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scrisoare pastoralÃ

la  sÃrbÃtoarea  Învierii  domnului
2009

Dragi credincio�i
Cristos a Înviat – este salutul cre�tinilor în 

aceast� perioad� pascal� �i, în acela�i timp, cea 
mai veche m�rturisire de credin�� a Bisericii. Prin 
acest salut, noi, cre�tinii, comemor�m Misterul 
Pascal, adic� patima, moartea �i Învierea Mântu-
itorului. Acest salut rezum� în el esen�a credin�ei 
�i anume: Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a în-
trupat la plinirea timpurilor �i S-a f�cut om, ne-a 
ar�tat calea mântuirii, apoi prin patima, moartea pe 
lemnul crucii �i Învierea Sa a rupt leg�turile mor�ii 
�i ne-a deschis por�ile raiului. Isus a început aici pe 
p�mânt zidirea Împ�r��iei lui Dumnezeu, o oper� 
care se desf��oar� în istorie prin Biseric� �i se va 
împlini la a doua venire a Mântuitorului. 

M�rturiile despre Înviere, mormântul gol, 
îngerii, femeile mironosi�e, apari�ia în mijlocul 
Apostolilor �i, apoi, pe drumul Emausului, pân� 
la În�l�are, au însu� e�it credin�a cre�tinilor de-a 
lungul istoriei. C�ci, spune Sfântul Pavel „nu ne 
propov�duim pe noi în�ine, ci pe Cristos Isus, 
Domnul” (2 Cor 4, 5) �i astfel în � ecare an, de s�r-

„Dumnezeu a înviat pe acest Isus, c�ruia noi to�i suntem m�rturii” 
(Fapte 2, 32) 

b�toarea S� ntelor Pa�ti, r�sun� adev�rul biruin�ei 
vie�ii asupra mor�ii.

Dragii mei,
Teologia Învierii o g�sim în icoana s�rb�to-

rii: Isus care se pogoar� la iad �i îi scoate pe Adam 
�i Eva, ridicând omenirea la Domnul, sau ace-
la�i Isus ie�ind din mormânt cu steagul biruin�ei 
în mân�, cu moartea pe moarte c�lcând, conform 
tradi�iei apusene. În icoana Învierii se îngem�nea-
z� teologia suferin�ei cu cea a speran�ei. Noi am 
dobândit speran�a mântuirii prin Învierea lui Cris-
tos �i suntem chema�i s� propov�duim lumii acest 
adev�r: „� indc� Dumnezeu, … a str�lucit în ini-
mile noastre, …, ca s� se învedereze c� puterea 
covâr�itoare este a lui Dumnezeu �i nu de la noi” 
(cf. 2 Cor 4, 6-7). Dup� Învierea lui Cristos cre�-
tinii primelor secole au tr�it „p�timind necaz, dar 
ne� ind strivi�i; lipsi�i � ind, dar nu dezn�d�jdui�i;  
prigoni�i � ind, dar nu p�r�si�i; doborâ�i, dar nu ni-
mici�i; …  pentru ca �i via�a lui Isus s� se arate în 
trupul” lor (cf. 2 Cor 4,8-10). 

Ast�zi, noi, cre�tinii greco-catolici, tr�im ca 
�i în primele secole, suntem adesea considera�i „ca 
ni�te am�gitori, de�i iubitori de adev�r, …, ca ni�te 
necunoscu�i, de�i bine cunoscu�i” (2 Cor 6, 8-9), 
considera�i ca vânz�tori de neam de�i f�uritori de 
�ar�, ca ni�te provocatori de scandal, de�i tr�itori ai 
bunei în�elegeri, ca �i uzurpatori de biserici, de�i 
întotdeauna ctitori �i slujitori � deli ai altarului, ai 
culturii �i ai Adev�rului. Da, prin veacuri, noi, ro-
mânii uni�i, greco-catolicii, am fost „slujitori ai lui 
Dumnezeu, în mult� r�bdare, în necazuri, în nevoi, 
în strâmtor�ri, în b�t�i, în temni��, în tulbur�ri, în 
osteneli, în privegheri, în posturi” (2 Cor 6, 4-6) �i, 
chiar dac� am fost mereu împin�i c�tre marginea 
societ��ii, totu�i, niciodat� nu am dezn�d�jduit. 
În Sfânta Noapte a Învierii �i noi am primit lumi-
n� de la acela�i unic Mântuitor, �i noi am primit 
speran�a care d� via�� �i deci trebuie sa r�mânem 
„în cur��ie, în cuno�tin��, în îndelung�-r�bdare, în 
bun�tate, în Spiritul Sfânt, în dragoste nef��arnic�; 
în cuvântul adev�rului, în puterea lui Dumnezeu, 
prin armele drept��ii” (2 Cor 6, 6-7). 
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Dragi credincio�i
Biserica primar� î�i bazeaz� activitatea mi-

sionar� pe proclamarea mântuirii aduse de Isus 
prin patima, moartea �i Învierea Sa. Acest adev�r 
a eliberat omul din sclavia p�catului �i a schimbat 
în mod profund întreaga omenire, începând cu ma-
rile schimb�ri culturale ale Europei �i cu apari�ia 
structurilor Bisericii celei Una, Sfânt�, Catolic� �i 
Apostolic�.

 Ast�zi, adev�rul este 
relativizat iar minciuna a luat 
locul drept��ii, îns�, din în�l-
�imea crucii, cuvintele lui 
Isus cap�t� sens �i valoare: 
„P�rinte, iart�-le lor, c� nu 
�tiu ce fac” (Lc 23, 34). Ne-o 
cere nou� Domnul, r�stigni-
tul de pe cruce: s� iert�m! … 
„�i împ�r�ind hainele Lui, au 
aruncat sor�i, �i sta poporul 
privind, iar c�peteniile î�i b�-
teau joc de El, zicând: pe al�ii 
i-a mântuit; s� Se mântuiasc� 
�i pe Sine Însu�i, dac� El este 
Cristosul”  (Lc 23, 34-35). 

Cât de real� �i trist� este 
istoria care uneori repet� ace-
lea�i gre�eli. Iar pe bisericile 
noastre au tras sor�i �i poporul 
st�, privind, iar c�peteniile î�i 
bat joc de noi �i ne iau în râs �i ne poart� de la 
Anna la Caiafa, �i ne hulesc: nu sunte�i voi Biseri-
ca Unit�! Prin veacuri r�sun� un ecou: „nu e�ti tu 
Cristosul” (Lc 23, 39)! Fra�ilor, noi „nu ne propo-
v�duim pe noi în�ine, ci pe Cristos Isus, Domnul” 
(2 Cor 4, 5). Parafrazându-l pe Nicolae Iorga, ne 
d�m seama c�: din umilin�a lui Atanasie �i a lui 
Inocen�iu Micu Clain, din tenacitatea lui Petru Pa-
vel Aron �i a lui Samuil Vulcan, din sacri� ciul lui 
Gheorghe �incai �i a episcopului Ioan Suciu, din 
martiriul, d�ruirea �i renun�area de sine a sutelor, 
a miilor de ucenici români, aprigi în ale înv���turii 
�i-a dobândit Biserica noastr� mântuirea în Cristos 
cel Înviat.

Dragii mei,
În sfânta zi a Învierii ne adres�m din nou 

Domnului cu cuvintele tâlharului: „pomene�te-
m�, Doamne, când vei veni în împ�r��ia Ta” (Lc 
23, 42); „ajut�-ne, Doamne, s� iert�m, d�-ne pu-
terea „s� zicem fra�ilor �i celor ce ne ur�sc pe noi 

�i s� iert�m totul pentru Înviere” (Stihira Pa�tilor)! 
„Aceasta este ziua pe care a f�cut-o Domnul, s� 
ne bucur�m �i s� ne veselim într-însa” (Prohimen). 
Învrednice�te-ne Doamne cu harul T�u ca la plini-
rea vremilor s� auzim �i noi cuvintele: „ast�zi vei 
�  cu mine în rai” (Lc 23, 43). 

Fra�ilor, „având deci aceste f�g�duin�e, …, 
s� ne cur��im pe noi de toat� întinarea trupului �i 
a su� etului, des�vâr�ind s� n�enia în frica lui Dum-

nezeu” (2 Cor 7, 1) deoarece 
Cristos cel Înviat ne cheam� 
s� primim lumina pascal� 
astfel încât aceasta s� p�-
trund� în su� etele noastre �i 
s� ne lumineze calea vie�ii. 
Din p�cate, întunericul ne-
credin�ei �i prezen�a r�ului 
le întâlnim la orice pas sub 
forme diferite în societate, 
�i, acestea, conduc oame-
nii pe c�i gre�ite, îi dezo-
rienteaz� �i îi împiedic� s� 
ajung� la mântuire. Învierea 
Domnului, îns�, aduce echi-
librul într-o lume a valorilor 
materiale în criz�, pentru c� 
este Vestea cea bun� a Învi-
erii care se actualizeaz� în 
istorie. 

Iubi�i credincio�i,
La Sfânta S�rb�toare a Învierii Domnului, 

v� spun împreun� cu Sfântul Pavel: „m� bucur c� 
în toate pot s� m� încred în voi” (2 Cor 7, 1) �i 
v� îndemn s� „ar�ta�i … dovada dragostei voas-
tre” (cf. 2 Cor 8, 24), „prin blânde�ea �i îng�duin�a 
lui Cristos” (cf. 2 Cor 10, 1) tuturor celor care ne 
înconjoar�. Neîncetat s� v� ruga�i �i s� face�i bi-
nele, „în voi s� � e adev�rul lui Cristos” (cf. 2 Cor 
11, 10) pentru c� omul atât valoreaz� cât se roag�! 
Nu uita�i niciodat� c� „Dumnezeu a înviat pe acest 
Isus, c�ruia noi to�i suntem m�rturii”(Fapte 2, 32)!

Între voi „fra�ilor, bucura�i-v�! des�vâr�i�i-
v�, mângâia�i-v�, � �i uni�i în cuget, tr�i�i în pace 
�i Dumnezeul dragostei �i al p�cii va �  cu voi” (2 
Cor 13, 11). V� îmbr��i�ez cu toat� dragostea în 
Cristos Domnul �i v� doresc S�rb�tori Fericite �i 
pline de har!

Cristos a Înviat!

 +  Virgil BERCEA
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1. Alegerile europene: o oportunitate pentru a   
construi o Europ� mai bun�

Dup� 64 de ani de dezvoltare pa�nic� �i 20 de ani 
de la c�derea „Cortinei de Fier”, care a pus cap�t divi-
ziunii continentului, procesul integr�rii europene meri-
t� s� � e luat în considerare dincolo de anumite lacune. 
Pentru acest motiv noi, episcopii COMECE, sprijinim 
�i promov�m Uniunea European� ca un proiect al spe-
ran�ei pentru to�i cet��enii ei.

Chiar �i în aceast� perioad� tulbure datorat� cri-
zei � nanciare �i economice, Uniunea Europeana a do-
vedit ca este o cas� demn� de încredere, care se str�du-
ie�te s� apere stabilitatea �i solidaritatea între membrii 
ei. Ast�zi, în 2009, Uniunea Europeana are capacitatea 
�i resursele s� r�spund� la cea mai urgent� �i critic� 
provocare a timpurilor noastre.

Prin participarea la alegerile pentru Parlamentul 
European, to�i cet��enii au oportunitatea s� contribuie 
la dezvoltarea �i îmbun�t��irea Uniunii Europene.

2. Participarea la alegeri: un drept �i o responsabilitate
Biserica Catolica a sus�inut proiectul integr�rii 

Europene înc� de la începuturi �i continu� s� o fac�. 
Fiecare cre�tin nu numai c� are dreptul, dar are �i res-
ponsabilitatea s� � e implicat activ în acest proiect prin 
exercitarea dreptul s�u de vot. 

Participarea cre�tinilor este esen�ial� pentru a 
redescoperi “su� etul Europei”, care este vital pentru a 
r�spunde nevoilor fundamentale ale persoanei umane 
�i promova binelui comun. 

Parlamentul Europei, prin puterile �i competen-
�a sa (care vor �  mai extinse dup� rati� carea � nal� a 
Tratatului de la Lisabona), trebuie s� contribuie �i s� 
r�spund� acestor aspira�ii �i obiective. 

3. Ce a�teapt� cre�tinii de la Parlamentul European
Principiile de baz� ale oric�rei societ��i sunt: 

demnitatea uman� �i promovarea binelui comun. Din 
acest motiv, aceste principii trebuie s� constituie baza 
tuturor politicilor Uniunii Europene. 

Luând în considerare rolul Parlamentului Euro-
pean, ne a�tept�m ca membrii s�i s� participe �i s� con-
tribuie în mod activ la urm�toarele:

- s� respecte via�a uman� de la concep�ie pân� 
la moartea natural� – parte integrant� a legisla�iei, pro-
gramelor �i politicilor Uniunii Europene;

- s� sprijine familia bazat� pe c�s�torie – în�e-
leas� ca uniunea dintre un b�rbat �i o femeie – ca celul� 
de baza a societ��ii;

- s� promoveze drepturile sociale ale munci-
torilor, punându-le la dispozi�ie condi�ii de munc� prin 

Întâlnirea plenar� de prim�var� a
Conferin�ei Episcopilor Catolici Europeni

Declara�ia episcopilor COMECE în vederea alegerilor europene din 4-7 iunie 2009:
“Construind casa Europa”

care le este respectat� s�n�tatea, siguran�a �i demnitatea;
- s� sprijine politici economice bazate pe valori 

etice în vederea ob�inerii unei dezvolt�ri umane durabi-
le în cadrul Uniunii Europene �i la nivel mondial;

- s� promoveze dreptatea în rela�iile Uniunii 
Europene cu ��rile în curs de dezvoltare prin asisten�a 
� nanciar� �i parteneriate inovatoare;

- s� demonstreze solidaritate prin elaborarea 
de politici prin care s� � e ajuta�i cei mai slabi �i cei 
care au mai mare nevoie în societ��ile noastre (în mod 
particular persoanele cu handicap, cei care cer azil po-
litic, emigran�ii);

- s� protejeze crea�ia luptând împotriva schim-
b�rilor climatice �i încurajând un stil de via�� moderat;

- s� promoveze pacea în lume prin politici ex-
terne coordonate �i coerente ale Uniunii Europene.

Lumina�i �i c�l�uzi�i de înv���tura lui Cristos, 
cre�tinii sunt disponibili  �i doritori s� ajute la împlini-
rea acestor aspira�ii în spiritul a� rma�iilor Sfântului P�-
rinte, Papa Ioan Paul al II-lea: “inspira�ia cre�tin� este 
capabil� s� transforme componentele politice, culturale 
�i economice într-o form� de coexisten��, conviviali-
tate în conformitate cu care to�i Europenii sa se simt� 
acas�” (Ecclesia in Europa, 121).

Adrianus van Luyn, SDB Pre�edinte, Episcop de Rotter-
dam (Olanda)
Piotr Jarecki Vice President, Episcop Auxiliar de Var�ovia 
(Polonia)
Reinhard Marx Vice Pre�edinte, Arhiepiscop de Munich �i 
Freising (Germania)
Gianni Ambrosio Episcop de Piacenza Bobbio (Italia)
Virgil Bercea Episcop de Oradea Mare (România)
Ferenc Cserháti Episcop Auxiliar de Esztergom Budapest 
(Ungaria) 
Jozef De Kesel Episcop Auxiliar de Brussels (Belgia)
Nikólaos Fóscolos Arhiepiscop de Atena (Grecia)
Fernand Franck Arhiepiscop de Luxemburg (Luxemburg)
Adolfo Gonzalez Montes Episcop de Almeria (Spania)
Mario Grech Episcop de Gozo (Malta)
Anton Justs Episcop de Jeglava (Letonia)
Egon Kapellari Episcop de Graz Seckau (Austria)
William Kenney Episcop Auxiliar de Birmingham (Anglia 
�i �ara Galilor)
Czeslaw Kozon Episcop de Copenhagen (Scandinavia)
Christian Kratz Auxiliary Episcop de Strasbourg (Fran�a)
Vaclav Maly Episcop Auxiliar de Prague (Republica ceh�)
Peter A. Moran Episcop de Aberdeen (Sco�ia)
Rimantas Norvila Episcop de Vilkaviškis (Lituania)
Christo Proykov Exarh Apostolic de So� a (Bulgaria)
Frantisek Rabek Episcop de Armed Forces (Slovacia)
Anton Stres Arhiepiscop coadjutor de Maribor (Slovenia)
José Amândio Tomás Episcop coadjutor de Vila Real (Portugalia)
Noel Treanor Epsicop de Down and Connor (Irlanda)
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(continuare în pag. 6)

Dragi prieteni, 
În Duminica Floriilor vom celebra, la nivel di-

ecezan, Cea de-a XXIV-a Zi Mondial� a Tineretului. 
În timp ce ne preg�tim pentru acest prilej anual, m� 
gândesc din nou cu vie recuno�tin�� fa�� de Domnul la 
întâlnirea care a avut loc la Sydney, în iulie anul tre-
cut: întâlnire de neuitat, în timpul c�reia Duhul Sfânt a 
reînnoit via�a a foarte numero�i tineri veni�i din lumea 
întreag�. Bucuria s�rb�torii �i entuziasmul spiritual ex-
perimentate în timpul acelor zile au fost un semn eloc-
vent al prezen�ei Spiritului lui Cristos. �i acum suntem 
îndrepta�i spre adunarea interna�ional� programat� la 
Madrid în anul 2011, care va avea ca tem� cuvintele 
apostolului Pavel: „Înr�d�cina�i �i zidi�i în Cristos, în-
t�ri�i în credin��” (cf. Col 2,7). În vederea acestei întâl-
niri mondiale a tinerilor, vrem s� facem împreun� un 
parcurs formativ, re� ectând în anul 2009 asupra a� r-
ma�iei sfântului Pavel: „Ne-am pus speran�a în Dumne-
zeul cel viu” (1Tim 4,10), iar în anul 2010 asupra între-
b�rii tân�rului bogat pus� lui Isus: „Înv���torule bun, ce 
trebuie s� fac ca s� mo�tenesc via�a ve�nic�?” (Mc 10,17). 

A XXIV-a Zi Mondial� a Tineretului 
„Ne-am pus speran�a în Dumnezeul cel viu” (1 Tim 4,10) 

Mesajul Sfântului P�rinte Benedict al XVI-lea pentru Ziua Mondial� a Tineretului 
5 aprilie 2009 

Tinere�ea, timp al speran�ei 
La Sydney, aten�ia noastr� s-a concentrat asupra 

a ceea ce Spiritul Sfânt le spune ast�zi credincio�ilor �i 
îndeosebi vou�, dragi tineri. În timpul s� ntei Liturghii 
de încheiere, v-am îndemnat s� v� l�sa�i pl�smui�i de el 
pentru a �  mesageri ai iubirii divine, gata s� construi�i 
un viitor de speran�� pentru toat� omenirea. Problema 
speran�ei este, într-adev�r, în centrul vie�ii noastre de 
� in�e umane �i al misiunii noastre de cre�tini, mai ales 
în perioada contemporan�. Sim�im cu to�ii nevoia de 
speran��, dar nu de o speran�� oarecare, ci de o speran�� 
tare �i credibil�, a�a cum am voit s� subliniez în encicli-
ca Spe salvi. Îndeosebi tinere�ea este timp de speran�e, 
deoarece prive�te la viitor cu diferite a�tept�ri. Atunci 
când suntem tineri nutrim idealuri, visuri �i proiecte; 
tinere�ea este timpul în care se formeaz� alegeri deci-
sive pentru restul vie�ii. �i poate �i din aceast� cauz� 
este perioada existen�ei în care apar cu putere întreb�-
rile de fond: de ce sunt pe p�mânt? ce sens are a tr�i? 
ce va �  cu via�a mea? De asemenea: cum se ajunge la 
fericire? pentru ce exist� suferin�a, boala �i moartea? ce 
este dincolo de moarte? Întreb�ri care devin presante 
atunci când trebuie s� ne m�sur�m cu obstacole care 
uneori par insurmontabile: di� cultate la studii, lipsa de 
munc�, neîn�elegeri în familie, crize în rela�iile de pri-
etenie sau în construirea unei în�elegeri de cuplu, boli 
sau neputin�e, lipsa de resurse adecvate ca o consecin�� 
a actualei �i r�spânditei crize economice �i sociale. Ne 
întreb�m atunci: de unde s� lu�m �i cum s� �inem vie în 
inim� � ac�ra speran�ei? 

  
În c�utarea „speran�ei mari” 
Experien�a demonstreaz� c� nu sunt su� ciente 

calit��ile personale �i bunurile materiale ca s� asigure 
acea speran�� pe care su� etul uman o caut� constant. 
A�a cum am scris în enciclica Spe salvi, politica, �ti-
in�a, tehnica, economia �i orice alt� resurs� material� 
singure nu sunt su� ciente pentru a oferi marea speran�� 
la care aspir�m cu to�ii. Aceast� speran�� „poate s� � e 
numai Dumnezeu, care cuprinde universul �i care poate 
s� ne propun� �i s� ne d�ruiasc� ceea ce, singuri, nu pu-
tem ob�ine” (nr. 31). Iat� pentru ce una dintre consecin-
�ele principale ale uit�rii lui Dumnezeu este evidenta 
r�t�cire care marcheaz� societ��ile noastre, cu aspecte 
de singur�tate �i violen��, de insatisfac�ie �i pierdere a 
încrederii, care des dau în disperare. Clar� �i puternic� 
este chemarea care ne vine din cuvântul lui Dumnezeu: 
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(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

„Blestemat este omul care-�i pune încrederea în om, 
care-�i face dintr-un trup sprijinul s�u, iar inima �i-o 
îndep�rteaz� de Domnul. El va �  ca ciulinii în pustiu; 
nu va vedea fericirea” (Ier 17,5-6). 

Criza de speran�� love�te mai u�or noile gene-
ra�ii care, în contexte socio-culturale lipsite de certitu-
dini, de valori �i de solide puncte de referin��, trebuie 
s� înfrunte di� cult��i care apar superioare puterilor lor. 
Dragi tineri prieteni, m� gândesc la atâ�ia de aceea�i 
vârst� cu voi care sunt r�ni�i de via��, condi�iona�i de o 
imaturitate personal� care este adesea consecin�� a unui 
gol familial, a alegerilor educative permisive �i liberti-
ne �i a experien�elor negative �i traumatice. Pentru unii 
- �i din p�cate nu sunt pu�ini - ie�irea obligatorie este o 
fug� alienant� spre comportamente riscante �i violente, 
spre dependen�a de droguri �i alcool �i spre atâtea alte 
forme de încurc�turi tinere�ti. �i totu�i, nici în cel care 
ajunge s� se a� e în condi�ii grele pentru c� a urmat sfa-
turile unor „înv���tori r�i” nu se stinge dorin�a de iubire 
adev�rat� �i de fericire autentic�. Îns� cum s� veste�ti 
acestor tineri speran�a? Noi �tim c� numai în Dumne-
zeu � in�a uman� g�se�te adev�rata sa realizare. Anga-
jarea primar� care ne implic� pe to�i este pentru aceasta 
cea a unei noi evangheliz�ri, care s� ajute noile genera-
�ii s� redescopere chipul autentic al lui Dumnezeu, care 
este iubire. Vou�, dragi tineri, care sunte�i în c�utarea 
unei speran�e trainice, v� adresez acelea�i cuvinte pe 
care sfântul Pavel le adresa cre�tinilor persecuta�i din 
Roma de odinioar�: „Dumnezeu speran�ei s� v� umple 
de toat� bucuria �i pacea în credin��, ca s� prisosi�i în 
speran�� prin puterea Spiritului Sfânt” (Rom 15,13). În 
timpul acestui an jubiliar dedicat apostolului neamuri-
lor, cu ocazia bimilenarului na�terii sale, s� înv���m de 
la el s� devenim martori credibili ai speran�ei cre�tine. 

  
Sfântul Pavel, martor al speran�ei 
A� ându-se cufundat în di� cult��i �i încerc�ri de 

diferite feluri, Pavel îi scria discipolului s�u � del Timo-
tei: „Ne-am pus speran�a în Dumnezeul cel viu” (1Tim 
4,10). Cum s-a n�scut în el aceast� speran��? Pentru a 
r�spunde la aceast� întrebare trebuie s� pornim de la 
întâlnirea sa cu Isus înviat pe drumul Damascului. În 
acea vreme Saul era un tân�r ca voi, de circa dou�zeci 
sau dou�zeci �i cinci de ani, adept al Legii lui Moi-
se �i hot�rât s� lupte cu orice mijloc împotriva celor 
pe care-i considera du�mani ai lui Dumnezeu (cf. Fap 
9,1). În timp ce mergea la Damasc pentru a-i aresta pe 
adep�ii lui Cristos, a fost orbit de o lumin� misterioas� 
�i s-a sim�it chemat pe nume: „Saule, Saule, pentru ce 
m� persecu�i?”. C�zut la p�mânt, el a întrebat: „Cine 
e�ti, Doamne?”. �i acel glas a r�spuns: „Eu sunt Isus, 
pe care tu îl prigone�ti!” (cf. Fap 9,3-5). Dup� acea 
întâlnire, via�a lui Pavel s-a schimbat radical: a primit 
Botezul �i a devenit apostol al Evangheliei. Pe drumul 
Damascului, el a fost transformat în interior de iubirea 

divin� întâlnit� în persoana lui Isus Cristos. Într-o zi va 
scrie: „Ceea ce tr�iesc acum în trup, tr�iesc prin credin-
�a în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit �i s-a dat pen-
tru mine” (Gal 2,20). A�adar, din persecutor a devenit 
martor �i misionar; a întemeiat comunit��i cre�tine în 
Asia Mic� �i în Grecia, parcurgând mii de kilometri �i 
înfruntând tot felul de peripe�ii, pân� la martiriul de la 
Roma. Totul din iubire fa�� de Cristos. 

  
Marea speran�� este în Cristos 
Pentru Pavel, speran�a nu este numai un ideal 

sau un sentiment, ci o persoan� vie: Isus Cristos, Fiul 
lui Dumnezeu. P�truns intim de aceast� certitudine, va 
putea s�-i scrie lui Timotei: „Ne-am pus speran�a în 
Dumnezeul cel viu” (1Tim 4,10). „Dumnezeul cel viu” 
este Cristos înviat �i prezent în lume. El este adev�rata 
speran��: Cristos care tr�ie�te cu noi �i în noi �i care ne 
cheam� s� particip�m la îns��i via�a sa ve�nic�. Dac� nu 
suntem singuri, dac� el este cu noi, ba mai mult, dac� 
el este prezentul �i viitorul nostru, de ce s� ne temem? 
A�adar, speran�a cre�tinului este a dori „împ�r��ia ceru-
rilor �i via�a ve�nic� drept fericire a noastr�, punându-
ne încrederea în promisiunile lui Cristos �i sprijinindu-
ne nu pe puterile noastre, ci pe ajutorul harului Spiritului 
Sfânt” (Catehismul Bisericii Catolice, 1817). 

  
Drumul spre marea speran�� 
A�a cum într-o zi l-a întâlnit pe tân�rul Pavel, 

Isus vrea s�-l întâlneasc� �i pe � ecare dintre voi, dragi 
tineri. Da, înainte de a �  o dorin�� a noastr�, aceast� 
întâlnire este o dorin�� vie a lui Cristos. Dar vreunul 
dintre voi ar putea s� m� întrebe: Cum pot s�-l întâlnesc 
eu, ast�zi? Sau, mai degrab�, în ce mod se apropie el 
de mine? Biserica ne înva�� c� dorin�a de a-l întâlni 
pe Domnul este deja rod al harului s�u. Atunci când 
în rug�ciune exprim�m credin�a noastr�, chiar �i în în-
tuneric îl întâlnim deja pentru c� el ni se ofer� nou�. 
Rug�ciunea perseverent� deschide inima pentru a-l pri-
mi, a�a cum explic� sfântul Augustin: „Domnul Dum-
nezeul nostru vrea ca în rug�ciuni s� se exercite dorin�a 
noastr�, a�a încât s� � m gata s� primim ceea ce el vrea 
s� ne dea” (Scrisori 130,8,17). Rug�ciunea este dar al 
Spiritului, care ne face b�rba�i �i femei de speran��, �i 
rug�ciunea �ine lumea deschis� lui Dumnezeu  (cf. Spe 
salvi, 34). 

Face�i spa�iu rug�ciunii în via�a voastr�! A ne 
ruga singuri este bine, dar �i mai frumos �i folositor este 
s� ne rug�m împreun�, pentru c� Domnul a asigurat c� 
este prezent acolo unde doi sau trei sunt aduna�i în nu-
mele lui (cf. Mt 18,20). Exist� multe moduri pentru a 
ne familiariza cu el: exist� experien�e, grupuri �i mi�-
c�ri, întâlniri �i itinerare pentru a înv��a s� ne rug�m �i 
astfel s� cre�tem în experien�a credin�ei. Lua�i parte la 
liturgie în parohiile voastre �i hr�ni�i-v� cu îmbel�ugare 
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(urmare din pag. 6)

din cuvântul lui Dumnezeu �i din participarea activ� la 
sacramente. A�a cum �ti�i, culmea �i centrul existen�ei 
�i misiunii oric�rui credincios �i ale oric�rei comunit��i 
cre�tine este Euharistia, sacrament de mântuire în care 
Cristos devine prezent �i d�ruie�te ca hran� spiritual� 
însu�i trupul �i sângele s�u pentru via�a ve�nic�. Mis-
ter cu adev�rat inefabil! În jurul Euharistiei se na�te 
�i cre�te Biserica, marea familie a cre�tinilor, în care 
intr�m cu Botezul �i ne reînnoim constant gra�ie sacra-
mentului Reconcilierii. Apoi cei boteza�i, prin Mir, sunt 
con� rma�i de Spiritului Sfânt pentru a tr�i ca prieteni �i 
martori autentici ai lui Cristos, în timp ce sacramentele 
Preo�iei �i C�s�toriei îi fac ap�i s� realizeze îndatoririle 
lor apostolice în Biseric� �i în lume. În sfâr�it, Ungerea 
bolnavilor ne face s� experiment�m mângâierea divin� 
în boal� �i în suferin��. 

  
A ac�iona conform speran�ei cre�tine 
Dac� v� hr�ni�i cu Cristos, dragi tineri, �i tr�i�i 

cufunda�i în el, ca apostolul Pavel, nu ve�i putea s� nu 
vorbi�i despre el �i s� nu-l face�i cunoscut �i iubit de 
atâ�ia al�i prieteni �i tineri de vârsta 
voastr�. Devenind discipolii lui � deli, 
ve�i �  astfel în m�sur� s� contribui�i 
la formarea de comunit��i cre�tine 
impregnate de iubire asemenea celor 
despre care vorbe�te cartea Faptele 
Apostolilor. Biserica se bazeaz� pe 
voi pentru aceast� misiune angajan-
t�: s� nu v� descurajeze di� cult��ile 
�i încerc�rile pe care le întâlni�i. Fi�i 
r�bd�tori �i perseveren�i, învingând 
tendin�a natural� a tinerilor la grab�, 
la a voi totul �i imediat. 

Dragi prieteni, asemenea lui 
Pavel, m�rturisi�i-l pe cel înviat! Fa-
ce�i-l cunoscut celor care, tineri de 
vârsta voastr� �i adul�i, sunt în c�uta-
rea „speran�ei mari” care s� dea sens 
existen�ei lor. Dac� Isus a devenit spe-
ran�a voastr�, spune�i asta �i altora cu 
bucuria �i cu angajarea voastr� spiritual�, apostolic� 
�i social�. Locui�i de Cristos, dup� ce v-a�i pus în el 
credin�a �i dup� ce i-a�i dat toat� încrederea voastr�, 
r�spândi�i aceast� speran�� în jurul vostru. Face�i ale-
geri care s� manifeste credin�a voastr�; ar�ta�i c� a�i 
în�eles cursele idolatriei banului, a bunurilor materiale, 
a carierei �i a succesului, �i nu v� l�sa�i atra�i de hi-
mere false. Nu ceda�i în fa�a logicii interesului egoist, 
ci cultiva�i iubirea fa�� de aproapele �i str�dui�i-v� s� 
v� pune�i pe voi în�iv� �i capacit��ile voastre umane �i 
profesionale în slujba binelui comun �i a adev�rului, 
mereu gata s� r�spunde�i „oricui v� cere cont de spe-
ran�a voastr�” (1Pt 3,15). Cre�tinul autentic nu este ni-
ciodat� trist, chiar dac� trebuie s� înfrunte încerc�ri de 

diferite tipuri, pentru c� prezen�a lui Isus este secretul 
bucuriei �i al p�cii sale. 

  
Maria, Maica speran�ei 
Modelul acestui itinerar de via�� apostolic� s� 

� e pentru voi sfântul Pavel, care a alimentat via�a sa 
de credin�� �i speran�� constant� urmând exemplul lui 
Abraham, despre care a scris în Scrisoarea c�tre Ro-
mani: „Sperând împotriva oric�rei speran�e, el a crezut 
c� va deveni p�rintele multor popoare” (Rom 4,18). Tot 
pe aceste urme ale poporului speran�ei - format din pro-
fe�ii �i din s� n�ii din toate timpurile - noi continu�m s� 
înaint�m spre realizarea împ�r��iei �i în drumul nostru 
spiritual ne înso�e�te Fecioara Maria, maica speran�ei. 
Cea care a întrupat speran�a lui Israel, care l-a d�ru-
it lumii pe Mântuitorul �i a r�mas, tare în speran��, la 
picioarele crucii, este pentru noi model �i sprijin. Mai 
ales, Maria mijloce�te pentru noi �i ne conduce în întu-
nericul di� cult��ilor noastre la zorii str�lucitori ai întâl-
nirii cu cel înviat. A� vrea s� închei acest mesaj, dragi 
tineri prieteni, însu�indu-mi un frumos �i cunoscut 

îndemn al sfântului Bernard inspirat 
din titlul Mariei stella maris, steaua 
m�rii: „Tu care, în instabilitatea con-
tinu� a vie�ii prezente, î�i dai seama 
c� e�ti mai mult aruncat încoace �i 
încolo printre furtuni decât s� mergi 
uscat, �ine privirea îndreptat� spre 
str�lucirea acestei stele, dac� nu vrei 
s� � i m�turat de uragane. Dac� se ri-
dic� vânturile ispitelor �i te împotmo-
le�ti printre obstacolele încerc�rilor, 
prive�te la stea, invoc� pe Maria... În 
pericole, în necazuri, în perplexit��i, 
gânde�te la Maria, invoc� pe Maria... 
Urmând exemplele ei, nu te vei r�t�ci; 
invocând-o, nu vei pierde speran�a; 
gândindu-te la ea, nu vei c�dea în gre-
�eal�. Sprijinit de ea, nu vei aluneca; 
sub ocrotirea ei, nu-�i va �  fric� de ni-
mic; condus de ea, nu vei obosi; cu 

ocrotirea ei vei ajunge la destina�ie” (Omilii în cinstea 
Fecioarei mame, 2,17). 

Marie, stea a m�rii, condu-i tu pe tinerii din lu-
mea întreag� la întâlnirea cu Fiul t�u divin Isus, �i � i tu 
p�zitoare cereasc� a � delit��ii lor fa�� de evanghelie �i 
a speran�ei lor. 

În timp ce v� asigur de amintirea mea zilnic� în 
rug�ciune fa�� de � ecare dintre voi, dragi tineri, din 
inim� v� binecuvântez pe to�i împreun� cu persoanele 
care v� sunt dragi. 

Vatican, 22 februarie 2009 

Traducere: pr. Mihai P�tra�cu
www.ercis.ro  
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În perioada 26 – 28 martie 2009 a avut loc la Blaj 
cea de-a IX-a Întâlnire Na�ional� a Operatorilor Media 
Catolici, organizat� de Biroul de pres� al Arhiepiscopi-
ei de Alba-Iulia �i F�g�ra�, întâlnire la care au partici-
pat majoritatea reprezentan�ilor birourilor de pres� ale 
diecezelor romano-catolice �i eparhiilor greco-catolice 
din România.

Tema întâlnirii din anul acesta a fost Metodo-
logia plani� c�rii strategice a activit��ilor birourilor de 
pres� catolice. Pe parcursul celor trei zile de dezbateri 
s-au analizat mai întâi aspecte ale infrastructurii actuale 
a departamentelor de comunica�ii sociale catolice din 
România, dup� care s-au studiat etapele metodologi-
ce ale cercet�rii, proiect�rii, realiz�rii �i implement�rii 
unui plan strategic, care s� optimizeze organizarea �i 
activitatea birourilor de pres� catolice.

Un moment aparte l-a constituit vizionarea me-
sajului video transmis participan�ilor de c�tre ÎPSS 
Ioan Robu, pre�edintele comisiei de comunica�ii so-
ciale din Conferin�a Episcopilor din România, care a 
prilejuit discutarea pe marginea propunerilor f�cute de 
Excelen�a Sa cu privire la ajutorul pe care operatorii 
mass media pot �i se cuvine s� îl dea P�storilor episco-
piilor catolice.

În acest context s-a elaborat o serie de m�suri 
concrete, necesar a �  urgent abordate, sus�inute �i îm-
plinite pentru e� cientizarea birourilor de pres�.

La sugestia ÎPSS Ioan Robu, participan�ii au 
hot�rât c� trebuie r�spuns cu promptitudine �i compe-
ten�� provoc�rilor, atacurilor sau insinu�rilor o� ciale �i 
o� cioase care vin din partea unor structuri civile sau 
religioase.

Vineri, 27 martie, participan�ii la INOMC 2009 
s-au bucurat de prezen�a PSS Vasile Biz�u, episcopul 
Curiei Arhiepiscopiei Majore, cu sediul la Blaj, care a 
transmis salutul �i binecuvântarea PF Lucian Mure�an.

S-a stabilit ca urm�toarea întâlnire similar� s� 
aib� loc în perioada 15 – 20 martie 2010 la Oradea.

Biroul de pres� al Arhiepiscopiei de Alba 
Iulia �i F�g�ra�

www.bru.ro

Vicariatul Foraneu al Silvaniei si Parohia Gre-
co-Catolic� „Sfânta Treime” au s� n�it, duminic� 29 
martie, studioul Radio Maria în prezen�a Preas� n�iei 
Sale Virgil Bercea, Episcop Greco-Catolic de Oradea, 
a primarului Septimiu �urca� �i viceprimarului Radu 
Laz�r, directorului Centrului Cultural, Dumitru Cor-
beanu, directori de �coli, preo�i din protopopiat, direc-
tori ai institu�iilor din ora�, oameni de cultur� �i pres�. 
Cei prezen�i au participat la Sfânta Liturghie celebrat� 
de PSS Virgil Bercea, urmat� de lu�ri de cuvânt �i o 
interven�ie a Corului „Te Laudamus”, la cei 66 de ani 
de existen��. Cu aceast� ocazie, Dumitru Corbeanu a 
vorbit despre rolul media în general �i despre tradi�ia 
�imleului în media, în perioada interbelic� existând la 
�imleu 15 ziare �i reviste. În continuare au fost premi-
a�i copiii care au ob�inut premii la olimpiada de religie 
de c�tre Preas� n�itul Virgil Bercea, iar în � nal a avut 
loc s� n�irea studioului Radio Maria �i rug�ciunea Înge-
rul Domnului transmis� prin intermediul Radio Maria. 

Noul  studio de radio a fost amenajat în incinta Casei 
Parohiale, toat� instala�ia necesar� � ind donat� de Ia-
cob Agache, pre�edintele Filialei Jude�ene a Veterani-
lor de R�zboi S�laj, din ora�.

Pr. Cristian BORZ

Un nou studio Radio Maria la �imleu Silvaniei

Intâlnirea Na�ional� a Operatorilor Media Catolici (INOMC) 
2009
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Ast�zi, 2 aprilie 2009, se împlinesc patru ani de 
când Sfântul P�rinte Papa Ioan Paul al II-lea era primit 
în casa Tat�lui ceresc spunându-i-se: „Bine, servitor 
bun �i credincios, intr� în bucuria st�pânului t�u”. S� 
nu-l uit�m �i s� ne rug�m pentru beati� carea lui! 

Nu te pot uita, P�rinte, chiar de-ar trece zeci de 
ani, nu numai patru, de când ai spus: „L�sa�i-m� s� plec 
la casa Tat�lui!”... �i ai plecat ar�tând tuturor pân� în 
ultima clip� c� „omul este prima �i principala cale a 
Bisericii, iar omul suferind este calea privilegiat�”... 

Nu te pot uita, P�rinte, c�ci privind la tine în�eleg 
ce înseamn� s� ai „sim�ul timpurilor”: s� cite�ti �i s� 
deslu�e�ti semnele timpurilor înseamn� s� � i bun prie-
ten cu Spiritul Sfânt. 

Nu te pot uita, P�rinte, c�ci m� înve�i s� pre�u-
iesc libertatea a�a cum a fost propus� ea de Isus �i de 
Biserica sa, împreun� cu responsabilitatea, iubirea �i 
adev�rul: mereu împreun�, niciodat� desp�r�ite, c�ci 
culmea libert��ii este atins� în c�utarea �i iubirea ade-
v�rului într-un mod responsabil. 

Nu te pot uita, P�rinte, c�ci în persoana ta s� n-
�enia �i �tiin�a s-au întâlnit �i au conlucrat �i concurat! 
E�ti omul care ai �tiut s�-�i folose�ti timpul pentru ca s� 
ai ceva de spus unei lumi care caut� �i a�teapt�, convins 
� ind c� Biserica are adev�rul �i acum trebuie doar s� 
g�seasc� moduri pertinente �i adecvate pentru a-l pro-
pune �i a-l face primit, tr�it �i iubit! 

Nu te pot uita, P�rinte, când simt cum ne pri-
ve�ti �i ne înve�i c� nu trebuie s� încerc�m s� aducem 
ceva nou omenirii, ci trebuie s� ne dorim din inim� ca 
s� � e cunoscute �i aprofundate cele vechi, cele l�sate 
de frumuse�ea ve�nic veche �i totu�i ve�nic nou�, Isus 
Cristos! 

Nu te pot uita, P�rinte, c�ci pentru mul�i, prin 
ceea ce ai fost �i ai f�cut, e�ti argumentul recent cel mai 
puternic al for�ei �i ac�iunii Spiritului Sfânt în oameni 
�i pentru oameni, pentru omenire. Sfânt P�rinte, e�ti 
dovada incontestabil� al modului binecuvântat în care 
Dumnezeu se îngrije�te de Biserica sa! 

Nu te pot uita, P�rinte, �i te rog s�-�i petreci cerul 
privind spre mine, spre noi, preo�ii Bisericii �i ai lui 
Cristos, iubirea ta. S�-�i petreci cerul privind spre om �i 
omenire, c�ci �i noi privim spre tine! 

Îmi lipse�ti, prezen�� nesfâr�it�! 
Lipse�ti auzului �i v�zului meu, dar e�ti prezen�� 

vie în inima �i mintea mea! 
Te citesc, te gândesc �i-mi place c� m� por�i spre 

Dumnezeu, spre Biseric� �i spre om, prietenii t�i! 
Mereu tr�ie�ti �i nu te voi uita!

Pr. Lauren�iu D�NCU��
www.ercis.ro

Nu te pot uita, P�rinte! 
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Cum se poate ob�ine Indulgen�a Plenar�
Pentru aceasta � ecare credincios trebuie:
S� fac� o spovad�,
S� participe la o Sfânt� Liturghie �i s� se împ�rt��easc�,
S� fac� un pelerinaj la Roma la Biserica San Giovani in Laterano (pentru cei care nu pot sa plece în 
pelerinaj la Roma, pot s� declare ca inten�ie �i drumul pân� la biserica unde particip� de obicei),
S� rosteasc� rug�ciunile: Tat�l Nostru, N�sc�toare de Dumnezeu �i Crezul la inten�ia Sfântului P�rinte.

„Pe urmele Sfântului Apostol Pavel”
Oradea- Viena-Padova-Roma-Assissi-Loreto-Padova -Oradea

 Episcopia Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, Oradea organizeaz� un pelerinaj la Roma, cu ocazia 

anului jubiliar dedicat Sfântului Pavel, în perioada 16-24 mai 2009, pentru ob�inerea Indulgen�ei Plenare.

 PSS Virgil Bercea va înso�i pelerinii pe tot parcursul pelerinajului.

 Pre�ul estimativ este de 370 euro/persoan�.

 Înscrierile se fac prin parohul comunit��ii.

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea (ACEO) a 
primit în data de 16 martie Certi� catul de Acreditare 
pentru implemantarea proiectelor în cadrul Ac�iunii 2 
- Serviciul European de Voluntariat (SEV), în cadrul 
Programului Tineret în Ac�iune al Agen�iei Na�ionale 
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa�iei �i 
Form�rii Profesionale (ANPCDEFP), agen�ie a� at� în 
subordinea Ministerului Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii. 

„ACEO a depus la ANPCDEFP un dosar, iar re-
prezentantul Agen�iei a efectuat o vizit� de evaluare. 
ACEO poate de acum implementa proiecte în cadrul 
SEV ca organiza�ie de trimitere, g�zduire �i coordonare 
a voluntarilor din Comunitatea European�”, a declarat 
Ana-Maria Laz�r, coordonatorul Departamentului de 
Voluntari ai ACEO.

„Prin SEV, ACEO ofer� o �ans� tinerilor cu vâr-
ste cuprinse între 16 - 30 de ani de a deveni voluntari 
în una din ��rile Uniunii Europene �i de a participa la 
un proces de înv��are speci� c ��rilor europene. ACEO 
sprijin� �i serviciul de voluntariat dincolo de frontiere 
al tinerilor, promovând toleran�a între tineri �i încer-
când s� înt�reasc� coeziunea social� în Uniunea Euro-
pean�. Acest serviciu promoveaz� cet��enia activ� �i 
intensi� c� în�elegerea reciproc� între tineri”, a precizat 
Ana-Maria Laz�r. Tinerii dornici s� se implice în astfel 
de proiecte sunt a�tepta�i pentru mai multe detalii la 
sediul ACEO din strada Mihai Pavel nr. 3. 

Crina DOBOCAN
www.bihon.ro

Servicii europene de voluntariat
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Proces-Verbal de interogatoriu

Arestatul Rusu Alexandru n�scut la 22 noiem-
brie 1884 în comuna ��ulia de Câmpie (?) Regiunea 
Cluj, � ul lui Vasile �i Rozalia, de profesie fost episcop 
Greco – Catolic, ultimul domiciliu comuna Niculi�el 
Rai Tulcea m�n�stirea Coco�i.

25 martie 1957
Ora�ul Cluj

Interogatoriul a început la ora 9 �i 45 minute.

Întrebare: Ce cunoa�te�i despre activitatea clan-
destin� greco-catolic� din regiunea Oradea?

R�spuns: În partea a doua a anului 1955 sub-
semnatul, împreun� cu cei doi episcopi: Iuliu Hossu �i 
B�lan Ioan, am convenit, ca cele dou� eparhii, adic� 
Blajul �i Oradea s� � e împ�r�ite pentru a ne interesa de 
situa�ie, între noi episcopii, deoarece aceste dou� epar-
hii nu aveau reprezentant, adic� episcopi, r�mânând 
postul vacant prin decedarea episcopilor: Suciu Ioan �i 
Valeriu Traian Fren�iu.

Astfel urma ca de Eparhia de Oradea s� se ocupe 
episcopul Iuliu Hossu, care în timpul ocupa�iei Hor-
tiste a fost administrator apostolic, episcop la Oradea 
unde el cunoa�te terenul �i oameni. De Eparhia Blajului 
urma s� m� ocup eu personal.

Din aceast� cauz� eu nu cunosc nimic din acti-
vitatea clandestin� din Eparhia de Oradea, adic� fost� 
eparhie greco-catolic� Oradea.

Acest lucru ar putea s� cunoasc� episcopul Iuliu 
Hossu, dac� se va �  interesat de aceast� chestiune.

Întrebare: Ce preo�i greco-catolici nereveni�i 
din dieceza Oradea?

R�spuns: Din Eparhia de Oradea cunosc pe ur-
m�torii preo�i greco-catolici nereveni�i:

1) Coriolan T�mîian fost canonic greco-catolic 
la Oradea, care din 1949 �i pân� în 1955 a fost împreu-
n� cu noi episcopi la C�ld�ru�ani �i Sighet.

2) Gavril� Stan fost profesor de Teologie la Aca-
demia Teologic� din Oradea, pân� în 1948.

3) Ioan Georgescu canonic greco-catolic la Oradea.
4) Aurel Barbu canonic greco-catolic la Oradea.
5) Alexandru Ra�iu preot, fost preot greco-cato-

lic în Oradea, care a fost împreun� cu noi episcopii la 
Sighet �i Ciorogîrla, iar în anul 1955 s-a eliberat.

6) Ioan S�l�gean, administrator protopopesc la 
Valea lui Mihai, la fel  a fost �i el cu noi la Sighet, iar în 
anul 1955 s-a eliberat.

Întrebare: Ar�ta�i în parte despre � ecare ce cu-
noa�te�i despre activitatea lor, desf��urat� în clandesti-
nitatea greco-catolic�?

R�spuns: Pe numitul Coriolan T�mîian îl cu-

nosc mai de mult timp, la început a fost profesor la 
Academia de Teologie din Oradea mai târziu a fost nu-
mit canonic �i a r�mas în continuare ca rector al Aca-
demiei de Teologie din Oradea, pân� în anul 1948 când 
Academia s-a des� in�at. Spre sfâr�itul anului 1948 a 
fost arestat �i timp de 4 luni a fost la m�n�stirea Neam-
�u iar din martie 1949 a fost împreun� cu noi episcopi 
la C�ld�ru�ani �i apoi la Sighet .

La data de 4 ianuarie 1955, noi adic� subsemna-
tul, Iuliu Hossu �i B�lan Ioan am plecat, iar Coriolan 
T�mîian împreun� cu al�ii a r�mas pe mai departe la 
Sighet, apoi prin mijlocul anului 1955 a fost eliberat.

În prima parte a lunii aprilie 1956 numitul Co-
riolan T�mîian, ne-a f�cut o vizit� nou� episcopilor la 
M�n�stirea Curtea de Arge�, unde a stat cca. o zi.

Cu aceast� ocazie ne-a informat despre situa�ia 
de atunci, existent� în Eparhia de Oradea, adic� de fap-
tul c� în marea lor majoritate credincio�ii greco-catolici 
se a� rm� pe fa��, credincio�i ai Bisericii Greco-Cato-
lice. La fel despre preo�ii neveni�i la ortodoxism, ne-a 
informat c� �i ace�tia în marea lor majoritate se declar� 
credincio�i în su� et ai greco-catolicismului, �i c� nu-
mai din punct de vedere administrativ sunt lega�i de Bi-
serica Ortodox�. Cu to�ii a�teapt� legalizarea din nou a 
cultului greco-catolic �i se a� rm� tari în acea problem�.

Coriolan T�mîian cu aceast� ocazie a stat perso-
nal de vorb� cu episcopul Iuliu Hossu, discu�ia dintre ei 
nu o cunosc. În acest timp a luat masa cu noi.

Eu din partea mea i-am spus lui Coriolan T�mîi-
an, ca s� se �in� tare �i în continuare pe lâng� credin��, 
iar pe cât este posibil s� se fac� ceva din partea cre-
dincio�ilor �i a preo�ilor c�tre Ministerul Cultelor, prin 
care s� cear� libertatea cultului greco-catolic.

Ce instruc�iuni a primit din partea episcopului 
Iuliu Hossu eu nu am cuno�tin�� �i nici nu �tiu dac� i-a 
dat instruc�iuni.

Despre alte vizite ale lui Coriolan T�mîian f�cu-
te nou� episcopilor la M�n�stirea Curtea de Arge� sau 
alte locuri eu nu am cuno�tin��.

Activitate desf��urat� în Eparhia de Oradea, în 
clandestinitatea greco-catolicilor, a lui Coriolan T�-
mîian eu nu o cunosc, deoarece contact direct nu am 
între�inut cu el �i cred c� este competent în acest sens 
episcopul Iuliu Hossu �i chiar Coriolan T�mîian.

În discu�iile avute cu el, nu a numit persoane din 
rândul preo�ilor din Eparhia de Oradea care �i-au mani-
festat ata�amentul fa�� de cultul greco-catolic dintre cei 
reveni�i la ortodoxism.

Memoriul despre care am declarat mai sus, c� a 
fost pus în curent cu unele idei �i Coriolan T�mîian, la 
M�n�stirea Curtea de Arge� cu ocazia vizitei lui, din 

„Calea Crucii”
pentru Episcopul Alexandru Rusu
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acel memoriu am dat �ase exemplare episcopului Iuliu 
Hossu din care trei exemplare pentru Cluj  �i trei pentru 
Oradea. Eu nu am cuno�tin�� de faptul c� aceste memo-
rii cum au fost trimise de c�tre Iuliu Hossu în Regiunea 
Cluj �i Oradea �i la cine anume, �i dac� au fost sau nu trimise.

Din scrisoarea mea pe care am adresat-o Minis-
terului Cultelor, i-am spus lui Man Leon ca s� trimit� 
câteva copii �i lui Coriolan T�mîian, �tiindul pe acesta 
canonic de Oradea, nerevenit la ortodoxism �i c� a fost 
cu noi arestat mai mult timp.

Din dosarul meu de anchet� am a� at c� acest lu-
cru nu a f�cut-o Man Leon, adic� nu a trimis nici o 
copie de pe acea scrisoare a mea nim�nui.

Cu ocazia vizitei, când au discutat despre unele 
probleme ce trebuie luate din partea credincio�ilor �i a 
preo�ilor, pentru a ne ajuta pe noi episcopii în ac�iuni-
le întreprinse pentru legalizarea cultului greco-catolic, 
l-am v�zut c� se �inea cam rezervat �i nu era cu nimic 
însu� e�it pentru a ajuta ac�iunea întreprins� de noi.

Pe numitul Stan Gavirl� îl cunosc, de prin anul 
1938 �tiu ca a fost profesor la Academia de Teologie 
din Oradea, iar dup� data ced�rii Ardealului de Nord, 
când Coriolan T�mîian a plecat la Beiu�, el a fost numit 
rectorul Academiei de Teologie, func�ie de�inut� pân� 
în anul 1945, când Coriolan T�mîian din nou �i-a reluat 
postul, iar Stan Gavirl� a r�mas din nou numai profesor 
pân� la data des� in��rii Academiei.

Un timp �tiu c� a fost arestat dar a fost eliberat 
înainte de anul 1955.

În timp ce noi episcopii ne a� am la M�n�stirea 
Curtea de Arge� �i numitul Stan Gavirl� ne-a vizitat de-
odat� cu Coriolan T�mîian.

Cu Stan Gavirl� am discutat acelea�i probleme, 
privind cultul greco-catolic ca �i cu Coriolan T�mîian 
care ne-a relatat acelea�i probleme f�r� deosebire.

Men�ionez ca atât Coriolan T�mîian cât �i Stan 
Gavirl�, au trecut individual �i separat pe la � ecare din-
tre noi episcopii, nu s-a discutat nimic în colectiv ci 
totul separat.

�i din partea lui Stan Gavirl� am observat o re-
zerv� oarecare, în ce prive�te discu�ia noastr� referitor 
la unele ac�iuni de sprijinire, din partea credincio�ilor �i 
preo�ilor a memoriului, înaintat de noi episcopii Guver-
nului R.P.R. asupra legaliz�rii din nou a cultului greco-
catolic.

Dup� vizita f�cut� nou� episcopilor la Curtea de 
Arge�, eu nu am mai avut nici o întrevedere cu el sub 
nici o form� �i nici leg�turi nu am între�inut cu el. Din 
activitatea pe care a desf��urat-o Stan Gavirl� în clan-
destinitatea greco-catolic�, eu nu cunosc nimic.

Întrebare: În ce calitate v-au vizitat la Curtea de 
Arge�, Coriolan T�mîian �i Stan Gavril� �i ce au repre-
zentat ei din Regiunea Oradea, adic� Dieceza Oradea?

R�spuns: Eu nu cunosc în ce calitate, au venit �i 
ne-au vizitat pe noi episcopii la Curtea de Arge�, numi-

�ii Coriolan T�mîian �i Stan Gavirl�. La fel nu cunosc 
nici ceea ce reprezentau ei din Dieceza de Oradea.

P�rerea mea este c� cei de mai sus, ne-au vizitat 
în primul rând deoarece Coriolan T�mîian este canonic 
greco-catolic la Oradea, adic� aproape  este singurul 
canonic cel mai vechi în prezent în via�� �i care nu a 
revenit la ortodoxism �i care este trup �i su� et al�turi 
de cultul greco-catolic.

Mai mult cu Coriolan T�mîian am stat timp înde-
lungat închis la Sighet �i care fa�� de mine a manifestat 
deosebit respect �i bun�tate. În ceea ce prive�te pe Stan 
Gavril�, acesta eu cred c� l-a înso�it la acest drum pe 
primul. Alt aspect al acestei vizite f�cute nou� eu nu 
cunosc.

Întrebare: Ar�ta�i în continuare ce cunoa�te�i 
despre ceilal�i preo�i greco-catolici nereveni�i declara�i 
mai sus?

R�spuns: În continuare declar despre canonicul 
Ioan Georgescu, îl cunosc înc� din liceul din Blaj dar c� 
era cu mult mai tân�r, timp mai îndelungat a activat în 
înv���mânt �i pe t�râm literar, iar un timp a func�ionat 
ca secretar literar la „Astra” nu cunosc prin ce împreju-
r�ri, Valeriu Fren�iu l-a s� n�it preot iar dup� scurt timp 
aproximativ doi ani a fost numit canonic.

Dup� actul de uni� care el a plecat din Oradea �i 
s-a stabilit cu domiciliul, în ceva comun� de lâng� Si-
biu, unde ocup� post de profesor. Nu cunosc ca susnu-
mitul s� �  desf��urat vreo activitate în clandestinitatea 
greco-catolic�.

Despre Aurel Barbu �tiu c� a fost un func�ionar 
în serviciul central al eparhiei de Oradea, prin anul 
1935-1936 a fost numit canonic greco-catolic. �tiu c� �i 
el a semnat actul de uni� care cu Biserica ortodox�, iar 
dup� acea a retractat �i astfel a r�mas preot nerevenit. 
Nu cunosc nimic din activitatea desf��urat� de c�tre el 
pe t�râmul cultului greco-catolic.

Întrebare: Ce al�i preo�i nereveni�i mai cunoa�-
te�i din Dieceza Oradea?

R�spuns: Al�i preo�i nereveni�i din dieceza de 
Oradea nu cunosc, în afar� de Foi�or Eugen, care a fost 
secretar la Episcopia din Oradea. Activitatea lui dup� 
uni� care nu o cunosc.

Întrebare: Dintre preo�i, teologi sau laici din 
Dieceza Oradea, cine va mai vizitat la Curtea de Arge� 
sau Ciorogârla?

R�spuns: Dintre cei declara�i mai sus, eu nu am 
cuno�tin�� s� �  fost �i alte persoane s� ne �  vizitat la 
Curtea de Arge� sau Ciorogârla.

Dup� ce am citit prezentul proces verbal de in-
terogatoriu, cuvânt cu cuvânt �i am constatat c� cores-
punde, întru totul cu cele declarate de mine sus�in �i 
semnez propriu.
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Excelen��,
În Audien�a acordat� în 16 martie a.c. membri-

lor acestei Congrega�ii, reuni�i în Adunarea Plenar�, 
Sfântul P�rinte Benedict al XVI-lea, „pentru a încuraja 
puterea preo�ilor spre perfec�iunea spiritual� de care 
depinde e� cacitatea ministerului lor”, a avut amabili-
tatea de a indica un an special, „Anul Preo�iei”, care va 
începe cu data de 19 iunie a.c., solemnitatea Preasfânta 
Inim� a lui Isus, �i se va încheia la aceia�i dat� în 2010. 
Se va aminti �i cea de a 150 aniversare de la moar-
tea Sfântului Curator din Ars, Ioan Maria Vianney, un 
exemplu adev�rat de P�stor în serviciul turmei lui Cris-
tos (cf. Alocu�iunea Sfântului P�rinte).

Anul Preo�iei reprezint� astfel o ocazie impor-
tant� pentru a privi înc� odat� �i mereu cu admira�ie la 
opera Domnului, care, „în noaptea în care a fost tr�dat” 
(1 Cor. 11, 23), a voit s� instituie Preo�ia ministerial�, 
legându-o indisolubil de Euharistie, culmea �i izvorul 
vie�ii pentru toat� Biserica. Va �  un An în care se va 
redescoperi frumuse�ea �i importan�a Preo�iei �i a celor 
hirotoni�i, sensibilizând tot poporul sfânt a lui Dum-
nezeu: consacra�ii �i consacratele, familiile cre�tine, 
suferinzii �i, mai ales, tinerii atât de sensibili la mari-
le idealuri, tr�ite cu o intensitate autentic� �i � delitate 
constant�.

În aceast� direc�ie este �i titlul, în mod fericit, 
ales de Sfântul P�rinte pentru acest an: „Fidelitatea lui 
Cristos, � delitatea Preotului, indicând primatul absolut 
al harului, „Noi iubim pentru c� El ne-a iubit mai întâi” 
/1 Io. 4,19) �i, în acela�i timp, indispensabila adeziu-
ne a libert��ii iubitoare, memorând c� numele iubiri, în 
timp, este „� delitate!”

A�a cum Excelen�a Voastr� poate constata, este 
vorba de o ocazie important� de aprofundare teologi-
c�-spiritual� �i de misiune pastoral�, roditoare, înainte 
de toate pentru Preo�ii în�i�i, chema�i s� re înnoiasc� 
con�tientizarea propriei identit��i �i, în consecin��, s� 
revigoreze puterea misionar� ce izvor��te din intimita-
tea divin�, din „a sta” cu Domnul. Rod pastoral care se 
dilat� spre orice ambient �i persoan� a Bisericii, cu o 
particular� aten�ie spre indispensabila �i prioritara pro-
movare a voca�iilor spre ministerul ordinat.

Anul Preo�iei va �  inaugurat în apropiata s�rb�-
toare a Inimii S� nte a lui Isus în Biserica Papal� Sfân-
tul Petru în Vatican, prin celebrarea Vesprilor prezidat� 
de Sfântul P�rinte. Cu aceast� ocazie va �  adus� de la 
Ars relicva inimii lui Ioan Maria Vianney, inim� care a 
palpitat la unison cu divina Inim� a Bunului P�stor. Ar 
�  semni� cativ dac� s-ar programa o celebrare la ace-
ia�i or� în � ecare Catedral� sau Sanctuar sau o biseri-
c� semni� cativ�, cu to�i Preo�ii �i credincio�ii care vor 
vrea s� se uneasc� în rug�ciune.

Pe parcursul Anului, din când în când, prin in-

termediul mijloacelor de comunicare �i, mai mult, prin 
site-ul acestei Congrega�ii (www.clerus.org) vor �  co-
municate evenimentele �i vor �  oferite materiale utile 
pentru adun�ri, retrageri spirituale, momente de rug�-
ciune, conferin�e �i orice alte ini�iative pe care creativi-
tatea pastoral� ar vrea s� le programeze.

Nu este vorba despre un eveniment spectacular, 
ci se vrea ca acest An s� � e tr�it ca o reînnoire interi-
oar� în redescoperirea bucuroas� a propriei identit��i, 
a fraternit��ii propriului presbiteriu, a raportului sacra-
mental cu propriul Episcop.

În sensul acesta va �  oportun s� se rezerve o vi-
zibilitatea corect� Anului Preo�iei prin mijloacele mass 
media, înainte de toate, catolice, avându-se grij� ca s� 
se dea o corect� �i nu doar par�ial� interpretare.

În afar� de presbiteri, Preo�ii singuri �i Parohii, 
ar �  bine s� se cuprind� �i locurile de formare preo�eas-
c�, Asocia�iile �i Mi�c�rile, atât de pline de prezen�e 
tinere, �colile catolice, de orice ordin �i grad, Mân�s-
tirile, Institutele de Via�� Consacrat� �i toate realit��ile 
biserice�ti care, potrivit propriei condi�ii �i carisme, pot 
oferi un contribu�ie valid� Anului Preo�iei. Anul se va 
încheia cu o zi Mondial� pentru Preo�i, care va avea ca 
�i moment culminant Sfânta Liturghie, la Roma, în S�r-
b�toarea Preasfânta Inim� a lui Isus în 2010, împreun� 
cu Sfântul P�rinte.

În discursul amintit, Sfântul P�rinte a precizat 
c�: „Apare ca urgent �i recuperarea acelei con�tienti-
z�ri care împinge pe preo�i s� � e prezen�i, identi� cabili 
�i recunoscu�i � e pentru judecata credin�ei, � e pentru 
virtu�i personale, � e pentru ambient, în ambientele cul-
turii �i carit��ii, din totdeauna inima �i misiunea Biseri-
cii”. În sensul acesta se prevede ca s� se aib� în vedere 
„prezen�a” Preo�ilor în orice ambient al misiuni Bise-
ricii, chiar �i mergând în întâmpinarea celor care, chiar 
� ind boteza�i, nu sunt înc� evangheliza�i su� cient.

Având certitudinea c� Excelen�a Voastr� va pune 
în fapt�, într-un spirit cordial de fraternitate colegial�, 
orice ini�iativ� pentru a favoriza cea mai motivat� �i 
roditoare celebrare a Anului Preo�iei, pro� t cu aceast� 
ocazie s� reînnoiesc sentimentele bune �i s� semnez

Cláudio Card. Hummes
Prefetto

Mauro Piacenza
Arciv. tit. di Vittoriana

Vatican 3 aprile 2009

Congrega�ia Pro Clericis
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Spuse sau nespuse. Gândite înainte, gândite 
atunci, ori gândite dup� s�vâr�irea catehezei dumini-
cale, de la Biserica „S� n�ii Trei Ierarhi Vasile, Grigore 
�i Ioan” din Beiu�, p�rerile, opiniile exprimate au fost, 
din nou, prilej de reculegere �i de medita�ie cre�tin�. 
Urm�rind nevoia � reasc�, cu rang de principiu, de a 
rela�iona sacralitatea cu realit��ile împrejurului.

Respectând speci� citatea ce caracterizeaz� „tex-
tul biblic (care) const� în convingerea c� exist� o unita-
te profund� �i inseparabil� între cunoa�terea ra�iunii �i 
a credin�ei” (Ioan Paul al II-lea – Fideo et ratio).

Liderul de dialog al acestei cateheze a propus o 
retrospectiv� de istorie biblic� cu genericul din titlul 
acestui articol, având în vedere ziua de 8 martie, când 
s-a desf��urat întâlnirea catehetic�.

Discu�iile la care au participat interactiv re-
prezentan�i �i reprezentante ale Reuniunii Mariane �i 
A.G.R.U., împreun� cu sora Maria, din partea Surori-
lor Minime ale Reginei Purgatoriului, s-au desf��urat 
sub obl�duirea în�elepciunii divine rostite de Sf. Pavel 
în Galateni 3:28 „...nu mai este nici parte b�rb�teasc�, 
nici parte femeiasc�, � indc� to�i sunte�i una în Cristos 
Isus”, asigurându-ne c� „Dumnezeu nu este p�rtinitor”!

S-au dat exemple de � guri feminine proieminen-
te amintite în Biblie: Miriam sora lui Moise, care a 
vegheat asupra lui; Debora singura femeie judec�tor 
din Israelul antic, care prin sfaturile sale, a contribuit la 
încheierea celor 20 de ani de asuprire cananit�; Hulda 
o proroci�� din timpul regelui Iosia, care se bucura de 
mare încredere. �i mai înainte de to�i �i de toate, Sfânta 
Fecioar� Maria, Maica Mântuitorului nostru. 

S-au dat exemple �i de femei biblice, care au 
avut un comportament �i concep�ie gre�it�, negativ�. 
De pild� Izabela, so�ia regelui Ahab, care se închina lui 
Baal �i apoi a ucis pe proorocii Domnului (înfruntarea 
de pe muntele Carmel).

Dicolo de aceste exempli� c�ri, enumer�ri, s-au 
propus, în timpul catehezei, câteva puncte de plecare 
pentru medita�ie, pentru exprimarea de opinii �i expe-
rien�e personale.

1. Rela�ia b�rbat – femeie
în Vechiul �i Noul Testament

Statutul privilegiat al b�rbatului în Vechiul Tes-
tament, pornit din înv���tura rabinic�, a situat femeia 
pe o pozi�ie de inferiritate, rezervându-i totu�i privile-
giul de a �  respectat� în postura de mam�.

Atitudinea lui Isus fa�� de femeie a determinat o 
cotitur� evident� în judecarea binomului b�rbat-feme-
ie. Evanghelia ne prezint�, destul de frecvent, întâlniri 
ale lui Isus cu femei pe care le-a ajutat, le-a r�spl�tit 
credin�a, le-a vindecat, le-a înv��at �i le-a apreciat.

La rândul lor femeile din Biblie L-au sprijinit, 
L-au g�zduit pe Isus.

Femeia din Biblie �i din zilele noastre 
Ioan D�R�B�NEANU

Dup� Înviere femeile s-au al�turat ucenicilor lui 
Cristos în rug�ciune, având p�rt��ie deplin� cu ei. Au 
participat la alegerea lui Matia, în locul lui Iuda Iscari-
oteanul; au primit puterea �i darurile Spiritului Sfânt în 
Ziua Cincizecimii (de Rusalii).

Isus Cristos a oferit Mântuirea în acela� fel �i-n 
egal� m�sur� atât b�rba�ilor cât �i femeilor.

2. Abordarea posibilelor paralelisme dintre condi-
�ia femeii în istoria Bibliei �i statutul femeii în zilele 

noastre
Precum în vremurile biblice �i în timpul istoriei 

moderne �i contemporane, acceptul statutului de ega-
litate dintre b�rbat �i femeie a avut un parcurs lent, cu 
destule poticniri, care persist� �i ast�zi, cu toate c� în 
Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, 
în Capitolul III, art. 23, se stipuleaz� clar �i concis ega-
litatea dintre b�rba�i �i femei.

Pe parcursul discu�iilor însu� e�ite �i însu� e�itoa-
re s-au scos în eviden�� câteva idei demne de luat în 
seam�, punct de plecare precum medita�ie cre�tin� �i 
pentru o decizionare pozitiv� în modi� carea unor com-
portamente sociale.

- Credincio�enia femeii, în vremurile biblice �i 
ast�zi, este mai mare �i mai profund� decât a b�rba�ilor.

- În Biseric�, în comuniunea cre�tin�, b�rbatul 
devansat în practicile credincio�eniei, trebuie el s� as-
pire la egalitate cu femeia, în credin�� �i religiozitate.

- Femeile, sus�inea unul dintre catehe�i, sunt 
dezavantajate în manifestarea egalit��ii cu b�rbatul, da-
torit� condi�iei de mam�. B�rbatul în spa�iul public, se 
d�ruie�te f�r� rezerve de ordin familial, profesiei, pe 
când femeia-mam�, chiar dac� are statut de savant, r�-
mâne mereu legat� cu un imaginar „cordon ombilical” 
de natur� psihic� de copilul ei: „Oare copilul meu a 
dormit dupa masa de prânz? Oare a  mâncat gustarea 
la gr�dini��? Oare copilul meu ...” Iat� câteva întreb�ri 
„psiho-ombilicale” care, cum spunea Ecaterina Oproiu, 
sustrag �i diminuiaz� capacit��ile de egalitate cu b�rbatul.

- Din discu�ii a reie�it c� uneori se întâmpl� ca 
femeia s� se doresc� �i s� se comporte ca �i cum ar �  
„mai egal�” decât b�rbatul. Precum unele femei din Bi-
blie (Irodiana), acestea se manifest� autocrat uitând c� 
armonia muzical� a ogr�zii este dat� de cântatul dim-
preun� a g�inii �i a coco�ului.

Concluzia general� �i � nal� a acestui dialog de 
binecuvântat� catehez� a dat femeii, ce este a femeii: 
superioritate în pio�enie, în suportarea durerilor � zice, 
în orientarea �i men�inerea b�rbatului pe c�ile cele bune 
ale Domnului, în respect total �i concret fa�� de princi-
piul egalit��ii �i echilibrului în familie �i societate.
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(continuare în pag. 16)

Pictor al Rena�terii, Caravaggio (Michelangelo 
Merisi (1571-1610), precursor al stilului baroc, este 
unul dintre cei mai mari arti�ti plastici europeni, a c�rui  
in� uen�� au cunoscut-o secolele �i curentele artistice, 
chiar �i avangarda.

Compozi�iile lui au fost imitate în pictura italia-
n�, francez�, spaniol� �i german� �i au in� uen�at pe Ve-
lasquez, Rubens �i Rembrandt. Opera lui a dat na�tere 
unui curent, caravaggismul, care s-a manifestat diferit, 
în func�ie de speci� cul � ec�rei ��ri.

Caravaggio este � ul arhitectului Fermo Merisi 
�i al Luciei Oratoria; s-a n�scut în or��elul Carava-
ggio, nu departe de Milano. Nu �i-a cunoscut mama iar 
pe tat� îl va pierde la vârsta de 8 ani. În 1584 intr� în 
atelierul pictorului milanez Simone Peterzano, elev al 
lui Tiziano, pentru a-�i des�vâr�i talentul deja evident 
(,,atelierele’’, în acel timp, produceau nu numai obiec-
te utile, dar mai ales artistice �i orice artist, pe lâng� 
�coal�, trebuia s�-�i petreac� o perioad� de vreme în 
atelierul unui maestru). 

Particularitatea stilului s�u se bazeaz� pe tehni-
ca luminii, întotdeauna din stânga, pe efectele realizate 
prin arta clarobscurului. Din datele pe care le avem, 
se cunoa�te tehnica de lucru a lui Caravaggio. Ceea ce 
surprinde este c� aceast� tehnic� reprezint� bazele foto-
gra� ei de mai târziu. Picta într-o camer� obscur� unde 
lumina venea direct din tavan. Ungea pânza cu substan-
�e fotosensibile care se uscau în foarte scurt timp (apro-
ximativ 20 de minute) �i permiteau ob�inerea celebrului 
clarobscur. În acest atelier �i-a des�vâr�it tehnica pictu-
rii în ulei �i a frescei.

Numeroase din picturile sale sunt episoade bibli-
ce, unele din Vechiul Testament, dar cele mai multe din 
Noul Testament : ,,Iudita t�ind capul...”, ,,Salome cu 
capul Sf. Ioan Botez�torul’’, ,,David cu capul lui Goli-
ath’’, ,,Convertirea Sf. Pavel”, ,,Cruci� carea Sf. Petru”, 
,, Biciuirea lui Cristos”, ,,Tr�darea lui Isus”, ,,Punerea 
în mormânt” (Îmb�ls�marea), ,,Cina din Emmaus”, 
,,Madona din Loreto” etc.

Cele mai multe au fost  lucrate la Roma sau Ne-
apole, la cererea Cardinalului Francesco Maria Del 
Monte (picturile pentru Capela Contarelli), care i-a 
pre�uit talentul.

Pictura lui Caravaggio este mai aproape de Cer 
�i de lumina lui. Din  toate pânzele sale îi intuim cre-
din�a. Fa��-n fa�� cu tablourile artistului sim�im c� din-
colo  de frumosul din arta sa, �i chiar prin ea, dorea ca 
lumea s� devin� mai bun�, mai dreapt� �i mai frumoas� 
cunoscând �i tr�ind mesajul Evangheliei.

Textul Sf. Evanghelii: ,,...�i  a venit Nicodim 
aducând un amestec de smirn� �i de aloe ca la o sut� 

Din pictura religioas� a lui Caravaggio
,,Punerea în mormânt’’ �i ,,Cina  din Emmaus”

Otilia B�LA�

de litre. �i au luat 
trupul lui Isus, �i 
l-au înf��urat în 
giulgiu cu mires-
mele...’’ (Ioan 19, 
41) este transpus 
pe pânz� în tabloul 
,,Punerea în mor-
mânt”. Pe fondul 
maroniu-ro�cat, 
aproape de negru - 
c�r�miziul va mai 
ap�rea în îmbr�-
c�minte -, în trei 
planuri, sunt per-
sonajele. În primul 
plan este Isus mort, în bra�ele lui Nicodim, care �ine sub 
trupul Domnului un giulgiu alb, pe care, cu grij�, urma 
s�-l a�eze. Peste Isus se revars� din bel�ug lumina, sco-
�ând în eviden�� chipul s�u trist �i r�nile. În spatele lui 
Nicodim este Preacurata, având pe cap un voal negru, 
dublat în interior cu alb (aminte�te îmbr�c�mintea c�-
lug�ri�elor); este simbolul îns��i al durerii. Al�turi, Ma-
ria Magdalena plânge încet, cu fruntea sprijinit� de o 
mân�. În planul al treilea, aproape de Sfânta Fecioar�, 
este so�ia lui Cleopa cu mâinile ridicate spre Cer într-o 
rug� dezn�d�jduit�. Lumina cade �i pe fe�ele celor din 
grup �i las� s� se vad� durerea, dezn�dejdea �i dispera-
rea. Nicodim prive�te încordat, a�teptând parc� r�spuns 
la întrebarea: ,,de ce?”

R�spunsul se a� � în tabloul ,,Cina din Emmaus”. 
Sfânta Scriptur� ne spune c� dup� ce Petru, în Ziua În-
vierii, a alergat la mormânt ,,�i aplecându-se, a v�zut 
doar giulgiurule z�când’’, a avut certitudinea Învierii. 
Tot atunci, ,,... iat� doi din ei mergeau în aceea�i zi spre 
un sat, care era departe de Ierusalim, ca la �asezeci de 
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stadii, al c�rui nume era Emaus...”. Ei vorbeau des-
pre ultimele întâmpl�ri petrecute la Ierusalim. Isus s-a 
apropiat ,,�i mergea împreun� cu ei, iar ochii lor erau 
�inu�i s� nu-l cunoasc�”. La relat�rile lor despre Patimi-
le �i Moartea lui Isus, Domnul le repro�eaz�: „O, nepri-
cepu�ilor �i târzii cu inima de a crede toate câte au gr�it 
prorocii. Oare nu trebuia s� p�timeasc� Cristos acesta, 
�i s� intre în m�rirea sa? �i le explica toate Scripturi-
le...’’ (Luca 24,6-24,31). Ajungând în sat, ei se rugau 
de str�in: ,,R�mâi cu noi, c�ci c�tre sear� este, �i s-a 
plecat ziua”. La masa de la han, cei doi l-au recunoscut 
pe Isus dup� frângerea pâinii.

În tabloul ,,Cina din Emmaus’’, Isus este în 
centru, în prim plan, la masa de cin�, având în stânga 
�i dreapta lui pe cei doi apostoli pe care i-a înso�it în 
drum, foarte aten�i la ce le vorbe�te Domnul, cu fe�ele 
încordate în efortul de a în�elege; cel din stânga are bra-
�ele întinse, semn al nedumeririi, dar �i al surprizei, cel 
din dreapta, surprins în pro� l, are capul îndreptat spre 
Isus care la vorbe�te. În picioare, tot atent este, pro-
babil, hangiul. Isus,în hain� de un ro�u-c�r�miziu viu, 
luminos, peste un um�r cu o fâ�ie de pânz� albastr�, 
atrage toate privirile �i aten�ia. Lumina este proiectat� 
din plin pe chipul s�u care nu are îns� înf��i�area tradi-
�ional�, este f�r� barb�. Mâna dreapt� este ridicat� spre 
binecuvântare, stânga este sprijinit� de mas�.  Fa�a de 
mas� este de un alb str�lucitor; pe ea se a� � pâinea �i 
vinul, un talger cu fructe, struguri ro�ii-violacei �i pere 
aurii. Fundalul este cel clasic din tablourile lui Carava-
ggio, maroniu spre ro�u închis, nu atât de întunecat ca 
s� nu lase proiectate din umbrele celor de la mas�. 

,,Punerea în mormânt” este considerat� una din 
cele mai des�vâr�ite opere a lui Caravaggio. Pentru 
,,Cina din Emmaus ’’, tot oper� perfect�, ar �  intere-
sant� compara�ia cu picturile cu aceea�i tem� ale lui 
Tiziano �i Veronese.

Operele de art� ale lui Caravaggio sunt întot-
deauna frumoase. Andre Chastel spunea: ,,Arta lui Ca-
ravaggio a constituit saltul cel mai important în întreaga 
istorie a picturii. Esen�a picturii sale, care nu cunoa�te 
nici un fel de tabu, nu este atmosfera, vibra�ia culorilor 
sau farmecul formelor - toate acestea pot �  de la sine 
în�eles -, ci prezen�a real�, aproape � zic� a trupurilor, a 
masei corpurilor �i detaliilor”.

Pictura sa cu tematic� religioas� p�streaz� în 
adâncul ei tainele adev�rurilor de credin��, este o cale 
spre Dumnezeu. În�elegerea acestei c�i depinde de lu-
mina din su� etul nostru, pentru c�, dincolo de specta-
colul  formei capabile s� încânte privirea, arta lui Cara-
vaggio reprezint� mult mai mult.

(urmare din pag. 15)

În comunitatea cre�tin� de la origini, � ecare 
cre�tin spunea altuia: Cristos a Înviat”, �i cel�lalt r�s-
pundea: „Adev�rat a Înviat!, lucru pe care noi înc� îl 
mai facem �i ast�zi. Aceasta înseamn� c� Isus st� la 
baza oric�rui raport �i ini�iative. Dar ast�zi.....

Ast�zi este mare nevoie de un Pa�te într-o so-
cietate care avanseaz� din ce în ce mai repede f�r� s� 
�tie încotro se îndreapt�, care �i-a pierdut �inta �i este 
s�rac� în motiv�ri pentru un viitor mai bun al omenirii; 
o societate unde timpul este mereu pierdut �i umplut de 
c�ut�ri a lucrurilor �i nu a valorilor; o societate care a 
pierdut pasiunea pentru educa�ie moral�.

Este nevoie de un Pa�te într-o lume unde banul 
�i �tiin�a par a �  rezolvat orice problem�, dar popula-
�ia este tot mai pierdut�, singur�, anonim�; o lume în 
care nu conteaz� nimic dac� nu corespunde criteriilor 
mentalit��ii curente: trebuie s� � i tân�r, frumos, bogat, 
înving�tor.

Este nevoie de un Pa�te într-o societate în care 
se comunic� tot mai pu�in între persoane, în familie �i 
între na�iuni.

Este nevoie de un Pa�te într-un context care nu 
mai d� nici un credit vie�ii: nu se ajut� la generarea 
altor � i, se moare tot mai mult pe str�zi �i la locuri-
le de munc�, sunt bani tot mai pu�ini pentru s�n�ta-
te �i se cheltuiesc tot mai mult pentru moarte �i nu                  
pentru via��.

Este nevoie de un Pa�te pentru a r�spunde conti-
nuelor s� d�ri ale durerii, bolii �i mor�ii.

Este nevoie de un Pa�te pentru a r�spunde noilor 
provoc�ri ale situa�iei economice mondiale ce afectea-
z� tot mai mult ��rile s�race. 

Poate c� cei care pre�uiesc mai mult Pa�tele sunt 
tocmai cei care poart� în ei dorin�a unei lumi mai bune. 
Aceast� noapte este noaptea contrastului dintre întune-
ric �i lumin�, dintre moarte �i via��, dintre trecut �i vii-
tor, dintre Dumnezeu �i r�u, dintre promisiunile divine 
�i calcule umane.

Cine este mul�umit sau distrat nu î�i d� seama de 
harul Pa�telui: s-a întâmplat la fel �i înainte de primul 
Pa�ti: numai câteva femei înfrico�ate au primit secretul 
vie�ii!

S� � m �i noi, iubi�i credincio�i, stima�i cititori, 
printre acei care poart� în ei dorin�a de mai bine, prin-
tre acei care primesc harul Pa�telui pentru a ne putea 
bucura cu adev�rat de Învierea Domnului.

 
Cristos a înviat! Adev�rat a înviat!
S�rb�tori fericite �i binecuvântate!

Pr. Olimpiu Todorean

„Cristos a Înviat” 
      „Adev�rat a Înviat!
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Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2009
MAI

Inten�ia general� 
Pentru ca laicii �i comunit��ile cre�tine s� devin� promotori responsabili ai voca�iilor la preo�ie �i la via�a 
consacrat�. 
Inten�ia misionar� 
Pentru ca Bisericile catolice fondate recent, recunosc�toare Domnului pentru darul credin�ei, s� � e gata s� participe 
la misiunea universal� a Bisericii, oferindu-�i disponibilitatea s� predice Evanghelia în toat� lumea. 

Episcopia Greco-Catolic� de Maramure� - Baia 
Mare va organiza, în perioada 22-26 iulie, a XI-a edi�ie 
a Întâlnirii Na�ionale a Tinerilor Catolici din România 
(INTC).

Tema manifest�rii va �  „Un foc care aprinde alte 
focuri”, iar motto-ul: „Pentru mine a tr�i este Cristos” 
(Fil. 1.21).

Cu acest prilej, în Baia Mare vor �  prezen�i peste 
2000 de pelerini, reprezentan�i ai tuturor episcopiilor 
catolice din România, precum �i înal�i prela�i ai Bise-
ricii Române Unite cu Roma �i ai Bisericii Romano-
Catolice.

Principalul loc al manifest�rilor va �  Câmpul 
Tineretului, în imediata apropiere a Muzeului Jude�ean 
de Etnogra� e �i Arta Popular�.

Pe parcursul celor cinci zile vor avea loc Litur-
ghii, medita�ii, discu�ii pe diferite teme, conferin�e, 
ateliere de crea�ie, mese rotunde, concursuri de imnuri 
religioase, pelerinaje, programe artistice �i vizite la 
obiectivele cultural-istorice din jude�.

Întâlnirea Na�ional� a Tineretului Catolic din 
România este o manifestare de tradi�ie ce se desf��oa-
r� începând din 1991, � ind organizat� de comunitatea 
catolic� de ambele rituri din �ara noastr�. Totodat� este 
o manifestare cu caracter ecumenic, la întâlnirile ante-
rioare participând �i tineri de la alte confesiuni.

Temele catehezelor:
 - Prima conferin�� -  „Omul Pavel: O � in�� cu-

cerit� de Cristos” ;
 - A  doua conferin�� - „Pavel om al misiunii: Un 

foc care aprinde alte focuri”;
 - A treia conferin�� - „Pavel om al Bisericii: con-

structor de comuniune �i de comunitate”.

Site - www.intc2009.com
E-mail - organizare@intc2009.com
Secretariat Permanent de Organizare INTC 

2009 - Tel. 0262 - 214098

Înscrierile tinerilor se vor face de � ecare Eparhie 
/ Dieceza pân� la data de 1 iunie 2009;

Vârsta participan�ilor - 14 - 35 ani; 
Num�rul participan�ilor - peste 2.000 de pelerini 

�i invita�i speciali;
Sosirea participan-

�ilor - miercurea 22 iulie 
2009, între orele 16,00 
�i 23.00; Pentru miercuri  
seara, tinerii î�i vor adu-
ce de acas� mâncarea ne-
cesar�; Participan�ii care 
vin cu autocarul trebuie s� 
soseasc� miercuri, 22 iulie 2009, între orele 16.00 �i 
17.30; Vor �  asigurate secretariate pentru primirea �i 
cazarea participan�ilor ce sosesc cu autocarele, la in-
trare în Baia Mare dinspre: Moldova - Bor�a - Sighet 
- Baia Mare; Bucure�ti - Cluj - Baia Mare; Timi�oara - 
Oradea – Satu Mare - Baia Mare; Participan�ii care vin 
cu trenul se vor prezenta la: secretariatul de la Gar�, 
miercuri 22 iulie, în func�ie de orele de sosire;

Voluntari / animatori - La eveniment vor parti-
cipa 150 voluntari �i 100 de animatori; Voluntarii vor 
veni în Baia Mare în 20 iulie 2009 (cu 2 zile mai devre-
me decât participan�ii);

Num�rul de locuri repartizat pe dieceze/eparhii:
Arhidieceza de Bucure�ti Romano Catolic�: 

200-250 locuri;
Dieceza de Satu-Mare Romano Catolic�: 100-150
Dieceza de Ia�i Romano Catolic�: 200-250
Dieceza de Timi�oara Romano Catolic�: 150- 200
Dieceza de Oradea Romano Catolic�: 100 locuri 
Arhidieceza Romano Catolic� de Alba Iulia: 200  
Arhieparhia Major� Greco Catolic� de Alba Iulia 

�i F�g�ra�: 200       
Eparhia Greco Catolic� de Oradea: 150-200
Eparhia de Cluj Gherla Greco Catolic�: 200
Eparhia Greco Catolic� de Lugoj: 100
Eparhia Greco Catolic� de Maramure�: 150

Grupuri - Tinerii participan�i vor �  împ�r�i�i în 
aprox. 100 de grupuri; 

Masa  - Vor �  asigurate trei mese pe zi pe baza 
unui tichet de masa;

Plecarea participan�ilor - Dumineca 26 iulie 
2009, dup� Sfânta Liturghie Solemn�; tinerii vor elibe-
ra locurile de cazare cel târziu la ora 13.00.

INTC 2009
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În data de 6 decembrie 2008 a avut loc s� n�irea 
capelei greco-catolice cu hramul „Sfântul Nicolae” din 
ora�ul Calahorra, regiunea La Rioja, Spania.

Datorit� interesului pe care îl manifest� Biserica 
Greco-Catolic� Român� pentru credincio�ii s�i, prin 
bun�voin�a PSS. Juan Jose Omella Omella, episcop de 
Calahorra y La Calzada Logroño, în iunie 2007 s-a des-
chis o parohie pentru românii care vie�uiesc în ora�ul 
Calahorra �i în împrejurimi, avându-l ca pastor pe Pr. 
Claudiu Sferle. Serviciul liturgic s-a desf��urat pân� în 
decembrie 2008 în biserica San Andres din localitate. 
În tot acest timp s-a lucrat la renovarea capelei vechiu-
lui seminar din ora�, capel� care a fost încredin�at� co-
munit��ii române�ti de aici.

În urma renov�rii �i transform�rii acestei capele 
dup� ritul propriu, bizantin, în ziua de Sfântul Nicolae, 
PSS. Juan Jose Omella Omella. înso�it de 20 de preo�i 
spanioli, printre care vicarul episcopal al Curiei M.I. Sr. 
D. Julian Blazquez Fraile, secretarul episcopal Rvdo. 
D. Felix Rodriguez Fernandez, directorul Secretariatu-
lui Comisiei Episcopale Spaniole pentru Rela�iile In-
terconfesionale Sr. D. Carlos de Francisco Vega, cât �i 
de pr. ieromonah Ieronim, provincialul O.S.B.M., pr. 
Florin Bud�u, doctorand în Viena, pr. B�g�cian C�lin, 

paroh pentru comuni-
tatea româneasc� din 
Leon (Castilla) Spa-
nia, pr. Mircea Costa, 
reprezentan�i ai auto-
rit��ilor locale �i re-
gionale, �i numero�i 
credincio�i români �i 
spanioli. Dup� s� n�i-
rea capelei s-a s� n�it �i altarul din curtea capelei, spe-
cial construit pentru celebr�rile la care particip� mai 
mul�i credincio�i. Evenimentul s-a încheiat apoi cu o 
agap� fra�easc� la care au fost invita�i to�i participan�ii, 
al�turi de PSS. Juan Jose.

În data de 2 februarie PSS. Juan Jose Omella 
Omella, de comun acord cu consiliul presbiteral, a emis 
decretul de în� in�are �i numire a Parohiei Române Gre-
co-Catolice Calahorra ca � ind încredin�at� spre p�sto-
rire Pr. Sferle Claudiu, paroh a acestei parohii.

Pentru comunitatea româneasc�, cât �i pentru 
cei prezen�i la acest eveniment, a fost un moment �i o 
ocazie de a face cunoscut� identitatea româneasc� na�i-
onal� �i religioas�, cât �i un moment de mare bucurie.

Pr.  Claudiu SFERLE

S� n�irea capelei greco-catolice din Calahorra (La Rioja) - Spania

Mons. Tertulian Langa: Trecând pragul t�cerii
La Editura Muzeul Na�ional al Literaturii Româ-

ne din Bucure�ti a v�zut recent lumina tiparului volumul 
„Trecând pragul t�cerii”, o carte document, semnat� de 
Mons. Tertulian Langa, care acoper� perioada 1948-
1964, respectiv „din taini�a ruseasc� la Malmaison, la 
Ministerul de Interne, la Pite�ti, V�c�re�ti, Jilava, Aiud, 
Gherla, Lugoj, Gala�i �i Insula Mare a Br�ilei”. Cartea 
are peste 300 de pagini �i se g�se�te la libr�ria Via�a 
Cre�tin� din Cluj, care �i ofer� un exemplar s�pt�mâna 
aceasta la concursul „Cartea s�pt�mânii” de pe Catho-
lica.ro. Pr. Langa s-a n�scut la 26 octombrie 1926, în 
localitatea Târgu-Mure�, de�inând dup� 1990 func�ia 
de Vicar General în Eparhia Greco-Catolic� de Cluj-
Gherla. Cit�m în continuare textul de pe coperta IV a 
c�r�ii, semnat de autor. 

„N-am fost destoinic s� a�tern hârtiei imagini ca 
recoltate cu aparatul de � lmat, care s�-�i aib� locul într-
un documentar concret. S-au scris multe astfel de pa-

gini, îns� aceste clipe �i ore de medita�ii unice tr�ite în 
regim de izolare nemiloas�, de unul singur ori împreu-
n� cu mari c�rturari sau mari p�timitori, numai pe mine 
m-au avut ca martor. Ast�zi ei nu mai sunt în via��. Eu 
îns� sunt. De nu i-a� actualiza �i nu i-a� restitui vie�ii 
române�ti, i-a� mai înmormânta în mine înc� o dat�, 
a� deveni mormântul cetluit �i mut a ceea ce ar �  dorit 
s� spun�, s� lase viu viitorimii unui popor des� gurat 
de comunism, aceast� demonic oplo�it� ideologie cu 
care incon�tient, demen�ial (cât de culpabil!) coabit�m 
în con�tiin�e sinucise. Prezentul lung, tr�it cu marii mei 
magi�tri, pe care îl expun acum, este dovada autentic� 
a faptului c� anii no�tri de celul� n-au fost doar timpul 
unei tr�iri larvare în care spiritul �i cugetarea ar �  fost 
eliminate de comunism �i scoase din curgerea istoriei: 
anii de temni�� au fost s� n�i ani ai unei scrut�ri lucide 
a vie�ii omene�ti, a societ��ii noastre, ca �i a rostului pe 
care l-am avut �i îl avem în devenirea omenirii.”

“Volumul de fa�� încearc� s� rede� neasc� orthodoxia, cu h, prin l�rgirea semantic� a termenu-
lui. Orthodoxia nu trebuie identi� cat� cu ortodoxia confesiune cre�tin� rezultat� în urma rupturii de la 
1054. Aceast� l�rgire presupune �i adâncirea semantic� a termenului „orthodoxie”, întrucât cre�tinis-
mul nu este dogm� goal�, ci întruparea dogmei cristice într-un mod de via�� conform cu Evanghelia. 
Operând o asemenea distinc�ie autorul dore�te o decantare a valorilor adev�ratei orthodoxii, criticând 
uneori cu accentuat� pasiune, dar mereu obiectiv �i argumentat, variantele ideologizate �i, în fond, 
necre�tine ale falsei „ortodoxii”. La cap�tul lecturii cititorul de bun� credin�� î�i va da seama c� are 
de-a face nu cu o încercare de „subminare” a Bisericii ortodoxe, ci cu o adev�rat� apologie a dreptei 
credin�e care se înr�d�cineaz� în Revela�ie, în Scriptur� �i în tradi�ia de aur a P�rin�ilor.”                Cristian B�dili��

În Libr�ria Glaxia Gutenberg din Oradea:

Orthodoxie versus ortodoxie
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P E L E R I N A J
în  perioada 12 - 31 MAI din ORADEA se  organizeaz�  pelerinaj la:

PARIS – LOURDES – CASCIA – ROMA – FATIMA – MONTSERRAT – LISABONA –
SAN GIOVANI ROTONDO – ASISSI –  PADOVA

Numai 730 euro. Pre�ul  include: - transport cu autocar cu dot�ri dup� standardele europene;
     - 13 caz�ri cu mic dejun, prânz, cin� (conform  programului detaliat).
Condi�ii de participare: Disponibilitatea de a se supune la programul de pelerinaj.
Procedura de plat�: La înscriere se achit� suma de 250 euro, iar diferen�a în func�ie de posibilit��i pân� 

la plecare (cel târziu 10 Mai). Informa�ii suplimentare �i înscrieri la: CLAUDIU BODA; Telefon:  0359/433 211 
sau 0744/958 932; e-mail: claudiupelerinaje@yahoo.com  

Citind vei dobândi!
Dobândind po�i d�rui!

Cump�rând din Libr�ria Galaxia Gutenberg din Oradea,     

d�ruie�ti   20% din pre�ul c�r�ilor pentru masa zilnic� pe 
care Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea o ofer� la 30 de persoane.

Redescoper� pl�cerea de a citi
�i prin pl�cerea de a d�rui!

Vino în Libr�ria Galaxia Gutenberg,
str. Ep. Mihai Pavel, nr.4, Oradea

tel.:0259 424 033
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1,5 Lei

ASOCIA�IA CARITAS EPARHIAL ORADEA

str. Episcop Mihai Pavel, 3;  tel. 0359/418.212; fax. 0359/418.211; e-mail: caritaseparhial@yahoo.it

Fi�i genero�i f�r� s� pierde�i nimic!

Contribui�i la ridicarea Casei  Fren�iu direc�ionând 2% din impozitul pe venit!

DATE DE IDENTIFICARE
Denumire entitate non pro� t

ASOCIA�IA
CARITAS EPARHIAL ORADEA

Cod Fiscal

RO 17085486

Cont bancar

RO 23 BTRL 0050 1205 7261 69XX
BANCA TRANSILVANIA

Fi�ele completate în 2 exemplare se depun la Administra�ia Financiar� sau pot aduce la sediul asocia�iei.
Le vom depune noi la Administra�ia Financiar�.

Continu�m împreun� cu 2%

Funda�ia Casei  Fren�iu


