu i-a tr dat comuniunea cu Sfântul P rinte. Biserica 
noastr  a supravie uit datorit  hot rârii lor i exemplu-
lui lor de rezisten  fa  de teroare i închisori.

Episcopii no tri au cerut oamenilor s  nu cedeze 
lumii. S  nu coopereze cu comuni tii.

Acum noi avem nevoie ca Roma s  spun  lumii: 
„Face i poc in  i întoarce i-v  la Dumnezeu, c ci s-a 
apropiat împ r ia cerurilor.”

Nu doar noi, laicii catolici, dar i mul i cre tin-
ortodoc i sunt îngrijora i i se roag  pentru acest Sinod. 
Pentru c , spun ei, dac  Biserica Catolic  cedeaz  în 
fa a spiritului lumii acesteia, celorlal i cre tini le va   
foarte greu s -i reziste.

http://e-communio.ro

Întâlnirea responsabililor diecezani pe probleme de înv mânt
Responsabilii diecezani i eparhiali pe proble-

me de înv mânt, sub c l uzirea PSS Aurel Perc , 
responsabil în cadrul Conferin ei Episcopilor din Ro-
mânia pe probleme de înv âmânt, au participat la Pre-
deal, în zilele de 8-10 octombrie 2015, la o întâlnire de 
lucru. Tema principal  a fost organizarea Olimpiadei 
Na ionale de Religie Catolic .

Preas  n itul Aurel a deschis întâlnirea de la Pre-
deal invocând lumina Duhului Sfânt, pentru ca cele 
discutate s   e într-adev r în slujba educa iei. 

Dup  ce a prezentat principalele puncte propuse 
dezbaterii, s-a început munca în echip . Au fost anali-
zate urm toarele subiecte:

- propunerea de participare a elevilor apar inând 
minorit ilor na ionale la Olimpiada Na ional  de Re-
ligie Catolic ;

- actualizarea tematicii propuse pentru Olimpia-
da de religie,  liera teoretic  i voca ional ;

- modul de organizare a etapei na ionale a Olim-
piadei în anul colar 2015-2016, de c tre Eparhia Gre-
co-Catolic  de Maramure ;

- structura subiectelor ce vor   propuse la Olim-
piad ;

- revizuirea Metodologiei de organizare a Olim-

piadei de Religie,  liera teoretic  i voca ional .
La întâlnire au participat reprezentan i a 10 di-

eceze/eparhii din România. S-a insistat pe necesitatea 
întocmirii programelor colare în mod unitar, atât pen-
tru cultul romano-catolic i cultul greco-catolic, cât i 
pentru minorit ile na ionale.

+Aurel PERC
Episcop auxiliar,

Responsabil pe probleme de înv mânt din 
cadrul CER
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Un Milion de Stele
Evenimentul de advocacy, Un milion de stele, a 

ajuns în România la cea de-a VI-a edi ie. În acest an, or-
ganiza iile Caritas din România au organizat cu aceast  
ocazie i o strângere de semn turi pentru Peti ia DA 
Servicii Sociale prin care se solicit  Guvernului Ro-
mâniei cre terea cu 0,3% pe an din PIB, pân  în 2020, 
a bugetului alocat serviciilor sociale. În Oradea, eveni-
mentul a fost organizat de Asocia iile Caritas Eparhial 
Oradea i Caritas Catolica Oradea.

În premier  în 2015 evenimentul a fost organizat 
de c tre Caritas Eparhial Oradea i în localit ile: Za-
l u, imleu Silvaniei i Beiu .

Peste 300 de persoane au participat în Oradea, 
al turi de PSS Virgil Bercea, (episcopul greco-catolic 
de Oradea), PSS László Böcskei (episcopul romano-
catolic de Oradea), angaja ii i voluntarii celor dou  
organiza ii Caritas. Programul a început cu melodiile 
corului de copii de la Catedrala Romano-Catolic  din 
Oradea, dup  care elevii Liceului Greco-Catolic Iu-
liu Maniu au organizat un FlashMob intitulat „Caut o 
lumina”, îndemnându-i pe to i cei de fa  s  semneze 
peti ia. Finalul a fost dat de Asocia ia cultural  i uma-
nitar  Resonnance care a preg tit un concert de pianina 
cu participarea d-nei Lavinia Drago  (pianista i direc-
toarea asocia iei) i a d- oarei Maria Alice Poenariu, 
cursanta Resonnance i elev  la Colegiul Na ional de 
Art  „Ion Vidu” din Timi oara.

Le mul umim cu aceast  ocazie partenerilor din 
Oradea: Episcopia Român  Unit  cu Roma Greco-
Catolic  din Oradea, Episcopia Romano-Catolic  din 
Oradea, Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu din Oradea, 
Asocia ia cultural  i umanitar  Resonnance, Sinton 
Expert, Superior Audio, Digi 24 Oradea, Cotidianu-
lui Crisana, Radio Maria si Radio Vocea Evangheliei, 
precum i partenerilor din imleu Silvaniei: Prim ria 
Ora ului imleu Silvaniei, Colegiul Na ional Simion 
B rnu iu, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu i Asocia ia Co-
piilor cu Autism – Dawn, anse Egale.

Pentru cei ce nu au semnat Peti ia Da Servicii 
Sociale, i doresc s  o fac , îi invit m pe site-ul http://
www.petitieonline.com/da_servicii_sociale .

Acest eveniment a fost 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.

Raluca NAOM
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ABONAMENTE
Îi inform m pe cititorii no tri c  pentru a intra în posesia abonamentului la revista Vestitorul este 

necesar ca acesta s    e achitat pe tot anul sau pe cel pu in ase luni. Abonamentul trebuie s    e 
pl tit pân  cel târziu la data de 30 ianuarie 2016.Costul unui exemplar va   de 1,5 LEI, cost care, 
pentru abona i, va r mâne acela i pe tot timpul anului, indiferent de eventualele modi   c ri de pre . 
V  reamintim c  modalitatea cea mai sigur  de a intra în posesia revistei noastre este abonamentul.

Asocia ia Cerceta ii Români Uni i au dat, sâm-
b t , startul unui nou an cercet esc. Festivitatea de 
deschidere a avut loc la Seminarul Teologic Greco-Ca-
tolic „S  n ii Trei Ierarhi” din Oradea. La eveniment au 
participat copii, adolescen i i tineri, dar i adul ii care 
î i doresc s  tr iasc  al turi de  i lor aventura cerce-
t iei. Programul a început cu o rug ciune condus  de 
PSS Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea.

Dup  ce au f cut cuno tin  cu noii e   (Cristina 
Todorean – pentru trupa de cerceta e) ori noul îndru-
m tor spiritual (p rintele Cristian Tiseli ), timp de o 
jum tate de zi, cei prezen i au avut ocazia de a schim-
ba impresii, de a acumula noi cuno tin e i de a tr i 
împreun  momente de bucurie, joc, aventur  i vese-
lie. Cei 10 nou-veni i au descoperit, treptat, legile ori 
motto-urile care ghideaz  via a cerceta ilor i ceea ce 
îl face s  progreseze. Totodat , ei au v zut ce înseamn  
promisiunea f cut  în cercet ie ori ceremonia primirii 
cravatei de cerceta .

Cei prezen i au putut vizita i expozi ia fotogra-
 c  care a cuprins imagini din taberele organizate de 

asocia ie în aceast  var . Activit ile s-au mutat apoi în 
Parcul Br tianu.

„Copiii i tinerii au început anul cercet esc cu 

A început anul cercet esc

mult entuziasm. Ei sunt dornici de ac iune i bucuro i 
c  au reluat întâlnirile cu colegii lor cerceta i. În acest 
an ne dorim o implicare i mai mare în via a comuni-
t ii i s  asimil m cât mai multe cuno tin e pentru a 
  bine preg ti i pentru taberele care ne a teapt  vara 

viitoare. În timpul anului, dar i în tabere i excursii, 
încerc m s  ne perfec ion m deprinderile practice”, a 
spus Valeriu Domu a, coordonatorul lupi orilor din ca-
drul Asocia iei Cerceta ii Români Uni i.

Crina DOBOCAN, www.bihon.ro

Simpozionului Interna ional ” coala Ardelean ”
Între 8 i 10 octombrie, la sediul Departamentu-

lui Oradea al Facult ii de Teologie Greco-Catolic , au 
avut loc lucr rile Simpozionului Interna ional coala 
Ardelean , eveniment ajuns la a X-a edi ie. Organizat 
de c tre Episcopia Român  Unit  cu Roma, Greco-
Catolic , Oradea, împreun  cu Universitatea Babe  – 
Bolyai, Facultatea de Teologie Greco-Catolic  i Co-
legiul Greco-Catolic Sfântul Atanasie, Nyíregyháza, 
Ungaria, lucr rile simpozionul au deschis seria eve-
nimentelor dedicate zilei na ionale a colii Ardelene, 
s rb torit  în  ecare an la data de 11 octombrie. 

Simpozionul Interna ional, desf urat sub egi-
da colii Ardelene, pe lâng  prezentarea studiilor din 
domeniul istoriei, rodul cercet rii speciali tilor din 
institutele de specialitate din ar  i de peste hotare, a 
dezb tut în spiritul colii de gândire deschis  de gân-
ditorii ardeleni i problemele legate de Familia cre ti-
n  – Fundamente antropologice, iubire i sexualitate în 

celibat i c s torie,  ind abordate atât 
sub aspect  loso  co-teologic, cât i din 
perspectiva antropologiei, eticii, psiho-
logiei, sociologiei, a sexualit ii i mo-
delor culturale care modeleaz  spa iul 
cultural european.

Cu aceast  ocazie au conferen i-
at prof. Andrei Marga i prof. Alberto 
Castaldini, prezentând o vast  sintez  a tuturor scrie-
rilor de specialitate care se refer  la rolul femeii i al 
familiei în cre tinism, mai ales c  rela iile intrafamili-
ale sunt „locul” în care se formeaz  identitatea persoa-
nei umane i apoi al spa iului cultural în care aceasta 
tr ie te. Lucr rile sus inute de conferen iarii din Italia, 
România, Ungaria i Slovacia vor   publicate i anul 
acesta la Presa Universitar  Clujean , volumele acestor 
manifest ri, devenite o tradi ie or dean , constituind 
deja o baz  de cercetare i lectur  pentru cei interesa i.
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Pornim la drum, delega ia din Oradea, Silvia 
Panti , Silvia Furto  i Victoria Negrea, înso it  de Pr. 
Protopop de Beiu , Zima Zorel, ducând cu noi bucuria 
i rug ciunile Preas  n itului nostru Virgil Bercea. 

Din Arhidieceza Major  a Blajului, Îndrum -
torul Spiritual Na ional, Pr. Ioan F rca  i Pre edinta 
Na ional , Doamna prof. dr. Angela Groza, aduc gân-
durile frumoase, salutul i Binecuvântarea Eminen ei 
Sale Cardinal Lucian Mure an. 

La Lugoj, primirea cald , cuvintele pline de har 
ale Preas  n itului Alexandru Mesian anun  o „altfel” 
de Întâlnire Na ional , ne emo ioneaz . 

E toamn , o toamn  târzie cu zile însorite, blânde 
i binecuvântate. O toamn  la Lugoj-al turi de preo ii 

spirituali, de mariani tii i marianistele din toat  ara. 
În Catedrala “Coborârea Spiritului Sfânt”, care 

parc  nu a fost atins  niciodat  de ateismul comunist, 
zâmbesc mul ime de crizanteme albe, galbene i iar 
albe, frumos a ezate de mâini d ruite cu sim  artistic. 
Liturghia i corul ne apropie de îngeri. Preas  n itul 
Alexandru ne vorbe te despre rolul Reuniunilor Ma-
riane, despre tr irea iubirii pentru Sfânta Fecioar , ne 
d  sfaturi cu referiri la Statutul R.M., ne ureaz  “Bun 
venit!”. Firele nev zute ale su  etului ne apropie de 
Preas  n ia Sa, ni se umezesc ochii. 

A doua zi particip m la medita iile P rintelui 
Cristian Chi vasi: -“De unde mie aceast  onoare, ca 
Maica Domnului s  vin  la mine” Lc. 1,43- Întâmpina-
rea oaspetelui divin i “Perspective biblice i ac iunea 
Spiritului Sfânt asupra celor implica i în planul de iu-
bire”. Sunt f cute cu inima, înso ite de lumina bucu-
riei din ochii celui care se d ruie te. Doamna Tereza 
Pintea, pre edinta R.M., ne introduce în sensibilitatea 
su  etului vorbind despre -“Femeia în spa iul de slujire 

i mântuire”. Au loc dezbateri opinii, propuneri, m r-
turii etc. 

“Fecioara puternic  i Mama preamilostiv , Re-
gina Cerului i sc parea p c to ilor ” ne a teapt  în 
Sanctuarul Marian de la Sc iu . Cântece mariane dragi 
intoneaz  marianistele din Maramure , Oradea, Blaj, 
Bucure ti, Cluj, Timi oara, Lugoj. În fa a celor dou  
microbuze este “Bunul P stor” care ne conduce spre 
Maria, Maica noastr . S-a întâmplat ceva minunat în 
acel moment: golul din su  et l sat de pierderea p rin-
ilor nu mai era gol; un sentiment tainic de apartenen  

m  înv luia, m  sim eam  ic  spiritual  a cuiva. Ceea 
ce avea s -mi înt reasc  acest sentiment era primirea 
cald  din fa a Bisericii de la Sc iu . Ne întâmpinau spi-
ritualii no tri, Pr. Paroh Iulian Hasciar i P.S.S. Alexan-
dru inând în dreptul inimii crucea i un buchet de  ori 
de toamn ... Îmi amintesc de cuvintele atât de dragi 
nou  ale P.S.S. I. Suciu: “R spânde te idei i fapte f r  
cru are. Dac  nu te vei d rui aproapelui ca într-o Sfânt  
Cuminec tur , nu îl vei face mai bun, nu îl vei învia cu 
învierea mare cre tin . S  tii s   i pentru al ii pâine 
i vin dând ce ai i dând ce e ti, dup  pilda Fecioarei 

Maria. ... Iat  apostolatul bun t ii – Fii Darnic!” 
Întâlnirea cu Maica Domnului de la Sc iu  este 

unic , tr it  de  ecare dup  credin  i iubire. Acolo, în 
bisericu a veche, sim i c  e ti al turi de cei ce au v zut-
o pe Preacurata l crimând. Afar , atunci era hora, acum 
sunt cei ce te zoresc la autocar. Din interior, îns , ceva 
te îmbie s  r mâi. Acolo e bine, e pace, e iubire, e har.... 
. Preacurata de la Sc iu  ne a teapt ...

Mul umim gazdelor noastre pentru excep ionala 
organizare, mul umim Preas  n itului “Preacuratei de la 
Sc iu ”, P.S.S. Alexandru Mesian, pentru aceast  întâl-
nire de su  et i pentru su  et, pentru cele trei zile de ru-

g ciune i tr ire marian  cu miros 
de busuioc i rozmarin.

Ne întoarcem spre cas  fre-
donând refrenul Imnului Maicii 
Domnului de la Sc iu :

“Inim  de Mam ,/Lacrim  
de Sus,/Fiii t i te cheam ,/Du-ne 
la Isus”.

Purt m în minte i su  et 
cea mai frumoas  strof , a a cum 
bine a remarcat-o Doamna Silvia 
Panti :

“În mijlocul lunii/Sfântului 
Rozar,/Chipul Preacuratei/L cri-
meaz  iar.”

Victoria NEGREA

Întâlnirea Na ional  a Reuniunilor Mariane
Lugoj, 1-3 octombrie, 2015
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Sear  în memoria Sfântului Ioan Paul al II-lea
În ziua s rb toriri Sfântului Pap  Ioan Paul al 

II-lea, 22 octombrie, a.c, ASTRU Oradea a organizat 
o întâlnire de comemorare a Sfântului .

Seara de rug ciune a început cu o prezentare 
a vie ii Sanctit ii Sale, care era mereu în mijlocul 
tinerilor, apoi a continuat cu Ectenii, Apostolul i 
Evanghelia,urmat  de predica p rintelui spiritual AS-
TRU, p rintele Cr ciun Sorin dup  care au urmat ni te 
citate ale Sfântului P rinte. Am vizionat o prezentare 
despre via  Papei, urmând s  aprindem o lumânare i 
s  îndrept m un gând c tre Sfântul Ioan Paul. 

Momentul de rug ciune s-a încheiat cu rug -
ciunea ASTRU, binecuvântarea Preas  n iei Sale i 
un cântec. La aceast  sear  de comemorare au par-
ticipat membrii ASTRU Oradea, p rintele spiritual 
al asocia iei, seminari ti, elevi, studen i, precum i 

Preas  n itul Virgil Bercea c ruia îi mul umim!

Cristina MIH L AN

Vernisaj i lansare de carte la Muzeul de Art  din Cluj
Muzeul de Art  clujean a fost gazd  a dou  eve-

nimente culturale de excep ie, miercuri 21 octombrie, 
 ind vorba despre expozi ia cunoscutului pictor Octa-

vian Smigelschi i lansarea unui volum trilingv ap rut 
la Editura Primus din Oradea dedicat celebrei soprane 
românce Virginia Zeani. Volumul se nume te: „Virginia 
Zeani. Portret. Portrait. Ritratto”.

Vernisajul a fost prezentat de c tre domnul An-
drei Marga, doamna dr. Iulia Mesea de la Muzeul Na-
ional Brukenthal, dr. Ioana Grui -Savu de la Muzeul 

Na ional de Istorie a Transilvaniei i dr. Dan Breaz de la 
Muzeul de Art  Cluj-Napoca,  ind de asemenea lansat 
volumul „Octavian Smigelschi – ini iatorul picturii na-
ionale biserice ti” ap rut la Editura ASTRA Museum, 

avându-l ca i autor pe domnul Alexandru Constantin 
Chitu , dânsul  ind i curatorul 
expozi iei i al doilea num r al re-
în  in atei reviste „Luceaf rul”.

Volumul dedicat celebrei 
soprane Virginia Zeani, n scut  la 
Solov stru, este un album de fo-
togra  i care „prezint  lumii chi-
pul Virginiei Zeani în diversele i 
multiplele sale ipostaze chip so-
cotit, ca  ind cel mai frumos din 
întreaga istorie a operei”. Timp de 
dou zeci i cinci de ani Virginia 
Zeani a fost „prima donna assolu-
ta” a teatrului de oper  din Roma. 
Renumita solist  a tiut s  devin  
o adev rat  legend  a scenelor li-
rice, impunându-se printre marile 
personalit i ale operei secolului 
al XX-lea, dintre care le amintim 

pe Luiza Tetrazzini, Amelia Galli-Curci, Renata Tebal-
di, Monserrat Caballe, Mirella Freni i Maria Callas. 
Virginia Zeani a cântat împreun  cu unii dintre cei 
mai renumi i tenori, precum Beniamino Gigli, Ferruc-
cio Tagliavini, Luciano Pavarotti i Plácido Domingo. 
Volumul a fost prezentat de c tre Preas  n ia Sa Virgil 
Bercea, doamna conferen iar univ. dr. Florina Mari -
Hinsu, profesor al Universit ii din Oradea luând cu-
vântul i domnul Andrei Marga, al turi de regizorul 
Horia Balint al Teatrului de Stat din Oradea.

La eveniment a luat parte i Preas  n ia Sa Flo-
rentin Crih lmeanu, episcopul greco-catolic de Cluj-
Gherla, al turi de mul i iubitori de cultur .

Biroul de pres
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1,5 Lei

Colecta special

Iubi i credincio i,
Evanghelia de azi se vorbe te despre un om c -

zut între tâlhari i care este ajutat de un Samarinean. 
În societatea noastr  sunt mul i oameni c zu i 

sub tirania tâlharilor vremi: alcool, s r cie, droguri, 
neputin  personal , disperarea, suferin a, boal  anal-
fabetism etc. 

Ace ti oameni au nevoie de ajutorul nostru, la fel 
c  i omul de pe marginea drumului dintre Ierusalim 
i Ierihon. Mul i dintre ei sunt pe marginea drumului 

tr iesc sub poduri,case abandonate, i în situa i despre 
care îmi este greu s  v  vorbesc. 

Ast zi v  invit s   i Samarineni ajuta i-ne s  
le ungem r nile disper ri, singur t i, a boli, a foamei. 
Azi  ecare dintre noi putem spune ”Am împlinit Evan-
ghelia”.

O parte frumoas  a acestei evanghelii, este mo-
mentul în care cel care a fost b tut de tâlhari i l sat pe 
marginea drumului aproape mort, este pus pe dobitocul 
Samarineanului. Îmi place pentru c  este semni  cativ  
pentru via a noastr  i ne pune fa  în fa  cu cei care 
au nevoie de noi.

Dobitocul poate s   e considerat via a noastr  
de zi cu zi, cercurile noastre, anturajul nostru, siguran a 
 nanciar , cercul de in  uen . i Domnul ne cere, în 

aceast  parabol , s  îi urc m pe cei care au nevoie de 
noi pe dobitocul nostru (s  încerc m s  îi ajut m cu 
toate resursele noastre), s  îi îndrum m i s  c l torim 

împreun  cu ei pân  când nu sunt în siguran  (la o cas  
de oaspe i), adic  sunt independen i.

Dragi credincio i,  ecare dintre ace ti oameni 
s raci are nevoie de dumneavoastr , de sprijinul dum-
neavoastr .

Ajuta i-ne s  facem binele, f când bine prin mâi-
nile noastre.

Colecta special , care se organizeaz  în Dumini-
ca Samariteanului Milostiv, are ca scop strângerea de 
fonduri pentru sus inerea cantinei unde m nânc  zilnic 
56 de copii i 70 de adul i. Prin urmare, tasul din data 
de 15 noiembrie 2014 va   predat, de  ecare parohie, 
Asocia iei Caritas Eparhial Oradea.

F -m  doamne sprijin al celui care are nevoie de 
mine. 

Pr. Vasile OPTEA
Administrator

La Centrul de zi pentru copii Ioani  a avut loc 
un moment important, mar i, 15 septembrie 2015, în-
cepând cu ora 14.00: ceremonia deschiderii noului an 
de activit i. Cu emo ii în priviri, plini de entuziasmul 
unui nou început, copiii au participat la ceremonie, al -
turi de p rin i i fra i, de administratorul centrului (pr. 

optea Vasile) i angaja ii Centrului de zi.
La ceremonie au fost prezente i cadre didactice 

din cadrul colii Gimnaziale nr. 2 Ioani . Printre invi-
ta i au fost i preotul Zima Zorel, protopop de Beius i 
preotul greco-catolic Mircea Bo a, parohul comunit ii 
din Ioani  care au o  ciat slujba religioasa Te Deum i 
s  n irea centrului. Ace tia au cerut rev rsarea binecu-
vânt rii lui Dumnezeu asupra copiilor, p rin ilor, per-
sonalului de la centru i a cadrelor didactice.

La  nalul ceremoniei, to i cei prezen i au servit 
suc i pizza, preg tit  în Cantina Social  a asocia iei, 
a  at  în Oradea.

Corina ANDRA

Un nou an de activit i la Ioani

Har i pace din partea lui Dumnezeu, iar de la noi binecuvântare pentru to i cei ce aduce i daruri i face i bine 
întru s  ntele noastre biserici i v  aduce i aminte de cei s raci.

+ Virgil Bercea
Episcop


