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Scrisoare Pastoral

S rb toarea Na terii Domnului
2015

Dragi credincio i,
”Iat , stau la u  i bat; de va auzi cineva glasul 

Meu i va deschide u a, voi intra la el i voi cina cu el 
i el cu Mine” (Ap 3, 20). Domnul st  la u a su  etului 

nostru, la u a inimii noastre i bate. Dore te s  se nasc , 
s  creasc  i s  tr iasc  i în noi i împreun  cu noi, cei 
de ast zi, s  cineze cu cei primitori i bucuro i de o a a 
mare minune. Este o mare triste e s  vedem în lumea în 
care tr im c  foarte adesea d m de por i închise, por i 
bine ferecate pe din untru, astfel încât nimeni s  nu 
poat  intra: nici chiar El, Domnul Isus.

”Maria se preumbla,/Vreun loca  a- i c p ta”, 
spune una dintre frumoasele noastre colinzi. Maria, 
împreun  cu Iosif, b teau la por ile închise ale Bethle-
emului, dar nimeni nu i-a primit în cas , nimeni nu i-a 
invitat la cin , încât au e uat, am spune noi în limba de 
ast zi, într-un grajd str in i umil, la marginea ora ului, 
într-o periferie. Acolo i doar acolo poarta s-a deschis, 
iar c l torii au intrat, g sindu- i un loc de odihn  al -
turi de ni te animale, iar nu de prezen e umane. Fiul lui 
Dumnezeu, Isus Cristos, se na te într-un loc lipsit de 
str lucirea semea  a bog iei, ocrotit  ind de mama sa 
Maria i de tat l s u Iosif, în c ldura r su  rilor unor 
viet i nevorbitoare. C ci mai erau pe acolo doar ceea 

ce putea s   e într-un grajd: ni te vaci, cai, oi, ieslea i 
fânul – a a cum ne-o spun tot colindele. Trist , pe de 
o parte, aceast  venire a Domnului pe lume, dar plin  
de farmec i, mai ales, de speran  – pentru c  s-a n s-
cut un Împ rat – Isus Cristos, Mântuitorul lumii. Era 
o s rb toare a bucuriei! A unei bucurii c reia oamenii 
aveau s -i simt  taina abia dup  semne magice i dup  
con  rm ri mai presus de puterea lor de p trundere.

Dragii mei, 
De curând (8 decembrie 2015), Sfântul P rinte, 

Papa Francisc, a deschis la Roma Poarta Sfânt  a Anu-
lui Jubiliar al Milostivirii - i noi, la Oradea, am deschis 
în virtutea înaltului exemplu o poart  a milostivirii di-
vine. tim prea bine c  Dumnezeu ”voie te mil , iar nu 
jertf ” (cf. Osea 6,6; Mt 9,13; 12,7), milostivire i nu 
sacri  cii. Trebuie s  tim, de asemenea, c   sacri  ciul 
este unilateral: porne te de la om c tre Dumnezeu i 
exprim  o rela ie incomplet , adic  dorin a omului de a 
ob ine merite f când ceva pentru Dumnezeu, pentru a-L 
avea de partea sa. Dar mila, milostivirea sunt leg tura 
complet  dintre Dumnezeu i om, i, totodat , dintre 
oameni între ei. Mila i îndurarea Domnului înseamn  
iubirea i grija, harul i vindecarea, mângâiere i pacea 
pe care le primim în dar”, c  în veac este mila Lui” (Ps 
135). Toate acestea presupun un r spuns pe m sur  din 
partea noastr , a omului credincios adic : iubire fa  de 
Dumnezeul n scut în iesle i iubire fa  de aproapele 
nostru; încredere i r bdare, mil  i compasiune ”pân  
de aptezeci de ori câte apte” (Mt 18,22), pre uire i 
mil  (Mt 18,33), bucurie i împ rt ire. Pentru aceasta 
a venit Fiul lui Dumnezeu în lume, de aceea Isus Cris-
tos st  la u  i bate i tocmai de aceea bucuria noastr  
este des vâr it , pentru c  nu contenim a spera în mi-
lostivirea divin  – ”ferici i cei milostivi” –  i în mântu-
irea su  etelor ,”c  … mil  vor a  a” (Mt 5,7). 

Întrebarea care suntem chema i s  ne-o punem 
este urm toarea: Îl vedem pe Isus la poarta vie ii noas-
tre, ne d m seama c  El vine din nou? Domnul st  la 
u  i bate. Da, Domnul a b tut la u a de la Clubul Co-
lectiv din Bucure ti i tot Domnul a b tut la u a su  ete-
lor la Paris, la Beiruth, în Siria, în Mali i în atâtea alte 
locuri încercate din lumea asta larg . Tr im în ”satul 
global” (1), în ”casa noastr  comun ” (2) vremuri tul-
burate i a  m despre toate aproape totul în timp real: 
oamenii se mi c  spre alte locuri i ri; frontiere dispar 
sau se construiesc noi ziduri de separa ie; nesiguran a 
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este la tot pasul i cortine nev zute închid orizonturi 
ale speran ei; persoanele în vârst  sunt adesea uitate, 
iar tinerii au alte a tept ri i neîmpliniri multe … Peste 
toate, cu lumin  invulnerabil ”, R s ritul cel de Sus, 
prin milostivirea îndur rii Dumnezeului nostru” (Lc 1, 
78)  vine din nou i la acest Cr ciun ”ca s  lumineze 
…  i s  îndrepte picioarele noastre pe calea p cii” (Lc 
1, 79) chiar dac  timpurile, f ptuirile i lucrurile s-au 
schimbat, chiar dac  r ul este în lume i ia chipuri i 
întrup ri noi. În acest context ”v  binevestesc vou  bu-
curie mare” (Lc 2, 10) Cristos este iubire! El vine s  
înl ture frica i teama, spaima i teroarea: El vine s  
îl împace pe om cu Dumnezeu; El vine s  ne dea un 
program de via , ”Fi i milostivi, precum i Tat l vostru 
din ceruri este milostiv” (Lc 6, 36), un program pentru 
toate zilele, de fapt, o Cale bun  de trecut vr jm iile 
i pr p stiile.

Dragi credincio i,
A avea un program pentru via  înseamn  a ti 

”s  privim în trecut cu gratitudine, s  tr im prezentul 
cu pasiune i s  îmbr i m viitorul cu speran ” (3). 
Acest lucru se înva  la coala familiei lui Zaharia i 
a Elisabetei care au ”umblat f r  prihan  în toate po-
runcile i rânduielile Domnului” (Lc 1, 6), precum i 
la coala celor care f r  de fric  accept  Cuvântul (cf. 
Mt 1,20; Lc 1, 38) – Iosif i Maria. Toate acestea se în-
tâmpl  într-o periferie, Bethelemul Iudeii. Noi, ast zi, 
tim c  ”la Dumnezeu nimic nu este cu neputin ” (Lc 

1,37), tim ”în cine am crezut” i suntem convin i c  El 
poate ”s  p zeasc  comoara ce ne-a încredin at” (Tm 1, 
12). Fra ilor, spune Papa Francisc,  suntem chema i s  
ar t m lumii c  Domnul n scut în ieslea din Bethleem 
aduce fericirea, bucuria i împlinirea în su  etele i în 
via a noastr , în familiile noastre, în Biserica noastr ; 
suntem chema i s  d m m rturie lumii prin capacita-
tea de a scruta faptele înainta ilor no tri, a interpreta 
prezentul i a pune premizele viitorului precum santi-
nelele care vestesc ”R s ritul cel de Sus” (Lc 1, 78). 
Preo ii, c lug rii i c lug ri ele sunt modelul de comu-
niune în Biseric  dar i model pentru familiile noastre, 
pentru cei tineri i pentru cei vârstnici; sunt cei care 
trebuie s  deschid  ”poarta” la chemarea Domnului i 
s  mearg  c tre tot omul care este în suferin , s  ves-
teasc  cuvântul, s   e buni samariteni i s  oblojeasc  
toat  rana, încercarea i suferin a; sunt cei care trebuie 
s  spun  o rug ciune pentru cei de la Clubul Colectiv 
din Bucure ti, pentru cei de la Paris sau Beirut, de la 
Nairobi sau Siria; sunt cei care ascult  i îmb rb teaz , 
mângâie i încurajeaz , terg o lacrim  i dau o mân  de 
ajutor. Modelele ne sunt la îndemân : în Sfântul Vasile 
cel Mare i Sfântul Benedict, în Sfântul Ioan Gur  de 
Aur i Sfântul Augustin, în Sfântul Francisc de Asissi i 
Fericitul Monsenior Ghica, în Maica Tereza de Calcutta 
(4) i Episcopii no tri martiri. Cu to ii au auzit ”glasul 

lui Dumnezeu”, au deschis, i-au su  ecat mânecile i 
i-au spus: ”S  mergem dar pân  la Betleem” (Lc 2, 

15). Acolo s-a n scut Isus, acolo s-a n scut Biserica, 
acolo s-a n scut primul samaritean, acolo s-a n scut 
”milostivirea divin ” i prima mângâiere!

Dragii mei,
Isus Cristos ne spune foarte simplu: ”eu sunt 

poarta: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; i 
va intra i va ie i i p une va a  a” (Io 10,7). Biseri-
ca, pentru a   cu adev rat Biserica milostivirii, are ea 
îns i nevoie de iubirea milostiv  i îndur toare a ”Ce-
lui care Vine” i care este ”poarta”, pentru ca la rândul 
ei s  se fac  mam  primitoare i ocrotitoare (5), care 
tie s  se plece precum samariteanul milostiv spre tot 

omul c zut între tâlhari i r nit, pentru a-i lega r nile i 
ai   mereu aproape. 

”S  mergem dar pân  la Betleem” (Lc 2, 15) i 
s  îl urm m pe Isus care ast zi se na te i împreun  
cu El s  devenim Biserica adev rat  care tie s   e 
aproape de to i: p c to i sau virtuo i; marginaliza i 
ai sor ii sau ”binecuvânta i ai Tat lui” (Mt 25, 34); 
b tina i sau emigra i; tineri sau vârstnici. Noi i ei, 
ei i noi, cu to ii împreun  s   m Biserica. Pe to i 
Domnul ne a teapt . El bate, bate la u  neîndoilenic. 
Maria i Iosif tiu bine ce înseamn  o poart  închi-
s , cum tiu i ce înseamn  o poart  deschis  – ” i 
 ind obosit /S la  î i c uta/ i-n Vi  aimul mare/Ni-

meni n-o primea”. Biserica trebuie s  aib  întotdeau-
na poarta deschis , s   e recunoscut  de oricine drept 
aceea care-l propov duie te pe Cristos cel care bate 
la u , i, în acela i timp, ca o mam  care prime te 
pe oricine i la orice or , cu orice problem , pentru 
alinare i înseninare su  eteasc  i spiritual . Biserica 
este ceea ce trebuie s   e: ”poarta sfânt  a milostivi-
rii lui Dumnezeu”. Biserica, dragi credincio i, suntem 
noi: s -i primim pe cei care bat la poarta noastr  cu o 
inim  deschis !

Cu aceste gânduri i cu aceast  credin  v  do-
resc un Cr ciun sfânt i binecuvântat i un An Nou fe-
ricit!

La Mul i Ani! S rb tori fericite!

+ Virgil BERCEA 
Episcop

1. Ioan Paul al II-lea, Redemtor Missio, 37c, 1990; 
2.  Papa Francisc, Laudato Si, 1, 2015; 3. Papa 
Francisc, Scrisoarea Apostolic  c tre toate per-
soanele consacrate, 2014; 4. Cf. Ivi.; 5. Cf. Papa 
Francisc, Audien a General , miercuri 18 noiem-
brie 2015
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Anul Sfânt al Milostivirii
Sfântul P rinte Papa Francisc, în Bula de convo-

care a Jubileului Extraordinar al Milostivirii Misericor-
diae vultus, scrie: „Isus Cristos este chipul milostivirii 
Tat lui. Misterul credin ei cre tine pare s  g seasc  
sinteza sa în acest cuvânt. El a devenit viu, vizibil i 
a ajuns la apogeul s u în Isus din Nazaret. Tat l, «bo-
gat în milostivire» (Ef. 2,4), dup  ce a revelat numele 
s u lui Moise ca «Dumnezeu plin de îndurare i milos-
tiv, încet la mânie, plin de bun tate i de adev r» (Ex. 
34,6), nu a încetat s  fac  cunoscut  natura sa divin  în 
diferite moduri i în atâtea momente ale istoriei.

Avem nevoie mereu s  contempl m misterul 
milostivirii. Este izvor de bucurie, de senin tate i de 
pace. Este condi ie a mântuirii noastre.

Milostivire: este cuvântul care reveleaz  mis-
terul Preas  ntei Treimi; este actul ultim i suprem 
cu care Dumnezeu ne vine în întâmpinare; este legea 
fundamental  care locuie te în inima  ec rei persoane 
atunci când îl prive te cu ochi sinceri pe fratele pe ca-
re-l întâlne te pe drumul vie ii; este calea care îl une te 
pe Dumnezeu cu omul, pentru c  deschide inima la 
speran a de a   iubi i pentru totdeauna în po  da limitei 
p catului nostru.

Exist  momente în care suntem chema i într-
un mod i mai puternic s  ne îndrept m privirea spre 
milostivire pentru a deveni noi în ine semn e  cace al 
ac iunii Tat lui. Pentru aceasta am convocat un «Jubi-
leu Extraordinar al Milostivirii» ca timp favorabil pen-
tru Biseric , pentru ca s  fac  mai puternic  i e  cace 
m rturia credincio ilor.

Anul Sfânt se va deschide la Roma în 8 decem-
brie 2015, de s rb toarea Neprih nitei Z misliri. Cu 
aceast  ocazie va   deschis  o «poart  a milostivirii», 
unde, oricine va intra, va putea experimenta iubirea 
lui Dumnezeu care consoleaz , care iart  i d ruie te 
speran . Anul jubiliar se va încheia în solemnitatea 
liturgic  a lui Isus Cristos, Regele Universului, la 20 
noiembrie 2016”.

Continu  Sfântul P rinte: „În parabolele dedicate 
milostivirii, Isus reveleaz  natura lui Dumnezeu ca aceea 
a unui Tat  care nu se las  niciodat  învins pân  când nu 
a risipit p catul i nu a învins refuzul, cu comp timire i 
milostivire. Cunoa tem aceste parabole, trei în mod de-
osebit: cea a oii r t cite, cea a monedei pierdute i cea a 
tat lui i a celor doi  i (cf. Lc. 15,1-32). Este dorin a mea 
vie ca poporul cre tin s  re  ecteze în timpul jubileului 
asupra «faptelor de milostenie trupeasc  i su  eteasc ». 
S  redescoperim faptele de «milostenie trupeasc »: a da 
de mâncare celor înfometa i, a da de b ut celor înseta i, 
a-i îmbr ca pe cei goi, a-i primi pe str ini, a-i asista pe 
bolnavi, a-i vizita pe cei închi i, a-i îngropa pe mor i. i 
s  nu uit m faptele de «milostenie su  eteasc »: a-i sf tui 
pe cei îndoielnici, a-i înv a pe ne tiutori, a-i avertiza 
pe p c to i, a-i mângâia pe cei mâhni i, a ierta ofensele, 
a îndura cu r bdare persoanele sâcâitoare, a ne ruga lui 

Dumnezeu pentru cei vii i pentru cei mor i.
S  ne înso easc  cuvintele apostolului: «Cine 

face milostenie s-o fac  cu bucurie» (Rom. 12,8)”.
O speci  citate a acestui An Sfânt extraordinar o 

reprezint  faptul c  nu va   celebrat doar la Roma, ci i 
în toate eparhiile i diecezele din lumea întreag .

În eparhia noastr  deschiderea Anului Sfânt al 
Milostivirii i a por ii s  nte va avea loc în data de 12 
decembrie 2015, în Catedrala „Sfântul Nicolae”.

În acest „An Sfânt al Milostivirii” se pot ob ine 
indulgen e pentru p catele f cute.

Cuvântul indulgen  înseamn  îng duire. Prin 
indulgen  nu ni se iart  nici un p cat, ci doar pedeapsa 
vremelnic  ce trebuie s  o îndur m pentru p catele ier-
tate. Puterea de a da indulgen e izvor te din cuvintele 
lui Cristos: „Orice ve i dezlega pe p mânt, va   dezle-
gat i în ceruri” (Mat. 16.19; 18,18).

Orice persoan , pentru a putea dobândi indul-
gen a, trebuie:

- s   e botezat  (pentru c  acordarea indulgen-
ei este un act de jurisdic ie care poate s   e exercitat 

numai asupra celui care apar ine Trupului mistic al lui 
Hristos, care este Biserica, i nu se apar ine Bisericii 
decât prin intermediul botezului);

- s  nu  e excomunicat , pentru c , dac  ar  , 
n-ar putea s  participe la indulgen e i la rug ciunile 
publice ale Bisericii;

- s   e în stare de har, pentru c  datoria pedepsei 
temporale nu poate s   e tears  decât dup  tergerea p -
catului i a pedepsei ve nice prin spovada sacramental ;

- în afar  de aceasta, este necesar  inten ia de a 
dobândi indulgen a, pentru c  binefacerea nu este acor-
dat  celui care nu o vrea.

Pa ii necesari pentru ob inerea indulgen ei:
- dezlipirea total  de p cat, chiar i de cel venial. 

De fapt, în indulgen e nu exist  nimic automat: nu e 
su  cient a repeta mecanic anumite practici pentru a le 
dobândi. Dac  lipse te aceast  condi ie fundamental  a 
dezlipirii totale de p cate i a c in ei sincere, indulgen-
a nu va   plenar  ci se va dobândi numai par ial;

- apoi, este necesar  spovada;
- primirea împ rt aniei;
- rug ciunea dup  inten iile Papei;
- îndeplinirea actului de care Biserica leag  in-

dulgen a, ca de exemplu, cu ocazia Jubileului Anului 
Milostivirii, vizita la bazilici i la catedralele episco-
pale la care se deschide Poarta Sfânt  (ex: Catedrala 
Sfântul Nicolae din Oradea).

Ob inerea efectiv  a indulgen ei presupune starea 
de har, îns  asta nu înseamn  c  spovada trebuie obliga-
toriu s  precead  celelalte condi ii. Credinciosul ar putea 
mai întâi s  îndeplineasc  actul de care este anexat  indul-
gen a (un act de caritate, etc.) i apoi s  se spovedeasc . În 
acest caz, indulgen a este ob inut  numai dup  spovad .

Biroul Pastoral pentru Laici
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Mereu trebuie s  ne convertim
6.12.2015

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus

Iubi i fra i i su-
rori, bun  ziua!

În aceast  a doua 
duminic  din Advent, Li-
turghia ne pune la coala 
lui Ioan Botez torul, care 
predica „un botez de con-
vertire pentru iertarea p -
catelor” (Luca 3,3). i noi 
probabil ne întreb m: „De 
ce ar trebuie s  ne conver-
tim? Convertirea se refer  
la cel care din ateu devine 
credincios, din p c tos se 
face drept, dar noi nu avem 
nevoie, noi suntem deja 
cre tini. Deci suntem în or-
dine”. i acest lucru nu este 
adev rat. Gândind astfel, nu ne d m seama c  tocmai 
din aceast  prezum ie – c  suntem cre tini, to i buni, c  
suntem în ordine – trebuie s  ne convertim: din supo-
zi ia c , pân  la urm , este bine a a i nu avem nevoie 
de nicio convertire.

Dar s  încerc m s  ne întreb m: chiar este ade-
v rat c  în diferitele situa ii i circumstan e ale vie-
ii avem în noi acelea i sentimente ale lui Isus? Este 

adev rat c  sim im cum simte Isus? De exemplu, când 
îndur m vreo gre eal  sau vreun afront, reu im s  re-
ac ion m f r  animozitate i s  iert m din inim  pe cel 
care ne cere iertare? Cât de di  cil este s  ier i! Cât de 
di  cil! „Ai s  mi-o pl te ti!”: aceste cuvinte vin din -
untru! Când suntem chema i s  împ rt im bucurii sau 
dureri, tim cu sinceritate s  plângem cu cel care plân-
ge i s  ne bucur m cu cel care se bucur ? Când trebuie 
s  exprim m credin a noastr , tim s  facem aceasta cu 
curaj i simplitate, f r  s  ne ru in m de Evanghelie? 

i astfel putem s  ne punem atâtea întreb ri. Nu sun-
tem în ordine, mereu trebuie s  ne convertim, s  avem 
sentimentele pe care le avea Isus.

Glasul Botez torului înc  strig  în pustiurile ac-
tuale ale omenirii, care sunt – care sunt pustiurile de 
ast zi? – min ile închise i inimile împietrite, i ne pro-
voac  s  ne întreb m dac  efectiv parcurgem drumul 
corect, tr ind o via  conform Evangheliei. Ast zi ca i 
atunci, el ne avertizeaz  cu cuvintele profetului Isaia: 
„Preg ti i calea Domnului!” (v. 4). Este o invita ie ur-
gent  s  ne deschidem inimile i s  primim mântuirea 
pe care Dumnezeu ne-o ofer  neîncetat, aproape cu în-
c p ânare, pentru c  ne vrea elibera i din sclavia p -
catului. Îns  textul profetului dilat  glasul, prevestind 
c  „orice om va vedea mântuirea lui Dumnezeu” (v. 6). 

i mântuirea este oferit  oric rui om i oric rui popor, 

ne  ind exclus nimeni,  ec ruia dintre noi.
Niciunul dintre noi nu poate spune: „Eu sunt 

sfânt, eu sunt perfect, eu sunt deja mântuit”. Nu. Mereu 
trebuie s  primim aceast  ofert  a mântuirii. i pentru 
aceasta este Anul Milostivirii: pentru a merge înainte 
pe acest drum al mântuirii, acel drum pe care ni l-a în-
v at Isus. Dumnezeu vrea ca to i oamenii s  se mântu-
iasc  prin intermediul lui Isus Cristos, unicul mijlocitor 
(cf. 1Timotei 2,4-6). De aceea,  ecare dintre noi este 
chemat s -l fac  cunoscut pe Isus celor care înc  nu-l 
cunosc. Îns  aceasta nu înseamn  a face prozelitism. 
Nu, înseamn  a deschide o poart . „Vai mie dac  nu 
vestesc Evanghelia!” (1Corinteni 9,16), declara Sfân-
tul Paul.

Dac  nou  Domnul Isus ne-a schimbat via a i 
ne-o schimb  ori de câte ori mergem la El, cum s  nu 
sim im pasiunea de a-l face cunoscut celor pe care-i 
întâlnim la locul de munc , la coal , în bloc, în spital, 
în locurile de întâlnire? Dac  privim în jurul nostru, 
g sim persoane care ar   disponibile s  înceap  sau s  
reînceap  un drum de credin , dac  ar întâlni cre tini 
îndr gosti i de Isus. N-ar trebui i n-am putea s   m 
noi acei cre tini? V  las întrebarea: „Eu sunt cu adev -
rat îndr gostit de Isus? Sunt convins c  Isus îmi ofer  
mântuirea?” i, dac  sunt îndr gostit, trebuie s -l fac 
cunoscut. Dar trebuie s   m curajo i: s  nivel m mun-
ii orgoliului i ai rivalit ii, s  umplem g urile s pate 

de indiferen  i de apatie, s  îndrept m c r rile lenei 
noastre i ale compromisurilor noastre.

S  ne ajute Fecioara Maria, care este Mam  i 
tie cum s  fac  aceasta, s  d râme barierele i obsta-

colele care împiedic  convertirea noastr , adic  drumul 
nostru în întâmpinarea Domnului. El singur, numai 
Isus, poate da împlinire tuturor speran elor omului!
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Se apropie Cr ciunul i mi-e dor de p rin ii mei 
care în cele mai grele vremuri ale copil riei au avut darul 
de a transforma Seara i Ziua Cr ciunului în S rb toare. 
Eu nu am fost în stare s  creez atmosfera de bucurie, elan 
spiritual i veselie pe care ei mi-au d ruit-o, bucurându-
se la rândul lor de S rb toarea Venirii Pruncului Mân-
tuitor... Dorul lor m-a determinat s  caut un substitut al 
acelei bucurii în bucuria i sentimentele altora, în imagini 
cât mai conving toare, sperând c  mica mea în el torie 
îmi va aduce lini tea. Ulterior m-am gândit c  imaginile 
i-ar putea ajuta i pe cei gr bi i mereu, în criz  de timp, 
care risc  s  treac  super  cial pe lâng  marea Bucurie a 
Na terii Mântuitorului.

V  invit s  privi i tablourile având mereu în vedere 
faptul c  arti tii care le-au pictat au fost oameni erudi i, 
min i luminate, având bune cuno tin e  loso  ce i teo-
logice, pe lâng  formarea lor profesional  în cadrul unor 
coli care c utând restituirea valorilor antichit ii greco-

romane erau nevoite s  creeze pun i inexistente spre fo-
losirea constructiv  a fragmentelor de civiliza ie înecate 
în barbarie. Nu este de mirare c  o mul ime de simboluri 
au fost introduse în crea ia lor. Sunt aproape sigur c  ei 
au ascuns i simboluri a c ror cheie s-a pierdut...

ICONOGRAFIA  NA TERII  MÂNTUITORULUI
Tema Na terii Mântuitorului este foarte frecven-

t  în iconogra  a medieval  i în perioada Rena terii din 
cauza leg turii Na terii lui Isus cu liturghia cre tin . Un 
motiv tot atât de valabil ar   i acela c  aceast  alegere a 
temei permite pream rirea Fecioarei la fel ca pream ri-
rea Fiului n scut de Ea. Evul Mediu se remarc  prin ri-
dicarea Fecioarei pe cele mai înalte trepte ale venera iei: 
i se consacr  numeroase catedrale, statuia Fecioarei cu 
Pruncul Isus se a   aproape în orice biseric , Bernard 
de Clairvaux prelucreaz  Cântarea Cânt rilor în litanie 
în cinstea Fecioarei etc.   

* Tablourile trecute în revist , pun în eviden  
trei aranjamente ale personajelor care au participat la 
eveniment, conform Evangheliilor dup  Matei i Luca, 
i dup  tradi ie: 

- Isus, Fecioara Maria, Sfântul Iosif, îngeri, boul 
i m garul,

- Isus, Fecioara Maria, Sfântul Iosif, mai mult 
sau mai pu in vizibile animalele, dar prezen i p storii i 
oamenii din jur anun a i de îngeri c  s-a n scut Mesia,

- Familia Sfânt , eventual p storii, (rar, animale-
le) mul imi de oameni i cei Trei Regi-Magi.

* În tradi ia pictural  occidental  Fecioara Maria 
este reprezentat  a ezat , cu Pruncul Isus în bra e, sau 
inut pe genunchi. Pe la sfâr itul sec. XIV, sub in  uen a 

arti tilor italieni, în tablourile având ca subiect Na terea 
Mântuitorului, de cele mai multe ori Fecioara este re-
prezentat  în genunchi, în atitudine de adora ie. 

* Animalele din staul sunt simbolice. Boul i-ar 
putea reprezenta pe evreii înc tu a i în respectarea oar-
b  a Legii (adic  cei ce nu l-au recunoscut pe Isus ca 
Fiul lui Dumnezeu), iar M garul i-ar putea reprezenta 
pe p gânii non-evrei, Gentiles.

* Pruncul Isus poate   a ezat pe un snop de paie 
acoprit cu un giulgiu, sau pe un fald al îmbr c mintei 
Fecioarei. Exist  îns  reprezent ri în care paiele sunt 
înlocuite cu raze de lumin  r spândite de  trupul Prun-
cului, de Lumina Lumii. 

* Giulgiul alb face trimitere la giulgiul în care 
sunt îngropa i mor ii dup  ritualul de înmormântare iu-
daic ( i al altor popoare semite).

* În multe tablouri este evident c  Fecioara Ma-
ria cunoa te destinul lui Isus i îl accept  cu smerenie, 
st pânindu- i durerea. 

* P storii Îi aduc lui Isus un miel, deoarece Fiul 
este Mielul lui Dumnezeu care ridic  p catele lumii.

* Magilor de la r s rit din Evanghelia lui Matei 
nu li se precizeaz  nici num rul, nici statutul social. În 
sec. III Tertulian le d  o origine regal , iar Origene spu-
ne c  sunt trei, deoarece au adus aur, smirn  i t mâie. 
Ulterior primesc i nume, Melchior, regele Per ilor, 
Balthazar regele Arabilor, iar Gaspar regele Indiei.

* Philon din Alexandria îi nume te magos,  -
lozo  , iar pe vremea aceea  loso  a avea trei mari 
sec iuni: logica,  zica i etica.

* Magii de la r s rit ar putea reprezenta cele trei 
rase biblice, semi ii, hami ii i iafeti ii, dup  cei trei  i 
ai lui Noe, Sem Ham i Iafet. În consecin  unul dintre 
ei trebuia s   e negru.

* Interpretarea teologic  tradi ional  a darurilor 
aduse de regii-magi ar   recunoa terea lui Isus dup  
trei dimensiuni fundamentale:

- Prin aur recunoa tem c  Isus este Împ ratul lumii 
- Prin t mâie recunoa tem divinitatea Sa,
- Prin smirn  îl recunoa tem pe Isus ca om, de-

oarece Nicodim a îmb ls mat trupul Celui R stignit pe 
cruce cu smirn .

IMAGINEA  MIRACOLULUI  PETRECUT
ÎN  INTIMITATEA  SFINTEI  FAMILII

Pictura 1
Na terea Mântuitorului, realizat  de Zanobi 

Strozzi în perioada 1433 – 1434 face parte din ansam-
blul picturilor de altar,  ind una dintre ”picturile de 
bordur  inferioar ”, a polipticului altarului. În princi-
piu, pot exista borduri atât în partea inferioar , cât i în 
partea superioar  a tablourilor principale ale polipticu-
lui altarului. De regul  bordurile din partea inferioar  
sunt executate din tablouri (între trei i cinci) de format 

Ioan-Felician SORAN
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dreptunghiular cu latura orizontal  mult mai mare de-
cât cea vertical . 

 Na terea Mântuitorului, tempera i aur pe lemn,  Zanobi 
Strozzi, 1433 - 1434

Construc ia tabloului este centralizat  în jurul 
verticalei care corespunde nou n scutului. De regul  
Pruncul este a ezat pe un m nunchi de paie sau pe o 
manta desf cut . Aici Pruncul Isus este înf urat într-o 
es tur   n , un fel de voal cu marginile marcate cu 

m rgele, iar rolul paielor l-au luat razele care izvor sc 
din trupul Lui. În prim plan se mai a   Fecioara Ma-
ria i Iosif, îngenunchea i, în postur  de rug ciune. În 
planul secund este sugerat  o grot , în care sunt plasa-
te simetric animalele, iar deasupra grotei, respectând 
simetria aranj rii, 5+1+5 îngeri se roag  în adora ia 
Mântuitorului. Prin câteva volume din planul ultim 
al picturii se sugereaz  tridimensionalitatea spa iului 
pictat. Geometria aranjamentului, postura personaje-
lor, expresia fe elor, sugereaz  o compozi ie gândit  i 
schi at  de Fra Angelico, pictarea ei revenind lui Zano-
bi Strozzi. Ipoteza pare justi  cat  de perioada de uce-
nicie a pictorului pe lâng  Fra Angelico.

Sentimentele Fecioarei Maria i ale Sfântului Io-
sif sunt greu descifrabile în atitudinile pe care le au, 
impuse de canon. Adic   zionomiile lor nu exprim  
altceva decât adora ia datorat  Cuvântului Întrupat. În 
aceast  logic , nici privitorul nu vine în fa a tabloului 
pentru a descifra sentimentele Mariei sau ale lui Iosif. 
El vine pentru a se ruga. Aureola personajelor marcat  
prin discul aurit pe care se proiecteaz  capetele perso-
najelor induce sentimentul unei distan e ce trebuie p s-
trat . Pruncul Isus, Maria, Iosif, îngerii, se a   într-o 
dimensiune în care noi nu avem înc  acces. 

Pictura 2
În tablou se a   exclusiv Familia Sfânt , f r  în-

geri, f r  animale, este cel prezentat în continuare. A fost 
pictat de c tre Lorenzo Costa cel B trân, în jurul anului 
1490. Artistul s-a n scut în Ferrara în anul 1460, iar pe 
la dou zeci de ani s-a stabilit în Bologna. A bene  ciat de 
in  uen a colii din Bologna, dar formarea sa a fost mai 
mult rezultatul colabor rii cu arti tii colii din Ferrara. Lo-
renzo Costa a fost fascinat de lumin , atmosfer , natur  
i elementele ei spirituale. O mare parte din operele sale 

au teme religioase i poart  o u oar  tent  melodramatic . 
Fecioara Maria i Sfântul Iosif se a   într-o înc -

pere s r c cioas  i sunt prezenta i în adora ia Pruncului 
Isus a  at pe o împletitur  de nuiele acoperit  cu o pânz  
alb . Isus st  culcat pe o parte, cu capul sprijinit pe un 
bra , dar nu doarme. Este mai curând trist. Fecioara are 
mîinile împreunate pentru rug ciune i Îl prive te pe Isus 
cu dragoste, durere i resemnare. Este una dintre cele mai 
frumoase i expresive imagini ale Fecioarei Îndurerate pe 
care le-am v zut. Sfântul Iosif are bra ele încruci ate pe 
piept, cu toiagul de pelerin cu tot. i el Îl prive te pe Isus 
i este trist, cu o  zionomie de de om resemnat. 

Na terea Mântuitorului, tempera pe lemn, a doua jum tate a 
sec. XV, Lorenzo Costa

Este momentul ce urmeaz  na terii, p rin ii ar 
trebui s   e ferici i, copilul ar putea face orice, dar nu 
s   e trist. Îns  este momentul durerii, în care to i trei 
sunt prezen i cu gândul la Jertfa de pe Cruce. i nici unul 
dintre ei nu poate schimba acest destin, pentru c  i-au 
asumat cu smerenie rolul  xat de Tat l Ceresc în Opera 
R scump r rii omului. A a cum Isus în Gr dina Ghet-
simani a r mas singur, p r sit de apostolii adormi i, i 
Sfânta Familie este singur  în spa iul în care predomi-
nant este întunericul. Iar pentru a sublinia i mai mult 
singur tatea, prin deschiderea din perete se vede o lume 
însorit , în plin  activitate, în plin  nep sare... Oare?

Pictura 3
Ultimul tablou din seria celor care se ocup  de 

sentimentele din intimitatea S  ntei Familii la Na terea 
Mântuitorului este tabloul lui Luca Giordano pictat 
în 1650. Mai mult de un secol îl separ  de opera lui 
Lorenzo Lotto, timp vizibil în diferen a dintre stilul 
Rena terii i stilul baroc.

Tabloul lui Luca Giordano se a   la Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. Este o pictur  
baroc  ce reu e te s  impresioneze prin participarea 
 ec rui personaj la miracolul Na terii. Îngerii care ves-

tesc Na terea lui Isus ocup  mai mult de o treime din 
suprafa a pânzei, ei p trund vijelios în câmpul vizual, 
sunt mesagerii Tat lui pentru a vesti Întruparea Cuvân-
tului. Fecioara protectoare acoper  cu mâinile Pruncul 
a ezat pe paiele staulului, iar animalele particip  mute, 
dar interesate, la protejarea nou-n scutului. Iosif este 

(urmare din pag. 6)
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în planul secund, prive te blând Fecioara i Pruncul, 
poate pu in mirat de cele ce se petrec în jurul lui. Mo-
mentul ales de pictor are o intimitate aparte,  in ele 
umane prezente  ind doar cele trei personaje ale S  n-
tei Familii. Este momentul în care singur tatea lui Iosif 
i a Mariei, grija lor, este inundat  de lumin  i veselie, 

dovedindu-Le c  în fond nu au fost niciodat  singuri, 
a a cum nici noi, martorii momentului acela, nu sun-
tem singuri. S  ne bucur m deci!

Na terea lui Isus, ulei pe pânz , cca 1650, Luca Giordano 
(1634 – 1705)

BUCURIA  OAMENILOR  SIMPLI 
ANUN A I  DE  ÎNGERI  C   

S-A  N SCUT  MESIA 
Evanghelia dup  Luca relateaz  Na terea Prun-

cului Isus i felul în care îngerul Domnului le veste te 
p storilor marea bucurie, ”C , în ora ul lui David, as-
t zi vou  s-a n scut un Mântuitor, care este Christos 
Domnul” (Luca 2,11). S  ne ocup m deci de momen-
tele în care apar p storii i oamenii locului i vin s  se 
închine Pruncului. Bucuria, mirarea i veselia adus  de 
ace ti oameni simpli modi  c  atmosfera intim  anteri-
oar ,  ind un mesaj destul de clar c  Na terea Pruncu-
lui prive te toat  omenirea cu cugetul curat.

Pictura 4
Primul tablou din aceast  a doua serie, care este 

numit Adora ia p storilor, a fost pictat de Georges de La 
Tour între 1644 i 1649. În prezent se g se te la Muzeul 
Louvre din Paris. Oricât m-a  str dui, nu pot furniza o 
descriere mai bun  a tabloului decât François Solesme în 
cartea sa despre Georges de La Tour, motiv pentru care 
redau în cele ce urmeaz  aceast  prezentare cât mai  del.

Scena con ine mai multe persoane care stau strâns 
grupate în jurul Pruncului. Aceast  ”înghesuire” în jurul 
lui Isus confer  ansamblului o mare for , semni  ca ii 
profunde. La prima vedere scena pare static  îns , dac  
rote ti privirea urm rind fe ele personajelor, orientarea 
privirilor, jocul mâinilor, scena se anim !

Isus este centrul spre care se orienteaz  toate pri-
virile, El este chiar centrul luminos, mai puternic decât 
lumânarea mascat  de mâna lui Iosif. Isus r spânde te 

lumina pe rochia Mariei dându-i  str lucire. Astfel, 
Pruncul i Mama Lui sunt persoanele cele mai pline de 
lumin , centrul de greutate ”luminos”. Întâlnim aici un 
simbol frecvent în pictura sec. XVII. Lumina r spândit  
de Prunc i de Mama Sa sunt de la sine în elese deoa-
rece Isus este Lumina lumii, iar Mama Lui are un loc 
privilegiat în istoria R scump r rii noastre prin Fiul Ei. 
Mielul care se strecoar  între Fecioara Maria i p stor ne 
reaminte te c  acest Prunc luminos este Mielul lui Dum-
nezeu care ridic  p catele lumii. 

Privirea lui Iosif a intit  asupra Mariei i a p s-
torilor este privirea unui om care în t cere îi face pe cei 
veni i martori ai comorii f r  pre  care este în fa a lor. 
El înt re te acest lucru prin cl tinarea leger  a capului. 
În fa a lui Iosif, care p ze te cu mâna lumina dat  de 
 ac ra pl pând  a lumân rii, se a   Maria, închis  în 

sine, s-ar putea spune r nit , cufundat  într-o medita ie 
profund , cu privirea  xat  undeva în dep rtare, departe 
de grup. Ea, aleasa, scruteaz  viitorul, este deja acolo. 
Fa a ei spune c  voin a lui Dumnezeu trebuie s  se înde-
plineasc , c  întrevede durerea, durere pe care o accept  
smerit , nu mai pu in decât gloria clipei prezente.

Adora ia p storilor, aprox. 1645, ulei pe pânz , Georges de 
La Tour

Siguran  calm , solicitudine i respect se pot 
citi pe fa a r ncii. Privirea ei spune c   îl recunoa te 
drept st pân pe noul n scut. Acela i lucru se petrece i 
cu p storul care ine toiagul i care gânditor, p r se te 
asprimea inutei, transformând asprimea în afec iune 
naiv , ceea ce pare s  spun  i botul mielului care se 
i e te între p stor i Fecioar . Cel mai emo ionant este 
p storul din planul secund cu gestul s u timid de a se 
descoperi în fa a Pruncului, dorin a de a vedea mai 
mult i de a   primit în grupul adoratorilor. Toate  zio-
nomiile se aseam n  cumva, pentru c  pe to i îi apropie 
o speran  nea teptat . Încheierea prezent rii este deo-
sebit de inspirat : ”Adora ia p storilor are ceva dintr-
un cor ale c rui voci se topesc într-o t cere în  c rat ”

Georges Dumesnil de La Tour, cunoscut sub for-
ma simpl  Georges de La Tour s-a n scut în 1593 în 
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Vic-sur-Seille, localitate situat  în ducatul de Lorena 
din acel timp. A murit la Lunéville un ora  din acelea i 
inut. Artist situat spiritual la con  uen a culturilor nor-

dice, italian  i francez , La Tour a fost un observator 
profund al realit ii cotidiene. Pasiunea sa pentru jocu-
rile de umbr  i lumin  l-a a ezat în grupul celor mai 
originali continuatori ai lui Caravaggio.

Pictura 5
Tabloul Adora ia p storilor este opera lui Cor-

reggio. Atmosfera lui este total diferit  deoarece pictorul 
a urm rit s  ilustreze în mod conving tor Bucuria stârnit  
de Na terea lui Mesia. Correggio este pseudonimul pic-
torului italian Antonio Allegri care s-a n scut în or elul 
Correggio din provincia Reggio Emilia. Tabloul a fost co-
mandat la 24 octombrie 1522 de c tre Alberto Pratonieri 
pentru capela familiei închinat  Na terii Domnului din ba-
zilica San Prospero din ora ul Reggio Emilia. Finalizarea 
picturii a coincis cu terminarea lucr rilor de construc ie a 
capelei i inaugurarea ei în anul 1530, deoarece pictura era 
tablou de altar de dimensiuni mari (256cm x 188cm). 

 Adora ia p storilor, tablou de altar, ulei pe lemn, Correggio, 
1528-1530

Aici lumina iradiaz  de la Pruncul Isus, punând 
în valoare personajele, norii i vârtejul de îngeri. Fe-
meia din grupul celor veni i s -L vad  pe noul n scut, 
anun at de îngeri, este surprins  de lumina iradiat  de 
Prunc, schi ând cu mâna stâng  surpriza i mirarea. 
Este încântat , curioas  i prive te cu drag Fecioara ca-
re-l ine-n bra e pe Isus cu o mare ging ie i dragoste. 
Aici Fecioara Maria nu se a   îngenuncheat , în postu-
r  de adora ie, este o mam  care î i prive te copilul cu 
dragoste i încântare. i fe ele celor doi p stori a  a i 
în dialog exprim  încântare i mirare. Mielul adus de 
ei nu este prezent ostentativ, pentru a dirija gândurile 
spre Patima lui Isus, se a   la picioarele p storilor, în 
zona obscur . Câteva raze îi cad pe cap, dezv luin-
du-i prezen a. Sfântul Iosif se a   în planul secund al 
compozi iei, fa a îi este luminat  difuz. Deasupra capu-
lui s u cerul este iluminat de aurora care veste te înce-

putul unei noi zile, începutul unei lumi noi... 
Este unul dintre cele mai reu ite tablouri ale lui 

Correggio, cel mai imitat. A r mas un secol în locul s u 
din capel  i a fost admirat de Vasari. În 1640 a fost 
cump rat de Francesco I de Este i p strat în colec iile 
ducale de la Modena. Tabloul a fost vândut în 1740 de 
c tre Francesco III de Modena prin ului elector de Sa-
xonia, August III. De atunci tabloul este conservat la 
Dresda în Gemäldegalerie Alte Meister.

REGII-MAGI  DE  LA  R S RIT  
SE  ÎNCHIN   ”ÎMP RATULUI  IUDEILOR”

Pictura 6
Adora ia Magilor realizat  de Albrecht Dürer în 

1504 este o pictur  în ulei pe un panou de lemn având di-
mensiunile de 114cm x 99cm, p strat  azi la Galeria Uf  zi 
din Floren a. Scena închin rii magilor se petrece în aer liber, 
ziua, într-un peisaj dominat de ruine, cu detalii numeroase în 
planul secund. Astfel el insist  pe tema continuit ii leg turii 
cu lumea clasic  i reînoirea ei operat  de cre tinism. Fecioa-
ra Maria îl prezint  pe Isus unui rege-mag îngenunchiat, a  at 
într-o profund  admira ie a Pruncului Isus c ruia îi prezint  
o caset  cu daruri. În spatele s u se a   în picioare al doilea 
rege-mag, un autoportret reu it al pictorului, care-i aduce i 
el un omagiu lui Cristos-Rege. Al turi se a   un al treielea 
rege-mag cu tenul închis la culoare. Execu ia minu ioas  a 
vaselor care poart  darurilor re  ect  familiaritatea lui Dürer 
cu bijuteriile, tat l s u  ind un maestru bijutier.

Adora ia Regilor-Magi, ulei pe lemn, 1504, Albrecht Dürer

Con inutul tabloului, activit ile din planul se-
cund (un eventual turnir), conduc la ideea c  tabloul 
nu a fost destinat unui altar, ci mai mult pentru a sugera 
echilibrul dintre valorile cre tine i cele umaniste.

Fie ca tablourile vizionate s  v  aduc  bucurie 
în su  ete. Exist  multe lucruri frumoase în jurul nostru 
care ne pot ajuta s  ne p str m echilibrul i Credin a 
chiar i atunci când suntem înconjura i de r utate i 
absen a respectului fa  de Înv tura lui Isus Cristos. 
C uta i-le i bucura i-v  când le g si i!
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Monument la Vintere
Dup  un efort sus inut de mai bine de un an, zi-

lele trecute a fost montat pe dealul de la Vintere monu-
mentul dedicat eroilor neamului românesc, martirilor i 
m rturisitorilor credin ei catolice, monument ridicat la 
ini iativa p rintelui paroh Florin Jula, a Parohiei Vin-
tere, a Asocia iei Episcop Vasile Aftenie, precum i a 
unor binef c tori care au dorit s -l pream reasc  pe 
Dumnezeu în acest mod. Astfel, comunitatea care l-a 
d ruit pe Preas  n itul Iuliu Hir ea, episcop de Oradea, 
onoreaz  acum eroii întregului neam, dar i cei care au 
p strat nestins   ac ra credin ei str mo e ti catolice. 

Monumentul sub form  de cruce luminoas  are 
în l imea de 14 metri (2 m soclul din beton i 12 m 
crucea propriu-zis ) i o greutate de 10 de tone,  ind 
vizibil de la o distan  de aproximativ 30 de km. Pentru 
a face posibil  ridicarea monumentului a fost necesar  
mai întâi amenajarea unui drum de aproape 900 m. Ur-
meaz  ca într-o a doua etap , când vor   i alte resurse 
la dispozi ie s  se  nalizeze i instala ia electric  care 
va lumina i va pune în eviden  monumentul mai ales 
pe parcursul nop ii. 

Acest monument face parte dintr-un ansamblu reli-
gios mai larg care va cuprinde între altele i Calea Crucii 
care va   amenajat  pe dealul de la Vintere, proiect care 
va   demarat anul viitor, dorindu-se ca acest loc s  devin  
unul de rug ciune pentru credincio ii întregii eparhii i nu 
numai. Tot anul viitor va   demarat  înfrumuse area pei-
sagistic  a terenului aferent monumentului. 

Cei care doresc s  contribuie la  nalizarea aces-

tui monument care s  aminteasc  de jertfele înainta i-
lor sunt ruga i s -l contacteze pe preotul paroh Florin 
Jula, astfel încât s  putem participa cu to ii, cât mai cu-
rând la s  n irea monumentului. 

Întreaga comunitate din Vintere a mul umit Bu-
nului Dumnezeu, Preacuratei Fecioare Maria, Sfântului 
Anton, S  ntei Rita i Arhanghelilor Mihail i Gavril 
pentru aceste daruri, rugându-i ca i pe viitor s -i bine-
cuvânteze cu alte împliniri spirituale.

Consiliul Parohial

Noi membri în Reuniunea Marian
Dup  primul pas f cut în anul care a trecut prin 

reîn  in area Reuniunii Mariane, o nou  parte din cre-
dincio ii Parohiei Greco-Catolice Olosig din Oradea 
au optat pentru a li se al tura mariani tilor mai vechi. 
Astfel, în Duminica a XXVI-a dup  Rusalii, în urma 
S  ntei Liturghii celebrate în biserica „Sf. Mucenic 
Gheorghe”, sub prezidiul Doamnei Ana-Maria Fischer 
- pre edinta Reuniunii Mariane “Mama În elepciunii” 
din aceast  parohie i sub îndrumarea p rintelui paroh 
Eduard-Felician Fischer – spiritualul Reuniunii, au fost 
primi i al i apte noi membrii care i-au asumat angaja-
mentul fa  de Preacurata Fecioar  Maria. 

Prin ritualul primirii membrilor în Reuniunea 
Marian  se cere exprimarea adeziunii totale fa  de 
Dumnezeu i Biseric , tr ind spiritul Evangheliei lui 
Cristos sub obl duirea Preacuratei. În fa a celorlal i 
mariani ti, aceste angajamente au fost public a  rma-
te de noii candida i, dup  care au primit binecuvânta-
rea Preacuratei Fecioare Maria: “Cu blândul Isus, s  
V  binecuvânteze Fecioara de sus!”, dup  care le-au 
fost conferite pe rând insemnele speci  ce: medalia cu 
chipul Preacuratei Fecioara Maria, rozarul ca simbol 
general al rug ciunii mariane i diploma speci  c , ur-

mând a   declara i membrii ordinari cu drepturi i obli-
ga ii depline.

Atotputernicul i Bunul Dumnezeu, pentru rug -
ciunile i prin mijlocirile Preacuratei Fecioare Maria, 
s  trimit  din ceruri bincuvântarea Sa atât peste mem-
brii Reuniunii Mariane “Mama În elepciunii”, cât i 
peste to i mariani tii de pretutindeni!

Pr. Eduard Felician FISCHER
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Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2016
IANUARIE

Universal : Pentru ca dialogul sincer dintre b rba i i femei de religii diferite s  aduc  roade de pace i 
dreptate. 

Pentru evangelizare: Pentru ca prin dialog i caritate fratern , cu harul Spiritului Sfânt s  se dep easc  
diviziunile dintre cre tini. 

Peste 300 de persoane au luat parte, în sala festi-
v  „Matei Corvin” a unui hotel din Gyula, la festivit -
ile organizate cu prilejul zilei na ionale a României, 1 

decembrie, de c tre Consulatul General al României la 
Gyula, sub conducerea Excelen ei sale domnului Flo-
rin Tranda  r Vasiloni, consul general.

Dintre o  cialit ile din sfera religioas  care au 
onorat aceste manifest ri, men ion m pe PS episcop Si-
luan, împreun  cu numero i preo i i diaconi din cadrul 
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria (EORU). Au 
fost prezen i la recep ie IPS Ioan, Mitropolitul ortodox 
al Banatului i PSS Sofronie, episcopul Oradiei, fost 
episcop al EORU, pr. Gavril Buboi, protopop greco-ca-
tolic de Oradea, Petric  Cre u, pastorul Bisericii Baptis-
te din Micherechi, al turi de al i reprezentan i ai cultelor 
neoprotestante de expresie român  din Ungaria.

Au fost prezen i domnul Ambasador Alexandru 
Victor Micula i al i reprezentan i ai Ambasadei Româ-
niei la Budapesta, Florin Tranda  r Vasiloni, consulul 
general al României la Gyula, domnul Ioan Fodoreanu, 
consul general la Szeged, doamna Gabriela Matei, direc-
torul Institutului Cultural Român din Budapesta, domnul 
Mihály Zalai, pre edintele Consiliului Jude ean Békés, 
Tolnai Pétér, vicepre edintele Consiliului Jude ean Békés, 
Tiberiu Iuhasz, pre edintele Autoguvern rii pe ar  a Ro-
mânilor din Ungaria (A RU), prof. Gheorghe Petru an, 
pre edintele Autoguvern rii Române ti în jud. Csongrad, 
Eva Iova imon, directorul s pt mânalului „Foaia Româ-
neasc ”, Delia Covaci, directorul s pt mânalului „Croni-
ca”, Maria Gurz u Czégledi, directorul Liceului „Nicolae 
B lcescu”, din Gyula, pr. Aurel Becan i tefan Oroian, 
membrii ai prezidiului Uniunii Culturale a Românilor din 
Ungaria), precum i primarii Maria Kalcso (Chitighaz), 
Istvan Mokan ( ercad), Janos Marjai (B tania), Nagy 
Bela (Medgyesegyhaza), Kecskés Gyula (Pocei). Din 
România au fost prezen i Petru Antal, primarul ora ului 
Pecica (Arad) i al i primari din zona de grani .

Au fost prezen i la manifestare reprezentan i ai 
mediului universitar din Arad i Oradea, printre care 
amintim pe prof. dr. Ioan Radu, prorectorul Universit ii 
“Aurel Vlaicu” din Arad i prof. dr. Aurel Ardelean, rec-
tor fondator al Universit ii de Vest “Vasile Goldi ” din 
Arad, care a conferit cu aceast  ocazie consulului gene-
ral Florin Vasiloni, „Diploma de onoare” a Universit ii.

Au fost prezen i Stefan Dano, consulul general 

al Slovaciei la Bekescsaba, Veress Gabriella, prim pro-
curor al Jud. Bekes, Edit Pocsaj, prim procuror al jud. 
Hajdu-Bihar, Zoltan Polyak, Tibor Tibor, comandan-
tul IPJ Bekes, comandantul ISU jude ean Bekes, al i 
reprezentan i ai poli iei, procuraturii i altor institu ii, 
din Ungaria i România, pre edin i ai Autoguvern rilor 
Române ti Locale, directori i numeroase cadre didac-
tice de la colile în care înva  copii românilor din Un-
garia i al i numero i invita i. 

Au participat la aceast  manifestare reprezentan i 
ai mediului de afaceri, ai asocia iilor patronale i repre-
zentan i ai camerelor de comer , printre care amintim pe 
Janos Takacs, pre edintele Camerei de Comer  româno-
ungare; Janos Rac, secretarul sec iunii maghiaro-române 
din cadrul Camerei de comer  a Ungariei, Marin Cri an, 
pre edintele Patronatului Român,  liala Arad.

Manifestarea a debutat cu întâmpinarea oaspe ilor 
de c tre domnul Florin Tranda  r Vasiloni, consul general 
i familia. A urmat intonarea imnurilor na ionale ale Un-

gariei i României i alocu iunea consulului general. (...)
Manifestarea a continuat cu un bogat program 

artistic, de muzic  clasic  i popular , oferit de Lavinia 
Drago , Stela Danciu i tân ra Pater Michelle din Ora-
dea, solista Doriana Talpe  i o forma ie de instrumen-
ti ti din Timi oara, precum i renumitul interpret de 
muzic  popular  Cornel Borza din Oradea, care printr-
o gam  larg  de cânt ri au împodobit acest eveniment 
românesc. În holurile hotelului, publicul prezent a pu-
tut admira i o expozi ie cu obiecte de art  tradi ional  
româneasc , prin sprijinul Universit ii de Vest Vasile 
Goldi , din Arad.

Recep ia o  cial  oferit  de c tre Consulatul General 
al României la Gyula a oferit posibilitatea tuturor partici-
pan ilor, s  guste tradi ionalele bucate i vinuri române ti.

Ziua na ional  a României la Gyula, în Ungaria

www.egco.ro
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Anul Vie ii Consacrate – Congrega ia Fiilor Divinei Providen e - 
Don Orione

În Anul Vie ii Consacrate, Preas  n ia Sa Virgil 
viziteaz  comunit ile religioase conduse de c tre c lu-
g ri sau c lug ri e pentru a   împreun  într-un moment 
de rug ciune i mul umire adus  lui Dumnezeu, pentru 
marele dar pe care Episcopia de Oradea îl are prin ei, ei 
 ind lumini vii ale iubirii lui Dumnezeu a a cum spu-

nea Sfântul Ioan Sc rarul: „Precum îngerii sunt lumin  
pentru c lug ri, tot astfel i c lug rii, prin tr irea lor, 
trebuie s   e lumin  i pilde vii pentru to i cre tinii”. 

În duminica a 26 a dup  Rusalii a bogatului care 
i-a rodit arina, Preas  n ia Sa a vizitat comunitatea 
Don Orione, care î i desf oar  activitatea în Oradea.

Sfântul Luigi Orione
Congrega ia Fii Divinei Providen e-Don Orione, 

a fost întemeiat  de Sfântul Luigi Orione.
Sfântul Luigi Orione s-a n scut pe 23 iunie 1872 

la Pontecurone (un sat din nordul Italiei) într-o familie 
modest . La 10 ani a intrat în M n stirea Fra ilor Ca-
pucini din Voghera-Italia de unde a fost demis în urma 
unei îmboln viri grave. 

A intrat apoi la Don Bosco (Sfântul Ioan Bosco) 
din Torino, bucurându-se de o rela ie privilegiat  cu 
P rintele Ioan Bosco. A continuat studiile în Seminarul 
Diecezan din Tortona, unde a i pus bazele Micii Opere 
a Divinei Providen e, deschizând prima comunitate pe 
când înc  era doar un seminarist.

i-a îndreptat la început aten ia spre voca ii la 
preo ie, mai ales pentru cei ce nu puteau s - i permit  
din punct de vedere economic. Apoi s-a ocupat de or-
fani i copii s raci, de victimele de r zboi i a diferite 
calamit i (marile cutremure din Avezzano i Messina).

Slujirea sa i-a îndreptat-o spre cei mai s raci 
dintre cei s raci. A fost condus mereu în slujirea sa de o 
dragoste mare fa  de Isus cel r stignit, fa  de Fecioa-
ra Maria, de Papa, dulcele Cristos pe p mânt, dorind 
mereu mântuirea tuturor su  etelor. Anime!Anime! 
(Su  ete! Su  ete!)

Azi, Congrega ia „Don Orione” este r spândit  
în peste 30 de na iuni pe toate continentele. Desf oar  
cu prec dere un apostolat în rândul tinerilor i în spri-
jinul celor s raci.

În România, îi întâlnim pe Fiii Divinei Provi-
den e în Oradea, Bucure ti i Ia i.

Congrega ia Fiilor Divinei Providen e - Don 
Orione din Oradea în slujba credincio ilor, a tinerilor 
i a oamenilor nevoia i

În Comunitatea Fiilor Divinei Providen e - Don 
Orione din Oradea slujesc p rintele Mihai Fechet , 
care este i superiorul Comunit ii, p rintele Florian 
Gui i fratele Tiba Neculai Marius.

Comunitatea din Oradea i-a început activitatea în 
anul 1991 cu binecuvântarea Preas  n itului Vasile Hos-

su. La început s-a deschis un Oratoriu, un mic seminar, 
grupul Scout, iar în paralel s-a construit o coal  Liceul 
„Don Orione”. coala i-a deschis por ile în toamna anu-
lui 1995. Pentru mul i ani au fost doar elevi de liceu, iar 
din 2009 coala i-a deschis por ile spre toate ciclurile de 
înv mânt începând cu cei mai mici de la gr dini . Azi 
înva  în coala noastr  530 ce copii i tineri. 

La Oratoriu sunt peste 100 de copii i tineri care 
provin i din alte coli. Coordona i de preo i i anima-
tori ei desf oar  diferite activit i (momente spiritua-
le, jocuri, ateliere, excursii, tabere, ac iuni caritabile, 
pelerinaje). 

La Scout deasemenea particip  foarte mul i copii 
i tineri, peste 120. Desf oar  activit i asem n toare 

oratoriului plus cele speci  ce Scoutului.
Din 2006 fra ii orionini au primit grija pastoral  

a credincio ilor din cartier, astfel s-a construit biserica 
parohial , care a fost s  n it  pe 23 mai 2010.

Din anul 2000 Comunitatea „Don Orione” a ini-
iat un pelerinaj pe jos de la imleul Silvaniei la Sighe-

tul Marma iei, în memoria tuturor celor ce au avut de 
suferit sub regimul comunist, în mod deosebit a Epi-
scopilor mor i în închisoarea din Sighet, la care partici-
p  copii i tineri din toate Episcopiile. 

Dincolo de diferitele forme de educa ie i activi-
t i, tuturor copiilor i tinerilor le este transmis  o sen-
sibilitate spre cei s raci, pentru care se adun  haine i 
alimente, dar mai ales aproape s pt mânal se merge la 
cei care tr iesc în mod propriu la periferia societ ii-la 
groapa de gunoi a ora ului.

Comunitatea din Bucure ti are un apostolat cu pre-
c dere caritabil. i-a deschis por ile spre cei s raci, aban-
dona i, bolnavi, b trâni i cu dizabilit i în anul 1994.

Comunitatea din Ia i i-a început activitatea în 
1998 cu un mic Seminar. Azi, pe lâng  seminar mai 
desf oar  activit i caritabile (câteva zeci de familii 
s race, dependen i de alcool) i educative (gr dini ).

Biroul de pres
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Anul Vie ii Consacrate – Congrega ia Surorilor Oblate 
Asump ioniste

Duminic  seara, 22 noiembrie a.c., Preas  n ia 
Sa Virgil s-a a  at în mijlocul Congrega iei Surorilor 
Oblate Asump ioniste, Comunitatea „Sfânta Cruce” din 
Oradea, pentru a celebra al turi de surori Slujba Vecer-
niei, în Anul Vie ii Consacrate.

P rintele Emmanuel d’Alzon
Surorile Oblate Asump ioniste au fost fondate de 

Venerabilul p rinte Emanuel d’Alzon i sora Emanuel-
Marie Correnson, la 24 mai 1865, în Fran a. Noi lucr m 
pentru a promova Împ r ia lui Cristos în noi i în lumea 
de ast zi, într-un scop misionar, ecumenic i caritativ.

Primele men iuni despre dorin a Asump ioni tilor 
de a veni în România sunt atestate în documente chiar 
din timpul vie ii fondatorului. P rintele D’Alzon evoca 
ideea fond rii unei comunit i la Bucure ti cu secretarul 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza în iulie 1862. El spu-
nea: «Un c lug r Asump ionist, bine preg tit i foarte 
pios, poate s   e trimis cu al i doi sau trei mai pu ini pre-
g ti i». Patru luni mai tâziu P rintele d’Alzon se gânde -
te s -l trimit  pe P rintele Victorin Galabert (1830-1885) 
la Bucure ti. P rintele Galabert cânt rind bine situa ia i 
punând-o în balan  cu alte localiz ri din Bulgaria i Tur-
cia ajunge la ideea c  e mai bine s  mearg  la Constanti-
nopol. Ideea lui era s  înceap  s  lucreze pentru unitatea 
Bisericii acolo de unde ea a început s  se destrame. Va 
ajunge la Constantinopol pe 20 decembrie 1862. Din 
acel moment ideea de a fonda la Bucure ti este l sat  de-
oparte. P rintele d’Alzon accept  alegerea f cut  i scria 
în ianuarie 1863: «Dac  nu mergem la Bucure ti s  ne 
oprim atunci la Constantinopol». Totu i situa ia întâlnit  
aici îi conduceau pe unii fra i s  se gândeasc  s  ajung  
la Bucure ti i s  dezvolte o misiune rodnic  în regiu-
ne. P rintele Galabert scria: «Am putea s  ne stabilim la 
Giurgiu i apoi la Bucure ti pentru a ne ocupa de români 
i apoi s  avans m spre bulgari».

Abia în 1903, Pr. Johannes Thibaut (1872-1938), 
asump ionist, reu e te s  ajung  la Bucure ti, «micul 
Paris din Orient». El viziteaz  i ia pulsul Bisericii lo-
cale, intr  în contact i cu ordinele religioase prezente. 
Episcopul locului, Xavier Hornstein, benedictin din El-
ve ia (episcop la Bucure ti între 1896-1905) i-a lansat 
verbal o invita ie P rintelui Thibaut c ci Biserica avea 
nevoie de preo i i de formatori, îns  o invita ie o  cial  
nu a ajuns niciodat .

Congrega ia Surorilor Oblate Asump ioniste din 
Oradea (Comunitatea „Sf. Cruce” Oradea)

Congrega ia este compus  din trei surori avân-
du-o superioar  pe sora Maria Tereza Z podeanu.

Congrega ia este prezent  ast zi în mai multe 
ri, pe toate continentele. Cea mai recent  comunitate 

a fost deschis  în China, pe 7 octombrie 2013. Dup  
noile structuri (modi  cate la ultimul Capitlul General 

în 2011), comunitatea face parte din Regiunea Româ-
nia, Continentul Europa. Regiunea noastr  este format  
din 8 comunit i situate în: Bucure ti, Bac u (centru, 
Izvoare i Bara i), Satu Mare, Oradea, Moscova i 
Plovdiv.

Prima comunitate de Oblate Asump ioniste a 
fost fondat  la Beiu , în 1925, în Biserica Greco – Ca-
tolic  i a activat pân  în 1948, an în care a început 
prigoan  i s-a încercat des  in area acestei Biserici. În 
1993, dup  câ iva ani de la c derea regimului comu-
nist, s-a redeschis comunitatea la Oradea. 

La ora actual , comunitatea este format  din 3 
surori: Veronica DEMETER, Feliciana UNGURU i 
Maria-Tereza Z PODEANU. Misiunea comunit ii 
este de a descoperi i tr i tradi ia i spiritualitatea ori-
ental  în Biserica Greco - Catolic .

Surorile au misiuni diverse,  ecare având un 
apostolat în exteriorul comunit ii. 

Sora Veronica, lucreaz  ca voluntar la Caritas 
Eparhial Oradea. 

Sora Feliciana este asistent social i lucreaz , de 
luni pân  vineri, cu persoane cu dizabilit i (sindromul 
Down, autism, etc.) la Centrul de zi „Iedera”. La sfâr it 
de s pt mân , Sr. Feliciana este implicat  i în Paro-
hia “Maica Domnului”, unde slujesc Fra ii Franciscani. 
Sâmb ta face catehez  cu copiii din grupul „Dominic 
Savio”, iar duminica anim  Sf. Liturghie a copiilor. 

Sora Maria-Tereza lucreaz  la Administra ia Li-
ceului i a Seminarului Teologic Greco - Catolic. 

“Fiecare, acolo unde suntem, sus inute de 
harul lui Dumnezeu, ne str duim s -l slujim în se-
menii no tri, cu iubire i generozitate pentru mai 
marea slav  i laud  a Sa”.

Deviza Surorilor Oblate Asump ioniste este: Vie 
Împ r ia Ta!, Iat -m , trimite-m !

Biroul de pres
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(continuare în pag. 15)

Anul Vie ii Consacrate: Congrega ia Surorilor Maicii Domnului
Congrega ia Surorilor Maicii Domnului din Ca-

rei a fost vizitat  de Preas  n ia Sa Virgil Bercea, mier-
curi pentru momentul de medita ie i rug ciune împre-
un  din cadrul Anului Vie ii Consacrate.

Congrega ia Surorilor Maicii Domnului
Congrega ia Maicii Domnului a fost întemeiat  

la Blaj, la 2 februarie 1921 de c tre Mitropolitul dr. Va-
sile Suciu care, prin decretul 506/1921 declara în  in-
at  prima congrega ie feminin  din Biserica Român  

Unit  cu Roma greco-catolic . 
Înc  de la început Înalt Preas  n ia Sa Vasile Suciu 

a conceput astfel scopul i misiunea surorilor din aceast  
congrega ie apostolic : «o institu ie chemat  s  concur-
g  (…) în cea mai larg  m sur  la rezolvarea problemei 
mari i ardente de a apropia Neamul nostru cât mai mult 
de Domnul prin credin  vie.». (…)«sper m ca aceast  
Congrega ie religioas  de surori s  prind  r d cini adân-
ci în Biserica noastr  greco-catolic  român  i s  cores-
pund  scopului care i-a fost asignat: educa ia copilelor 
înainte de toate»; «membrele ei s  se dedice cu su  et i 
inim  nevoilor i necesit ilor acestei Biserici». 

Înaltul Arhiereu î i încheia documentul de înte-
meiere punând „aceast  prim  Congrega ie român  sub 
scutul Preas  ntei de Dumnezeu N sc toare i Pururea 
Fecioare Maria” i “în n dejdea c  dragostea primelor 
membre ale Congrega iei îi va ti da tot ce se cere pen-
tru dezoltarea i în  orirea ei”.

Înalt Preas  n ia Sa dorea s  în  in eze o m n s-
tire dup  modelul congrega iilor apostolice apusene. 
Pentru a face acest lucru, a cerut ajutorul câtorva surori 
românce care au fost formate în congrega ii apostolice 
latine. Prima care a r spuns a fost sora Febronia Mure-
an,  ic  de preot greco-catolic, format  în Congrega-
ia Franciscanelor s race având casa mam  la Maller-

sdorf – Bavaria. 
Preacuvioasa Maic  Maria So  a Ileana Mure an – 

superioara general  a Congrega iei în perioada 1947 – 1993
Preacuvioasa Maic  Maria So  a – Ileana Mu-

re an, s-a n scut la 24 decembrie 1910, în localitatea 
Some eni, jud. Satu-Mare.

În 1934 a fost înve mântat  la Blaj, în Congre-
ga ia Maicii Domnului (CMD), de c tre Preacuvioasa 
Maic  Febronia Mure an, prima superioar  general  a 
Congrega iei. 

Maica So  a a f cut voturile temporare (pe trei 
ani) la 20 iulie 1936, la Blaj, iar la 8 septembrie 1939 a 
f cut profesiunea perpetu  (voturile pe via ), tot la Blaj.

A fost superioar  a comunit ii surorilor de la 
Institutul Recuno tin ei în Blaj, apoi a fost superioar  
local  a comunit ii surorilor de la Gr dini a i coala 
Primar  „Maica Domnului” ( coala Bob) din Cluj,  -
ind i înv toare la clasele primare.

În iulie 1947 a fost aleas  superioar  general  a 

CMD. A r mas cu aceast  misiune pe tot timpul anilor 
de persecu ie comunist . Între anii 1990-1992 a preg -
tit documenta ia pentru primul Capitul General de dup  
„ie irea la lumin ”. Acesta s-a desf urat la Blaj în iu-
lie 1993, moment în care, Preacuvioasa So  a a predat 
aceast  misiune i responsabilitatea refacerii CMD su-
perioarei generale nou aleas , în persoana unei surori 
din genera ia mai tân r , respectiv Consiliului nou ales.

Pe timpul perioadei de persecu ie, Maica So  a 
a trecut prin mai multe perioade de deten ie, însumând 
în total, circa opt ani «petrecu i prin diferitele închisori 
ale Securit ii i penitenciare din ar ». 

Într-o prim  perioad : 1949 - 1951, Maica So-
 a a trecut prin domiciliu for at, apoi a fost arestat  i 

anchetat , supus  la interogatorii în zona Bucure ti – 
Malmaison, Ministerul de Interne, Jilava, Ghencea, de 
unde, în 1951 a fost trimis  cu domiciliu for at la «Mai-
cile catolice de la Timi ». În iunie 1954 i s-a ridicat 
domiciliul for at i a putut s  mearg  în propria familie. 
Mama dânsei locuia la Some eni, iar sora mai mare la 
Carei i amândou  erau bolnave i în vârst . S-a stabilit 
la Carei, pentru a le îngriji, dar i pentru c  avea i posi-
bilitatea de a participa la Sf. Liturghie romano-catolic .

Dup  amnistia general  din 1964 i dup  rezolva-
rea situa iei cu documentele de identitate la Craiova, de 
unde fusese arestat , Preacuvioasa So  a s-a stabilit cu 
domiciliu obligatoriu la Carei. Aici a r mas pân  în 1987, 
când a venit la Cluj, într-un apartament al Sr. Antonina 
Gherghel, întâi provizoriu, iar treptat, s-a mutat de  nitiv. 
În perioada de edere la Carei, mai întâi a petrecut un 
timp de refacere cât de cât a s n t ii. Apoi a reluat în 
mod discret i cu mult  pruden  leg tura cu surorile. 
La începutul anilor ’70 a format grupuri de 2-3 copila i, 
cu care a început s  fac  ore de religie, în apartamentul 
dânsei sau la biserica romano-catolic . Între 1980-1987, 
dat  ind c  era mai pu in urm rit , dar nu f r  primejdii 
de diferite naturi, a întreprins drumuri în lungul i în la-
tul Ardealului, mai ales pe timpul verii, pentru a le ajuta 



15Decembrie 2015

(urmare din pag. 14)

Mesajul Cardinalului Parisulului André VINGT-TROIS

i înt ri pe surorile dispersate s  men in  aprins „focul 
voca iei” i al tr irii c lug re ti, asumându- i riscul de-a 
primi noi voca ii în clandestinitate.

A plecat la Casa Tat lui Ceresc la 11 noiembrie 
2003, de la M n stirea Maicii Domnului din Cluj, unde 
– cu mare bucurie - se mutase în octombrie 2002, v -
zându- i astfel un mare vis împlinit, prin mila Bunului 
Dumnezeu, acela de-a mai tr i, ca în tinere e, via a de 
m n stire împreun  cu surorile ei dragi. 

Preacuvioasa Maic  So  a Mure an, prin perso-
nalitatea ei discret , dar clar  i hot rât  în decizii, prin 
curajul cu care si-a îndeplinit misiunea de superioar  ge-
neral  a CMD, înfruntând persecu ia i anii grei de închi-
soare, prin devotamentul cu care s-a d ruit pentru binele 
Bisericii, al Congrega iei Maicii Domnului i al surorilor 
care i-au fost încredin ate, pentru aproape o jum tate de 
secol, pe care le-a iubit pân  la a- i risca libertatea i via-
a, r mâne o  gur  luminoas , c reia CMD îi datoreaz  

în mod deosebit, continuitatea existen ei sale i un drum 
sigur i în lumin , pe calea vie ii consacrate.

“Congrega ia Surorilor Maicii Domnului este, în 
Biserica Român  Unit  cu Roma, Greco - Catolic , un 
Institut religios de drept ponti  cal dedicat vie ii apos-
tolice” (Constitu ia CMD art.1). 

Congrega ia Surorilor Maicii Domnului din Ca-
rei este compus  din trei membre: sora Leonia Cornea 
care este i superioara Congrega iei, sora Albertina 
Grigor, sora Vincen ia Chi , 

Carisma surorilor este de a da m rire lui Dum-

nezeu, în Biseric , împ rt ind voca ia Preas  ntei Fe-
cioare Maria, primind în credin  misterul lui Cristos 
i d ruindu-l aproapelui. C utând s  tr iasc  unirea cu 

Cristos, surorile caut  prin via a lor apostolic  s  creas-
c   i ai lui Dumnezeu i s  apropie „neamul nostru cât 
mai mult de Domnul prin credin  vie” (cf. Constitu iei 
CMD art.2, 3 i 4).

Operele de apostolat ale surorilor sunt în particu-
lar: educarea copiilor i tinerilor, îngrijirea de bolnavi, 
orfani, b trâni i ajutorarea celor s raci.

Centrul de Zi pentru Copii colari Filiala Carei, 
se înscrie în apostolatul Institutului, constând în spri-
jin la înv are i supraveghere la teme pentru copii cu 
probleme colare care provin din familii a  ate în di  -
cultate.

Activitatea vizeaz  men inerea integr rii colare 
a bene  ciarilor prin sus inerea lor în îndeplinirea înda-
toririlor colare.

De asemenea, Centrul nostru ofer  copiilor be-
ne  ciari o mas  cald  de prânz furnizat  de Cantina de 
Ajutor Social Carei.

În acela i timp, Centrul desf oar  activit i re-
creative i de socializare, venind în sprijinul copiilor, 
urm rind i facilitarea interac iunilor sociale.

Prin tot ceea ce fac, surorile caut  s   e misiona-
re în orice împrejurare i loc de munc  pentru extinde-
rea Împ r iei lui Dumnezeu, urmând binele i mântui-
rea aproapelui. (cf. Const. CMD art.5).

Biroul de pres

Dragi prieteni,
În urma atacurilor tragice care au lovit Parisul 

i Saint Denis din ziua de vineri, 13.11. 2015, mesa-
jele de prietenie, compasiune i rug ciuni mi-au fost 
adresate de peste tot din lume.

Ele sunt atât de multe încât nu am putut r s-
punde  ec ruia într-un mod personalizat, dar am vrut 
s  v  mul umesc .

Aceste m rturii re  ect  rezonan a care a avut-o 
în lume aceast  dram , i ele arat  faptul c  întreaga 
noastr  umanitate a fost r nit  i se simte preocupat .

A a cum am avut ocazia s  spun catolicilor din 
Paris, care se confrunt  cu violen e, poate primim 
harul unei inimi tari i f r  de ur . Fie ca modera ia, 
temperan a i st pânirea de care am dat dovad  pân  
acum s  se con  rme în s pt mânile i lunile urm -
toare;  e ca nimeni s  nu se lase cople it de nebunie 
i ur .

Cu câteva zile înainte de intrarea noastr  în 
Advent, în care ne vom preg ti pentru a-L primi pe 
Prin ul P cii i a deschide Anul Sfânt al Milostivirii, 
Îi încredin m Domnului toate victimele, r ni ii i pe 
cei dragi, cerându-I s  fac  din noi artizani ai p cii 

i semne ale milostivirii divine. Nu trebuie s  renun-
m la pace dac  vrem s  construim dreptatea.

Arhiepiscop de Paris
+ André cardinal VINGT-TROIS
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Lansare de carte
Seminarul Teologic Greco Catolic a fost joi sea-

ra gazda unei lans ri de carte a p rintelui Raimondo 
Rudolf Salanschi, paroh la Vicenza în Italia, intitulat  
„Din istoria Eparhiei greco-catolice de Oradea. Gene-
z , integrare i devenire” i ap rut  la Academia Româ-
n . Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2014.

Volumul care este teza de doctorat a p rinte-
lui Raimondo, a fost prezentat de c tre Preas  n ia Sa 
Virgil Bercea, domnul profesor doctor al Universit ii 
Petru Maior din Târgu Mure , Cornel Sigmirean care 
a fost i conduc torul tiin i  c al tezei de doctorat i 
domnul profesor doctor Blaga Mihoc speciali ti în is-
toria modern  a Transilvaniei.

„Din istoria Eparhiei greco-catolice de Oradea. 
Genez , integrare i devenire” este o contribu ie la 
aprofundarea chestiunilor legate de formarea i activi-
tatea Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco Cato-
lic , de Oradea în primul secol al existen ei sale. Cartea 
este compusa din patru capitole. Primul capitol este 
dedicat Transilvaniei ca i spa iu al con  uen elor reli-
gioase, catolicism i ortodoxie, al doilea capitol Con-
ciliului de la Ferrara-Floren a, al treilea capitol dedicat 
unirii românilor cu Biserica Romei,iar ultimul capitol 
este dedicat unirii din nord vestul României, crez i ac-

iune i primului secol al existen ei Episcopiei Greco 
Catolice de Oradea.

Lucrarea este a a cu domnul academician pro-
fesor Ioan Aurel Pop, rectorul Universit ii „Babe  
Bolyai” o numea în cuvântul c tre cititor de la începu-
tul lucr rii: „o lucrare de istorie ecleziastic , una care 
lumineaz  pentru prezent trecutul atât de vitregit al Bi-
sericii Române Unite cu Roma, dar i memoria colecti-
v  a poporului român în ansamblu”.

Biroul de pres

Noul Nun iu Apostolic în România

Sfântul Scaun a numit noul Nun iu Apostolic 
pentru România în persoana Arhiepiscopului Miquel 
Maury Buendia.

Excelen a Sa s-a n scut la Madrid în 19 noiem-
brie 1955. A ob inut licen a în Teologie Dogmatic  la 
Universitatea din Salamanca (1985) i doctoratul în 
Drept Canonic la Universitatea Ponti  cal  San Tomma-
so, din Roma (1987).

A intrat în Serviciul diplomatic al Sfântului Sca-
un în iulie 1987, activând ulterior ca secretar la Nun ia-
turile Apostolice din Ruanda, Uganda, Maroc i Nicara-
gua (1987-1996), consilier la cele din Egipt, Slovacia, 
Macedonia i Irlanda (1996-2004), i din 2004 a lucrat 
în Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun, în Sec iunea 
pentru Rela iile cu statele.

În 2008 a fost numit Arhiepiscop titular de Ita-
lica i Nun iu apostolic în Kazahstan, Kârgâzstan i 
Tadjikistan, i consacrat episcop în iunie acela i an, în 
Bazilica Santa Maria Maggiore, din Roma.

Mons. Buendía vorbe te, în afar  de spaniol , 
limbile englez , italian , francez  i sloven .

Dorim Excelen ei Sale Arhiepiscop Miquel Ma-
ury Buendia, haruri de la Domnul în noua misiune pas-
toral  pentru poporul român.

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.

„Chem rii celei de sus, Mântuitorule, arat -l mo -
tenitor pe acesta ce cu credin  s-a mutat, primind rug -
ciunea cea din urm  a lacrimilor lui, Cel ce singur e ti 
f r  de p cat” (Cântarea a 3 a înmormânt rii preo ilor).

P rintele Ioan David a trecut la cele ve nice, 
 ind înmormântat luni, 30 noiembrie 2015, la Carei. 

Slujba înmormânt rii a fost s vâr it  de c tre Preas  n-
ia Sa Virgil Bercea al turi de p rin ii protopopi i pre-

o ii Protopopiatului Carei.
P rintele Ioan s-a n scut la 18 iunie 1931 în co-

muna Supuru de Jos din p rin ii Gheorghe i Floare. 
Liceul l-a f cut la imleul Silvaniei, dup  terminarea 
Liceului, pa ii sau îndreptat spre M n stirea Bixad 
unde a f cut noviciatul, iar dup  aceea a f cut armata 
timp de trei ani. S-a c s torit în anul 1966 cu Bighe Li-
via al turi de care a tr it 49 de ani. Dup  stagiul militar 
a fost preg tit în vederea preo iei de c tre Preas  n ia Sa 

A trecut la cele ve nice p rintele Ioan David

Cu mult drag le-am a teptat in duminica a-24-a  
dup  Rusalii a S  n ilor Arhangheli Mihail Gavriil i 
Rafail pe surorile Antonella, Gabriela i Mariapia în pa-
rohia noastr , unde dup  Sfânta Liturghie le-a prezen-
tat o scurta catehez  copiilor i credincio ilor despre 
misiunea lor în lume. Sora Gabriela ne-a vorbit despre 
chemarea pe care i-a f cut-o Domnul de a   c lug ri . 

Surorile fac parte din congrega ia „Surorile Mini-
me ale Reginei Purgatoriului” care a  primit de la Dum-
nezeu minunata datorie de a le aminti tuturor n dejdea în 
via a ve nic  i profunda uniune dintre noi i to i cei care 
ne-au precedat. Congrega ia a fost în  in at  la Torino, 
Italia, în 1881 de c tre Fericitul Francesco Faà di Bruno.

La sfâr itul catehezei ne-am retras la un ceai 
cald unde, împreun  cu surorile, unde am convenit ca 
în vara anului viitor s  organiz m în satul nostru o ta-
b r  de var  pentru copiii satului.

A  dori s  aduc mul umire credincio ilor care au 
adus daruri surorilor  i s-au implicat ca aceast  dup  
amiaz  s   e una rodnic  în Domnul. Mul umim de 
asemenea din su  et si surorilor pentru ca au venit în 
mijlocul nostru i Domnului pentru aceasta zi.

Pr. Bogdan TORJOC

Vizita surorilor din Beius în parohia Sititelec

Iuliu Hir ea  ind hirotonit 
în anul 1973. P rintele a 
contribuit la construirea 
Bisericii din T nad i a 
capelei spital din Carei. 
Fiul p rintelui Ioan este 
tot preot, p rintele Mihai 
 ind preot în Cesena i 

Forli (Italia).
Dumnezeu s -i 

fac  parte de odihna cea 
ve nic , în corturile drep-
ilor s -l a eze i în sânul 

lui Avraam s -l odihneas-
c !

Biroul de pres
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În ajun de Sântul Nicolae, scriitorul i eseistul Ioan 
F. Pop a primit premiul Uniunii Scriitorilor din România 
–  liala Arad. Festivitatea de premiere a celor mai bune 
produc ii editoriale (din anul precedent) ale scriitorilor din 
 liala Arad a Uniunii Scriitorilor din România a avut loc 

sâmb t , 5 decembrie, la Cafeneaua ,,Boeme” din Arad.
Or deanul Ioan F. Pop a fost r spl tit pentru 

cartea sa de eseuri i cogita iuni, ,,Marginalii la o ab-
sen ”, ap rut  la Editura Galaxia Gutenberg din Tîr-
gu L pu  în 2014.

Autorul or dean se a   la al doilea premiu pri-
mit din partea Uniunii Scriitorilor din România, Fili-
ala Arad, primul  ind acordat pentru cartea „Poemele 
poemului nescris”.

Semnatar a zece c r i – poezie, jurnal, studii i 
eseuri,  lozo  e -, toate eviden iate de critica de specia-
litate, Ioan F. Pop este o prezen  discret  în spa iul cul-
tural. „Marginalii la o absen ”este o sum  de medita ii 
pe marginea mai multor absen e, de la cele biogra  ce la 
cele de ordin meta  zic, un mod de a privi lumea chiar din 
marginalitatea sa. Sunt trecute prin  ltrul gândirii proprii 
cele mai di  cile teme i concepte  loso  ce: temporalita-
tea, nimicul, moartea, sensul vie ii, rela ia cu Dumnezeu, 
miri  cul i abjec ia  in rii etc.

„«Marginalii la o absen »e o carte construit  în 
timp, inspirat  de poezie, de lecturile teologice i  loso  -
ce ale acestui autor singular în felul s u de a scrie i chiar 
în modul de via  mai la marginea lumii literare, departe 
de zbaterile sterile ale a  rm rii de sine. Tr ie te i scrie 
la Oradea, unde î i permite luxul de a   relativ liber i 

Ioan F. Pop, premiul Uniunii Scriitorilor 

independent, nedorindu- i neap rat glorie i recunoa tere 
(…) Cele mai importante teme sînt pentru Ioan F. Pop cele 
clasice, vechi de cînd lumea, pe care contemporaneitatea 
le uit  în general, sau se face c  le uit , în goana dup  nou, 
dup  mode ori nonconformisme deja uzate. Noncoformist 
cu adev rat este totu i Ioan F. Pop cînd ia de la cap t ide-
ile i datele umanit ii, le regînde te pe cont propriu i le 
reformuleaz . Rezult  un text dens, foarte personal, care 
îl poate pune pe gînduri pe cititor, îl invit  la dialog,  e 
empatic,  e polemic, o miz  a oric rei c r i de re  ec ii”, 
scria Georgeta Dr ghici în Jurnal literar.

Ziua Marii Uniri a fost s rb torit  la Boc a
Satul lui Simion B rnu iu s-a adunat mar i, 1 de-

cembrie, pentru a participa la un moment omagial dedicat 
Zilei Na ionale a României. Evenimentul s-a desf urat 
la Biserica Greco-Catolic  din localitate, unde, începând 
cu ora 16.00, au avut loc rug ciuni de pomenire a eroilor 
care s-au jert  t pentru unitatea na ional  i o rug ciune 
de binecuvântare a lucr rilor de renovare a criptei în care 
se a   Simion B rnu iu i Alimpiu Barbolovici.

Dup  acest moment, au urmat alocu iunile în ca-
drul c rora au luat cuvântul istoricul Marin Pop, deputa-
tul Lucian Bode, prof. Sorin Boldea, dr. Liviu Gârbea, 
.a. La eveniment au mai participat preo i din Protopo-

piatele Greco-Catolice imleu Silvaniei i Zal u, al turi 
de protopopii acestora, cadre didactice din localitate, i 
nu numai, dar i oameni simpli din Boc a i din împre-
jurimi. La  nalul evenimentului, elevii înso i i de profe-
sori, au sus inut un scurt program cultural-artistic. 

Prin aceast  manifestare de la Boc a s-a realizat 
i o asociere cultural-istoric  între localit ile s l jene 

cu trecut în realizarea idealului de unire a Transilvaniei 
cu România, sub denumirea „4B Pro România” (Boc a 

– Simion B rnu iu, B d cin – Iuliu Maniu, Bobota – 
Corneliu Coposu i B se ti – Gheorghe Pop). Totodat , 
s-a vorbit i despre grupul de la Boc a care au inut vie, 
în perioada comunist , memoria lui Simion B rnu iu i 
ideea de patriotism, grup din care mai sunt în via  doar 
3 membri. Evenimentul a fost organizat de Parohia 
Greco-Catolic  Boc a, al turi de „Clubul de la Boc a”.

Ioana GALE

Crina DOBOCAN www.bihon.ro

Foto: www.aradon.ro
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Întâlnirea responsabililor pe probleme ecumenice
În ziua de 24 noiembrie 2015, la sediul Curiei 

Arhiepiscopale Majore din Blaj a avut loc întâlnirea 
responsabililor cu probleme ecumenice din eparhiile i 
diecezele catolice din România. 

Pre edintele acestei Comisii din cadrul C.E.R. este 
PSS Alexandru Mesian, episcop de Lugoj, iar eparhiile i 
diecezele catolice din România sunt reprezentate printr-
un membru, de obicei preotul responsabil cu ecumenis-
mul, desemnat de c tre  ecare ierarh catolic în parte. 

Pe ordinea de zi a acestei întâlniri au fost urm -
toarele teme: 

1. Prezentarea referatului privind starea Bisericii 
Catolice în raport cu celelalte confesiuni cre tine la ni-
vel mondial – redactat de c tre PSS Florentin, Episcop 
de Cluj-Gherla.

2. Raport ri referitoare la situa ia ecumenic  din  -
ecare diecez  i eparhie a Bisericii Catolice din România.

Dincolo de eforturile umane depuse de  ecare 
eparhie i diecez  catolic  din România pentru misiunea 

ecumenic  de reîntregire a unit ii cre tine, trebuie avut 
în vedere c  aceast  mare oper  este c l uzit  i va   re-
alizat  de c tre Spiritul Sfânt, ne  ind doar o ac iune pur 
uman , ci ea trebuie privit  ca f când parte din planul 
divin, la care Biserica particip  prin membrii s i. 

Pr. Alexandru PLO TINARU
Secretar

Necesitatea evident  a unui „dic ionar de titlu” 
ne îndrept e te i oblig  s  începem acest articol prin 
prezentarea a trei argumente l muritoare: 1. diferite 
asocia ii în cadrul Bisericii Greco-Catolice: AGRU, 
Reuniunea Marian , ASTRU etc., au obiective, roluri 
i ac iuni comune (apostolat laic, misionarism, carita-

te etc.) ceea ce permite programe, particip ri i ac iuni 
comune, asociative; 2. sde cele mai multe ori exist  o 
coresponden  a ac iunilor i bene  ciarilor, deoarece 
membrii AGRU sunt i mariani ti; 3. inter-asociativi-
tatea este conceptul care permite transferul de concep-
te i metodologii de la o asocia ie la alta, colaborarea 
acestora pentru o abordare i e  cien  adecvat .

O astfel de activitate inter-asociativ  s-a desf -
urat, în Protopopiatul Beiu , la Biserica „S  n ii Trei 

Ierarhi” din ora , în data de 28 noiembrie, când dup  
Sfânta Liturghie de la ora 9, concelebrat  de preo ii 
Tegze  Mihai, Ghiurc  Emil, Taichi  Marius, Slobod-
nic Iosif, Oprea Ionu  i Zima Zorel, s-a s vâr it o bi-
necuvântat  reculegere spiritual  animat  de p rintele 
Tegze  Mihai.

Tema prezentat  cu un pl cut aplomb pedagocic 
cu titlu „Rug ciunea apostolic ” a provocat nu numai 
interesul celor prezen i, dar i dorin a de a dialoga, de 
a medita asupra acestei probleme atât de importante în 
via a unui credincios.

Ascultându-l pe p rintele Tegze , care ne vorbi-
se i despre modul în care trebuie s  ne preg tim pentru 
rug ciune, am ad ugat multe exempli  c ri prezentate, 
propria noastr  experien  în rela ia noastr  cu Dum-
nezeu prin rug ciune. Întreaga reculegere spiritual  
a fost o adev rat  i binecuvântat  provocare pentru 

membrii AGRU i 
mariani tii din 
protopopiat, tri-
mi ându-ne c tre 
multiple p reri i 
auto-promisiuni, 
adunate în medi-
ta ie profund

Ne-am adus 
aminte de alocu-
iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus: „Ru-

g ciunea este o lupt  cu Dumnezeu” din 4.09.2014, 
prezentat  de revista „Vestitorul” din 27 aprilie 2014. 
„Aceast  rug ciune are nevoie de mult timp” a  rma 
Papa Francisc. Timpul nostru al laicilor este mai îm-
pr tiat spre cele lume ti fa  de cel al persoanelor con-
sacrate. Deci, rug ciunea trebuie s  o preg tim. S  ne 
gândim ceea ce cerem lui Dumnezeu, s  facem din ru-
g ciune „o negociere cu Dumnezeu, aducând argumen-
te” cum spune Papa Francisc. În rug ciune, s  vorbim 
cu Dumnezeu „asemeni unui dialog sincer între prie-
teni f r  a folosi cuvinte goale”. În felul acesta rug -
ciunea ne va „schimba su  etul”, ne face „s  în elegem 
mai bine cum este Dumnezeul nostru”.

Agapa cre tin , oferit  de membrii Reuniunii 
locale, înso itoare a acestei activit i a fost prilej de 
cunoa tere între credincio ii parohiilor reprezentate 
din tei, Beiu , Gr dinari i Petrani, i în acela i timp, 
prilej de a exprima aprecierile i mul umirea pentru re-
culegerile spirituale, care sunt din ce în ce mai prezente 
în via a spiritual  a Protopopiatul Beiu .

Ioan D R B NEANU

Activitate inter-asociativ  în Protopopiatul Beiu
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Centenarul na terii P rintelui
Pop Dumitru

(25 noiembrie 1915 – 25 noiembrie 2015)

Duminic , 22 noiembrie a.c. la biserica Greco-
Catolic  din comuna Nojorid, s-a s vâr it parastasul 
de pomenire al p rintelui Pop Dumitru,  u al satului 
Nojorid. N scut în anul 1915, i-a petrecut copil ria 
în satul natal, iar în anul 1937 s-a înscris la Semina-
rul Greco-Catolic din Oradea. Patru ani mai târziu, în 
anul 1941 sa c s torit cu Brata Doina So  a, so ia al -
turi de care va primi binecuvântarea a cinci copii. În 
perioada Dictatului de la Viena, tân rul seminarist a 
reu it s - i conving  superiorii c - i dore te preo ia, 
acum, mai mult ca oricând. Astfel în acela i an 1941, 
prin punerea mâinilor Episcopul martir Valeriu Traian 
Fren iu, a fost hirotonit preot in Catedrala Sfântul Ni-
colae din Oradea.

P rintele Pop Dumitru a fost instalat preot în 
parohia localit ii Cizer, jude ul S laj, parte a zonei 
etnogra  ce Mese . Aici a func ionat ca preot greco-
catolic în comuna Cizer i  lia Boianul Crasnei, din 
1 martie 1941 pân  la 26 octombrie 1948, când a 
primit de la Prim ria Cizer ordin scris c , dac  nu va 
trece la ortodoxie, în 24 de ore, trebuie s  p r seasc  
locuin a parohial .

În 28 octombrie 1948 a fost evacuat din casa 
parohial , împreun  cu întreaga familie: so ia i cei 
cinci copii. În perioada imediat urm toare, p rintele 
Dumitru a fost nevoit s  revin  la Oradea, ca urmare a 
pierderii parohiei. Sosit în ora ul de pe Cri ul Repede, 
sa instalat pentru o lung  perioad  la socrii s i, unde 
în ora  urmeaz  munci ocazionale. Ca s - i între in  
familia, a lucrat ca zilier în agricultur , la înc rcat i 
desc rcat de vagoane, apoi la diferite întreprinderi, ca 
mai apoi s  lucreze în construc ii, pe antier, tot ca 
muncitor necali  cat. În cele din urm , sa decis s  se 
transfere Inspectoratul de Stat în Construc ii la sec-
torul Drumuri i Poduri. În paralel, începând cu anii 
1965-1966, dup  ani de tergivers ri i interog ri la 
Securitatea Oradea, p rintele Pop Dumitru a fost l sat 
s  se înscrie la o coal  post liceal  la specializarea 
ajutor de farmacist, de unde a ie it la pensie în calitate 
de farmacist la “Centrofarm” Oradea.

inea leg tura cu oamenii din satul s u natal, 
participând al turi de familie la câteva deplas ri în 
Moldova bucovinean , la Sanctuarul marian din co-
muna Cacica. Dup  moartea p rintelui Coriolan T -
mâian, în anul 1971, în spiritul tradi iei ce o formase, 
de-a organiza un pelerinaj anual, fostul preot Pop Du-
mitru, cu grup restrâns, în jurul familiei, parc  scutu-
rat de team , a început s  frecventeze un alt Sanctuar, 
cel de la Radna din jude ul Arad.

În Oradea, la Parohia Sfânta Maria, în capela 
vechii m n stiri a franciscanilor capucini, în jurul 

preotului romano-catolic pentru limba român , se 
adunase deja, de mult timp, nenum ra i credincio i 
pentru ritul latin. Altfel spus, aici se a  a deja, o co-
munitate format . Acest lucru însemnând doar un 
pas, ca uneori, p rintele greco-catolic Pop Dumi-
tru s  devin  un om de n dejde pentru scaunul de 
spovada sau ministrant. O activitate permanent , în 
biserica Sfânta Maria, p rintele o va desf ura mai 
cu seam  dup  anul 1990. În aceast  capel , prime -
te scaunul de spovad , cel din dreapta fa  – unde 
deja oamenii îi cunoscuse buna comportare, impre-
sionant , dac  ne amintim de arest rile i judec rile 
ce le suportase în trecut. O  re extrem de r bd toare 
în scaunul de spovad , purta discu ii pl cute cu to i 
credincio ii, iar în restul zilei, în afara tainei spove-
daniei, era parc , schimbat în totul alt  persoan . 

Dintre întâlnirile p rintelui greco-catolic Pop 
Dumitru avute cu Episcopul martir Valeriu Traian 
Fren iu, vom reda o m rturisire care-i va caracteriza, 
probabil, pe to i preo ii bine întemeia i c tre harul 
preo iei, c ci to i se întreab  într-un zbucium interi-
or, asupra darului ministerului s u. Pe atunci, c tre 
sfâr itul anului 1939, tân rul Pop Dumitru, student la 
seminarul teologic din Oradea, se duce la Episcopul 
Fren iu, i-l consult  dac  este el oare preg tit s  de-
vin  preot, c ci nu este sigur. Un zbucium su  etesc 
îi macin  gândul i avusese nevoie de o cercetare 
proprie: “Prea S  n ite, nu tiu cum s  fac. S   u eu 
oare preot?” Atunci, Episcopul Fren iu, îi întinde un 
m r, i-i spune: “Du-te m nânc  m rul sta i dup  
ce l-ai mâncat te întorci la mine”. În câteva clipe, se 
întoarce tân rul Pop Dumitru, întrebat  ind de Epi-
scop: “Acuma ai chemare?” Iar în niciun moment de 
ezitare, tân rul seminarist r spunse: “Da. Amu am!” 

i pentru c  întradev r s-a bucurat de harul 
preo iei, s-a dovedit acest lucru, cu 14 zile înain-
tea mor ii sale, când la 16 ianuarie 2002, prime te o 
adres  din care deprindem: “Iubite P rinte, Am bu-
curia s  v  anun  c  Sfântul P rinte Papa Ioan Paul 
al II-lea v-a conferit titlul de “Prelat de Onoare al 
Sanctit ii Sale” în semn de apreciere i recunoa tere 
fa  de activitatea, sacri  ciul i d ruirea vie ii pentru 
Dumnezeu i Biseric .” Din p cate monseniorul Pop 
Dumitru nu s-a bucurat de conferirea diplomei i a 
însemnelor cu care a fost binecuvântat, pentru c  a 
murit cu numai o s pt mân  înainte de solemnitatea 
S  ntei Liturghii în care urma s   e f cut public darul 
decor rii sale.

Constantin DEMETER
 Carol POP 


