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În perioada 9-11 noiembrie 2015 s-au des-
f urat la Blaj, sediul Arhiepiscopului Major, lu-
cr rile sesiunii ordinare de toamn  ale Sinodului 
Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Gre-
co-Catolic .

La lucr rile sinodale, sub pre edin ia Preafe-
ricitului P rinte Cardinal Lucian, Arhiepiscop Ma-
jor, au participat to i Episcopii greco-catolici din 
ar  i de peste hotare.

Printre temele dezb tute pot fi amintite: cele-
brarea Anului Jubiliar al Milostivirii, formarea se-
minari tilor, procesul de beatificare al Episcopilor 

greco-catolici mor i în faim  de martiri sub regimul 
comunist, salarizarea personalului clerical i necle-
rical, precum i chestiuni de ordin canonic, liturgic 
i administrativ. Totodat , au fost abordate chesti-

uni legate de prezen a comunit ilor greco-catolice 
române în diaspora.

În conformitate cu prevederile Regulamentu-
lui de organizare i de func ionare al Facult ii de 
Teologie Greco-Catolic  din Universitatea Babe -
Bolyai din Cluj-Napoca, Sinodul Episcopilor, îi în-
credin eaz  Preafericitului P rinte Cardinal Lucian, 
Arhiepiscop Major i Pre edinte al Sinodului Epi-
scopilor, misiunea de Cancelar Major al Facult ii 
de Teologie Greco-Catolic  din Universitatea Ba-
be -Bolyai.

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de la ridica-
rea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Cato-
lic , la rangul de Arhiepiscopie Majore, Episcopii 
sinodali au participat în dup -masa zilei de luni 9 
noiembrie 2015 la vernisajul expozi iei „De la Epi-
scopie la Arhiepiscopia Major ”, iar mar i 10 no-
iembrie 2015, la vernisajul de pictur  monumental  
„Smigelschi i Blajul”, în Catedrala „Sfânta Trei-
me” din Blaj.

Urm toarea Sesiune Sinodal  ordinar  se va 
desf ura în intervalul 1-3 iunie 2016 la Blaj, sediul 
Arhiepiscopului Major.

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

Notar
Pr. Cristian CRI AN
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V duva s rac  a dat totul pentru c  avea totul
8.11.2015

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus

www.ercis.ro

Iubi i fra i i surori, bun  ziua cu acest 
soare frumos!

Textul din Evanghelia din aceast  duminic  
se compune din dou  p r i: una în care se descrie 
cum nu trebuie s  fie discipolii lui Cristos; cealalt  
în care este propus un ideal exemplar de cre tin. S  
începem de la prima: ce nu trebuie s  facem. În pri-
ma parte, Isus le repro eaz  c rturarilor, înv tori 
ai legii, trei defecte care se manifest  în stilul lor 
de via : mândria, aviditatea i ipocrizia. Lor, spu-
ne Isus, le place „s  fie saluta i prin pie e, s  ocu-
pe primele locuri în sinagogi i locurile dintâi la 
ospe e” (Marcu 12,38-39).

Sub aparen e atât de solemne se ascund îns  
falsitatea i nedreptatea. În timp ce se împ uneaz  
în public, folosesc autoritatea lor pentru „a devo-
ra casele v duvelor” (v. 40), care erau considerate, 
împreun  cu orfanii i str inii, persoanele cele mai 
lipsite de ap rare i mai pu in ocrotite. În sfâr it, 
c rturarii „se roag  îndelung pentru a fi v zu i” (v. 
40). i ast zi exist  riscul de a asuma aceste ati-
tudini. De exemplu, când separ m rug ciunea de 
dreptate, pentru c  nu putem da cult lui Dumnezeu 
i în acela i timp s  provoc m daun  s racilor. Sau 

când spunem c  îl iubim pe Dumnezeu i în schimb 
punem înaintea Lui propria glorie de art , propriul 
avantaj.

În aceast  linie se situeaz  a doua parte a 
Evangheliei de ast zi. Scena este localizat  în Tem-
plul din Ierusalim, exact în locul în care oamenii 
aruncau monede ca ofrand . Exist  mul i boga i 
care arunc  multe monede i exist  o femeie s ra-
c , v duv , care pune doar doi b nu i, dou  mo-
nede mici. Isus o observ  atent pe acea femeie i 
atrage aten ia discipolilor cu privire la contrastul 
clar al scenei. Boga ii au dat, cu mare ostenta ie, 
ceea ce pentru ei era surplus, în timp ce v duva, cu 
discre ie i umilin , a dat „tot ce mai avea la via a 
ei” (v. 44); pentru aceasta – spune Isus – ea a dat 
mai mult decât to i. Din cauza s r ciei sale extreme, 
ar fi putut s  ofere o singur  moned  pentru templu 
i s  o ine pentru ea pe cealalt . Dar ea nu vrea s  

înjum t easc  cu Dumnezeu: se priveaz  de tot. În 
s r cia sa a în eles c , avându-l pe Dumnezeu, are 
totul; se simte iubit  total de El i la rândul s u îl 
iube te total. Ce exemplu frumos b trânica aceea!

Isus ne spune i nou  ast zi c  metrul de 
judecat  nu este cantitatea, ci plin tatea. Exist  o 
diferen  între cantitate i plin tate. Tu po i s  ai 
mul i bani, dar s  fi gol: nu exist  plin tate în inima 
ta. Gândi i-v , în aceast  s pt mân , la diferen a 
care exist  între cantitate i plin tate. Nu este ches-

tiune de portofel, ci de inim . Exist  diferen  între 
portofel i inim … Exist  maladii cardiace, care 
fac s  coboare inima la portofel… i nu este bine! 
A-l iubi pe Dumnezeu „cu toat  inima” înseamn  a 
avea încredere în El, în providen a Sa, i a-l sluji 
în fra ii mai s raci f r  a a tepta nimic în schimb.

Îmi permit s  v  povestesc o întâmplare din 
Dieceza mea precedent . Erau la mas  o mam  cu 
trei copii; tata era la munc ; mâncau friptur … În 
acel moment a b tut cineva la u  i unul dintre co-
pii – mici, 5, 6 ani, 7 ani cel mai mare – vine i spu-
ne: „Mam , este un cer etor care cere de mâncare”. 

i mama, o cre tin  bun , îi întreab : „Ce facem?” 
„S -i d m, mam …” „Bine”. Ia furculi a i friptura 
i taie jum tate din fiecare bucat  de friptur . „Ah, 

nu, mam , nu! A a nu! Ia din frigider.” „Nu! S  
facem trei sendvi uri a a!” i copiii au înv at c  
adev rata caritate se d , se face nu din ceea ce r -
mâne, ci din ceea ce ne este necesar. Sunt sigur c  
în dup -amiaza aceea le-a fost pu in foame… Dar 
a a se face!

În fa a nevoilor aproapelui suntem chema i s  
ne priv m – ca ace ti copii, de jum tate din buc ile 
de friptur  – de ceva indispensabil, nu numai de 
surplus; suntem chema i s  d m timpul necesar, nu 
numai pe cel care este în plus; suntem chema i s  
d m imediat i f r  rezerve vreun talent al nostru, 
nu dup  ce l-am utilizat pentru scopurile noastre 
personale sau de grup.

S  cerem Domnului s  ne admit  la coala 
acestei v duve s race, pe care Isus, spre descum-
p nirea discipolilor, o urc  la catedr  i o prezin-
t  ca înv toare a Evangheliei vii. Prin mijlocirea 
Mariei, femeia s rman  care i-a dat toat  via a sa 
lui Dumnezeu pentru noi, s  cerem darul unei inimi 
s race, dar bogate de o generozitate bucuroas  i 
gratuit .

*******
V  salut cu afec iune pe voi to i, romani i 

pelerini, îndeosebi pe studen ii francezi din regi-
unea parizian , pe credincio ii din Japonia i din 
Polonia, precum i pe cei din Scandicci. Îi salut pe 
reprezentan ii Ordinului Predicatorilor – Domini-
canii – care ieri au deschis al optulea centenar al în-
temeierii. Fie ca Domnul s  v  binecuvânteze mult 
cu acest prilej. i multe mul umiri pentru tot ceea 
ce face i în i pentru Biseric ! Tuturor doresc o du-
minic  frumoas . i nu uita i s  v  ruga i pentru 
mine! Poft  bun  i la revedere.

Traducere pr. Mihai P TRA CU
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Ioan M GERU AN

DIVINITATEA SPIRITULUI SFÂNT

(continuare în pag. 5)

Divinitatea este o  in   cu însu iri supranatura-
le, socotit  drept cârmuitoarea lumii,  cu scopul armo-
niz rii celor p mânte ti cu cele cere ti. Divinitatea s-a 
manifestat, prin crearea lumii materiale i a omului, 
capodopera întregii crea ii, rodul voin ei i ac iunii co-
mune a Tat lui, a Fiului i a Spiritului Sfânt. Spiritul 
Sfânt  este  cea de-a treia Persoan  a S  ntei Treimi, 
este Dumnezeu adev rat, unul i egal cu Tat l i cu 
Fiul, de aceea i substan  i de aceea i natur . Per-
soanele S  ntei Treimi sunt într-o comuniune deplin , 
unite prin dragoste des vâr it . În misiunea lor con-
jugat , Isus Cristos i Spiritul Sfânt sunt distinc i dar 
inseparabili. Spiritul Sfânt pe lâng   principalele cali-
t ile care de  nesc persoana Sa - ra iune, sentimente i 
voin  - dispune i de calit i care de  nesc divinitatea 
Sa. El este deopotriv : 

a) – Mângâietor i Spirit al Adev rului. În ru-
g ciunea Împ rate ceresc ne adres m Spiritului Sfânt 
prin invocarea rangului S u de Împ rat al cerului, ce 
are menirea de a  conduce destinul umanit i spre li-
manul fericirii ve nice. Apoi spunem: Mângâietorule, 
Spirite al Adev rului! Acestea sunt primele calit i 
care de  nesc divinitatea Sa. Isus Cristos înainte de 
în l area  la cer a promis apostolilor S i c  va ruga 
pe Tat l s  trimit  un alt Mângâietor care s  le   e 
al turea pentru totdeauna, pe Spiritul Adev rului: „Eu 
îl voi ruga pe Tat l, iar El v  va da un alt Mângâietor 
ca s   e cu voi pentru totdeauna, Spiritul adev rului, 
pe care lumea nu-L poate primi pentru c  nu-L vede 
i nici nu-L cunoa te. Dar voi Îl cunoa te i pentru c  

r mâne la voi i va   în voi” (In.14,16-17).  Sf. apos-
tol  Ioan referindu-se la Spiritul Sfânt art  c  El este 
Adev rul: „ i Spiritul este cel care d  m rturie pentru 
c  Spiritul este Adev rul”(1 In. 5,6); 

b) - omniprezent i omnipotent. Tot în rug ciu-
nea Împ rate ceresc spunem: care pretutindenea e ti 
i toate le împline ti! Spiritul Sfânt, în omniprezen a 

Sa, se a   peste tot: în cer, pe p mânt i în adâncimile 
sale, în locuin a mor ilor, chiar i în întuneric pe care 
îl preface în lumin . El este i omnipotent, ceea ce în-
seamn  c  le poate împlinii pe toate. Lucrurile Sale 
sunt admirabile, ochii S i ne-au v zut i zilele noastre 
au fost  xate înainte ca noi s  ne na tem, (Ps.139,7-
16). Toate acestea ne-au fost date pentru c  Spirtul 
Sfânt este învrednicit cu puterea de a le îndeplinii pe 
toate: „Dumnezeul speran ei s  v  umple de toat  bu-
curia i pacea în credin , ca s  prisosi i în speran  
prin puterea Spiritului Sfânt” (Rom.15,13). În leg tu-
r  cu omnipoten a este i omniscien a,  calitatea de a 
le ti  pe  toate. Cine dispune de posibilitatea de a le 
împlinii pe toate, dispune i posibilitatea de a le ti pe 
toate, iar tiin a sa o pune în slujba bunei cârmuiri a 
lucrurilor: „Dumnezeu este Domnul care tie totul i 

lucrurile de El sunt cânt rite” (1 Sam.2,3);    
c) –  plin de bun tate i  d t tor de  via . 

În rug ciunea Împ rate ceresc mai spunem: visteria 
bun t ilor i d t torule de via ! Plin tatea bun t -
ii  este una din calit ile esen iale ale dumnezeirii: 

„c ci Tu, Doamne, e ti bun i iert tor plin de îndurare 
fa  de cei care te cheam ” (Ps. 86,5). Sfântul Apostol 
Paul atribuie bun t ii calitatea de rod al Spiritului. 
(Gal.5,22). Dumnezeu, din dragoste nem rginit  i 
din plin tatea bun t ii, este d t tor de via , darul cel 
mai de pre  pentru întreaga crea ie,  dar mai cu seam , 
pentru omenire:  „Domnul Dumnezeu l-a pl smuit pe 
om din râna p mântului i i-a su  at în n ri su  are 
de via  i omul a devenit  in  vie” (Gen.2,7). Toat  
via a material  d ruit  de Dumnezeu a fost pus  în 
slujba omului,  cu scopul de a cunoa te, a slujii i a 
iubii pe Dumnezeu.  Isus Cristos adresându-Se disci-
polilor S i a spus: „Spiritul este acela care d  via a, 
trupul nu folose te la nimic. Cuvintele pe care vi le-
am spus sunt Spirit i  via ”(In.6,63). 

d) – sfânt  i d ruit de Dumnezeu. Sfânta Tre-
ime bene  ciaz  de plin tatea s  n eniei. Dumnezeu 
este de trei ori sfânt, iar unii oameni pot   s  n i doar 
o singur  dat . Prorocul Isaia în prorocirea sa spune 
c  a v zut pe Domnul ezând pe tronul S u înalt, iar 
sera  mii stând deasupra Lui strigând unul c tre altul 
zicând: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Sabaot! Plin 
este tot p mântul de m rirea lui!” (Is.6,3). Privitor 
la  propria s  n enie a Spiritului Sfânt, psalmistul, în 
rug ciunea sa adresat  lui Dumnezeu spune: „Nu m  
alunga de la fa a Ta i Spiritul T u Sfânt nu-L lua de la 
mine!” (Ps.50,13).  În leg tur  cu  Darul lui Dumne-
zeu,  Sf. apostol Ioan are ca reper iubirea i a  rm  cu 
încredere deplin : „Dumnezeu este Iubire” (1In. 4,8). 
Iubirea este   primul i cel mai de pre  dar divin, care 
le con ine pe toate celelalte i astfel „iubirea lui Dum-
nezeu a fost rev rsat  în inimile noastre prin Spiritul 
Sfânt care ne-a fost dat” (Rom.5,5). Spiritul Sfânt este 
Darul lui Dumnezeu rev rsat în inimile noastre din 
iubire. Primul efect al Darului Iubirii manifestat în su-
 etele noastre sl bite i r nite este iertarea de p cate. 

„Împ rt irea Spiritului Sfânt (2Cor.13,13) este cea 
care, în Biseric , red  celor boteza i asem narea divi-
n  pierdut  prin p cat”. (1)

Iubirea este principiul fundamental al vie ii noi 
în  Cristos, Domnul i Mântuitorul nostru, care prin 
Jertfa Sa izb vitoare ne-a învrednicit s  primim Pu-
terea Spiritului Sfânt, care s  ne c l uzeasc  via a în 
dreptate, adev r i lumin . Isus adresându-Se apos-
tolilor a spus: „când va veni Spiritul Sfânt asupra 
voastr , voi ve i primi o putere” (Fap.1,8). i, iat , eu 
trimit asupra voastr  pe acela pe care Tat l l-a promis, 
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Ziua de 28 octombrie a  ec rui an este o zi dure-
roas  din istoria Bisericii Române Unite cu Roma, Gre-
co-Catolic ,  ind ziua în care episcopii ei au fost aresta i 
de regimul comunist. F r  motive, regimul comunist a 
condamnat la ani grei de temni  pe episcopii greco-ca-
tolici în anul 1948, putând   elibera i în schimbul tr d -
rii credin ei lor. Primii episcopi aresta i au fost: Valeriu 
Traian Fren iu (episcop de Oradea Mare), Iuliu Hossu 
(episcop de Cluj-Gherla), Alexandru Rusu (episcop de 
Maramure ), Ioan B lan (episcop de Lugoj), Ioan Su-
ciu (administrator apostolic al Arhidiecezei de F g ra  
i Alba Iulia), Vasile Aftenie (episcop vicar la Bucure ti) 
i Tit Liviu Chinezu (episcop consacrat în arest la C ld -

ru ani). Dup  arestarea lor, au fost hirotoni i al i episcopi 
care trebuiau s  se îngrijeasc  de turm .

Pentru ai aduce mul umire lui Dumnezeu pentru 
ace ti martiri, care cu pre ul sângelui lor au f cut ca noi 
 ii Bisericii Române Unite s   m liberi ast zi, la Semi-

narul Teologic Greco-Catolic din Oradea, s-a organizat 
o sear  de veghe în cinstea episcopilor martiri. Seara a 
început cu prezentarea unui documentar privind istoria 
dureroas  a Bisericii Unite, iar mai apoi în Biserica Se-
minarului, s-a o  ciat o sear  de veghe în care au fost 
prezentate pe scurt biogra  ile episcopilor martiri. La 
seara de veghe i rug ciune au luat parte seminari ti, 
elevii i studen ii Colegiului Sfânta Familie.

„Credin a noastr  este via a noastr ” spunea Iu-
liu Hossu, ace ti episcopi nu au tr dat niciodat . Refe-

Noaptea arest rilor episcopilor greco-catolici

ritor la episcopii greco-catolici, Pontiful Pius al XII-lea 
spunea cu venera ie: «Isus a avut 12 apostoli dintre care 
unul a tr dat, Biserica greco-catolic  a avut 12 episcopi 
dintre care nici unul nu a tr dat». 

Biserica Greco-Catolic  din România se roag  
ca ace ti apte episcopi martiri s   e ridica i la cinstea 
Altarelor,  ind pentru dân ii dosarul la Vatican spre 
analizare: „F  ca exemplul lor de credin  i de iubire 
s  str luceasc  tot mai mult printre noi. Te rug m a a-
dar, s  ar i i pe p mânt vrednicia acestor slujitori ai 
T i, ridicându-i la cinstea altarelor, iar nou , prin mij-
locirea lor, s  ne dai harurile de care avem nevoie pen-
tru ca to i s   m o singur  turm  cu un singur p stor”.

Biroul de pres

îns  voi s  sta i în cetate, pân  când ve i   îmbr ca i 
cu putere de sus” (Lc. 24,49). Puterea sfânt  este ne-
cesar  ca s  aducem roade Spiritului Sfânt. Prin co-
muniune cu Spiritul Sfânt devenim spirituali, capabili 
de a îndr zni cu smerenie  a-L numi pe Dumnezeu 
Tat , de a participa la harul mântuitor al lui Cristos, de 
a   numi ii  i ai luminii i de a avea parte de fericirea 
ve nic .  Iubirea i Puterea Spiritului Sfânt sunt c l -
uzele cre tine care ne orienteaz  via a spre armoniile 
cu puterile celeste. Dar s  nu uit m c  iubirea este 
virtutea teologic  care nu numai c  se prime te prin 
Puterea Spiritului Sfânt, ci se i d ruie te prin aceia i 
putere dac  conlucr m permanent cu harul divin. 

Iubirea nu se supune legilor materiei, care prin 
d ruire s  se împu ineze, ci d ruind o dobândim. „Iu-
bi ilor, dac  Dumnezeu ne-a iubit astfel, i noi suntem 
datori s  ne iubim unii pe al ii.  Nimeni nu L-a v zut 
pe Dumnezeu vreodat . Dac  ne iubim unii pe al ii, 
Dumnezeu r mâne în noi i Iubirea lui în noi este de-
s vâr it . Prin aceasta cunoa tem c  r mânem în El 
i El în noi: ne-a dat din Spiritul S u” (1 In.4,11-13). 

„«Cel pe care Tat l l-a trimis în inimile noastre, Spi-
ritul Fiului S u» (Gal. 4, 6), este cu adev rat Dum-
nezeu. Consubstan ial Tat lui i Fiului, El nu poate 

  desp r it de ace tia nici în Via a intim  a Treimii, 
nici în darul s u de iubire pentru lume. Dar adorând 
Sfânta Treime, d t toare de via , de o  in  i ne-
desp r it , credin a Bisericii m rturise te i distinc ia 
între Persoane. „Când Tat l îl trimite pe Cuvântul s u, 
El trimite întotdeauna i Su  area Sa: misiune conju-
gat , în care Fiul i Spiritul Sfânt sunt distinc i, dar 
inseparabili. Desigur, Cristos este acela care apare,  -
ind Chipul v zut al Dumnezeului nev zut, dar Spiritul 
Sfânt este Cel care îl reveleaz ”. (2)

Deci, Spiritul Sfânt face parte integrant  din 
Sfânta Treime; dispune de toate calit ile divine care 
Îl situeaz  al turi de Tat l i de Fiul; El  particip  la 
acelea i misiuni i ac iuni conjugate al turi de Isus 
Cristos, împlinind voia Tat lui. S  ntei Treimi se cu-
vine adorarea i închinarea noastr  cu dragoste depli-
n , în dreptate i adev r, i cu smerenie în l toare. 
Spiritului Sfânt îi adres m chemarea: Spirite S  nte! 
Vino i Te a eaz  în su  etele noastre! Primene te sim-

mintele credincio ilor cu bun tatea i iubirea Ta; 
umple inimile doritoare cu harul îndur rii  divine i 
aprinde în ele focul nestins al iubirii!
(1) CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, edi ia a III – a  
2003, 734; (2) Idem, 689

(urmare din pag. 4)
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Familiilor îndoliate,
Celor r ni i,
Tuturor oamenilor de bun  învoire,
Cu cutremur i durere în su  et am a  at prin mij-

loacele mass-media despre devastantul incendiu produs 
în seara zilei de vineri 30 octombrie 2015 la Bucure ti, 
în care multe su  ete tinere s-au reîntors la Casa Tat lui 
ceresc, iar altele se a   în mari suferin e.

Pe to i cei suferinzi din cauza acestei tragedii îi 
asigur m de rug ciunea noastr  i de tot gândul cel bun. 
Pe cei r posa i îi încredin m dragostei pline de îndu-
rare a lui Dumnezeu, i cerem de la P rintele luminilor 
mângâiere, t rie i vindecare peste familiile îndoliate 
i peste to i cei care au fost lovi i de aceast  catastrof .

În numele episcopilor, preo ilor, c lug rilor i 
c lug ri elor i al credincio ilor greco-catolici din Ro-
mânia, n d jduind în lumina Învierii Mântuitorului, 
transmitem tuturor familiilor îndoliate cele mai sincere 
condolean e, în speran a vindec rii su  ete ti i trupe ti 
a celor r ni i, mul umind tuturor celor care se ostenesc 

Mesaj de condolean e al Preafericitului Cardinal Lucian

pentru salvarea lor, i asigurându-v  pe to i de unirea 
întru rug ciune.

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

+ Lucian Cardinal MURE AN

Sear  de solidaritate pentru victimele din Bucure ti
Sute de or deni s-au întâlnit în Parcul 1 Decembrie, 

pentru un moment de reculegere i rug ciune pentru victi-
mele incendiului produs la clubul Colectiv din Bucure ti.

La acest moment a participat i Preas  n ia Sa 
Virgil Bercea, care îngenuncheat al turi de or deni 
s-a rugat pentru su  etele celor adormi i, rug ciunea 
pe care Mântuitorul Isus Cristos ne-a înv at-o: „Ta-
t l nostru”. Momentul s-a încheiat în jurul orelor 20.00 
când bisericile ora ului Oradea au tras clopotele pentru 
victime. Or denii au aprins lumân ri i au depus  ori în 
semn de solidaritate.

„De ert ciuni sunt toate cele omene ti. Câte nu 
r mân dup  moarte! Nu merge cu noi bog ia, nu ne 
înso e te m rirea, c ci venind moartea, toate acestea 
pier. Pentru aceasta, lui Cristos celui f r  de moarte s  I 
strig m: pe cei ce s-au mutat de la noi odihne te i unde 

este loca ul tuturor celor ce se veselesc” (Cântarea a 9 
a înmormânt rii).

Biroul de pres

Condolean ele Papei Francisc în urma tragediei de la Bucure ti
Excelen ei Sale, Domnul Klaus Werner Iohannis
Pre edintele României
Bucure ti
Suveranul Pontif î i exprim  adânca durere pentru incidentul tra-

gic care a avut loc într-o discotec  din Bucure ti, în care i-au pierdut 
via a foarte mul i tineri i v  asigur  de apropierea sa spiritual  fa  de 
familiile victimelor, de autorit ile guvernului i de întreaga na iune. 

Sfântul P rinte îi încredin eaz  milostivirii Domnului pe cei care 
au murit într-un incident atât de dramatic.

Cardinal Secretar de Stat
Pietro PAROLIN
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Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2015
DECEMBRIE

Universal : Pentru ca to i s  putem avea experien a milostivirii lui Dumnezeu, care nu înceteaz  nicio-
dat  s  ierte. 

Pentru evanghelizare: Pentru ca familiile, în mod deosebit cele care sufer , s  g seasc  în na terea lui Isus un 
semn de speran  sigur . 

Opera Na ional  Ro-
mân  din Cluj-Napoca, în 
colaborare cu Episcopia Gre-
co-Catolic  de Cluj-Gherla, 
a organizat duminic , 1 no-
iembrie 2015, un eveniment 
deosebit, Spectacolul extra-
ordinar Requiem Parastas, 
de Mar ian Negrea, în memo-
ria tuturor celor care au slu-
jit arta i teatrul liric clujean 
de-a lungul istoriei sale, pre-
cum i, în contextul zilelor de 
doliu na ional, a victimelor 
incendiului din clubul „Co-
lectiv” din Bucure ti. Mani-
festarea cultural  a avut i un 
alt scop nobil, prin faptul c  
Florin Estefan, manager ge-
neral al Operei din Cluj-Na-
poca, a stabilit ca toate dona iile colectate cu aceast  
ocazie s   e destinate construc iei Catedralei greco-
catolice din Pia a Cipariu, dedicat  memoriei tuturor 
Martirilor i M rturisitorilor din sec. al XX-lea.

Al turi de PS Florentin Crih lmeanu, Episcopul 
de Cluj-Gherla, în sala Teatrului Na ional din Cluj-Na-
poca s-au a  at Preas  n ia Sa Virgil Bercea, Episcop 
greco-catolic de Oradea, preo i, surori din Congrega ia 
Surorilor Maicii Domnului, tineri din Asocia ia Tine-
retului Român Unit, ASTRU – Cluj, i un mare num r 
de clujeni. Reprezenta ia de înalt  inut  artistic  a fost 
sus inut de Orchestra i Corul Operei Na ionale din 
Cluj-Napoca, dirijat de Gabriel Bebe elea, împreun  
cu patru soli ti: soprana Irina S ndulescu B lan, mez-
zosoprana Sorana Negrea, tenorul Cristian Mogo an i 
basul Cristian Hodrea.

În încheiere, în timp ce to i spectatorii, la invi-
ta ia organizatorilor, au aprins lumân ri, studen ii se-
minari ti din Corul Schola cantorum al Facult ii de 
Teologie Greco-Catolic , Oradea, condu i de dr. Radu 
Mure an, au înaintat solemn spre scen  purtând i ei 
lumân ri aprinse i au interpretat ultimele arii muzica-
le ale spectacolului, ca o încununare a serii prin rug -
ciunea izvorât  din crea ia artistic .

Requiem Parastas este o capodoper  liric , 

aceasta  ind recunoscut  drept un omagiu adus celor 
trecu i la cele ve nice. Compozitorul român Mar ian 
Negrea a lucrat la partitura acestei opere timp de aproa-
pe dou zeci de ani, de altfel  ind considerat  i cea 
mai important  lucrare a sa. Spectacolul extraordinar 
a fost transmis în direct de postul na ional de televi-
ziune TVR1, în toat  ara,  ind astfel o rug ciune în 
comuniune cu toat  ara cutremurat  i îngenuncheat  
de incendiul teribil din acel club din Bucure ti în care, 
în mod nedrept i crud, for a r ului a frânt destinele 
atâtor tineri.

În lumina credin ei cre tine, momentul spiritual-
artistic din Teatrul clujean evoc  faptul c  Mântuitorul 
a murit din nou împreun  cu ei, poart  împreun  cu ei 
chinurile lor i prin Isus înviat din mor i ei devin motiv 
de solidaritate între oameni, de invocare a puterii lui 
Dumnezeu în România i în afara ei – în lumina credin-
ei, focul mistuitor aduc tor de moarte devine  ac r  a 

speran ei c  puterea lui Dumnezeu învinge moartea i 
poate transforma un r u mare într-un bine i mai mare!

Pentru to i cei care au trecut la cele ve nice: 
Odihna cea ve nic  d -le-o lor, Doamne, i Lumina cea 
f r  de sfâr it s  le str luceasc  lor, s  se odihneasc  în 
pace, din mila lui Dumnezeu!

www.eparhiaclujgherla.ro

Spectacolul extraordinar „Requiem Parastas” 
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Academicianul Ioan-Aurel Pop s rb torit la Oradea

 La împlinirea a 
60 de ani, academicianul 
prof. univ. dr. Ioan Aurel 
Pop, rectorul Universi-
t ii „Babe -Bolyai”, a 
fost s rb torit, la Oradea 
în cadrul unui eveniment 
festiv.

 Momentul oma-
gial a fost o adev rat  
surpriz  pentru universi-
tarul clujean, Ioan Aurel 
Pop, care a apreciat ini-
iativa preg tit  din timp 
i cu mult  discre ie de 

c tre Universitatea Ora-
dea, a celei din Chi in u 
i Padova. Cadoul oferit 

de c tre colegii de ca-
tedr  distinsului rector 
al Universit ii „Babe -
Bolyai” a constat într-un volum omagial, „In Honorem 
Ioan Aurel Pop. Tradi ii Istorice Române ti i perspec-
tive europene”. Manifestarea a fost cuprins  în cadrul 
unui eveniment organizat de c tre Facultatea de Isto-
rie, Rela ii Interna ionale, tiin ele Politice i tiin ele 
Comunic rii, „Conferin a interna ional  hermeneutic  
documentului medieval. Concepte. Sensuri. Interpre-
t ri”. În deschiderea o  cial  a întâlnirii academice, din 
Sala De Consiliu a Universit ii Oradea, au luat cuvân-
tul academicianul Ioan-Aurel Pop, prof. univ. dr. Dan 
Octavian Cepraga, Università degli Studi di Padova, 
respectiv conf. univ. dr. Ion Gumenâi, decanul Facult -
ii de Istorie i Filoso  e, Universitatea de Stat din Mol-

dova. De asemenea, în cadrul comunic rilor în plen, 
universitarul Ioan-Aurel Pop, le-a vorbit celor prezen i 
despre termenii române ti în documentele latine medi-
evale privind Transilvania. 

În partea a doua a manifest rilor, întreaga audi-
en  a participat la prezentarea volumului omagial, „In 
Honorem Ioan Aurel Pop. Tradi ii Istorice Române ti 
i perspective europene”. Au fost prezen i la aceast  

întâlnire de su  et PS. Virgil Bercea, Episcopul greco-
catolic de Oradea, Anca Dodescu, managerul public 
al Consiliului Jude ean Bihor, viceprimarul Mircea 
M lan, rectorul Constantin Bung u, profesori univer-
sitari or deni, dar i alte personalit i ale vie ii publice. 
„Este o zi de s rb toare pentru comunitatea or dean  
i academic  din Cluj-Napoca, Chi in u i Padova. Am 

gândit, în secret, s  preg tim acest volum omagial în 
onoarea magistrului nostru Ioan Aurel Pop”, a subliniat 
prof.univ.dr. Sorin ipo , directorul Centrului de Studii 
Interdisciplinare din cadrul Universit ii din Oradea. 

Rectorul Universit ii din Oradea, Constantin Bung u a 
precizat c  Ioan Aurel Pop se distinge atât prin bun tate, 
cât i prin în elepciune. Academicianul clujean este un 
prieten vechi al Oradiei, onorând cu prezen a toate invi-
ta iile de a conferin a aici, lucru sesizat i de c tre vice-
primarul Mircea M lan. Un cuvânt de salut a fost adresat 
oaspetelui i din partea Consiliului Jude ean Bihor, prin 
persoana managerului public, Anca Dodescu. 

Titlul volumului, „Tradi ii Istorice Române ti 
i perspective europene” re  ect , în fapt, preocup rile 

de cercet tor ale renumitului istoric medievalist, Ioan 
Aurel Pop, care are în spate o activitate de istoric re-
cunoscut  pe plan mondial. Zeci de personalit i ale 
lumii academice, i nu numai, i-au adus o contribu ie 
în redactarea acestui volum. Printre cei care au dorit 
s - i aduc  recuno tin a fa  de prestigioasa munc  de-
pus  de cercet torul clujean, a fost i PS Virgil Bercea, 
Episcopul greco-catolic de Oradea. „Compania lui Ioan 
Aurel Pop este un lucru extraordinar. Cred c  ne leag  
acelea i b t i ale inimii ritmate de dorin a de cunoa -
tere a trecutului istoric”, a remarcat PS Virgil Bercea. 
Vizibil emo ionat, profesorul universitar Ioan Aurel 
Pop a recunoscut c , pân  cu o zi înainte de eveniment, 
nimeni nu i-a su  at o vorb . „M  gândeam c  se pre-
g te te ceva c  au insistat prea mult s  vin. La Oradea, 
la fel ca i Chi in u am primit titlul de Doctor Hono-
ris Causa, iar fa  de Padova am i mai multe datorii 
morale. Un volum omagial, este o mare fericire, dar i 
triste e, deoarece realizezi c  trec anii”, a declarat Ioan 
Aurel Pop, care a mul umit, la  nal, celor care au trudit 
pentru aceast  surpriz .

Cristina PU CA
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Ioan-Aurel Pop – schi  de portret
Scrie Antoine de Saint-Exupery, undeva: pri-

etenia este în primul rând pacea reciproc  i zborul 
spiritelor pe deasupra am nuntelor vulgare. Admira-
bil  de  ni ie, dar m  întreb dac  în lumea în care 
tr im mai poate   vorba de pace reciproc  i de spi-
rit? S   e oare doar impresia noastr  c  discordia, 
cearta, dezbinarea, invidia, neîn elegerea, vrajba 
ocup  ast zi pe nemeritate locurile din fa  i nici-
decum pacea? Dac  mai aducem în discu ie spiritul, 
cu atât mai mult vedem c  troneaz  în cotidian doar 
vulgarul, mediocrul i subcultura. În plus, noul val 
migrator – cred c  nu m  în el numind astfel acest 
exod al popoarelor din Orientul sfâ iat de r zboa-
ie i ur  c tre un Occident prosper i centrat pe un 
umanism f r  de Dumnezeu – face s  nasc  în noi 
temeri ce p reau de mult apuse, manifest ri care nu 
vestesc pacea i premoni ii aduc toare de tulbur ri i 
de schimb ri în tezaurul arhetipal al b trânei Europe. 
Tocmai de aceea, i cu atât mai mult în acest context, 
maxima lui Saint-Exupery ar trebui revalorizat  i 
reacreditat  iar prietenia, pacea reciproc  i spiritul 
s-ar cuveni asumate ca o triad  salvatoare de a  , i 
ar trebui cultivate cu perseveren .

Cred c  nu este nevoie s  ne întoarcem prea 
departe în istorie pentru a g si argumente – Papa 
Francisc repet  cu o tenacitate demn  de tot res-
pectul i de o mult mai urgent  în elegere: dorim o 
lume a p cii, dorim ca în societatea noastr , sfâ ia-
t  de diviziuni i de con  icte, s  troneze pacea - i 
niciodat  r zboiul! Pentru aceasta este nevoie s  se 
cultive prietenia deoarece este imposibil s  tr ie ti 
f r  prieteni, f r  idealuri, f r  o inim  deschis , 
f r  dorin a de a înf ptui lucruri m re e. Prietenia 
i pacea, zborul spiritelor se construiesc dac  tim 

s  facem lucruri m runte cu o inim  mare, liberi în 
gândire, dornici de bine, deschi i c tre Domnul i 
c tre aproapele.

Am recurs la invocarea celor de mai sus pentru 
a avea un bun prag de pornire pentru o încercare cât-
de-cât adecvat  de a schi a un portret. M re ia ini-
mii, prietenia, libertatea, pacea, zborul spiritului i 
al su  etului, tenacitatea sunt atribute care-l caracte-
rizeaz  pe prietenul nostru Ioan-Aurel Pop, rectorul 
prestigioasei Alma Mater Napocensis. Ne cunoa tem 
de un curs bun de vreme i cred c  pot spune c  sun-
tem prieteni. Îmi place s  cred c  ne leag  aceea i 
b taie a inimii, ritmate de chemarea miracolelor cu-
noa terii, dorul de libertate în a face binele mereu i 
mereu, zborul su  etesc c tre alte sfere decât cele ale 
cotidianul invaziv i tenacitatea de a duce la împlini-
re un lucru început. 

În  in a acestui om minunat i aparent atât 
de fragil bate o inim  mare, el dovedind prin toa-

t  lucrarea sa 
in t e l ec tua l  
c  este un om 
al p cii i al 
c o n c o r d i e i , 
dar hot rât a 
spune i scrie 
adev rul i 
doar adev -
rul; acribia 
aplec rii pes-
te pagini pr -
fuite de timp 
îi d  împlini-
re i bucurie; 
c o n c o r d i a 
în abordarea 
p rob l ema t i -
cilor univer-
sitare este 
un îndreptar 
pentru binele 
Almei Mater; 
libertatea i 
senin tatea în 
a aborda teme controversate i a le repune în matc  
într-o manier  academic  îi d  credibilitate i auto-
ritate bazate pe o cercetare  n  i asidu . Profesorul 
Ioan Aurel Pop tie c  se poate construi în su  ete 
doar dac  ai voca ie i dac  ai chemarea i energiile 
trebuincioase i h rnicia i neodihna de a   Dasc l. 
Aceste imperative  indu-i norm  de via , Domnia 
Sa Ioan Aurel-Pop seam n  s mân a cea bun  în su-
 etele discipolilor i le deschide drumul spre liberta-

te, spre tiin ele istoriei, întru buna cre tere a acestor 
tineri dar i spre binele comun neamului. Rector al 
unei Universit i multiculturale i multilingvistice, 
Profesorul Ioan-Aurel Pop face mereu apel la inte-
ligen  i su  et, la curaj i speran , la dreptate i 
pace, la toleran  i respect, la prietenie i d ruire. 

Avându-l aproape pe Ioan-Aurel Pop, po i 
spune cu deplin  acoperire: da, mai sunt oameni c -
rora le este drag  pacea i orizonturile deschise; mai 
sunt oameni care tr iesc din voluptatea studiului i 
a în l rii su  etului; mai sunt oameni care printr-un 
zâmbet aduc binele în jur; mai sunt oameni care- i 
doresc o lume a p cii i care cu convingere seam -
n  ast zi pentru ca mâine s  culeag  concordia; mai 
sunt oameni care tiu s  d ruiasc  bucuria oriunde 
se a   - acas , în cetate sau la Universitate; da, mai 
sunt oameni de omenie! A a îl tiu eu pe Domnul 
Ioan-Aurel Pop.

+ Virgil BERCEA
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Comemorarea Episcopului Grigore Maior la T nad
Preasfin ia 

Sa Virgil Bercea 
a participat la co-
memorarea Prea-
s  n itului Episcop 
Grigore Maior la 
T nad, în jude ul 
Satu Mare, la îm-
plinirea celor 300 
de ani de la na -
terea vrednicului 
arhiereu.

C o m e m o -
rarea a început 
cu depunerea de 
coroane la bus-
tul ierarhului din 
centru ora ului 
T nad i alocu-
iunile domnilor 

Vasile Mitra ca, 
primarul ora ului 
T nad, dr. Viorel 
Câmpean de la Biblioteca Jude ean  Satu Mare. A fost 
o  ciat un parastas la Biserica din S r uard, biserica 
ctitorita de Preas  n ia Sa Grigore Maior. La eveni-
ment au luat parte personalit i marcante dintre care 
îi amintim pe: Acad. Ioan Aurel Pop, rectorul Univer-
sit ii „Babe -Bolyai” din Cluj Napoca, Prof. univ. dr. 
Ovidiu Ghitta, decanul Facult ii de Istorie din cadrul 
Universit ii „Babe -Bolyai” din Cluj Napoca, Prof. 
univ. dr. Aurel Ardelean, pre edintele Universit ii de 
Vest „Vasile Goldi ” din Arad. 

Mai apoi a fost lansat volumul volumului „Epi-
scopul greco-catolic GRIGORE MAIOR la 300 de ani 
de la na tere” la Casa de Cultur  din T nad, unde a fost 
evocat  i personalitatea vrednicului ierarh. Cu acest 
prilej, Preas  n ia Sa Virgil a inut urm torul discurs:

”Aceast  civiliza ie contemporan  poate avansa 
doar dac  va ti s  respecte cump tarea i în elepciunea 
b trânilor” (Papa Francisc 4 martie 2015).

Suntem aici pentru a comemora un b trân, cu 
ghilimelele de rigoare, un b trân, Episcopul Grigorie 
Maior, care s-a impus prin cump tare, judecat  i în-
elepciune. Suntem aici pentru a comemora un b trân 

al secolelor trecute care în siajul trecerii prin lume a 
l sat o urm  de ne ters pentru istoria noastr . Suntem 
aici pentru a comemora un b trân care a studiat i el 
la Roma i, a tiut s  trimit  i pe al ii în Cetatea Eter-
n  pentru ca i ace tia ”privind Columna lui Traian, 
ascultând de la catedr  graiul romanilor de demult, 
descifrând b trâne hrisoave în arhivele Vaticanului , 
…, i, auzind din adâncurile vremii porunca str bu-

nilor s  se întoarc  acas  pentru a trezi la nou  via  
neamul lui Traian” (Augustin Popa, Cultura Cre tin , 
nr. 5-6, 1944). 

Da, acest b trân, Episcopul Grigorie Maior, a 
avut în elepciunea de a-i trimite la studii pe un Gheor-
ghe incai sau pe un Petru Maior cei care vor deveni 
în timp corifei ai ” colii Ardelene”; acest b trân a în-
d tinat ” ip ul” colilor din Blaj pentru bravii copii ai 
românilor; acest b trân a în  in at Academia Teologic  
de la Blaj; acest b trân … i, am putea continua … da, 
acest b trân s-a impus în epoc  i a propulsat poporul 
transilvan spre civiliza ie. Pentru c  a avut cump tare, 
în elepciune, tact i judecat  dreapt .

Acest b trân, Grigorie Maior, când a devenit epi-
scop la 1773 - avea 58 de ani – deci, nu era chiar a a de 
b trân. Iar Samuil Clain, cel lalt corifeu al colii Ar-
delene spunea despre el c  era ”bun p rinte i c tre to i 
blând i cu voie bun , …, u a lui tuturor era deschis ”. 

Cât ne este de necesar în aceste vremuri s  tim 
s  respect m ace ti b trâni, tineri. Modele avem în is-
torie – ast zi îl comemor m pe Grigorie Maior - Epi-
scopul. Dar, modele avem i ast zi. i, sunt printre noi 
- eminen i profesori universitari - Ioan Aurel Pop, Ovi-
diu Ghita, Marcel tirban, Greta Miron, … Civiliza-
ia contemporan  poate avansa doar dac  tie de unde 

vine ”privi i la înainta ii vo tri” spune Sfântul Pavel i, 
nu uita i nici cuvintele Papei care ne îndeamn  s  res-
pect m cump tarea i în elepciunea b trânilor pentru a 
avea o perspectiv !

Biroul de pres
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Manifest rile dedicate ierarhului Grigore Maior la Satu Mare
Cea de-a doua zi a manifest rilor dedicate ierar-

hului greco-catolic Grigore Maior au avut loc ast zi 
la Satu Mare, în Biserica S  n ii Arhangheli Mihail i 
Gavril.

Au avut loc o serie de alocu iuni ale: Preaferi-
citul Cardinal Lucian Mure an, Arhiepiscop Major al 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic , me-
sajul  ind transmis de p rintele Cristian Barta, Prea-
s  n iei Sale Episcop Vasile Biz u, Episcopia Român  
Unit  cu Roma Greco-Catolic  Maramure ,Preas  n iei 
Sale Episcop Virgil Bercea, Episcopia Român  Unit  
cu Roma Greco-Catolic  Oradea, a domnului Acad. 
Ioan Aurel Pop, rectorul Universit ii „Babe -Bolyai” 
din Cluj Napoca, a domnului prof. univ. dr. Ovidiu 
Ghitta, decanul Facult ii de Istorie din cadrul Univer-
sit ii „Babe -Bolyai” din Cluj Napoca, a domnului 
prof. univ. dr. Marcel tirban, Facultatea de Istorie din 
cadrul Universit ii „Babe -Bolyai” din Cluj Napoca, a 
doamnei conf. univ. dr. Greta Miron, Facultatea de Is-
torie din cadrul Universit ii „Babe -Bolyai” din Cluj 
Napoca, i a doamnei dr. Livia Ardelean, Arhivele Na-
ionale Cluj Napoca.

La eveniment a luat parte i Preas  n ia Sa Epi-
scop Jenö Schönberger, al Episcopiei Romano-Catoli-

ce de Satu Mare, moderatorul  ind p rintele protopop 
Dumitru Roman.

Dup  alocu iunile invita ilor a avut loc i aici la 
Satu Mare lansarea volumului omagial la cei 300 de ani 
de la na terea lui Grigore Maior, intitulat: „Episcopul 
greco-catolic GRIGORE MAIOR la 300 de ani de la 
na tere”. Prezentare f cut  de c tre: domnul prof. univ. 
dr. Ioan Rus, de la Facultatea de Litere din cadrul Uni-
versit ii „Babe -Bolyai” din Cluj Napoca i domnul 
dr. Viorel Ciubot , de la Muzeul Jude ean Satu Mare.

Biroul de pres

Hramul Bisericii S  n ii Arhangheli din Sântandrei
Credincio ii Parohiei din Sân-

tandrei au primit vizita Preas  n iei 
Sale Virgil Bercea cu ocazia hramului 
Bisericii S  n ii Arhangheli Mihail i 
Gavril. Sfânta i Dumnezeiasca Litur-
ghie a fost s vâr it  de Preas  n ia Sa, 
al turi de p rintele paroh Avram Ro-
mulus, p rintele protopop de Oradea, 
Gavril Buboi i p rintele Sorin Cr -
ciun.

În cuvântul de înv tura adre-
sat de Preas  n ia Sa credincio ilor, 
vorbind despre învierea  icei lui Iair 
a subliniat câteva lucruri importante 
pentru via a autentic  a cre tinului: 
primul lucru important este acela c  
trebuie apreciate valorile adev rate, o 
valoare  ind rug ciune, un al doilea 
lucru este acela c  noi ca i cre tini nu avem dreptul s  
judec m i s  condamn m pe aproapele nostru.

F când referire la tragicele evenimente de la Bu-
cure ti în care au murit peste 40 de tineri, Preas  n ia 
Sa a spus: ”Suntem tenta i s -i judec m pe tineri me-
reu. Nu-i judeca i pe tineri. Tinerii sunt în pas cu vre-
murile lor, pune i-le mâinile în rug ciune i ve i avea 
copii minuna i. Ave i r bdare cu copii dumneavoastr . 
Dumneavoastr  le pute i oferi mari valori, marea va-

loare  ind rug ciunea”.
La sfâr itul S  ntei Liturghii, în prezen a domnu-

lui primar M rcu  Ioan s-a celebrat un Parastas pentru 
victimele accidentului de la clubul Colectiv din Bu-
cure ti iar mai apoi p rintele paroh al comunit ii din 
Sântandrei a mul umit tuturor celor prezen i,  ecare 
dintre cei prezen i  ind uns cu untdelemn s  n it de c -
tre Preas  n ia Sa Virgil.

Biroul de pres
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Exerci ii spirituale pentru adul i i familii

Biroul Pastoral pentru Laici din cadrul Eparhiei 
Greco-Catolice de Oradea – Departamentul Familii, a 
organizat în perioada, 13-15 noiembrie a.c., exerci ii 
spirituale pentru adul i i familii. Locul pentru desf -
urarea acestor exerci ii a fost ales în apropierea ora u-

lui Zal u, într-un minunat cadru natural de pe Mese , 
la Pensiunea Col  de Rai. Au r spuns invita iei peste 
130 de credincio i din Oradea, Zal u, imleu Silvani-
ei, Carei, Cluj- Napoca, înso i i de preo ii lor: pr. Mi-
hai Tegze  – Catedrala Sfântul Nicolae Oradea - res-
ponsabil eparhial cu familiile, pr. Mihai V t m nelu 
OFMConv de la M n stirea Franciscan  Maica Dom-
nului Oradea, pr. Nicolae Bodea – protopop de imleu 
Silvaniei, pr. Daniel Bertean din Zal u, pr. Florin M -
rincean din imleu Silvaniei, pr. Ioan M tie  invitat din 
Eparhia greco-catolic  de Cluj-Gherla.

Tema central  a exerci iilor spirituale a fost ,,Ru-
g ciunea – instrument de evanghelizare”,  ind apro-
fundat  prin patru medita ii: Rug ciunea apostolic , 
Rug ciunea La Spiritul Sfânt. Evanghelizare i slujire, 
În elegerea fr easc  i umilin a, Examinarea genera-
l  a con tiin ei. Medita iile propuse au fost sus inute 
pe rând de pr. Mihai Tegze , pr. Mihai V t m nelu, pr. 
Daniel Bertean. 

În lumina Spiritului Sfânt, pe care L-am invocat 
la începutul  ec rei medita ii, am în eles c  misiunea 
evangheliz rii ne este încredin at  de însu i Isus Cris-
tos i c  f r  rug ciune cre tinul nu poate evangheliza, 
a a cum pentru a evangheliza  ecare cre tin,  ecare fa-
milie trebuie mai întâi de toate s  tr iasc  Evanghelia. 
A duce Vestea cea Bun  la cei 
care au mai mare nevoie este 
tirea divin  cea mai fru-

moas , care se transmite prin 
Spiritul Sfânt. De aceea sin-
gura putere pe care o avem 
asupra Spiritului Sfânt este 
aceea de a-L invoca i de a 
ne ruga Lui s  ne lumineze 
i s  ne inspire în via a spi-

ritual , în via a de familie, în 
misiunea evanghelizatoare 
pe care o avem  ecare dintre 
noi. Am a  at cum e bine s  
ne rug m pentru persoanele 
din sfera noastr  de via : 
cu credin , cu statornicie, 
binecuvântând, iertând, ado-
rându-L pe Isus în Sfântul 
Sacrament al Euharistiei. 
Ora de adora ie din prima 
sear  a fost momentul intim 

petrecut în prezen a lui Isus.
În a doua zi a exerci iilor spirituale ne-am bu-

curat de prezen a în mijlocul nostru a PS Virgil Bercea 
– episcop greco-catolic de Oradea, care a r spuns timp 
de mai bine de o or  la întreb rile familiilor prezente, 
pe care le-a îndemnat s - i creasc   ii cu iubire, în spi-
rit de credin . 

În seara celei de-a doua zile s-a desf urat o or  
de rug ciune dup  modelul Comunit ilor Familiale de 
Evanghelizare, moment propus de credincio ii de la 
M n stirea Franciscan  Maica Domnului din Oradea, 
unde activeaz  patru astfel de comunit i. Rug ciuni-
le de laud  i pream rire, împ rt irea credin ei prin 
m rturia a „Ceea ce a f cut Isus pentru mine?”, ascul-
tarea i ecoul Cuvântului, rug ciunile de mijlocire i 
rug ciunile la Spiritul Sfânt asupra unui frate prezent 
au pus în eviden  prezen a lui Isus în mijlocul nostru 
prin Cuvântul S u, prin iubirea Sa. 

Participarea la aceste exerci ii spirituale a fost 
posibil  i datorit  sponsoriz rii i sus inerii din partea 
Biroului Pastoral pentru Laici i a unor binef c tori, 
drept pentru care în ziua de duminic ,  ind duminica 
samariteanului milostiv, s-a f cut o colect  pentru a 
ajuta i alte familii a  ate în nevoie.

Mul umim Bunului Dumnezeu pentru momen-
tele de har i binecuvântare tr ite în aceste zile i-L ru-
g m s  reverse asupra noastr  Spiritul S u Sfânt care s  
ne lumineze i s  ne c l uzeasc  pentru a deveni buni 
evanghelizatori,  ecare în propriul ambient de via .

Simona COBE
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PSS Virgil Bercea la Radio Vatican
Pastora ia tineretului prin no-

ile mijloace sociale de comunicare, 
Anul Jubiliar al Milostivirii în Ro-
mânia i speran a nemuritoare întru 
Cristos, în contextul istoric actual: 
punctele-cheie subliniate de PSS Vir-
gil Bercea, episcop greco-catolic de 
Oradea, într-un interviu pentru Radio 
Vatican.

Responsabil cu Pastora ia Ti-
neretului în Conferin a Episcopilor 
Catolici din România (CER), PSS 
Bercea a participat de la 17 la 19 no-
iembrie a.c. la un simpozion formativ 
asupra noilor mijloace de comunica-
re, dedicat preo ilor i responsabililor 
pentru Pastora ia Tineretului în cele 
12 dieceze i eparhii din România. 
Evenimentul special a fost promovat la 
Roma de Asocia ia Hope, sus inut  de Conferin a Epi-
scopilor Catolici din Italia (CEI). Cei dou zeci de res-
ponsabili înso i i de episcopul Bercea, au luat parte la 
diferite întâlniri cu reprezentan ii structurilor din Vati-
can dedicate pastora iei tinerilor, studen ilor i familiei. 
Pentru a în elege mai bine misiunea evanghelizatoare 
a Bisericii prin intermediul mijloacelor de comunicare 
mass-media, participan ii au vizitat sediul televiziunii 
catolice TV2000.

De asemenea, responsabilii pentru Pastora ia Ti-
neretului din ara noastr  au fost saluta i personal de 
papa Francisc, la audien a s pt mânal  de miercuri, 18 
noiembrie a.c.. Suveranul Pontif a transmis pe aceast  
cale apropierea sa fa  de tinerii i credincio ii din Ro-
mânia, la care „ ine foarte mult”. Reprezentantul CER 
a împ rt it la microfonul colegului nostru Alberto Go-
roni, impresiile acestei experien e i a tept rile pentru 

Anul Sfânt al Mi-
lostivirii.

„ P o a r t a 
Sfânt  trebuie s  
 e Isus Cristos… 

cu to ii a tept m 
ca el, care bate 
la poarta su  etu-
lui nostru s  vin  
mereu, s  bat , iar 
noi s -i deschi-
dem”: cu acela i 
prilej, PS Bercea 
a vorbit despre 
apropiatul Jubileu 
al Milostivirii i 
felul în care Anul 
Sfânt va   marcat 

în România, în toate diecezele i eparhiile, române i 
maghiare. La Oradea, Jubileul Milostivirii va   inau-
gurat pe 12 decembrie a.c., cu participarea mons. Piero 
Marini, fostul maestru ceremonii al papei Ioan Paul al 
II-lea, împreun  cu PSS László Böcskei, episcop roma-
no-catolic de Oradea.

„În fa a suferin ei i a mor ii nu trebuie s  ne 
 e fric  de nimeni, ci doar de p catele noastre”: dup  

tragicele evenimente din ultimele zile i s pt mâni, 
precum incendiul din clubul bucure tean Colectiv, re-
spectiv situa ia grav  din Europa, prelatul greco-catolic 
spune: „trebuie s   m convin i c  dincolo de mormânt 
este Cristos cel Înviat. Speran a nu moare niciodat . 
Oricât ar   de mare teama, speran a este mai mare de-
cât frica noastr , decât temerile noastre”.

«În Cristos învingem!»: reitereaz  PSS Bercea 
în mesajul transmis recent i cardinalului André Vingt-
Trois de la Paris. Episcopii catolici din România sunt 
aproape de poporul francez, prin slujbe de pomenire a 
celor care i-au pierdut via a i încurajare a victimelor 
evenimentelor teroriste: „Biserica trebuie s   e aproa-
pe de cei în nevoi”, aminte te episcopul PSS Bercea.

„Poporul român îl port  în su  et pe papa Fran-
cisc, un om providen ial”: episcopul asigur  c  popo-
rul român „îl pomene te din su  et pe papa Francisc, la 
 ecare Sfânta Liturghie. Deschidere ar tat  de Pontif 

este extraordinar  pentru Biseric  în lumea de ast zi. 
Domnul a trimis omul providen ial în zilele noastre, i 
acesta este Sfântul P rinte, pentru care trebuie cu ade-
v rat s  ne rug m!”.

La  nal, PSS Virgil Bercea a salutat din Pia a 
Sfântul Petru din Vatican redac ia i ascult torii Radio 
Vatican, în prag de Jubileu.

Mihaela CABA
http://ro.radiovaticana.va



14 VESTITORUL

Protest împotriva demol rii crucilor

Mesajul de condolean e
În aten ia 
Eminen ei Sale
André VINGT-TROIS
Arhiepiscop de Paris

Eminen a Voastr ,
Suntem cutremura i de tirile ce ajung de la Paris 

privitoare la atentate i la persoanele care i-au pierdut 
via a din cauza acestora. Prin prezenta V  asigur m pe 
Eminen a voastr  i asigur m întregul popor francez de 
rug ciunea noastr  pentru victime i pentru membrii 
familiilor lor.

Biserica Catolic  din Eparhia de Oradea i din 
întreaga Românie î i pleac  genunchii, inima i su  etul 
în fa a unei astfel de suferin e i V  suntem aproape 
în durere, V  încuraj m i suntem siguri c  r ul poate 
  învins cu iubire i speran . Din nou sunte i pu i la 

încercare iar noi V  sus inem pentru c  în “Casa co-
mun ” trebuie s  se nasc  o ecologie a spiritului. În 
frumosul Paris trebuie s  se întoarc  încrederea între 
oameni, adev rata iubire, sensul vie ii tr ite în cordiali-
tate, în dialog i în pace. V  sus inem cu for ele noastre 

modeste i V  suntem al turi. Poporul francez trebuie 
s   e convins c  dincolo de încercare se poate construi 
o civiliza ie de iubire i de via .

O îmbr i are în Cristos cel Înviat,

+ Virgil BERCEA

Mons. Vincent Zhu Weifang din Wenzhou, 
aproape de 90 de ani i 26 de preo i din diece-
za sa, au manifestat în fa a sediului guvernului 
ora ului, cerând s  se pun  cap t programului de 
demol ri de cruci existent în Zhejiang. Cu un an 
în urm , Mons. Zhu a dat o scrisoare pastoral  
prin care i-a exprimat opozi ia fa  de proiectul 
care a afectat deja peste 400 de edificii i cruci.

Cu p rul alb str lucind în soare, b trâ-
nul episcop împreun  cu preo ii s i au expus un 
banner cu inscrip ia: „Noi ap r m demnitatea 
credin ei noastre; împotriva demol rii crucilor”. 
Mai mul i preo i aveau afi e i pliante pe care 
scria: „Ne opunem cu fermitate distrugerii cru-
cilor”.

Câ iva angaja i ai guvernului s-au apropi-
at de ei i le-au cerut s  se disperseze. Apoi a 
venit poli ia, iar preo ii, cu bannerele în mân , 
au m r luit de la sediul guvernului la biroul de 
peti ii, unde au fost primi i de personal. De-a lun-
gul drumului au fost privi i de trec tori cu interes.

Aceasta este a patra oar  când comuni-
tatea din Wenzhou î i exprim  în mod public 
nemul umirea i este împotriva demol rii cru-
cilor. Prin scrisoarea sa pastoral  intitulat  „Nu 
v  teme i, ci s  ave i credin ”, Mons. Zhu în-
demna guvernul s  opreasc  campania de demo-
l ri. Preo ii s i l-au urmat i în ziua urm toare 
au publicat o declara ie semnat . Apoi, dieceza 

i-a exprimat perplexit ile i opiniile cu privire 
la noile norme cu privire la construc ia de edificii 
religioase din provincia Zhejiang, norme criticate 
i de câteva comunit i protestante.

tirea cu privire la acest eveniment s-a r s-
pândit foarte rapid prin intermediul re elelor de 
socializare. Unii catolici au ajuns imediat la bi-
roul guvernului pentru a-i sus ine pe protestatari. 
Unul dintre ei a spus: „Mul i credincio i sper  s  
se al ture la aceast  manifesta ie. P strarea cru-
cilor este responsabilitatea noastr ”.

Preo ii le-au cerut credincio ilor s  se roa-
ge pentru protejarea credin ei catolice, a biserici-
lor i a crucilor.

Joseph JUAN
Traducere: Liviu Ursu

www.e-communio.ro



15Noiembrie 2015

(continuare în pag. 16)

Tinerii din Ac iunea Catolic
“Tineri din Ac iunea Catolic  – chema i s  m r-

turisim” este tema seminarului tinerilor din Ac iunea 
Catolic  care s-a desf urat în aceste zile la Cluj-Na-
poca, în România.

La Cluj-Napoca – Capitala European  a Tinere-
tului în 2015 cu tema “Share” au fost prezen i tineri din 
Romania, Malta, Italia, Spania, Bulgaria si Moldova. 
Tinerii au avut ocazia s  aprofundeze Exorta ia Apos-
tolic  „Evangelii Gaudium” i Enciclica „Laudato Si’” 
în perspectiva de  nirii unor angajamente comune ale 
tinerilor din Ac iunea Catolic  pentru o Biserica “ce 
iese în lume” în Europa.

Propunerea Ac iunii Catolice – subliniaz  Co-
dru a Fernea, responsabil Departamentul de coordo-
nare a tinerilor din cadrul Forumului Interna ional al 
Ac iunii Catolice i reprezentant Share FAITH în pro-
gramul Cluj-Napoca – Capital  European  a Tineretu-
lui i gazda întâlniri ne-a îndemnat s  devenim m r-
turisitori plini de bucurie ai întâlnirii cu Domnul i cu 
semenii i s  îl vestim cu iubire i curaj. Din postura de 
tineri ai Europei suntem chema i s  promov m o cul-
tur  a interac iunii i a dialogului, o perspectiv  con-
vergent  asupra datoriei de a ne îngriji de casa noastr  
comun  i de a p i în sintonie cu cei mai s raci, des-
chizând ochii la toate tipurile de s r cie întâlnite în cei 
de vârsta noastr , tovar i de via  i de strada, prin 
care s  deschidem pun i de solidaritate s  deschid  Eu-
ropa lumii, începând de la Orientul Mijlociu i de la 

ara Sfânt .
Departamentul de coordonare a tinerilor din ca-

drul Forumului Interna ional al Ac iunii Catolice s-a 
constituit în mod o  cial în anul 2005, la încheierea 
unui parcurs început în anul 1998, odat  cu prima întâl-
nire european  a tinerilor din Ac iunea Catolic , a c -
rei gazd  a fost chiar Romania. În prezent, aproximativ 
40 de ri din Europa, America, Africa i Asia au un 
sector de tineret în cadrul Ac iunii Catolice. La nivel 
interna ional pentru promovarea diferitelor ini iative se 
folosesc re elelor sociale ca i canale de comunicare i 
precum i înfr irile între asocia iile na ionale înveci-
nate, prev zând evenimente comune speci  ce pentru 
tineri în cadrul întâlnirilor continentale ale asocia iilor 
aderente la Forumul Interna ional al Ac iunii Catolice.

***
Forumul Interna ional al Ac iunii Catolice 

(FIAC) a organizat în perioada 12-16 noiembrie 2015 
seminarul „Tineri din Ac iunea Catolic - chema i s  
m rturisim”. Capitala European   a Tineretului  din 
2015, Cluj Napoca, a g zduit pe parcursul acestor zile 
tineri din România, Malta, Spania, Italia, Bulgaria i 
Republica Moldova.

În deschiderea o  cial  a evenimentul PS Flo-
rentin Crih lmeanu, episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla 

ne-a invitat s   m m rturisitori ai lui Cristos în aceast  
lume prin iubire i milostivire.  Apoi, Maria Grazia Ti-
baldi, secretara FIAC a accentual faptul c  este foarte 
important  aceast  întâlnire la Cluj-Napoca, mai ales 
c  primele întâlniri de tineret ale Ac iunii Catolice in-
terna ionale s-au desf urat în România. De asemenea, 
a subliniat faptul c  Papa Francisc î i dore te o Biseric  
în ie ire spre lume, o Biseric  care dialogheaz  cu lu-
mea, o Biseric  care este în misiune, o Biseric  pe care 
noi ca i  Ac iune Catolic  suntem chema i s  o slujim 
în cotidian.  Apoi s-a dat citire mesajului transmis de 
Emilio Inzauraga, coordonatorul FIAC i a mesajului 
transmis de Anca Frona, pre edintele Ac iunii Catolice 
din România

În prima parte a seminarului, Asistentul spiritual 
general din România, p rintele Felix Roca, ne-a vorbit 
despre exorta ia apostolic  „Evangelii gaudium”. Ac-
centul s-a pus pe expectan ele Sfântului P rinte Fran-
cisc cu privire la misiunea tinerilor din Ac iunea Cato-
lic  pe care-i îndeamn  s  tr iasc  prin evanghelizare 
valorile cre tine autentice. In cadrul dezbaterilor, par-
ticipan ii au discutat despre modul în care ar trebui sa 
 e biserica în ie ire misionar , cum ar trebui Ac iunea 

Catolic  s   e simbolul bisericii în ie ire i au contu-
rat pro  lul de identitate al tân rului evanghelizator din 
Ac iunea Catolic  însu  e it de bucurie. Astfel, tinerii 
au subliniat importan a exemplelor de tr ire misionar  
oferite de biseric , urmând ca laicii s  reprezinte mode-
le de tr ire a bucuriei evangheliz rii. Tân rul din Ac iu-
nea Catolic  a fost descris ca  ind o persoan  empatic  
i deschis  pentru a-i ajuta pe cei marginaliza i.

Episcopul Virgil Bercea, responsabil pentru tine-
rii din România, ne-a vorbit despre semni  ca ia pentru 
tinerii din Europa a Scrisorii enciclice „Laudato si”. 
Preas  n itul ne-a transmis mesajul principal al scrisorii 
enciclice i anume, faptul ca to i trebuie s  avem grij  
de mediul care ne înconjoar , de crea ia lui Dumnezeu 
i s  avem grij  de oameni ca to i s  tr im bine, nu sin-

guri sau în grupuri.
Pentru o conturare a identit ii Ac iunii Catolice, 
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65 de ani de la consacrarea episcopal

participan ii au realizat  lmule e prin care au prezentat 
scopul acesteia i cum ar prezenta asocia ia altor tineri. 
Creativitatea echipelor s-a v zut la  nalul zilei prin vizi-
onarea materialelor video i a discu iilor despre procesul 
de realizare a acestuia. Tinerii au reu it s  dep easc  
barierele lingvistice pentru îndeplinirea sarcinii unindu-
i punctele de vedere pentru buna realizare a activit ii.

În cadrul seminarului, tinerii din rile participan-
te i-au prezentat ascocia iile din care fac parte. Punctul 
comun al acestor prezent ri a fost faptul c , de i to i pro-
venim din diferite ri, cu diferite limbi, obiceiuri, valo-

rile i scopurile Ac iunii Catolice sunt acelea i.
În ultima zi din cadrul semniarului, partician ii 

au vizitat Clujul i Salina Turda. Ace tia au cunoscut 
istoria ora ului i au descoperit frumuse ea cultural  a 
României.

În urma particip rii în cadrul seminarului orga-
nizat de FIAC, tinerii participan i i-au propus s  îm-
p rt easc  experien a tr it  cu membri Ac iunii Cato-
lice din ara lor i i-au propus s  r spândeasc  mesajul 
evanghelic i s -l tr iasc  într-un mod autentic.

Vitalie LOTCA
consilier na ional sector tineri

Ac iunea Catolic  din România

Tinerii...

„Un astfel de Arhiereu se cuvenea s  avem, 
sfânt, f r  de r utate, f r  de pat , deosebit de cei p -
c to i…” (Evrei 7,26). 

Alexandru Todea s-a n scut la 5 iunie 1912, la 
Teleac, al 13-lea din cei 16 copii ai familiei a lui Ghe-
orghe i Maria Todea. Studiile primare le-a urmat în sa-
tul natal i la C cuci, iar clasele gimnaziale la Reghin. 
Clasele superioare le-a urmat la Liceul de b ie i român 
unit „Sfântul Vasile cel Mare” de la Blaj.

Dup  un an de studii la universitare urmate la 
Blaj, în toamna anului 1934, mitropolitul Vasile Suciu 
l-a trimis pentru studii teologice superioare la Roma, 
la Colegiul „De Propaganda Fide”. La 11 decembrie 
1938, în timp ce era student în anul al IV-lea de Teolo-
gie, a fost hirotonit la Roma diacon de c tre Iuliu Hos-
su, episcop de Cluj-Gherla, în prezen a ambasadorilor 
României acredita i pe lâng  Italia i Sfântul Scaun, 
iar mai apoi pe 25 martie 1939, de s rb toarea Bunei 
Vestiri, tân rul diacon Alexandru Todea a fost hirotonit 
preot, tot la Roma, de c tre episcopul rus greco-catolic 
al diasporei, Alexander Evreinov.

În anul 1940 a revenit în ar  i a fost numit cu 
func ia de secretar mitropolitan, în timpul arhip storirii 
mitropolitului Alexandru Nicolescu, precum i la înce-
putul vacan ei scaunului mitropolitan, sub administra-
ia apostolic  a episcopului Valeriu Traian Fren iu. 

Consacrarea episcopal  a p rintelui Todea a avut 
loc la 19 noiembrie 1950, în capela-baptisteriu a Cate-
dralei „Sfântul Iosif” din Bucure ti. A fost s  n it Epi-
scop de Cezaropolis, auxiliar pe lâng  Episcopul Ioan 
Suciu al Blajului. Consacrarea a fost celebrat  de c tre 
episcopul romano-catolic Iosif Schubert, de fa   ind 
doar P rintele George Gu iu, cu care noul episcop va 
împ rt i o parte din suferin ele deten iei i persecu iei 
i care, dup  1989, va deveni episcop al Eparhiei de 

Cluj-Gherla.
Dup  consacrare Preas  n ia Sa a continuat s  

tr iasc  i s  activeze clandestin, revenind la Reghin. 
La 31 ianuarie 1951, a fost arestat din nou i dus la se-
diul Securit ii din Reghin, apoi la cel din Târgu Mure , 

dup  care a fost 
transferat la 
Ministerul de 
Interne, la Ji-
lava i la Ura-
nus, unde a fost 
anchetat timp 
de 13 luni. La 
procesul din 15 
februarie 1952, 
procurorul a ce-
rut condamna-
rea sa la moarte. 
Tribunalul Mi-
litar Bucure ti 
l-a condamnat 
la munc  silnic  
pe via . La 28 
februarie 1952, 
a fost mutat la 
Sighet, unde 
deja erau încar-
cera i to i ceilal i episcopi români uni i cu Roma, cu 
excep ia episcopului Vasile Aftenie, care a fost ucis la 
Bucure ti, la 10 mai 1950, murind cu moarte martiric .

La 12 martie 1990, Sfântul Scaun l-a numit Ar-
hiepiscop de Alba Iulia i F g ra  i l-a con  rmat ca 
Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma. La 28 
mai 1991, papa Ioan Paul al II-lea a anun at crearea a 
22 de cardinali, între care se a  a si arhiepiscopul de F -
g ra  i Alba Iulia Alexandru Todea, Papa Ioan Paul al 
II-lea motivând: „ ... Nou  ni se pare c  tu e ti înzestrat 
cu renumite daruri i c  bine ai servit Biserica Catolic  
i te-am ales în Colegiul Purpura ilor P rin i, procla-

mându-te cu a Noastr  Putere Apostolic  CARDINAL 
PREOT…”. La 28 i 29 iunie ale aceluia i an, a avut 
loc, la Roma, „proclamarea festiv ” a noilor cardinali.

A trecut la cele ve nice pe 22 mai 2002,  ind 
înmormântat în Catedrala Sfânta Treime din Blaj.

Biroul de pres  
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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.

Anul acesta, odat  cu S rb toarea Intr rii în Bi-
seric  a Maicii Domnului, se împlinesc 10 ani de când 
credincio ii au reintrat în posesia Catedralei Sfântul 
Nicolae din Oradea. Dup  57 de ani de întrerupere, cre-
dincio ii au putut participa din nou la Sfânta Liturghie 
în Catedral , la 20 noiembrie 2005.

Construc ia bisericii începe în anul 1800, când 
episcopul greco-catolic Igna ie Darabant demoleaz  
mica biseric  greco-catolic , si începe construc ia unei 
catedrale. Cl direa are planul în form  de cruce, tavan 
boltit i o cupol  central  pictat  cu scene biblice. Aco-
peri ul baroc al turnului a fost terminat în 1803, i a ars 
de dou  ori în 1836 i în 1907. Actuala form , a fost 
conceput  de Giovani Quai i a fost executat  între anii 
1910-1912.

La evenimentul din 2005 au fost prezen i peste 
100 de episcopi, preo i i diaconi al turi de credincio ii 
care s-au bucurat de reîntoarcerea acas .

Mul umire se cuvine lui Dumnezeu cel ce „ este 
drept în toate c ile Lui i milostiv în toate faptele Lui” 
(Psalmul 145).

Biroul de pres  

10 ani de la intrarea în Catedrala Sfântul Nicolae

Triduum de rug ciune pentru canonizare
Ziua de 18 noiembrie, ziua comemor rii începu-

tului drumului crucii pentru Fericitul Vladimir Ghika, 
este aproape. În 1952 erau aresta i to i cei care îl sus i-
nuser  în secret pe Mons. Ieronim Menges, Ordinarius 
Substitut clandestin. Printre ace tia era i Mons. Vla-
dimir Ghika care avusese un rol important în leg tura 
acestuia cu Sfântul Scaun. Va urma un an de torturi în 
beciurile securit ii la Uranus - parodia de judecat  la 
tribunalul militar - condamnarea i încarcerarea la Ji-
lava, unde va muri pe 16 mai din cauza tratamentului 
inuman la care fusese supus Vladimir Ghika.

Deja de mul i ani noi marc m ziua de 18 noiem-
brie i o putem face i anul acesta. Suntem în timpul 
implor rii miracolului care s  ne permit  înaintarea 
procesului spre canonizare i rug ciunea este esen ial . 
Rug ciunea se face ca urmare a cunoa terii i cunoa -
terea este urmare a m rturiei date despre oportunit ile 
pe care le avem noi cu Fericitul Vladimir al turi.

În acest context, în privat, în grupuri i în paro-

hii, s-a inut un triduum de rug ciune pentru canoniza-
re: 16-17-18 noiembrie a.c. 

Postulator
pr. Francisc UNGUREANU
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(continuare în pag. 19)

„Întreaga via  cre tin  poart  amprenta iubirii de 
logodn  dintre Cristos i Biseric ” – CBC 1617.

De ce oare niciodat  nu suntem cu adev rat 
preg ti i pentru cele mai importante lucruri care ni se 
întâmpl  în via ? Cel pu in a a mi se întâmpl  mie. 
Nici c s toria nu a f cut excep ie. Cuno team înv tura 
Bisericii despre c s torie, dar majoritatea lucrurilor 
trebuie s   e experimentate ca s  le în elegem cu ade-
v rat. M-am c s torit cu Manny în urm  cu aproape 
aptesprezece ani (oho – aptesprezece ani, oare când a 

trecut timpul ?!). Am fost binecuvânta i s   m c s tori i 
de abatele Nicholas, care era p rintele spiritual al amân-
durora i ocupa un loc cu totul special în inimile noastre.

Îmi amintesc cum st team împreun  cu p rinte-
le i treceam în revist  ceremonia c s toriei (pe care o 
v zusem doar pe video). El ne explica ce anume urma 
s  se petreac  la nunt  i spunea c  vom purta cununi la 
ceremonie. În elegeam prea pu in pe atunci cât de sem-
ni  cative erau coroanele. P rintele probabil ne explica-
se c  acele coroane simbolizau c  noi suntem regele i 
regina c minului nostru, dar semni  cau i martiriul. Eu 
eram mai degrab  interesat  de ce fel de coroane era ne-
voie. Doream s   u sigur  c  tiu în detaliu tot ceea ce 
trebuia pentru c s torie. Acele detalii ( i toate celelalte 
lucruri pentru care î i fac griji miresele) m-au împiedicat 
s  m  întreb ce a dorit mai exact s  spun  pr. Nicholas 
cu privire la coroane.

La nunta noastr , pr. Nicholas a subliniat de mai 
multe ori în predic  faptul c  o c s torie este icoana 
Preas  ntei Treimi – Tat l, Fiul i Sfântul Duh. Ne-a ex-
plicat c  în iubirea pe care ne-o d ruim unul altuia i 
copiilor no tri suntem chema i s  revel m o lic rire din 
iubirea pe care Preasfânta Treime o manifest  în interi-
orul s u: iubirea necondi ionat  i f r  de sfâr it. Acest 
lucru este accentuat în ceremonia de nunt  atunci când 
preotul îi ia pe tinerii c s tori i i îi conduce în jurul me-
sei de trei ori, în „dansul lui Isaia”. Ori de câte ori are loc 
acest „dans”, el simbolizeaz  intrarea cre tinului în via a 
Preas  ntei Treimi i în iubirea etern  care exist  între 
Tat l, Fiul i Duhul Sfânt. Indiferent dac  dansul acesta 
are loc la botez, la c s torie sau la hirotonire, întotdeau-
na ochii oamenilor se umplu de lacrimi.

Înainte de acest dans, se a az  cununile pe cape-
tele mirilor, atunci când preotul cânt  „Doamne, Dum-
nezeul nostru, cu m rire i cu cinste încununeaz -i pe 
dân ii”. În timp ce se desf oar  dansul, se cânt  urm -
toarele: „Isaie, d n uie te; Fecioara a avut în pântece i 
a n scut Fiu, pe Emanuel, Dumnezeu Om; R s ritul este 
numele Lui, pe care m rindu-l, pe Fecioara o fericim. 
S  n ilor Mucenici, care bine v-a i luptat i v-a i încu-
nunat, ruga i-v  Domnului s  se mântuiasc  su  etele 
noastre. M rire ie, Cristoase Dumnezeule, lauda Apos-
tolilor i bucuria Mucenicilor, a c ror propov duire este 
Treimea cea de o  in .”

Acest cântec are o profund  semni  ca ie, ca de al-
tfel întreaga ceremonie a c s toriei. Mai întâi, se procla-
m  Întruparea lui Cristos i venirea Împ r iei lui Dum-
nezeu. Cuplul, în calitate de cre tini boteza i, particip  
la regalitatea lui Cristos (preo ia regal , 1Petru 2,9), iar 
acum vor participa în calitate de Rege i Regin  ai bise-
ricii casei lor – care este propria lor parte din împ r ia 
lui Dumnezeu. La începutul ceremoniei, când cuplul 
p e te în biseric  împreun  (dup  ce le-au fost puse ine-
lele de c tre preot), se cânt  Psalmul 127/128 „Ferici i 
to i cei ce se tem de Domnul / care umbl  în c ile Lui…” 
Aceasta este una dintre „cânt rile treptelor”, intonate 
de pelerinii evrei pe drum c tre Templul din Ierusalim. 
Cântat la ceremonia c s toriei, semni  c  faptul c  mirii 
î i aduc vie ile ca ofrand  lui Dumnezeu i via a lor de 
cuplu c s torit va   asemenea iubirii pe care Cristos o 
are pentru Biserica Sa. C s toria va   parte a Împ r iei 
lui Dumnezeu; o împ r ie care î i va g si împlinirea la 
sfâr itul timpului, în cer.

Lumea are mare nevoie acum, a a cum a avut de 
altfel întotdeauna, de cre tini care s  dea m rturie despre 
s  n enia c s toriei cre tine i despre iubirea lui Dumne-
zeu pentru lume. În cursul dansului sunt aminti i marti-
rii, întrucât coroana simbolizeaz  de asemenea martiriul. 
Semni  ca ia cuvântului „martir” este de „m rturisitor”. 
Cuplul este chemat s  dea m rturie despre Împ r ia lui 
Dumnezeu i despre iubirea Preas  ntei Treimi. Aceasta 
va însemna s  i d ruiasc  via a, s  moar  pentru propria 
voin  i propriul ego. Cuplul c s torit î i va d rui acum 
vie ile lui Dumnezeu, unul prin cel lalt. Renun area la sine 
zi de zi, preocuparea mai mare pentru cel lalt, d ruirea 
complet  de sine care d  na tere la copii i îi cre te într-o 
cas  sfânt  – iat  ce va caracteriza martiriul cuplului.

Sfâr itul cântului aminte te de S  n ii Apostoli i 
Martiri i de predicarea lor despre Preasfânta Treime. 
Tocmai despre aceasta este chemat noul cuplu c s torit 
s  dea m rturie – iubirea Preas  ntei Treimi. Primii lor 
pa i în calitate de so  i so ie au fost f cu i mân  în mân  
i condu i de preot, care poart  Sfânta Evanghelie – în 

continuare, to i pa ii lor vor   f cu i împreun , urmân-
du-l pe Cristos pentru toat  ve nicia.

Lec ii din m n stire: c s toria ca martiriu
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(urmare din pag. 18)

Papa la mas  cu s racii
Între întâlnirea cu Congresul 

Na ional al Bisericii Italiene i ce-
lebrarea Liturghiei pe stadionul Flo-
ren ei, Papa Francisc a luat ieri masa 
cu 60 dintre cei mai s raci locuitori 
ai ora ului, atât italieni cât i de alte 
na ionalit i, informeaz  Radio Va-
tican. Mul i i-au pierdut slujbele i 
locuin ele, dar mul umit  activit ii 
Caritas, organiza ie caritabil  a Bise-
ricii Catolice, care conduce i canti-
na unde a avut loc masa, ace tia nu 
i-au pierdut i demnitatea.

Papa Francisc a primit un bon 
de mas  la sosire i a mâncat în vase 
de plastic, la fel cu ceilal i ce l-au 
înso it, subliniind înv tura sa c  
Biserica trebuie s   e cu i al turi 
de cei greu încerca i i de cei de la 
periferiile societ ii. Înainte de mas , 
Sfântul P rinte a avut o scurt  întâl-
nire cu bolnavi i persoane cu han-

dicap în Bazilica Bunei Vestiri. Dup  ce i-a salutat pe cei prezen i, Pontiful 
a recitat rug ciunea Angelus cu ei, mergând apoi pe jos pân  la Cantina Sf. 
Francisc pentru masa de amiaz .

www.catholica.ro

Întreaga ceremonie  este plin  de frumuse e, pa-
saje din Sfânta Scriptur  i rug ciuni ca Dumnezeu s  
binecuvânteze cuplul, în special s  îl binecuvânteze cu 
copii. Copiii sunt giuvaierele din coroana cuplului (dac  
Dumnezeu alege s  le d ruiasc  copii). Cuplul c s torit 
este chemat s  î i tr iasc  vie ile nu numai unul pentru 
cel lalt, ci i pentru copii, i întreaga familie este che-
mat  s  slujeasc  Biserica – f când astfel, ei î i vor tr i 
vie ile pentru Dumnezeu.

Când ne-a c s torit pr. Nicholas, nu am în eles cât 
de di  cili pot   unii pa i în urmarea lui Cristos. A muri 
pentru sine i a tr i pentru cel lalt i pentru copii ia în 
 ecare zi alte forme. A purta unul altuia poverile cu iu-

bire este di  cil i este nevoie pentru aceasta de harul lui 
Dumnezeu. Faptul de a ti c  via a în c s torie înseam-
n  a ne ajuta unul pe cel lalt s  dobândim mântuirea ar 
trebui s  ne fac  s  în elegem aceasta va   un câmp de 
lupt . Ultimul lucru pe care Satana îl dore te pentru noi 
este dobândirea mântuirii i, ca atare, a a cum a interve-
nit în a distruge comuniunea pe care o tr ia primul cuplu 
c s torit, va face tot ce îi st  în putin  pentru  ecare din-
tre noi. Iar patimile noastre p c toase ne fac s -i c dem 
prad  cu prea mult  u urin .

Adeseori po i auzi sfaturi de genul: „S  ave i o 
sear  numai pentru voi o dat  pe s pt mân ” i altele 
asemenea, pentru a ajuta cuplul s  aib  o c s torie pu-
ternic  i de durat . Oricât de folositoare ar  , acestea 
nu va vor salva c s toria i nu o vor face s   e sfânt . 
Singura cale pentru a avea o c snicie puternic  i de du-
rat  este s  lup i pentru s  n enie, individual i împreun , 
ca i cuplu i de asemenea ca familie. C s toria cre tin  

este chemarea la golirea i moartea sinelui – ceea ce nu 
se poate împlini decât prin harul Domnului. Adev rata 
criz  a c s toriei este faptul c  cre tinii nu în eleg m -
sura jertfei de sine zilnice care li se cere atunci când se 
c s toresc. Nu ai cum s  scapi de cruce dac  dore ti s  
 i cre tin, iar c s toria cre tin  are o sumedenie de cruci.

Toate lec iile din aceast  serie (Lec ii din mâ-
n stire) sunt destinate s  ajute oamenii în aprofundarea 
rela iei cu Dumnezeu i între ei în i i, i a a cum am 
scris într-un articol despre a deveni o mam  mai bun , 
doar devenind cre tini mai buni putem avea c snicii mai 
bune. Iubirea natural  între so i i copii nu este su  ci-
ent : este necesar ca aceast  iubire s   e transformat  
i s  devin  „agape” – participare la iubirea care este 

împ rt it  în interiorul Preas  ntei Treimi i pe care 
Preasfânta Treime o are pentru noi.

C s toria cre tin  este o chemare serioas . Cuplu-
rile cre tine sunt chemate s   e o icoan  a Preas  ntei 
Treimi. Când m  gândesc la forfota i la grijile i la ro-
chia de nunt  i la toate celelalte detalii ale acelei zile, îmi 
vine s  râd. Lucrurile acelea s-au uitat demult i oricum, 
au pu in  importan  pe termen lung. Coroanele sunt 
totu i coroane cu care Manny i cu mine dorim s   m 
înmormânta i, i ne rug m ca Dumnezeu s  le accepte în 
Împ r ia Lui, a a cum s-a rugat pr. Nicholas când ni le-a 
ridicat de pe cap, în urm  cu mul i ani: „Prime te cunu-
nile lor în Împ r ia Ta, cura i, f r  prihan  i ap ra i de 
rele p zindu-i, în vecii vecilor. Amin”.

Autor: Jessica ARCHULETA 
Traducere: Ecaterina HANGANU 

http://lumea.catholica.ro
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1,5 Lei

PRE-INVITA IE

Sfântul P rinte Papa Francisc a proclamat, prin 
scrisoarea „Chipul milostivirii” ca, începând cu data de 
8 decembrie 2015 i pân  în 20 noiembrie 2016, s   e 
numit Anul Milostivirii. Deschiderea acestui an, numit 
al Milostivirii, coincide cu aniversarea celor 50 de ani 
de la încheierea Conciliului Ecumenic II, astfel Biseri-
ca p streaz  acest eveniment viu.

Anul Sfânt al Milostivirii va   deschis prin cele-
brarea S  ntei i Dumnezeie tii Liturghii i prin deschi-
derea Por ii S  nte, la Oradea, în data de 12 decembrie 
2015, în Catedrala Sfântul Nicolae. La eveniment 
va participa i Excelen a sa Piero Marini, Arhiepiscop 
al Bisericii Romano-Catolice i maestru ceremoni-
er în timpul ponti  catului Sfântului P rinte Ioan Paul 
al II-lea i al Papei Benedict al XVI-lea, în prezent 
Pre edintele Comisiei speciale pentru liturgie din ca-
drul Congrega iei pentru Bisericile Orientale.

V  rug m s  v  nota i în agend  data de 12 no-
iembrie 2015, prezen a Dumneavoastr  la acest eveni-
ment bisericesc  ind esen ial .

+ Virgil BERCEA
Episcop

Caritas Eparhial Oradea caut  … voluntari!

Episcopia Român  Unit  cu Roma, Greco-Catolic  de Oradea
are pl cerea de a v  invita la 

Deschiderea Anului Sfânt al Milostivirii
la Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea

Asocia ia Caritas Eparhial Oradea caut  VO-
LUNTARI pentru sprijinirea activit ilor Centrului So-
cial Maria Rosa:

Cantin  social
Serviciul du uri pentru persoanele f r  ad post
Centru de zi pentru copii
Atribu iile voluntarilor:
preg tire, servire i distribuire mas  cald  pen-

tru 50 de bene  ciari (zilnic, la cantina social )
asigurarea func ionalit ii serviciului du uri 

pentru persoanele f r  ad post (s pt mânal, la can-
tina social )

aranjarea/distribuirea de îmbr c minte, s pt -
mânal, la cantina social

activit i educative i recreative cu copii de di-
ferite vârste în centrul de zi, s pt mânal

Pentru a deveni voluntar, po i s  ne contactezi în 
 ecare zi între orele 09.00-15.00 la:

Asocia ia Caritas Eparhial Oradea
Str. Ep. M. Pavel, nr. 3 
Tel./ fax: 0359/ 412 211

e-mail: voluntariatcaritas@yahoo.com
              caritaseparhial@yahoo.it
www.caritaseparhial.ro

Persoan  de contact
Traian Ostahie
Coordonator Departament de Voluntariat
Tel. 0747/ 114 755


