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Cristos a înviat!
Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu 

Roma, Greco-Catolic�, reunit la Blaj, îndeamn� pe 
� ecare cre�tin �i pe to�i oamenii de bun� credin�� s�-
�i exercite dreptul �i responsabilitatea de a participa 
la vot, pentru alegerile Europarlamentare din 7 iunie 
2009.

Cre�tinii trebuie s� aib� un rol activ �i esen�ial 
în redescoperirea “su� etului cre�tin al Europei”. De 
aceea, V� îndemn�m s� participa�i la alegeri �i s� acor-
da�i votul Dumneavoastr� acelor candida�i care pro-
moveaz� valorile demnit��ii umane, sprijin� familia �i 
respect� via�a; care promoveaz� binele comun, drepta-
tea bazat� pe adev�r �i solidaritatea cu cei lipsi�i; care 
promoveaz� pacea, valorile eticii cre�tine �i Crea�ia lui 
Dumnezeu.

Biserica Greco-Catolic� recunoa�te dreptul fun-
damental al oric�rui credincios �i responsabilitatea 
asum�rii unei opinii politice proprii, conform valorilor 
evanghelice �i propriei con�tiin�e.

Spiritul Sfânt, în lumina Învierii Domnului, s� 
trimit� harurile Sale peste � ecare dintre noi, pentru a 
da votul acelor candida�i care vor purta aceste valori în 
Parlamentul European.

† LUCIAN
Arhiepiscop Major

Declara�ia
Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite 

cu Roma, Greco-Catolic�,
privind alegerile europene din 4-7 iunie 2009

9 Mai 2009… Mult� Lumin�… Pelerini ce por-
nesc în rug�ciune de la închisoarea din Sighet spre Ci-
mitirul de la periferia ora�ului… Acolo unde se odih-
nesc - în morminte anonime - martirii… Mor�i pentru 
credin�a lor… S�mân�� c�zut� în p�mânt roditor… For-
�a noastr� de înnoire pe linia ascendent� a vie�ii… 

“Episcopii-n lan�uri cu crucea pe um�r,
ca Tine Isuse-s discipolii T�i: 
Apostoli în jertf�, chemare �i num�r
dar f�r� s� aib� vreun Iuda-ntre ei”… 
(Ioan Ploscaru, Episcop Greco-Catolic, Pentru 

Tine Doamne, Cruci de gratii).
Biserica Român� Unit� cu Roma (Greco-Catoli-

c�) îi comemoreaz� în � ecare an pe cei care au reu�it s� 
strige din t�cere, sperând în iubire, chiar �i atunci când 
durerea i-a cople�it… �i nu au tr�dat!…Astfel, Sfânta 
Liturghie, ponti� cat� de Arhiepiscopul Major Lucian 
Mure�an a fost o� ciat� împreun� cu Arhierei �i preo�i 
catolici din �ar� (Preas� n�ia Sa Ioan �i�e�tean, Prea-
s� n�ia Sa Vasile Biz�u, Preas� n�ia Sa Jeno Schonber-
ger, Monseniorul Florian Gui - vicar general de Ora-
dea, Monseniorul Simion Ilie� - vicar general de Baia 
Mare �i Monseniorul Ioan F�rca� - vicar mitropolitan). 

Celor aproape 100 de preo�i li s-au al�turat m�i-
cu�e �i c�lug�ri din diverse congrega�ii greco �i roma-
no-catolice din România �i Italia, precum �i diferite 
asocia�ii religioase, cum ar �  AGRU Maramure�. Au 
fost prezen�i peste o mie de pelerini, veni�i din întreg 
Maramure�ul (inclusiv din dreapta Tisei), din jude�ele 
învecinate sau din diferite col�uri ale ��rii.  (...)

Rug�m pe Bunul Dumnezeu s� ne trimit� Bine-
cuvântarea Sa! 

AGRU Maramure�
www.bru.ro

Pelerinaj la Sighet
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Anul Sacerdotal va începe în data de 19 iunie �i 
se va încheia la 19 iunie 2010. Decretul Peniten�ieri-
ei Apostolice, f�cut cunoscut mar�i 12 mai, precizeaz� 
modalit��ile pentru a dobândi indulgen�ele. Iat� textul 
Decretului semnat de Peniten�ierul Major, cardinalul 
american James Francis Stafford �i de Regentul depar-
tamentului de for interior, mons. Gianfranco Girotti:

Este iminent� ziua în care se vor comemora cei 
150 de ani de la pioasa trecere la cer a Sfântului Ioan 
Maria Vianney, Paroh de Ars, care aici pe p�mânt a 
fost un admirabil model de adev�rat P�stor în servi-
ciul turmei lui Cristos. Deoarece exemplul s�u este apt 
s�-i stimuleze pe credincio�i, în primul rând pe preo�i, 
ca s� imite virtu�ile sale, Suveranul Pontif Benedict al 
XVI-lea a stabilit ca, pentru aceast� ocazie, de la 19 
iunie 2009 pân� la 19 iunie 2010 s� � e celebrat în toa-
t� Biserica un special An Sacerdotal, în timpul c�ruia 
preo�ii s� st�ruie din ce în ce mai mult în � delitatea 
fa�� de Cristos prin pioase medita�ii, exerci�ii sacre �i 
alte opere potrivite. Aceast� perioad� sacr� va începe 
odat� cu solemnitatea Preas� ntei Inimi a lui Isus, zi de 
sancti� care sacerdotal�, când Suveranul Pontif va cele-
bra Vesperle în prezen�a relicvelor sacre ale Sfântului 
Ioan Maria Vianney, purtate la Roma de episcopul de 
Belley-Ars. Tot Fericitul P�rinte va încheia Anul Sacer-
dotal în Pia�a San Pietro, în prezen�a unor preo�i prove-
nind din toat� lumea, care vor reînnoi � delitatea fa�� de 
Cristos �i leg�tura fraternit��ii.

Preo�ii s� se str�duiasc�, prin rug�ciuni �i fapte 
bune, pentru a dobândi de la Marele �i Ve�nicul Pre-
ot Cristos harul de a str�luci prin credin��, n�dejde �i 
dragoste �i prin celelalte virtu�i, �i s� arate aceasta prin 
conduita vie�i, dar �i prin aspectul exterior c� sunt pe 
deplin dedica�i binelui spiritual al poporului; ceea ce 
Biserica a avut mereu la inim� mai presus de orice alt lucru.

Pentru a ob�ine cât mai bine scopul dorit, va ser-
vi mult darul Indulgen�elor, pe care Peniten�ieria Apos-

Papa Benedict al XVI-lea acord� darul indulgen�elor
pentru Anul Sacerdotal 19 iunie 2009-19 iunie 2010

tolic� prin prezentul decret emis în conformitate cu 
voin�a augustului Pontif, împarte cu d�rnicie în timpul 
Anului Sacerdotal.

A. - Preo�ilor cu adev�rat c�i�i, care în oricare zi 
vor recita cu devo�iune cel pu�in Laudele de diminea-
�� sau Vesperele în fa�a Preasfântului Sacrament, ex-
pus adora�iei publice sau depus în tabernacol, �i, dup� 
exemplul Sfântului Ioan Maria Vianney, se vor oferi cu 
su� et disponibil �i generos celebr�rii sacramentelor, 
mai ales a M�rturisirii sau Spovezii, le este împ�r�it� cu 
milostivire în Dumneze Indulgen�a plenar�, pe care o 
vor putea aplica �i confra�ilor r�posa�i în forma de mij-
locire, dac�, în conformitate cu dispozi�iile în vigoare, 
se vor apropia de spovada sacramental� �i de Osp�-
�ul euharistic �i se vor ruga dup� inten�iile Sfântului 
P�rinte. În afar� de aceasta, preo�ilor le este acordat� 
Indulgen�a par�ial�, aplicabil� de asemenea confra�ilor 
r�posa�i, ori de câte ori vor recita cu evlavie rug�ciuni 
aprobate în forma cuvenit� pentru a duce o via�� sfânt� 
�i îndeplini cu s� n�enie slujirile încredin�ate lor.

B.- Tuturor credincio�ilor cu adev�rat c�i�i care, 
în biseric� sau oratoriu, vor lua parte cu devo�iune la 
dumnezeiasca Jertf� a Liturghiei �i vor oferi, pentru 
preo�ii Bisericii, rug�ciuni c�tre Isus Cristos, Marele �i 
Ve�nicul Preot, �i oricare fapt� bun� s�vâr�it� în acea 
zi, pentru ca s�-i s� n�easc� �i s�-i pl�smuiasc� dup� 
Inima Sa, este acordat� indulgen�a plenar�, cu condi�ia 
s� �  isp��it propriile p�cate prin poc�in�a sacramental� 
�i în�l�at rug�ciuni dup� inten�ia Sfântului P�rinte: în 
zilele în care se deschide �i se închide Anul Sacerdotal, 
în ziua celei de-a 150-a anivers�ri a pioasei treceri din 
lume a Sfântului Ioan Maria Vianney, în prima joi a 
lunii sau în oricare alt� zi stabilit� de Ordinarii locurilor 
pentru utilitatea credincio�ilor.

Va �  oportun ca, în bisericile catedrale �i paro-
hiale, s� � e preo�ii în�i�i pu�i pentru grija pastoral�, s� 
conduc� public aceste exerci�ii de evlavie, s� celebreze 
Sfânta Liturghie �i s� spovedeasc� credincio�ii.

Vârstnicilor , bolnavilor �i tuturor celor care din 
motive legitime nu pot ie�i din cas�, cu su� etul deta�at 
de orice p�cat �i cu inten�ia de a îndeplini, îndat� ce va 
�  posibil, cele trei condi�ii obi�nuite, în propria cas� 
sau acolo unde piedica îi re�ine, va �  deopotriv� In-
dulgen�a plenar� dac�, în zilele precizate mai sus, vor 
recita rug�ciuni pentru s� n�irea preo�ilor, �i vor oferi cu 
încredere lui Dumnezeu prin intermediul Maria, Regi-
na Apostolilor, bolile �i necazurile vie�ii lor.

În � ne, este acordat� indulgen�a par�ial� tuturor 
credincio�ilor ori de câte ori vor recita cu devo�iune 
cinci Tat�l Nostru, Bucur�-te Marie �i Slav� Tat�lui, 
sau o alt� rug�ciune aprobat� în acest scop, în cinstea 
Preas� ntei Inimi a lui Isus, pentru a ob�ine ca preo�ii s� 
se p�streze în cur��ie �i în s� n�enie de via��.

Prezentul decret este valabil pentru toat� durata 
Anului Sacerdotal. În po� da oric�rei alte dispozi�ii contrare.

www.radiovaticana.com
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Întâlnirea Na�ional� a Tineretului Catolic (INTC) de la 
Baia Mare, 2-7 august Campusul ACRO de la Snagov, 
5-6 septembrie la Cluj Napoca – lansarea Proiectului 
Formativ, 7 noiembrie la Lugoj-întâlnirea CD pentru 
� xarea activit��ilor pentru 2010. 

 Cei 23 de delega�i �i asisten�i spirituali au vi-
zitat biserici �i monumente a� ate în patrimoniul Bi-
sericii Greco-Catolice: M�n�stirea franciscan� Maica 
Domnului al�turi de care se a� � monumentul ridicat 
în memoria celor care �i-au jert� t via�a pentru credin�� 
– episcopi, preo�i, credincio�i –, Liceul greco-catolic 
„Don Orione”, biserica cu hramul „Duminica tuturor 
s� n�ilor”, Catedrala greco-catolic� „Sfântul Nicolae” – 
prilej cu care au f�cut o scurt� vizit� Prea S� n�itului 
Virgil Bercea – �i palatul episcopal a� at în curs de re-
staurare. 

 Urm�toarea întâlnire a Comitetului Director 
Na�ional va avea loc în perioada 5-6 septembrie 2009, 
la Cluj Napoca, ocazie cu care se va lansa �i Proiectul 
Formativ al ACRO.

Cecilia Fr��il�, 
secretara AGRU na�ional

 Membrii Comitetului Director Na�ional 
AGRU, precum �i aproximativ 70 de delega�i din cele 
5 Eparhii �i din Vicariatul de Bucure�ti, s-au întâlnit la 
Oradea – în incinta Facult��ii de Teologie Greco-Cato-
lic� - în perioada 24-25 aprilie 2009, pentru a participa 
la lucr�rile Universit��ii AGRU prilejuite de aniversa-
rea a 80 de ani de la în� in�area asocia�iei. 

 Lucr�rile au debutat cu Sfânta Liturghie cele-
brat� în Capela Facult��ii de c�tre asisten�ii spirituali 
prezen�i, continuat� cu rug�ciunea parastasului în me-
moria celor care în urm� cu 80 de ani au pus piatra de 
temelie a asocia�iei.

Pre�edintele asocia�iei, dr. Alin Tat a salutat par-
ticipan�ii, a mul�umit organizatorilor �i a dat citire me-
sajului trimis de c�tre pre�edinta ACRO,  Oana Tuduce.

PSS Virgil, episcop de Oradea, prezent la lucr�ri, 
a rostit un cuvânt de înv���tur� plecând de la motto-ul 
întâlnirii: „Mul�umit� s�-i � e îns� Dumnezeului care 
pururea ne duce la biruin�� în Cristos �i prin noi revars� 
pretutindeni mireasma cunoa�terii sale”(2 Cor 2,14). În 
continuare, s-a adresat participan�ilor asistentul spiritu-
al na�ional, pr. Coriolan C. Mure�an. 

  Momente din istoria AGRU la nivel na�ional 
�i momente din istoria AGRU în Eparhia de Oradea au 
fost evocate în comunic�rile sus�inute de doamna Iudi-
ta C�lu�er, cercet�tor la Muzeul ��rii Cri�urilor, dom-
nul prof. Blaga Mihoc, cercet�tor la Muzeul de istorie 
Vulcan, domnul conferen�iar Corneliu Cr�ciun, doctor 
în istorie, preot dr. Anton Rus de la Departamentul Blaj 
al Facult��ii de Teologie Greco-Catolic� a Universit��ii 
Babe�-Bolyai �i domnul prof. dr. Ion Buza�i de la Uni-
versitatea 1 Decembrie din Alba Iulia.

 La � nalul sesiunii de comunic�ri un grup de 
elevi de la Liceul greco-catolic din Oradea a prezen-
tat un emo�ionant moment artistic. Lucr�rile Universi-
t��ii de var� au fost continuate de o întâlnire de lucru 
a membrilor Comitetului Director Na�ional. În prima 
parte a întâlnirii a fost prezentat� reorganizarea Comi-
tetului Director eparhial AGRU Oradea, precum �i si-
tua�ia AGRU în protopopiatele �imleu, Zal�u, T��nad, 
Beiu�, Valea lui Mihai.

 În a doua parte a întâlnirii au fost discutate 
probleme organizatorice: � nan�e, stadiul alc�tuirii unei 
bro�uri de prezentare a asocia�iei, sigla AGRU, activi-
t��i din calendarul AGRU 2009: 8-10 mai – aniversarea 
a 10 ani de la vizita papei Ioan Paul al II-lea în Ro-
mânia – pelerinaje la Sighet �i la Bucure�ti; 5-7 iunie 
– curs de formare pentru adul�i la Gioseni, 22-26 iulie - 

Universitatea AGRU la Oradea
Comunicat
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Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic�, s-a întrunit în prima sesiune 
ordinar� a acestui an, la Blaj, în perioada 4-6 mai a.c.

La lucr�rile Sinodului au participat urm�to-
rii membri ai Sinodului Episcopilor: Preafericirea Sa 
LUCIAN MURE�AN, Arhiepiscop Major al Bise-
ricii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�; PSS 
VIRGIL BERCEA, Episcop Eparhial de Oradea; PSS 
FLORENTIN CRIH	LMEANU, Episcop Eparhial de 
Cluj-Gherla; PSS ALEXANDRU MESIAN, Episcop 
Eparhial de Lugoj; PSS IOAN �I�E�TEAN, Episcop 
Eparhial de Maramure�; PSS MIHAI FR	�IL	, Epi-
scop auxiliar de Alba Iulia �i F�g�ra�, �i PSS VASILE 
BIZ	U, Episcop al Curie Arhiepiscopale Majore. A 
absentat justi� cat PSS JOHN MICHAEL BOTEAN, 
Episcop eparhial de St. George în Canton, Ohio (SUA);

Sesiunea sinodal� a fost precedat� de celebrarea 
unui Te Deum Laudamus în Catedrala Arhiepiscopal� 
”Sfânta Treime”, lucr�rile Sinodului Episcopilor � ind 
puse sub grija Mântuitorului Cristos, a c�rui Înviere o 
celebr�m în aceste zile.

Sinodul a avut un profund caracter decizional, 
adoptând o serie de documente cu caracter liturgico-
spiritual care au scopul de a uniformiza disciplina litur-
gic�, aducând clari� c�ri asupra unor chestiuni practice 
ce tind la evitarea �i îndep�rtarea abuzurilor: astfel au 
fost adoptate de c�tre Sinod trei documente elaborate 
în cadrul Comisiei Sinodale Liturgice. Este vorba de 
documentele „Calendarul Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic� - Reguli generale pentru unifor-
mizare”, „Postul �i ajunul în Biserica Român� Unit� cu 
Roma, Greco-Catolic�” �i „Ve�mintele liturgice în Bi-
serica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�”, care 
au fost adoptate de c�tre Sinod �i care urmeaz� s� � e 
publicate prin decret din partea Preafericirii Sale Lu-
cian, Arhiepiscopul Major, urmând astfel s� constituie 
parte integrant� din Dreptul Particular al Bisericii Gre-
co-Catolice din România.

Considerând campania electoral� premerg�toare 
alegerilor pentru Parlamentul European, prin Declara-
�ia Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu 
Roma Greco-Catolic�, privind alegerile europene din 
4-7 iunie 2009, Nr. 33/06.05.2009, Sinodul „îndeamn� 
pe � ecare cre�tin �i pe to�i oamenii de bun� credin�� s�-
�i exercite dreptul �i responsabilitatea de a participa la 
vot, pentru alegerile Europarlamentare” […] Sinodul a 
mai discutat chestiuni referitoare la cauza de beati� care 
a Episcopilor Greco-Catolici – aceasta g�sindu-se foar-

te aproape de ultima sa faz� -; chestiuni patrimoniale 
sau de reformare a sistemului de înv���mânt universitar 
pentru Seminariile Teologice Eparhiale; probleme le-
gate de organizarea Diasporei.

Ca r�spuns la invita�ia Preafericirii Sale Grego-
rios III, Patriarhul Bisericii Greco-Catolice Melkite de 
a participa la ceremoniile de încheiere ale Anului Sfân-
tului Paul în perioada 26-29 iunie la Damasc (Siria), 
Sinodul Episcopilor a decis ca din delega�ia Bisericii 
Greco-Catolice din România s� fac� parte la aceste ce-
remonii PSS Virgil, Secretarul Sinodului Episcopilor �i 
PSS Florentin, Episcop Eparhial de Cluj-Gherla.

Sinodul Episcopilor a mai analizat raportul de 
activitate al ”Romanian Greek-Catholic Association”, 
�i a dat curs pozitiv solicit�rii Pr. Cristian Terhe�, Pre-
�edintele acesteia, de a �  prelungit� delega�ia de repre-
zentare a intereselor legitime ale Biserici Greco-Cato-
lice în chestiuni legate de tema protec�iei libert��ilor 
institu�ionale �i a dreptului de proprietate ale acesteia.

Membrii Sinodului au participat de asemenea la 
vernisajul Expozi�iei Foto organizate cu sprijinul Aso-
cia�iei Culturale OpenArt Bucure�ti �i a Prim�riei Mu-
nicipiului Blaj în Aula Magna a Facult��ii de Teologie 
Greco-Catolic�, cu ocazia împlinirii unui deceniu 
de la vizita Papei Ioan Paul II în România, �i au 
vizitat Sediul în faz� de reabilitare al Curiei Arhie-
piscopale Majore.

Încredin�ate grijii Preas� ntei N�sc�toare de 
Dumnezeu, lucr�rile Sinodului, a� ate la ce-a de a ze-
cea sesiune, s-au desf��urat într-o atmosfer� de auten-
tic� colaborare fratern� �i s-au încheiat în comuniune 
de rug�ciune pentru împlinirea voca�iei Bisericii �i a 
mântuirii su� etelor încredin�ate în sfânt� arhip�storire.

S-a con� rmat data de desf��urare a urm�toarei 
sesiuni ordinare a Sinodului Episcopilor Bisericii Ro-
mâne Unite cu Roma, Greco-Catolic�: 27-29 octom-
brie 2009, la Blaj, sediul Arhiepiscopului Major.

Secretariatul Sinodului Episcopilor

Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�
Sinodul Episcopilor

Comunicat
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(continuare în pag. 7)

Cateheza Papei Benedict al XVI-lea despre Sfântul Pavel

Sfântul Pavel, mare speran�� pentru ecumenism 
Iubi�i fra�i �i surori,
Seria catehezelor noastre despre � gura sfântului 

Pavel a ajuns la încheierea ei: vrem s� vorbim ast�zi 
despre sfâr�itul vie�ii sale p�mânte�ti. Tradi�ia cre�ti-
n� antic� d� m�rturie în mod unanim c� moartea lui 
Pavel a avut loc ca urmare a martiriului îndurat aici 
la Roma. Scrierile din Noul Testament nu ne prezint� 
acest fapt. Faptele Apostolilor termin� relatarea f�când 
aluzie la starea de întemni�are a apostolului, care, to-
tu�i, putea s�-i primeasc� pe to�i cei care mergeau la 
el (cf. Fap 28,30-31). Numai în a doua Scrisoare c�tre 
Timotei g�sim aceste cuvinte prevestitoare ale lui: „Eu 
de acum sunt oferit ca jertf� �i timpul plec�rii mele a 
sosit” (2Tim 4,6; cf. Fil 2,17) [N.t.: a se vedea note-
le b �i c din traducerea Noului Testament, Editura Sa-
pientia, Ia�i 2002, pag. 493)]. Sunt folosite aici dou� 
imagini, cea cultual� a sacri� ciului, pe care o folosise 
deja în Scrisoarea c�tre Filipeni interpretând martiriul 
ca parte a sacri� ciului lui Cristos, �i cea marin�reasc� a 
dezleg�rii corabiei �i a ridic�rii pânzelor: dou� imagini 
care împreun� fac aluzie în mod discret la evenimentul 
mor�ii, �i înc� al unei mor�i sângeroase. 

Prima m�rturie explicit� cu privire la moartea 
sfântului Pavel ne vine din jum�tatea anilor 90 din se-
colul I, deci la mai pu�in de trei decenii dup� moartea 
sa efectiv�. E vorba mai precis despre Scrisoarea pe 
care Biserica din Roma, cu episcopul s�u Clement I, a 
scris-o Bisericii din Corint. În acel text epistolar este 
invita�ia de a �ine în fa�a ochilor exemplul apostolilor 
�i, imediat dup� ce a men�ionat martiriul lui Petru, se 
cite�te astfel: „Din cauza geloziei �i a discordiei Pavel 
a fost obligat s� ne arate cum se ob�ine r�splata r�bd�-
rii. Arestat de �apte ori, exilat, b�tut cu pietre, a fost 
mesagerul lui Cristos în Orient �i în Occident, �i da-
torit� credin�ei sale a dobândit o glorie curat�. Dup� 
ce a predicat lumii întregi dreptatea �i dup� ce a ajuns 
pân� la cap�tul Occidentului, a îndurat martiriul în fa�a 
guvernan�ilor; astfel a plecat din aceast� lume �i a ajuns 
în locul sfânt, devenit cu asta cel mai mare model de 
r�bdare” (1Clem 5,2). R�bdarea despre care vorbe�te 
este expresie a comuniunii sale cu p�timirea lui Cristos, 
a generozit��ii �i statorniciei cu care a acceptat drumul 
lung de suferin��, a�a încât s� poat� spune: „Eu port în 
trupul meu semnele [stigmatele] lui Isus” (Gal 6,17). 
Am auzit în textul sfântului Clement c� Pavel ar �  ajuns 
pân� la „cap�tul occidentului”. Se discut� dac� asta ar 
�  o aluzie la o c�l�torie în Spania pe care sfântul Pavel 
ar �  f�cut-o. Nu exist� certitudine despre asta, dar este 
adev�rat c� sfântul Pavel în Scrisoarea c�tre Romani 
exprim� inten�ia sa de a merge în Spania (cf. Rom 15,24). 

În schimb, este foarte interesant în scrisoarea lui 
Clement succesiunea celor dou� nume a lui Petru �i a 
lui Pavel, chiar dac� ele vor �  inversate în m�rturia lui 
Eusebiu din Cezareea din secolul al IV-lea, care vor-
bind despre împ�ratul Nero va scrie: „În timpul dom-
niei sale, Paul a fost decapitat chiar la Roma �i Petru a 

fost r�stignit acolo. Relatarea este con� rmat� de nume-
le lui Petru �i a lui Pavel, care este p�strat �i ast�zi pe 
mormintele lor în acel ora�” (Hist. eccl. 2,25,5). Euse-
biu continu� apoi prezentând declara�ia antecedent� a 
unui preot roman cu numele Gaius, care provine de la 
începuturile secolului al II-lea: „Eu pot s�-�i ar�t trofee-
le apostolilor: dac� vei merge în Vatican sau pe Via Os-
tiense, acolo vei g�si trofeele întemeietorilor Bisericii” 
(ibid. 2,25,6-7). „Trofeele” sunt monumentele funerare 
�i e vorba chiar de mormintele lui Petru �i al lui Pavel, 
pe care �i ast�zi noi le vener�m dup� dou� mii de ani în 
acelea�i locuri: � e aici în Vatican în ceea ce-l prive�te 
pe Petru, � e în bazilica sfântului Pavel din afara ziduri-
lor pe Via Ostiense în ceea ce-l prive�te pe apostolul neamurilor. 

Este interesat a ne spune c� cei doi mari apos-
toli sunt men�iona�i împreun�. Chiar dac� nici un izvor 
antic nu vorbe�te despre o slujire contemporan� a lor 
la Roma, con�tiin�a cre�tin� ulterioar�, pe baza înmor-
mânt�rii lor comune în capitala imperiului, îi va asocia 
�i ca întemeietori ai Bisericii din Roma. De fapt, a�a 
se cite�te în Irineu din Lyon: „Pentru c� ar �  prea lung 
s� prezent�m succesiunile tuturor Bisericilor, vom lua 
Biserica cea mai mare �i cea mai veche �i cunoscut� de 
noi to�i, Biserica întemeiat� �i stabil� la Roma de cei 
doi preaglorio�i apostoli Petru �i Pavel „ (Adv. haer. 3,3,2). 

Îns� s� l�s�m deoparte acum � gura lui Petru �i 
s� ne concentr�m asupra � gurii lui Pavel. Martiriul 
s�u este relatat pentru prima dat� de Faptele lui Pavel, 
scrise pe la sfâr�itul secolului al II-lea. Ele prezint� c� 
Nero l-a condamnat la moarte prin decapitare, realizat� 
imediat dup� aceea (cf. 9,5). Data mor�ii variaz� deja în 
izvoarele antice, care o pun între persecu�ia dezl�n�uit� 
de Nero însu�i dup� incendierea Romei în iulie 64 �i 
ultimul an al domniei sale, adic� anul 68 (cf. Ieronim, 
De viris ill., 5,8). Calculul depinde mult de cronologia 
sosirii lui Paul la Roma, o discu�ie în care nu putem in-
tra aici. Tradi�ii care au urmat vor preciza alte dou� ele-
mente. Unul, cel mai legendar, este c� martiriul a avut 
loc la Acquae Salviae, pe Via Laurentina, cu o tripl� 
s�ritur� a capului, provocând � ecare dintre ele ie�irea 
unui izvor de ap�, motiv pentru care locul a fost numit 
pân� ast�zi „Trei fântâni” (Faptele lui Petru �i Pavel de 
Pseudo Marcel, din secolul al V-lea). Cel�lalt, în con-
sonan�� cu m�rturia antic�, men�ionat� deja, a preotului 
Gaius, este c� înmormântarea sa a avut loc nu numai 
„în afara ora�ului... la a doua mil� pe Via Ostiense”, 
dar mai precis „în ferma lui Lucina”, care era o matroa-
n� cre�tin� (P�timirea lui Pavel de Pseudo Abdia, din 
secolul al VI-lea). Aici, în secolul al IV-lea, împ�ratul 
Constantin a ridicat o prim� biseric�, apoi m�rit� mult 
între secolele IV �i V de împ�ra�ii Valentinian al II-lea, 
Teodosiu �i Arcadiu. Dup� incendiul din anul 1800, a 
fost ridicat� aici actuala bazilic� a sfântului Pavel din afara zidurilor. 

În orice caz, � gura sfântului Pavel domin� cu 
mult dincolo de via�a sa p�mânteasc� �i de moartea sa; 
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(urmare din pag. 6)

de fapt, el a l�sat o mo�tenire spiritual� extraordinar�. 
�i el, ca adev�rat discipol al lui Isus, a devenit semn de 
contradic�ie. În timp ce printre a�a-numi�ii „ebioni�i” - 
un curent iudeo-cre�tin - era considerat ca apostat de la 
legea mozaic�, deja în cartea Faptele Apostolilor apare 
o mare venera�ie fa�� de apostolul Pavel. A� vrea s� fac 
abstrac�ie acum de literatura apocrif�, cum sunt Faptele 
lui Pavel �i Tecla �i un epistolar apocrif dintre apostolul 
Pavel �i � lozoful Seneca. Important este s� constat�m 
mai ales c� foarte repede scrisorile sfântului Pavel in-
tr� în liturgie, unde structura profet-apostol-evanghe-
lie este determinant� pentru forma liturgiei cuvântului. 
Astfel, gra�ie acestei „prezen�e” în liturgia Bisericii, 
gândirea apostolului devine imediat hran� spiritual� a 
credincio�ilor din toate timpurile. 

Este clar c� p�rin�ii Bisericii �i apoi to�i teologii 
s-au hr�nit din scrisorile sfântului Pavel �i din spiri-
tualitatea sa. El a r�mas astfel de-a lungul secolelor, 
pân� ast�zi, adev�ratul înv���tor �i apostol al neamu-
rilor. Primul comentariu patristic, care a ajuns la noi, 
despre o scriere din Noul Testament este cel al marelui 
teolog alexandrin Origene, care comenteaz� Scrisoarea 
lui Pavel c�tre Romani. Din p�cate, acest comentariu 
este p�strat numai în parte. Sfântul Ioan Gur� de Aur, 
în afar� de a comenta scrisorile sale, a scris despre el 
�apte Panegirice memorabile. Sfântul Augustin îi va 
datora lui pasul decisiv al convertirii sale, �i la Pavel 
se va întoarce în timpul întregii sale vie�i. Din acest 
dialog permanent cu apostolul deriv� marea sa teologie 
catolic� �i chiar pentru cea protestant� din toate tim-
purile. Sfântul Toma de Aquino ne-a l�sat un frumos 
comentariu la scrisorile pauline, care reprezint� rodul 
cel mai matur al exegezei medievale. O adev�rat� co-
titur� a avut loc în secolul al XVI-lea cu reforma pro-
testant�. Momentul decisiv în via�a lui Luther a fost 
a�a-numitul „Turmerlebnis” (1517) în care într-o clip� 
el a g�sit o nou� interpretare a doctrinei pauline a jus-
ti� c�rii. O interpretare care l-a eliberat de scrupulele 
�i de nelini�tile vie�ii sale precedente �i i-a dat o nou�, 
radical� încredere în bun�tatea lui Dumnezeu care iart� 
totul f�r� condi�ie. Din acel moment Luther a identi� -
cat legalismul iudeo-cre�tin, condamnat de apostol, cu 
ordinea de via�� a Bisericii catolice. �i atunci Biserica 
i-a ap�rut ca expresie a sclaviei legii c�reia i-a opus li-
bertatea Evangheliei. Conciliul Tridentin (1545-1563) 
a interpretat în mod profund chestiunea justi� c�rii �i a 
g�sit în linia întregii tradi�ii catolice sinteza dintre lege 
�i Evanghelie, în conformitate cu mesajul S� ntei Scrip-
turi citit� în totalitatea �i unitatea sa. 

Secolul al XIX-lea, adunând mo�tenirea cea mai 
bun� a Iluminismului, a cunoscut o nou� reînviere a 
paulinismului acum mai ales pe planul muncii �tiin�i� -
ce desf��urat� de interpretarea istorico-critic� a S� ntei 
Scripturi. Aici facem abstrac�ie de faptul c� �i în acel 
secol, apoi �i în secolul al dou�zecilea, a ap�rut o ade-
v�rat� denigrare a sfântului Pavel. M� gândesc mai ales 
la Nietzsche care lua în râs teologia umilin�ei a sfântului 
Pavel, opunându-i teologia sa a omului tare �i puternic. 

Îns� s� facem abstrac�ie de asta �i s� vedem curentul 
esen�ial al noii interpret�ri �tiin�i� ce a S� ntei Scripturi 
�i al noului paulinism din acest secol. Aici a fost subli-
niat mai ales ca �i central în gândirea paulin� conceptul 
de libertate: în el s-a v�zut inima gândirii pauline, a�a 
cum de altfel intuise deja Luther. Îns� acum conceptul 
de libertate era reinterpretat în contextul liberalismului 
modern. �i apoi este subliniat� puternic diferen�ierea 
dintre vestirea sfântului Pavel �i vestirea lui Isus. �i 
sfântul Pavel apare aproape ca un nou întemeietor al 
cre�tinismului. Este adev�rat c� în sfântul Pavel cen-
tralitatea împ�r��iei lui Dumnezeu, determinant� pen-
tru vestirea lui Isus, este transformat� în centralitatea 
cristologiei, al c�rei punct determinant este misterul 
pascal. �i din misterul pascal rezult� sacramentele Bo-
tezului �i Euharistiei, ca prezen�� permanent� a acestui 
mister, din care cre�te trupul lui Cristos, se construie�te 
Biserica. Dar a� spune, f�r� a intra acum în detalii, c� 
tocmai în noua centralitate a cristologiei �i a misterului 
pascal se realizeaz� împ�r��ia lui Dumnezeu, devine 
concret�, prezent�, activ� vestirea autentic� a lui Isus. 
Am v�zut în catehezele precedente c� tocmai aceast� 
noutate paulin� este � delitatea cea mai profund� fa�� 
de vestirea lui Isus. În progresul exegezei, mai ales în 
ultimii dou� sute de ani, cresc �i convergen�ele între 
exegeza catolic� �i exegeza protestant� realizând ast-
fel un important consens chiar în punctul care a fost la 
originea celei mai mari disensiuni istorice. Deci o mare 
speran�� pentru cauza ecumenismului, atât de central� 
pentru Conciliul al II-lea din Vatican. 

Pe scurt, a� vrea la sfâr�it s� mai amintesc de 
diferitele mi�c�ri religioase, ap�rute în perioada mo-
dern� în interiorul Bisericii catolice, care fac referin�� 
la numele sfântului Pavel. A�a s-a întâmplat în secolul 
al XVI-lea cu „Congrega�ia sfântului Paul” numit� a 
Barnabi�ilor, în secolul al XIX-lea cu „Misionarii sfân-
tului Pavel „ sau „Pauli�tii”, �i în secolul al XX-lea cu 
poliedrica „Familie Paulin�” întemeiat� de fericitul Gi-
acomo Alberione, ca s� nu mai vorbim despre Institu-
tul Secular al „Societ��ii sfântului Pavel”. În substan��, 
r�mâne luminoas� în fa�a noastr� � gura unui apostol �i 
a unui gânditor cre�tin extrem de fecund �i profund, de 
care dac� se apropie cineva poate s� scoat� mult pro-
� t. Într-unul din panegiricele sale, sfântul Ioan Gur� de 
Aur a instaurat o asem�nare original� între Paul �i Noe, 
exprimându-se astfel: „Pavel nu a pus împreun� bârne 
pentru a fabrica o arc�; mai degrab�, în loc s� uneasc� 
tablele de lemn, a compus scrisorile �i astfel a smuls 
din mijlocul valurilor, nu doi, trei sau cinci membri ai 
familiei sale, ci întreaga ecumene care era pe punctul 
de a pieri” (Paneg. 1,5). Tocmai asta poate înc� �i întot-
deauna s� fac� apostolul Pavel. A ne inspira din el, atât 
din exemplul s�u apostolic cât �i din înv���tura sa, va 
�  deci un stimulent, dac� nu o garan�ie, pentru consoli-
darea identit��ii cre�tine a � ec�ruia dintre noi �i pentru 
întinerirea întregii Biserici. 

Traducere de pr. Mihai P�TRA�CU
www.ercis.ro
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Pentru ca ecoul cuvintelor rostite de miile de 
români veni�i s�-l întâmpine la Bucure�ti pe Papa 
Ioan Paul al II-lea “Unitate! Unitate! nu s-a stins înc�, 
T��nadul a început s� � e cunoscut de câ�iva ani ca un 
ora� unde valorile ecumenismului au încetat de mult 
s� mai � e doar concepte teoretice, f�r� vreo �ans� de a 
�  �i aplicate în mod practic. În ziua de 5 aprilie 2009, 
s-a desf��urat o ac�iune ampl�, intitulat� „Plânsul 
Golgotei”, prin colaborarea Parohiei Romano-Cato-
lice T��nad �i a Protopopiatului Greco-Catolic T��-
nad, ac�iune precedat� de mici pelerinaje în parohiile 
din Protopopiat pentru a medita împreun� la Patimile 
Domnului, de-al lungul „C�ii Crucii”, în � ecare s�p-
t�mân� a Postului Mare. Satisfac�ia spiritual� a fost 
cu atât mai mare, cu cât comuniunea de rug�ciune s-a 
realizat, nu numai prin participarea credincio�ilor din 
întreg protopopiatul, dar �i prin participarea unor pre-
o�i ortodoc�i, care �i-au exprimat bucuria de a putea �  
al�turi de credincio�ii greco-catolici.

Activitatea de duminic� a fost realizat� prin 
participarea preo�ilor greco-catolici Alin Boldu�, pro-
topopul T��nadului, Dorel Suiugan de la C�ua�, Mar-
cel Sas de la Silva�, Florin Holho� din S�uca precum 
�i a preotului romano-catolic Pek �andor �i a semina-
ristului Varga �andor. Ea a debutat la orele 16.00 cu 
Litania Inimii lui Isus, s�vâr�it� în fa�a Preasfântului 
Sacrament, în Biserica Romano-Catolic�, punctul de 
plecare pentru întreaga manifestare.

 Din fa�a Bisericii Romano-Catolice credin-
cio�i de diferite confesiuni au participat la „Calea 
Crucii”, s�vâr�it� de cultele catolice t��n�dene atât 
în limba român� cât �i în limba maghiara. De-a lun-
gul str�zii L�cr�mioarelor, unde au fost amplasate 
icoane cu reprezentarea celor 14 momente evocate, 
de la Biserica Romano-Catolic� �i pân� la Biserica 
Greco-Catolic�, p�trun�i de tragismul evenimentelor 
�i de m�re�ia sacri� ciului cristic, credincio�i de toate 
vârstele �i de toate confesiunile �i-au unit glasurile 
�i inimile, pentru a-�i preg�ti, la modul cel mai înalt 
su� etul, într-u întâmpinarea mântuitoarelor patimi ale 
lui Cristos �i m�rea�a sa Înviere. Întreaga procesiune 
a avut în frunte tineri de ambele confesiuni, care au 
purtat pe bra�ele lor, o cruce încununat� de spini �i 
tor�e aprinse, ca simbol a devotamentului tinerei ge-
nera�ii fa�� de Cristos.

 O alt� devo�iune drag� credincio�ilor catolici, 
„Binecuvântarea Euharistic�” s-a s�vâr�it în Biseri-
ca Greco-Catolic�, prilej cu care, dup� o cunun� de 
rug�ciuni, întreaga asisten�� a fost binecuvântat� cu 
Preasfântul Trup �i Sânge al Mântuitorului nostru 
Isus Cristos.

 Având ca moto enciclica pontifului de pioasa 
amintire, Ioan Paul al II-lea, „Ut unum sint”, „Pentru 
ca to�i s� � e una” t��n�denii au ales acest mod de a 

comemora trecerea la cele ve�nice a Sfântului P�rinte 
�i au g�sit calea de comuniune, atât în rug�ciune, cât 
�i în cântec, într-un recital de piese muzicale care evo-
cau la rândul lor calea dureroas� str�b�tut� de Isus pe 
str�zile Ierusalimului. Astfel Corul  Maestoso, condus 
de doamna profesoara Maria Smidt, format din tineri 
romano- catolici, Corul Bisericii Ortodoxe, condus de 
doamna profesoara Mariana Vulcan �i Corul „Aripi de 
înger” al Bisericii Greco-Catolice, condus de doamna 
economist Dorina Balog au adus în fa�a a peste 400 de 
credincio�i din T��nad, S�uca, Silva� �i C�ua� cântece 
emo�ionante, precum „Lacrimosa”, „Oile mele” sau 
„Tranda� r de pe Golgota”.

 Pentru c� Papa Ioan Paul al II-lea spunea lu-
mii în 2002 la Assisi c� orice religie trebuie s� adu-
c� pe P�mânt dreptate �i pace, în�elegere �i iubire, cu 
emo�ia întip�rit� pe fe�ele tuturor, t��n�denii de di-
ferite confesiuni au dus cu ei ultimul mesaj muzical 
lansat în aceast� zi memorabil�: 

„Doamne-n dreapt�-mi inima spre r�bdarea ta
Ca s�-mi  pot �i eu purta crucea mea!”

Alice  BOLDU�

Plânsul Golgotei
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Benedict al XVI-lea strig� lumii întregi: Cristos 
a înviat! L�sând �ara Sfânt�: Niciodat� s� nu mai � e 
r�zboi! Niciodat�, terorism! M� rog pentru un viitor 
f�r� ziduri. Încheiat� vizita în �ara Sfânt�, Papa a re-
venit la Roma.

 „Am venit s� vizitez aceast� �ar� ca prieten ale 
israelienilor �i al poporului palestinian”. Benedict al 
XVI-lea repet� în discursul de încheiere al pelerina-
jului s�u în �ara Sfânt� subliniind c� „nici un prieten 
ale israelienilor �i al palestinienilor nu poate s� nu se 
întristeze din cauza tensiunii continue dintre popoarele 
voastre. Nici un prieten nu poate s� nu plâng� din cau-
za suferin�elor �i pierderilor de vie�i omene�ti pe care 
amândou� popoarele le-au îndurat în ultimele �ase de-
cenii”. De aceea:

“No more bloodshed! No more fi ghting... Nici-
odat�, mai mult, v�rsare de sânge! Niciodat� s� nu mai 
� e ciocniri! Niciodat�, mai mult, terorism! Niciodat� s� 
nu mai � e r�zboi! S� rupem în schimb cercul vicios al 
violen�ei, ca astfel s� se poat� instaura o pace durabil� 
bazat� pe dreptate, s� � e adev�rat� reconciliere �i vin-
decare”. Acesta este apelul presant al Papei lansat de pe 
aeroportul din Tel Aviv vineri dup� ora 13.30, înainte 
de a l�sa �ara Sfânt�.

La cap�tul acestei lungi c�l�torii pe urmele lui 
Isus, Benedict al XVI-lea a solicitat ca s� � e universal 
recunoscut c� statul Israel are dreptul s� existe �i s� se 
bucure de pace �i de siguran�� în interiorul hotarelor 
sale interna�ional recunoscute, �i ca deopotriv� popo-
rului palestinian s�-i poat� �  recunoscut dreptul la o 
patrie independent� suveran�, la a tr�i cu demnitate �i 
la a c�l�tori liber. Ca „solu�ia a dou� State - a exor-
tat Benedict al XVI-lea - s� devin� realitate �i s� nu 
r�mân� un vis”. Reparcurgând etapele c�l�toriei sale, 
Papa nu a ascuns faptul c� „una din imaginile cele mai 
triste vizitând aceste p�mânturi, a fost zidul. În timp ce 
mergeam pe lâng� el - a spus - m-am rugat pentru un 
viitor în care popoarele ��rii S� nte s� poat� tr�i în pace 
�i armonie f�r� nevoia unor asemenea instrumente de 
siguran�� �i de separare, ci respectându-se �i încrezân-
du-se unul în cel�lalt, în renun�area la orice form� de 
violen�� �i de agresiune”.

• „Know how hard it will be... �tiu cât de greu 
va �  s� atinge�i acest obiectiv, a spus Papa adresându-
se pre�edintelui Peres. �tiu cât este de di� cil� sarcina 
Dumneavoastr� �i cea a Autorit��ii Palestiniene. Dar v� 
asigur de rug�ciunile mele �i de rug�ciunile catolicilor 
din toat� lumea”. Benedict al XVI-lea a amintit �i vizita 
sa la Memorialul Holocaustului de la Yad Vashem unde 
a întâlnit supravie�uitori ai Shoahului:

• „Those deeply moving encouters brought 
back… Acele întâlniri profund de emo�ionante au re-
înnoit amintiri ale vizitei mele din urm� cu trei ani în 
lag�rul de exterminare de la Auschwitz, unde atât de 
mul�i evrei - mame, ta�i, so�i, so�ii, fra�i, surori, prieteni 
- au fost în mod brutal - extermina�i sub un regim f�r� 
Dumnezeu care propaga o ideologie de antisemitism �i 

ur�. Acel groaznic capitol al 
istoriei - a spus papa Benedict 
- nu trebuie s� � e uitat sau ne-
gat niciodat�. Din contra, ace-
le tenebroase amintiri trebuie 
s� înt�reasc� determinarea 
noastr� de a ne apropia �i mai 
mult unii de al�ii ca ramuri ale 
aceluia�i m�slin, alimentate 
din acelea�i r�d�cini �i uni�i de 
iubire fratern�”.

• „As Christians we 
know that the peace for which... În calitate de cre�-
tini, �tim s� pacea la care n�zuie�te acest p�mânt sfâ�iat 
de con� icte are un nume: Isus Cristos. “El este pacea 
noastr�”, care ne-a împ�cat cu Dumnezeu într-un singur 
trup prin intermediul Crucii, punând cap�t du�m�niei.

În acel mormânt gol Biserica din �ara Sfânt� este 
chemat� s� îngroape toate nelini�tile �i temerile sale, 
pentru a învia din nou în � ecare zi �i continua c�l�toria 
sa pe c�ile Ierusalimului, ale Galileii �i mai departe, 
proclamând triumful iert�rii lui Cristos �i promisiunea 
unei vie�i noi”. 

Astfel, a spus papa Benedict, vineri diminea��, în 
bazilica Sfântului Mormânt, în unul din ultimele acte 
ale pelerinajului s�u în �ara Sfânt�. Papa a intrat în cor-
tegiu în istorica Bazilic� din centrul Ora�ului Sfânt. La 
intrare a fost întâmpinat de P�rin�ii franciscani ai ��rii 
S� nte �i de reprezentan�ii Bisericii Greco-Ortodoxe �i 
Armene Apostolice, împreun� responsabili ai statu-
quo-ului în Bazilic�. La intrare, la poalele Golgotei, 
Papa s-a aplecat �i a s�rutat Piatra Ungerii, apoi vizi-
bil emo�ionat, a intrat în ediculul care p�streaz� Sfân-
tul Mormânt. A îngenuncheat pe sarcofag �i i-a s�rutat 
piatra care îl acoper� �i a r�mas îndelung în rug�ciune. 
O contemplare a misterului învierii Domnului”. „Aici 
Cristos a murit �i a înviat, pentru a nu mai muri - a spus. 
Aici, istoria umanit��ii a fost de� nitiv schimbat�. Înde-
lunga domnie a p�catului �i a mor�ii a fost distrus� de 
triumful ascult�rii �i al vie�ii; lemnul Crucii dezv�luie 
adev�rul privind binele �i r�ul. 

Apoi a lansat înc� un mesaj de speran��:
• “May hope rise up ever anew,... Fie ca speran�a 

s� se poat� în�l�a din nou, prin harul lui Dumnezeu, în 
inima � ec�rei persoane care tr�ie�te în aceste �inuturi! 
Fie ca ea s� se poat� înr�d�cina în inimile voastre - a 
a� rmat Pontiful -, s� r�mân� în familiile �i comunit�-
�ile voastre �i s� inspire în � ecare dintre voi o m�rturie 
tot mai � del� fa�� de Principele P�cii. Evanghelia ne 
sune c� un viitor de dreptate, de pace, de prosperitate 
�i de colaborare poate r�s�ri la orizont pentru orice om, 
b�rbat �i femeie �i pentru întreaga familie uman�. Apoi 
Papa s-a dus pe Golgota pentru a se reculege în rug�-
ciune la locul Calvarului, la picioarele Crucii. Semn al 
acestui pelerinaj al unui Pap� care s-a aplecat asupra 
suferin�elor acestui p�mânt.

„Niciodat� s� nu mai � e r�zboi! Niciodat�, terorism!
M� rog pentru un viitor f�r� ziduri!”

www.radiovaticana.com
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(continuare în pag. 11)

În cultura noastr�, Andrei Mure�anu (1816-
1863) reprezint� acel moment istoric când românii 
ajung la con�tiin�a de sine �i în mersul lor spre lumin� 
nimic nu le mai poate sta în cale - Revolu�ia de la 1848.

Andrei Mure�anu, al�turi de S. B�rnu�iu, G. Ba-
ri�iu, T. Cipariu, Aron Pumnul �i August Treboniu Lau-
rian, to�i � i ai Bisericii Române Unite cu Roma, repre-
zint� ,,cea de-a doua genera�ie a �colii Ardelene”. Ei 
,,vor prelua ideile �colii Ardelene, impunându-le no-
tele speci� ce ale momentului istoric revolu�ionar” (Ion 
Buza�i, ,,Andrei Mure�anu” - Biogra� a Imnului Na�io-
nal, Ed. Didactic� �i Pedagogic�, Bucure�ti,1996,p.39).

În zilele noastre Andrei Mure�anu este un nume, 
este autorul textului Imnului Na�ional, �i atât.

S-a n�scut la Bistri�a, p�rin�ii � indu-i Toader 
Mure�anu �i Eftimia Sere�eanu, o familie modest� - 
tat�l era t�b�car. A urmat, între 1825-1829, ,,�coala 
Normal�” s�seasc� din Bistri�a iar între 1829-1832, în 
aceea�i localitate, ,,Liceul Piarist”.

Din 1832 este elev la ,,Gimnaziul Superior Gre-
co-Catolic” din Blaj, la terminarea c�ruia, între 1836-
1838, urmeaz� ,,Seminarul Teologic Greco-Catolic”. 
La toate nivelele �colare, a ob�inut rezultate excelen-
te. Mediul spiritual �i cultural de la Blaj îi formeaz� 
personalitatea �i îi treze�te dragostea pentru lectur� �i 
scris. Când G. Bari�iu pleac� la Bra�ov, îl ia cu sine �i-i 
ob�ine dispensa de a intra în înv���mânt de�i era înc� 
student. Va �  profesor la �coala româneasc� din Cetate 
�l la ,,Liceul Romano-Catolic”.

În timpul petrecut la Bra�ov, public� poezii �i ar-
ticole în gazetele lui Bari�iu, ,,Foaie pentru minte, ini-
m� �i literatur�” �i ,,Gazeta de Transilvania”. Un spa�iu 
distinct îl au traducerile �i prelucr�rile din literatura 
german�, din Schiller, Herder, Burger etc.

Tot la Bra�ov a avut ocazia s� cunoasc� pe unii 
poe�i din Principate, pe Heliade R�dulescu, Gr. Ale-
xandrescu, D. Bolintineanu �i V. Alecsandri, care îi 
vor in� uen�a primele versuri. În scurt timp poezia sa 
î�i g�se�te nota particular�: ,,re� ectarea fr�mânt�rilor 
na�ionale �i sociale ale vremii”.

În 1848 a participat la Adunarea de pe Câmpia 
Libert��ii de la Blaj �i sub impresia acestui eveniment 
va scrie poezia ,,Un r�sunet”, cunoscut� cu titlul ,,De-
�teapt�-te, române”, ,,Marseilleza românilor”, cum a 
numit-o B�lcescu.

Dup� înfrângerea Revolu�iei, va merge în Mun-
tenia împreun� cu G. Bari�iu. Revenind în Ardeal, se 
va stabili la Sibiu, unde va �  func�ionar �i translator 
de limba român� la ,,Buletinul o� cial al guvernului”. 
�i aici, ca �i la Bra�ov, continu� s� publice poezii �i 
articole, s� traduc�. Dintre ultimele traduceri re�inem 
,,Nop�ile” lui Young �i Analele lui Tacit.

Cu o familie frumoas� - are 8 copii - , greut��ile 
materiale nu-l ocolesc. Stabilit la Ia�i, S. B�rnu�iu îi 
propune o catedr� în acest ora�, dar A. Mure�anu nu-i 
poate primi oferta. R�spunsul s�u nu-i lipsit de am�-
r�ciune: ,,Domnul meu, chemarea mea ar �  s� m� cu-
prind cu Pegasul, aspirând la Olimp �i, ca s� pot face 
aceasta bine, avem trebuin�� de câteva pererinajuri pe 
la p�mântul cel clasic, iar nu s� vând participii, sau, 
mai r�u, s� traduc guvernului meu hârtii ciocoie�ti...”. 
(Academia Republicii Socialiste România, ,,Istoria li-
teraturii române” II - De la �coala Ardelean� la Juni-
mea -, Ed. Academiei. Bucure�ti 1968, p. 567).

Mure�anu s-a sim�it �i a dorit s� � e poet. În 1862 
îi apare primul volum, ,,Din poesiile lui Andreiu Mur�-
�an”, care cuprinde poeziile publicate în pres� �i o parte 
din traduceri. La recomandarea lui G. Bari�iu, ,,Astra” 
premiaz� volumul - este cel dintâi premiu na�ional de poezie.

În noaptea de 12 octombrie 1863 se stinge din 
via�� �i este înmormântat la Bra�ov.

Referitor la poezia sa, dar cu deosebire la ,,De-
�teapt�-te, române!” (Un r�sunet), Titu Maiorescu va 
spune: ,,Andrei Mure�anu a scris multe versuri, dar a 
f�cut o singur� poezie: De�teapt�-te, române!”, iar pro-
fesorul clujean Gh. Bogdan- Duic�: ,,R�sunetul este o 
surprindere între poeziile lui, o column� pe ni�te ruine, 
un palmier într-un pustiu, un cedru într-un pâlc de fagi”.

Andrei  Mure�anu - 146 de ani de la moarte
Otilia B�LA�
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(urmare din pag. 10)
Iar profesorul I. Buza�i, în acelea�i cuvinte de 

apreciere, spune „Poezia, într-adev�r nemuritoare, a 
intrat în fondul de aur al liricii patriotice române�ti...” 
(Op. cit., p.23).

Poezia Un r�sunet - De�teapt�-te, române! a 
ap�rut în ,,Foaie pentru inim� �i literatur�”, nr. 25, 21 
iunie 1848. Cu o lun� înainte, în aceea�i revist� ap�ru-
se ,,De�teptarea României a lui V. Alecsandri. Profeso-
rul I. Buza�i observ� o leg�tur� între cele dou� poezii: 
,,Poezia lui Andrei Mure�anu se aseam�n� cu ,, De�tep-
tarea României”, ea putând �  considerat� un ecou, un 
r�spuns sau un r�sunet ardelean al poeziei bardului de 
la Mirce�ti” (Op.cit., p. 23).

F�r� s� � e atestat� documentar, despre geneza 
poeziei exist� �i o ,,cvasi –legend�”, care plaseaz� mo-
mentul genezei într-o diminea�� din luna mai a anului 
1848. Legenda spune c� poetul ,,împins de o putere ne-
v�zut� spre vârful muntelui Tâmpa din Bra�ov, urca po-
tecile piciorului de munte ca târât de o vraj� {...} Sosit 
pe cea mai înalt� culme a Tâmpei se hot�rî ca, precum 
Moise odinioar� a dat poruncile Decalogului, tot astfel 
s� întocmeasc� �i el pentru români ni�te <legi> de reîn-
noire, de rede�teptare, de chemare la o nou� via��” (Op.
cit. p.24). A�a s-ar �  n�scut poezia ,,Un r�sunet”.

M�rturiile so�iei poetului spun c� dup� Adunarea 
de pe Câmpia Libert��ii de la Blaj, înapoiat la Bra�ov, 
Andrei Mure�anu a stat la masa de scris o noapte în-
treag�, inspirat, scriind De�teapt�-te, române! Tot la 
fel ca �i Discursul lui S. B�rnu�iu, pagin� antologic� în 
oratoria noastr�, R�sunetul lui Andrei Mure�anu treze�-
te con�tiin�a na�ional� �i d� expresie dorului de liberta-
te �i unitate na�ional�. De�i apar�in unor genuri literare 

diferite, textele amintite au comun nota de manifest. 
Poezia este adoptat� imediat ca imn al revolu�ionarilor 
români de la 1848. B�lcescu aminte�te c� în tab�ra lui 
Avram Iancu imnul se cânta de ,,r�sunau v�ile mun�i-
lor”. Paternitatea melodiei a fost mult discutat�, dup� 
unii, autorul ar �  necunoscut, exist� �i p�rerea c� An-
drei Mure�anu ar �  �i creatorul melodiei, G. C�linescu 
o atribuie lui Anton Pann. Cea mai aproape de adev�r 
este aceea c� melodia lui Anton Pann a fost ,,g�sit� �i 
adaptat� de Gheorghe Ucenescu”, cânt�re� la Biserica 
Sf. Nicolae din Scheii Bra�ovului.

Din 1848 „De�teapt�-te, române! se îngem�nea-
z� cu via�a �i istoria noastr� pentru puterea sentimen-
tului patriotic �i a ideii de unire. Din decembrie 1989 
,,s-a impus de la sine” ca Imn Na�ional, iar la 24 ianua-
rie 1990, printr-un Decret-lege, publicat în ,,Monitorul 
O� cial al României”,,a fost o� cializat ca Imn Na�ional”.

Blajul �colii Ardelene l-a format pe Andrei Mu-
re�anu �i l-a f�cut s� � e ceea ce a fost. Ideologia �colii 
Ardelene se reg�se�te întreag� în gândirea �i scrisul po-
etului ardelean. Profesorul bl�jean I. Ra�iu subliniaz�: 
,,Natura i-a dat sentimente �i talent, Blajul i-a dat di-
rectiv�. Blajul a de�teptat în el iubirea de libertate, de 
neam �i literatur� româneasc�”.

�i azi, �i peste timp, Andrei Mure�nu impresi-
oneaz� �i va impresiona prin noble�ea moral� care se 
desprinde din toat� gândirea �i din toate sentimentele 
exprimate în poezia sa. Nota mesianic� a versurilor sale 
�i spiritul constructiv deschid spre viitor  largi �i lumi-
noase orizonturi . 

Comemorarea martirilor Bisericii Catolice
Biserica Romana Unita, Greco – Catolic� din capital� a comemorat cei 

zece ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România printr-un pelerinaj 
la mormintele episcopilor care �i-au dat via�a pentru m�rturisirea credin�ei în 
închisorile comuniste: Cardinal Iuliu Hossu, Episcop Ioan B�lan, Episcop Va-
sile Aftenie �i Monseniorul Vladimir Ghica, prin� al Bisericii �i al neamului. 
Sâmb�t�, 9 mai, la capela Sf. Ana din cimitirul Belu Catolic, în unire cu Slujba 
de la Sighet s-a celebrat Sf. Liturghie arhiereasc�. PSS Mihai, vicarul Bucu-
re�tilor, episcop auxiliar de Alba Iulia �i F�g�ra�, i-a avut al�turi pe PSS Virgil, 
episcop de Oradea Mare, P.S. Alexandru, episcop de Lugoj, PSS Florentin, 
episcop de Cluj Gherla, în prezenta oaspe�ilor romano-catolici : I.P.S. Ioan 
Robu, Arhiepiscop �i Mitropolit de Bucure�ti, PSS Petru Gherghel, episcop de Ia�i, PSS Anton Co�a, episcop de Chi-
�in�u (Republica Moldova) �i PSS Cornel Damian episcop auxiliar de Bucure�ti. La cimitirul Belu, unde a îngenun-
cheat Sfântul P�rinte s-a rememorat „în mod spiritual aceast� vizit� care a marcat cursul vie�ii noastre, tara noastr� 
si întreaga lume”. Ceremonia a f�cut ca în inimile noastre s� r�sune din nou acel ecou „Unitate, unitate, unitate!” 
Cuvântul de su� et l-a �inut PSS Virgil care i-a f�cut pe cei prezen�i sa retr�iasc� cu intensitate clipele în care Sfântul 
P�rinte a „îmbr��i�at prin Cardinalul Alexandru Todea, Biserica Greco - Catolic� �i întreaga Românie”.

În încheiere, înso�i�i de ierarhii lor, credincio�ii au plecat în procesiune la mormintele martirilor, la care 
s-a rugat �i Sfântul P�rinte în 1999. „Binecuvântarea Sfântului P�rinte �i a episcopilor martiri ai Bisericii Ca-
tolice ne va înso�i în �ov�ielnicul nostru drum spre unitate, condu�i de ierarhii no�tri de ast�zi, pentru care îi 
mul�umim Bunului Dumnezeu.”

Miuca O�OIU
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Duminic�, 29 martie 2008, printr-o participare 
deosebit� a celor dou� culte catolice de rit oriental �i 
latin, s-a desf��urat la Tinca, în Protopopiatul de Ho-
lod, Calea Crucii, pe dealul ce une�te cele dou� bise-
rici, cea greco-catolic� (capela), de unde s-a �i pornit, 
�i cea romano-catolic�.

A fost un eveniment deosebit o slujb� intercon-
fesional� �i totodat� �i intercultural�, medita�iile, rug�-
ciunile �i cânt�rile � ind f�cute alternativ în limba ro-
mân� �i limba maghiar�. 

Procesiunea, la care au participat peste 150 de 
credincio�i a fost condus� de pr. greco catolic Terec 
Mihai-Simion �i pr. romano-catolic Giosanu Leonard 
al�turi de al�i zece preo�i prezen�i, �i a început cu o ru-
g�ciune în Capela greco-catolic�, apoi, parcurgând o 
parte a zonei centrale în cânt�rile ce aminteau patimile, 
suferin�a pe Cruce �i moartea Mântuitorului nostru Isus 
Cristos, s-a încheiat în impun�toarea Biseric� romano-catolic�.

Prin acest eveniment, cu siguran�� s-a dorit nu 
doar adunarea a cât mai multor credincio�i, ci în mod 
special reamintirea suferin�ei lui Cristos parcurgând cu 
crucea în spate drumul Golgotei, faptul c� El s-a jert� t 

Calea Crucii la Tinca

pentru mântuirea noastr�, a tuturor, pentru a ne face s� 
con�tientiz�m necesitatea lep�d�rii de sine �i prelua-
rea crucii noastre, de a ne controla sim�urile �i de a ne 
elibera de tot ceea ce este lumesc astfel încât, accep-
tându-ne crucea noastr� - adic� prin tot ceea ce Pronia 
cereasc� îng�duie s� trecem, s� putem �i noi, precum 
tâlharul din dreapta, s� auzim cuvintele mântuitoare: 
“Ast�zi vei �  cu Mine în Rai!”

Pr. Cezar MORU�

Peste 200 de pelerini din Spania, din locali-
t��ile Calahorra, Lerida, Reus, Tarragona �i Zara-
goza, au participat, înso�i�i de p�storii lor, în ziua 
de 26 aprilie 2009, la cea de-a treia edi�ie a peleri-
najului familiilor române din Spania la Sanctuarul 
Maicii Domnului de la Torreciudad.

Binecunoscutul cântec marian „În ast� zi 
frumoas�” a suferit o mic� modificare anul acesta: 
în ast� zi „ploioas�”... deoarece chiar a�a a fost.

În ciuda faptului c� vremea se anun�ase plo-
ioas�, în ciuda faptului c� este criz�, iar aceasta 
î�i spune cuvântul la momentul lu�rii hot�rârii de 
a face o cheltuial� sau nu, �i anul acesta au fost 
numero�i participan�ii la cea de-a treia edi�ie a pe-
lerinajului familiilor române din Spania la Sanc-
tuarul Maicii Domnului de la Torreciudad. Cei 
aproximativ 200 de pelerini au venit, înso�i�i de 
p�storii lor, din Calahorra, Lerida, Reus, Tarrago-
na �i Zaragoza.

De�i ploaia nu a contenit s� cad�, acest lu-
cru nu a constituit un motiv suficient pentru ca 
procesiunea obi�nuit� cu icoanele române�ti re-
prezentând-o pe Maica Domnului în ambele vizi-
uni, r�s�ritean� �i apusean�, s� nu aib� loc. Cei 
desemna�i a le purta în procesiune, de la intrarea 
în incinta sanctuarului pân� la altarul în fa�a c�ru-
ia au fost a�ezate pe toat� durata pelerinajului, au 
avut grij� ca umbrelele s� le protejeze de ploaie �i 

în acela�i timp s� poat� permite s� fie contemplat� 
frumuse�ea lor.

Dup� salutul adresat tuturor pelerinilor a 
urmat un program de spovezi pân� la ora 13.00, 
când a fost celebrat� sfânta Liturghie la care au 
luat parte, pe lâng� pr. Paul Bud�u - responsabilul 
comunit��ii catolice române�ti din Zaragoza �i pr. 
Adrian Burc� - responsabilul comunit��ii catolice 
române�ti din Lerida, al�i trei preo�i, doi spanioli 
�i unul român, greco-catolic, pr. Claudiu Sferle 
- responsabil al comunit��ii greco-catolice româ-
ne�ti din Calahorra - Logro
o.

Ceilal�i doi preo�i spanioli, pr. Javier Quesa-
da �i pr. Manuel Garcia de Madariaga, î�i vor în-
cepe în curând misiunea de împ�rt��ire �i inserare 
a spiritului �i carismei Opus Dei în �ara noastr�, în 
Arhidieceza de Bucure�ti. Ei au dorit s� ia parte 
al�turi de pelerinii români la acest pelerinaj tocmai 
pentru a înv��a cât mai multe din spiritul �i felul 
nostru specific de a ne tr�i �i manifesta credin�a �i 
iubirea fa�� de Mama noastr� cereasc�.

Pelerinajul s-a încheiat cu recitarea Rozariu-
lui �i binecuvântarea euharistic� de la ora 17.00, cu 
un cer mai senin decât la început �i, cu siguran��, 
cu o inim� �i un suflet mai bogate în harurile �i bi-
necuvânt�rile cere�ti pe care Maica Domnului le-a 
mijlocit pentru noi to�i de la bunul Dumnezeu.

Paul BUD�U

Pelerinajul românilor la Torreciudad, Spania
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Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea 
a organizat pentru a patra oar� în Postul 
Pa�telui 2009 o colect� de alimente la 
Catedrala „Sfântul Nicolae”, M�n�sti-
rea „Maica Domnului”, biserica „Sfânta 
Treime”, biserica „În�l�area Domnului” 

�i biserica „Sfântul Gheorghe” din Oradea.
Datorit� dumneavoastr�, credincio�ii care a�i 

deschis u�a inimilor, am reu�it s� colect�m alimente de 
baz� (ulei 217 litri, f�in� 272 kg, zah�r 201 conserve 
234 etc.) în valoare de 4,933 lei �i, în numerar, suma 
8.018,00 lei de care s-au bucurat aproximativ 100 de 
familii nevoia�e din comunitatea noastr�.

Dorim s� mul�umim credincio�ilor care au con-
tribuit la succesul acestei ac�iuni în numele familiilor 
care s-au bucurat de f�ina, orezul �i uleiul adus de dum-
neavoastr�. D�ruirea �i dragostea cu care a fost adus �i 
câte un produs f�cut de cas� a atins inimile semenilor 
�i mul�i au mul�umit cu ochii înl�crima�i prin rug�ciune

Caracterul personal al acestei ac�iuni a fost 
eviden�iat �i prin contribu�ia a 23 de voluntari care, 

Scrisoare de mul�umire

duminic� dup� duminic�, colectând alimentele, au 
lucrat 144 de ore.

V� mul�umim pentru încrederea cu care a�i 
fost al�turi de noi în aceast� ac�iune �i a�i sus�i-
nut scopul care s-a dovedit a fi important în aceast� 
lume impersonal�.

În Cristos Domnul nostru,
Pr. Olimpiu Todorean

Pre�edinte

În cadrul celei de-a VIII-a edi�ii a S�pt�mânii 
Na�ionale a Voluntariatului (SNV) în România, respec-
tiv a V-a în Oradea, Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea, 
în colaborare cu Centrul Unic de Voluntariat, a� at în 
subordinea Administra�iei Sociale Comunitare Oradea, 
a organizat un eveniment prin care s-a dorit eviden�i-
erea impactului implic�rii voluntarilor atât la nivelul 
comunit��ii în care activeaz�, cât �i la nivelul organi-
za�iilor �i institu�iilor care îi g�zduiesc. Totodat�, s-a 
urm�rit promovarea ofertelor de voluntariat în rândul 

cet��enilor din municipiul Oradea.
S�pt�mâna Na�ional� a Voluntariatului este un 

eveniment na�ional ini�iat �i coordonat de c�tre Pro Vo-
bis - Centrul Na�ional de Voluntariat, începând cu anul 
2002, �i implementat în colaborare cu Re�eaua Na�i-
onal� a Centrelor de Voluntariat �i partenerii locali ai 
SNV. Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea �i-a propus ca 
în cadrul acestei s�pt�mâni s� desf��oare mai multe ac-
tivit��i centrate pe promovarea voluntariatului. În acest 
sens, ieri, în Pia�a Independen�ei, a avut loc prima edi�ie 

a Târgului ofertelor de voluntariat. În cadrul acestu-
ia organiza�iile care implic� voluntari în activit��ile 
derulate au avut posibilitatea s� î�i promoveze ofer-
tele de voluntariat în rândul trec�torilor prin dis-
tribuirea de materiale informative �i nu numai. La 
invita�ie au r�spuns �ase organiza�ii, Ruhama, Cen-
trul Unic de Voluntariat, Caritas Eparhial, Asocia�ia 
Down, Centrul de Voluntariat „Dimitrie Leonida” 
�i Asocia�ia „Plopii f�r� so�”. „Prin standurile ame-
najate azi (n.r. - ieri) în cadrul Târgului ofertelor de 
voluntariat, dorim s� promov�m voluntariatul �i în 
acela�i timp s� ar�t�m cet��enilor oportunit��ile de 
voluntariat din municipiul Oradea”, ne-a declarat 
Adina P�troc, consilier ASCO. Trec�torii s-au ar�-
tat interesa�i de ofertele asocia�iilor, mul�i dintre ei 
cerând chiar �i informa�ii suplimentare despre mo-
dul în care pot deveni voluntari. La ac�iune a fost 
prezent �i un clown, care a animat atmosfera. 

Claudia BONCHI�
www.crisana.ro

Prima edi�ie a Târgului ofertelor de voluntariat
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Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea (ACEO) im-
plementeaz� în perioada 1 martie - 31 august 2009 în 
Oradea, în Bihor �i în alte 10 localit��i din jude�ele S�-
laj �i Satu-Mare, proiectul intitulat „Voluntariat �i im-
plicare civic�”. Proiectul este � nan�at din fonduri eu-
ropene prin Programul Tineret în ac�iune, la categoria 
1.2. Ini�iative ale Tinerilor. 

„Proiectul promoveaz� cet��enia activ� a tineri-
lor �i urm�re�te implicarea lor în activit��i de volun-
tariat”, a declarat Adela Ghi�ulescu, coordonatoarea 
acestui proiect. 

Printre obiectivele proiectului se num�r�: „pro-
movarea cet��eniei active a tinerilor în regiunea Nord-
Vest a ��rii prin materiale informative �i seminarii pe 
tema voluntariatului, în perioada 1 martie – 31 iulie 
2009, extinderea activit��ii clovnilor ACEO în jude�ele 
amintite în scopul dezvolt�rii solidarit��ii între tinerii 
din cele 10 localit��i”.  Clovnii ACEO îi vor ini�ia în 
tainele bufoneriei pe to�i acei tinerii interesa�i de acest 
domeniu. Astfel, se vor forma �i grupe de tineri clov-
ni în localit��ile participante la proiect.  Activit��ile 
proiectului vor �  plani� cate, organizate �i realizate de 
tineri. În cadrul proiectului se vor realiza �i distribui 
materiale informative pe tema voluntariatului �i a im-

plic�rii civice. ACEO va organiza 10 seminariii de in-
formare despre voluntariat �i bene� ciile lui etc.

„Odat� forma�i, noii voluntari vor putea la rân-
dul lor s� devin� formatori. Cuno�tin�ele �i abilit��i-
le acumulate vor putea �  folosite oricând �i oriunde, 
crescând gradul de implicare al tinerilor �i num�rul 
voluntarilor implica�i în activit��i civice �i sociale”, 
crede Adela Ghi�ulescu. 

Crina DOBOCAN
www.bihon.ro

Voluntariat �i implicare civic�

În perioada 28-30 aprilie 2009 s-a desf��urat la 
Oradea simpozionul interna�ional intitulat Teologie �i 
spiritualitate în operele S� n�ilor Vasile cel Mare �i Gri-
gore din Nazians, în organizarea Episcopiei Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic� de Oradea �i a Depar-
tamentului Oradea a Facult��ii de Teologie Greco-Ca-
tolic� din cadrul Universit��ii Babes-Bolyai.

Anul acesta se împlinesc 1630 de ani de la tre-
cerea în ve�nicie a Sfântului Vasile cel Mare, prilej cu 
care a fost organizat� aceast� manifestare cultural�. În 
ceea ce prive�te rela�ia dintre cele dou� personalit��i 
este cunoscut c� au studiat la Atena, iar în perioada stu-
diilor erau p�gâni. Au studiat � loso� a �i cultura p�gân� 
pentru a ajunge mari personalit��i cre�tine.

Deschiderea lucr�rilor a avut loc mar�i 28 apri-
lie. În cuvântul de deschidere preas� n�itul Virgil Ber-
cea a vorbit despre via�a �i importan�a operelor celor 
doi s� n�i care au contribuit în mod hot�râtor la de� ni-
rea teologiei secolului al IV-lea.

În cadrul simpozionului au fost prezentate o serie 
de lucr�ri de o înalt� �inut� �tiin�i� c� între care amin-
tim: „La conoscenza teologica e la illuminazione dello 
Spirito” de pr. prof. univ. dr. Renzo Lavatori, Sfântul 
Augustin - morfologia unei paradigme, de Ioan F. Pop,  
„Ascetics and the Urban Faithful: Exploring the Links 
Between Basil and Chrysostom” de lec. dr. Anna Sil-

vas, The University of New England, „Considera�ii 
pe marginea teologiei lui Aristotel asupra religiei”, de 
Drd. Iovan Drehe, Universitatea Babe�-Bolyai, Cluj-
Napoca, „Înv���tura Sf. Vasile cel Mare despre edu-
ca�ie �i pastora�ie” de Stelian Gombo�, Secetariatul de 
Stat pentru Culte, „Gregoire de Nazianze sur Basile de 
Cesaree: exercices d’admiration”, de Cristian B�dili��, 
Instituto trentino di cultura, Paris IV, Sorbona.

Încheierea lucr�rilor a avut loc joi, 30 aprilie 2009.

Biroul de pres�

Simpozionul interna�ional Teologie �i spiritualitate în operele 
S� n�ilor Vasile cel Mare �i Grigore din Nazians
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Copiii �i tinerii trebuie s� cunoasc� de timpuriu  
c� în via�� nu se izbute�te doar prin mult� inteligen�� �i 
ra�ionament. Sunt situa�ii când aceste acte,  profesate 
unilateral, conduc mai degrab� la pierzanie, la degra-
dare existen�ial�. „Educa�ia – consider� Rene’ Hubert – 
nu poate �  nici exclusiv ra�ional�, nici exclusiv confe-
sional�. Instruc�ia ca proces de spiritualizare a omului, 
ar �  s�r�cit� dac� nu s-ar avea în vedere integralitatea 
dintre materie �i spirit.  Sarcina educa�iei, conceput� în 
sens spiritual, dup� Rudolf Steiner, este de a duce cu-
plul,  su� et – spirit, spre o armonie cu un altul, via�a – corp” .

Tr�im într-o societate a� at� într-un proces con-
tinuu de desacralizare, de dezumanizare a rela�iilor 
dintre persoane, pe de o parte, �i dintre persoane �i 
institu�ii pe de alt� parte. Se poate aprecia c� aceste 
fenomene sunt consecin�ele ce decurg dintr-un lung 
�ir de evenimente �i practici anterioare momentului 
pe care încerc�m s�-l analiz�m, din faptul c� secolul 
abia încheiat a fost bântuit de cele mai nefaste ideolo-
gii (fascismul �i comunismul),  care au generat curente 
�i mi�c�ri politice cu urm�ri nefericite pentru întreaga 
omenire. În momentul de fa��, lumea este confruntat� 
cu multe provoc�ri, ce apar în urma schimb�rilor pe 
întregul mapamond, schimb�ri care se succed cu mare 
repeziciune, modi� când astfel dinamica  evolu�iei soci-
et��ii �i amenin�ând cu  dezechilibre greu de trecut,  cu 
un viitor caracterizat de multe incertitudini. Oamenii 
de pretutindeni sunt chema�i s� r�spund� provoc�rilor 
�i problemelor cu care se confrunt� lumea de azi: di-
minuarea surselor de energie, înc�lzirea global�, ame-
nin�area cu lipsa de hran� �i de ap� potabil�, poluarea 
mediului înconjur�tor etc.

Flagelul terorismului, r�spândit �i practicat la 
scar� mondial�, face ca evolu�ia rela�iilor dintre state 
s� devin� mai nesigur�. Autorii acestor acte abomina-
bile sunt sus�inu�i din umbr� de diferite cercuri de in-
terese, politice � nanciare sau de alt� natur�, sunt bine 
camu� a�i �i acoperi�i, greu de descoperit,  de judecat �i 
de pedepsit.

Discrepan�a dintre ��rile bogate �i cele s�race ge-
nereaz�,  în mod inevitabil, con� icte de ordin politic, 
economic �i militar. Mase tot mai mari de oameni din 
zonele s�race migreaz� spre ��rile dezvoltate, în c�uta-
rea unor oaze de securitate material� �i social�. Puse în 
fa�a acestor fenomene, ��rile din occidentul Europei �i 
cele din nordul continentului american (Statele Unite 
�i Canada) par a �  speriate �i nesigure. Noii veni�i în 
aceste ��ri sunt nepofti�i �i discrimina�i în fel �i chip. 
Nici chiar cet��enii proveni�i din ��rile est- �i central 
europene, intrate de curând în UE, nu sunt scuti�i de 
acest tratament �i nu pot bene� cia decât în mic� m�sur� 
de cet��enia european� atât de mult râvnit� de ei. 

Existen�a unor zone de con� ict (Iraq, Afganis-
tan, Georgia, Moldova de dincolo de Prut �i altele, din 
mai toate continentele), sunt un factor de mare  risc �i 
amenin�� p�strarea echilibrului securit��ii generale �i 
al � ec�rui stat na�ional în parte. Cauzele acestor st�ri 
con� ictuale sunt numeroase, iar rezolvarea sau m�car 
ameliorarea lor este foarte anevoioas� �i presupune un 
efort coordonat al  tuturor na�iunilor, efort  la care se 
ajunge tot mai greu.

Ca urmare direct� sau indirect� a situa�iilor 
existente, �i, ca un corolar al tuturor relelor existente 
în lume, la nivel global �i regional s-a instalat o criz� 
profund�, f�r� precedent. Criza este deja prezent� în 
aproape toate ��rile lumii �i în România. Ea a dobândit 
un caracter mondial, se manifest� cu mare for�� pe plan 
economic, � nanciar �i social. Criza este f�r� mil� aco-
lo unde apare, dar love�te �i mai tare popula�ia s�rac� 
�i pe cei care î�i caut� fericirea pe meleaguri str�ine. 
Dup� p�rerea noastr�, situa�ia de criz� a fost provocat� 
�i are ca principal� cauz� �i punct de pornire imora-
litatea celor puternici, a îmbog��i�ilor de pretutindeni, 
din munca celor mul�i �i umili, lipsi�i de mijloace de 
subzisten�� �i de o alternativ� viabil� de a munci �i tr�i 
în stare de normalitate, � ecare în �ara sa.  În al doilea 
rând,  se fac vinova�i de aceast� stare de lucruri cei care 
�i-au asumat r�spunderea s� conduc� destinele lumii �i 
a � ec�rei na�iuni în parte.        

S� facem câteva referiri �i la situa�ia de la noi.     
Românii s-au considerat din totdeauna un popor 

cre�tin �i, prin urmare, � resc ar �  ca la baza rela�iilor 
din societatea noastr� s� guverneze principiile moralei 
cre�tine. Dar, în via�a de zi cu zi, lucrurile nu stau toc-
mai a�a. Trebuie precizat, totu�i, �i faptul c� aceast� 
situa�ie ar putea  �  justi� cat�, cel pu�in în parte,  de 
cauze obiective. În acest sens vom  aminti doar faptul 
c�, dup� ultimul r�zboi mondial, în România au avut 
loc importante muta�ii de ordin politic, economic, mo-
ral �i spiritual. Românii au fost afunda�i în deceniile 
negre ale comunismului,  perioad� în care  poporul nos-
tru a fost pus la grele încerc�ri, când morala cre�tin� a 
fost con� scat� �i înlocuit�  cu o moral� de tip nou, cea 
comunist�. Aceast� înlocuire s-a realizat într-un timp 
relativ scurt. Prin institu�iile de educa�ie s-au organi-
zat ac�iuni sistematice de pervertire �i îndoctrinare a 
tuturor cet��enilor �i, în mai mare m�sur�, a tineretului  
(prin institu�iile �colare), cu ideologia comunist�. S-a 
negat �i s-a ascuns adev�rul misti� cându-se istoria nea-
mului nostru. S-a trecut la des� in�area unor institu�ii la-
ice �i religioase, în scopul înlocuirii valorilor culturale 
na�ionale �i religioase,  cu altele str�ine nou�. Au fost 
înl�turate sau eliminate � zic mari personalit��i româ-
ne�ti din toate sferele vie�ii sociale (politic�, economie, 

Educa�ie �i moralitate
Nicolae COSTRU�
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armat�, �tiin�� �i cercetare, educa�ie, cultur�,  culte re-
ligioase etc.). 

Urmare a acestor ac�iuni de  schimbare, f�cute 
la comanda �i sub presiunea regimului comunist, prin 
bra�ul atotputernic al Securit��ii, efectele catastrofale 
nu au întârziat  s� apar�. Adev�rul a fost înlocuit cu 
minciuna, încrederea cu suspiciunea, iubirea cu ura, 
respectul cu dispre�ul, valoarea cu nonvaloarea. �ara 
a ajuns s� � e condus� de cadre de partid recrutate din 
rândul unor oameni lipsi�i de cultur�, de prestigiu so-
cial, de experien�� �i preg�tire profesional� adecvat�, 
avizi de putere �i de m�riri de�arte, instrumente docile 
�i cu totul aservite noilor st�pâni. Astfel, în societatea 
româneasc� s-a instalat, treptat, totalitarismul. Eveni-
mentele au evoluat spre o degradare economic�, cultu-
ral�, social� �i moral� crescând�. S-a instalat treptat o  
neîncredere reciproc� între oameni, o lips� de respect 
�i o anumit� ostilitate fa�� de noii conduc�tori �i fa�� de 
anumite institu�ii conduse de c�tre ace�tia.  Ostilitatea 
ap�rut� la început s-a accentuat pe parcurs �i datori-
t� împ�r�irii popula�iei ��rii în clase �i p�turi sociale. 
Chiar din primul moment al acestei împ�r�irii, s-a creat 
un fel de dihotomie. Popula�ia a fost cuprins� în dou� 
mari categorii:o categorie considerat� progresist� �i 
alta retrograd�. Prima cu multe drepturi �i facilit��i, iar 
a doua, mai mult cu obliga�ii �i constrângeri, cu pla-
ta unor impozite �i cote obligatorii foarte mari, cu li-
mitarea multor drepturi �i  libert��i cet��ene�ti. Aceste 
schimb�ri, atitudini �i nedrept��i pentru o mare parte 
din popula�ie, au condus, în timp, la apari�ia unor an-
tagonisme sociale �i, ca o reac�ie a celor defavoriza�i, 
la constituirea unor organiza�ii  �i forma�ii de lupt� an-
ticomunist� �i antisovietic�. Represaliile dure împotri-
va celor care nu acceptau aceste schimb�ri �i masca-
rada democratic� sub care se derulau, erau justi� cate 
de comuni�ti prin a�a-zisa lupt� de clas�. Învr�jbirea 
dintre oameni a condus, în cele din urm�, la înr�irea 
acestora mergând pân� la sl�birea credin�ei �i speran�ei 
în Dumnezeu �i în for�ele proprii. O alt� cauz� major� 
a degrad�rii morale a fost reforma înv���mântului din 
1948, când atât în form�, cât mai cu seam� în con�inut, 
sistemul de educa�ie a fost golit, aproape în totalitate, 
de principiile moralei cre�tine. Lipsa de încredere �i ura 
între oameni apare, dup� cum se �tie, cu mai mare preg-
nan�� în condi�iile societ��ilor totalitare �i a celor în care 
are loc s�r�cirea continu� a majorit��ii popula�iei. La 
noi au fost întrunite amândou� condi�iile. În  asemenea 
societ��i, de regul�, clasa conduc�toare, incompetent� 
�i incapabil� s� rezolve problemele reale, promoveaz� 
inten�ionat suspiciunea �i dela�iunea. Încearc� s� r�mâ-
n�, cu orice pre�, la putere �i s� g�seasc� vinova�i, �api 
isp��itori, cu totul în alt� parte decât acolo unde de fapt 
se g�sesc ace�tia. Prin scoaterea religiei �i a bazelor ei 
doctrinare �i � loso� ce din activitatea de educa�ie, timp 
de decenii, �i prin îngr�direa accesului tinerilor la Bi-

seric�, s-a urm�rit negarea existen�ei su� etului �i a tot 
ceea ce este legat de credin�a în Dumnezeu. O prim� 
consecin�� a m�surii a fost pierderea sensului adev�-
rat al practicii religioase din via�a oamenilor. In ace-
la�i timp, o astfel de interdic�ie  a reprezentat o lovitur� 
grav� dat� persoanei umane, prin pierderea spiritualit�-
�ii individuale �i, în acela�i timp, o privare a su� etului 
de experien�a simbolic� �i re� exiv�. O alt� consecin��, 
datorat� în bun� m�sur�  educa�iei bazate pe morala 
comunist�, a fost fractura moral� produs� prin dispari-
�ia reperelor valorice. „F�r� o scar� personal� de valori 
– spune �tefan Augustin Doina� – individul e pierdut; 
cu atât mai mult un popor”. Omul, tr�ind într-un spa�iu 
cultural s�r�cit spiritual, ajunge la un moment dat la 
ceea ce se cheam� tembelism, adic� la acel stadiu în 
care nimeni nu mai ia nimic în serios �i totul cade în 
derizoriu. 

Abia dup� 1989 s-a putut observa mai clar acest 
lucru, când s-a ajuns într-o situa�ie jenant�: multor ro-
mâni a început s� le � e ru�ine de români sau c� sunt 
români. Ho�ia �i corup�ia s-au generalizat. Violen�a a 
început s� se simt� ca la ea acas�. Reformele din toate 
domeniile, în m�sura în care s-au produs,  nu au avut �i 
nu au nici pe departe efectul scontat. Toate ini�iativele 
�i ac�iunile întreprinse în acest scop, �i care se doreau  a 
�  de mare anvergur�, au e�uat �i sunt sortite s� alunece 
în banal. Starea de lucruri din �ar� mai poate �  pus�, în 
parte, �i pe seama celor care ne-au condus începând cu 
anul 1989. Au fost oare conduc�torii no�tri sau sunt în 
prezent modele morale, demne de urmat pentru cei pe 
care îi conduc? 

Dup� practici bine cunoscute în trecutul apropi-
at, aducem �i ast�zi  pe tapet faptul c� poporul român 
este bun �i harnic, tolerant �i primitor. La fel se spune 
�i despre conduc�torii lui, (care, cu prilejul diferitelor 
s�rb�tori na�ionale �i religioase sunt prezen�i al�turi de 
mul�imile adunate în biserici, pie�e sau s�li festive �i, 
nu oriunde, ci în rândul întâi, nu în cel de la mijloc sau 
în cel din spate) . Oare a�a s� � e? Probabil c� da. Cine 
ne d� dreptul s�-i judec�m mai ales pe conduc�tori? 
Singura problem� pentru conduc�torii ale�i sau numi�i 
în func�ii înalte se leag� de faptul c� mereu numele lor 
este aclamat �i, nu de pu�ine ori, în justi�ie, al�turi de 
numele unor persoane certate cu legea, iar televiziunile 
�i ziarele scot la iveal�  prea multe gafe �i leg�turi de 
afaceri ale acestora chiar �i cu acea lume zis� interlop�. 

Re� ectând asupra celor descrise mai sus, se pune 
întrebarea: oare institu�iile de educa�ie din zilele noas-
tre, mai ales Familia, �coala �i Biserica, î�i îndeplinesc 
cu adev�rat �i în m�sura cuvenit� misiunea ce le revine,  
ca institu�ii fundamentale ale statului, sau au c�zut �i 
ele  într-un dogmatism �i formalism pe care nu-l pot dep��i? 

Criza moral� pe care o travers�m ast�zi poate 
avea  multe alte cauze, unele profund înr�d�cinate în 
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con�tiin�a oamenilor de pe aceste meleaguri. Dup� aspectul general �i forma de manifestare, fenomenul pare a cores-
punde întru totul unei a� rma�ii f�cute odat� de Emil Cioran: „…Aici, la por�ile Orientului unde totul e luat á la légère, 
tembelismul nostru se tr�deaz� �i în faptul c�  vorbim despre Dumnezeu cu aceea�i non�alan�� �i vulgaritate cu care 
vorbim despre noi în�ine �i cu aceea�i ipocrizie…”.  

Prima sarcin� a � ec�rei familii �i a tuturor institu�iilor care fac direct sau indirect educa�ie, ar �  s� în�eleag� c�, 
educa�ia trebuie s� � e prin de� ni�ie pozitiv�, s� conduc� spre adev�r, spre bine �i spre frumos.  

Scopul educa�iei, în viziunea prezentat� mai sus, este desprins din principiile moralei cre�tine. In acest caz, 
se poate a� rma c� idealul educa�ional este caracterizat de o înalt� moralitate, iar acest lucru este valabil pentru c� 
urm�re�te: „dezvoltarea liber� �i responsabil� a persoanei, astfel încât aceasta s�-�i poat� pune în mod liber �i bucuros 
puterile în slujba întregii omeniri” .

Religia s-a dovedit în decursul istoriei, un factor antropogenetic indispensabil procesului de umanizare �i 
exprimare a spiritului uman, factor care, în ultim� instan��, devine izvorul culturii �i liantul care conduce la manifes-
tarea spiritului uman.

Eliberarea Oradiei în urm� cu 90 de ani este s�r-
b�torit� de o� cialit��ile locale �i jude�ene prin organi-
zarea unor manifest�ri cultural religioase. Cu aceast� 
ocazie, Preas� n�itul Virgil Bercea a participat la o ex-
pozi�ie tematic� organizat� de Muzeul Aurel Laz�r. 

În cadrul expozi�iei au fost prezentate o serie de 
obiecte cu valoare istoric� deosebit�, precum �i imagini 
legate de evenimentele care au avut loc odat� cu elibe-
rarea Oradiei de c�tre trupele române. La expozi�ie au 
participat primarul municipiului Oradea Ilie Bolojan, 
d-na Ligia Miri�an, Directorul Direc�iei de Cultur� Bi-
hor, Aurel Chiriac, Directorul Muzeului ��rii Cri�uri-
lor, consilieri locali, precum �i reprezentan�i ai diferite-
lor institu�ii culturale or�dene, precum �i Preas� n�ia Sa 
Sofronie Drincec, Episcopul ortodox al Oradiei. 

În cuvântul s�u, Preas� n�itul Virgil Bercea a feli-
citat organizatorii pentru reu�ita acestei expozi�ii, men-
�ionând rolul Bisericii Greco-Catolice în men�inerea 
identit��ii na�ionale a poporului român pe aceste me-

leaguri. Dealtfel, cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o 
la Oradea, regale Ferdinand a fost g�zduit de c�tre Epi-
scopul Demetriu Radu la palatul episcopal. Manifes-
t�rile vor continua luni, când atât în Catedrala Sfântul 
Nicolae, cât �i în Biserica cu lun� vor �  celebrate slujbe 
de pomenire pentru eroii neamului care �i-au dat via�a 
pentru eliberarea acestei regiuni. 

Biroul de pres�

(urmare din pag. 17)

S�rb�torirea a 90 de ani de la intrarea trupelor române în Oradea

Cu ocazia împlinirii a 10 ani de la vizita Papei 
Ioan Paul al II-lea în �ara noastr� a avut loc în Aula 
Magna a Facult��ii de Teologie Greco-Catolic� din 
Oradea, vernisajul unei expozi�ii fotogra� ce. În cadrul 
acesteia au fost prezentate o serie de fotogra� i care 
ilustreaz� momente semni� cative care au marcat acest 
eveniment deosebit.

În acela�i timp a fost prezentat �i un scurt � lm 
despre vizita Sfântului P�rinte la Bucure�ti. Momen-
tele unice cum ar �  întâlnirea cu Cardinalul Alexandru 
Todea, precum �i cu mul�imea de credincio�i care l-au 
întâmpinat cu bucurie au creat o puternic� impresie în 
rândul participan�ilor la aceast� expozi�ie. Pe parcursul 
desf��ur�rii vernisajului p�rintele Adrian Podar a f�cut 
o scurt� referire la via�a �i activitatea Papei.

Corurile Schola Cantorum a Seminarului Teolo-
gic, Corul l’Anunciazione a Colegiului Sfânta Familie 
dirijate de prof. dr. Radu Mure�an �i Corul Fiat Lux a 

Liceului Teologic Greco-Catolic din Oradea, dirijat de 
prof. Monica Nica au prezentat scurte momente artistice.

De asemenea a fost lansat� cartea intitulat� 
“Dumnezeu �i omul, o întâlnire mântuitoare”, scris� de 
preotul profesor dr. Renzo Lavatori. Cu aceast� ocazie 
p�rintele profesor Alexandru Buzalic a f�cut o scurt� 
prezentare a lucr�rii.

Biroul de pres�

Expozi�ie foto
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Fratele Damian s-a n�scut la 21 octombrie 1923, 
în Satul Mic, jude�ul Arad, din p�rin�ii Francisc �i Eme-
ren�iana. Primele �ase clase primare le-a urmat la �coa-
la din localitatea natal�.

La vârsta de 12 ani a cerut �i a fost primit ca juve-
nist, la Oradea, în Congrega�ia Fra�ii �colilor Cre�tine. 
Între anii 1935-1937 a studiat la Liceul Emanoil Gojdu, 
iar între 1937-1939 a frecventat �coala Normal�.

În anul 1940, a intrat în noviciatul Fra�ilor �co-
lilor Cre�tine, din Bucure�ti, iar la 8 septembrie 1941 a 
depus primele voturi. Între anii 1942-1944 a f�cut Sco-
lasticatul la Blaj, unde �i-a continuat studiile la �coala 
normal� din aceea�i localitate.

A efectuat stagiul militar în localit��ile Turnu Se-
verin, Ineu �i Craiova, de unde a fost l�sat la vatr�, la 
10 ianuarie 1945.

Între anii 1945-1959 s-a a� at la Bucure�ti. Pân� 
la na�ionalizarea �colilor confesionale, din anul 1948, 
a fost înv���tor �i catehet la Liceul „Sf. Andrei” al Ar-
hiepiscopiei de Bucure�ti, din Calea C�l�ra�ilor nr. 12. 
Dup� na�ionalizarea �colilor confesionale a continuat 
s� � e catehet în Bucure�ti. Concomitent �i-a continuat 
studiile la Facultatea de matematic� �i � zic� pe care a 
absolvit-o în anul 1953.

La 28 iunie 1958, când mul�i membri ai Bisericii 
sfâr�eau ca martiri sau sufereau în închisorile comu-
niste, Fr. Damian cu mult curaj depunea voturile per-
petue, angajându-se s�-l slujeasc� pe Dumnezeu pân� 
la moarte ca Frate al �colilor Cre�tine. Anul trecut �i-a 
s�rb�torit Jubileul de aur al consacr�rii.

Între 1959 �i 1964 a fost trimis cu domiciliu obli-
gatoriu în B�r�gan, la Vii�oara, jude�ul Ialomi�a. Deoa-
rece dup� amnistie nu a mai putut reveni la Bucure�ti, 
s-a întors la Arad, la rudele sale. Aici a lucrat ca angajat 
al fabricii de cherestea pân� în anul 1967.

Fratele Damian (Mihai) Bakos a plecat la Domnul

În anul 1967, preas� n�itul Marton Aron l-a 
chemat la Seminarul teologic din Alba Iulia. Timp de 
aproape 25 de ani a activat ca director �i profesor în 
cadrul acestui Seminar teologic.

În anul 1992, superiorii Congrega�iei l-au che-
mat pentru ca împreun� cu Fra�ii Atanasie �i Marcelin 
s� reîntemeieze o comunitate la Oradea, r�spunzând 
astfel cererii episcopului greco-catolic de Oradea, PSS 
Vasile Hossu, de a reîn� in�a internatul �i de a reorgani-
za Institutul greco-catolic din aceea�i localitate.

În anul 2000, dup� închiderea comunit��ii din 
Oradea, s-a al�turat Fra�ilor din comunitatea din Ia�i. 
Între anii 2001-2003,  a fost în comunitatea Fra�ilor din 
Strebersdorf-Viena, iar din vara anului 2003 a revenit 
în comunitatea din Ia�i.

În ultima perioad� mai grea a vie�ii sale a fost 
îngrijit în comunitate de Fr. Thomas Voss, iar în luna 
aprilie a anului 2008 a fost primit în C�minul de b�trâni 
„Sfântul Iosif” al surorilor „Fiicele S� ntei Maria a Di-
vinei Providen�e” din Ia�i, unde a fost îngrijit în mod 
exemplar pân� în ultima clip� a vie�ii sale.

În diminea�a zilei de 14 aprilie, în a treia zi din 
Octava s� ntelor Pa�ti, Fr. Damian a trecut la cele ve�-
nice. Înmormântarea a avut loc vineri, 17 aprilie, în ci-
mitirul Belu catolic din Bucure�ti.

Dumnezeu s�-l odihneasc� în pace!

Croitoria
Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea
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În zilele de 8-10 mai 2008, în organizarea Co-
misiei Sinodale pentru Educa�ie Catolic� din cadrul 
Sinodului Bisericii Greco-Catolice, s-a desf��urat la 
Zal�u Olimpiada na�ional� la disciplina religie greco-
catolic�.

Olimpiada de religie este un moment important 
din ciclul unui an de studiu la aceast� disciplin� �co-
lar�. Suntem mândri c� ora�ul nostru a fost gazda ce-
lei de a doua edi�ii a Olimpiadei Na�ionale de Religie 
Greco-Catolic�. La olimpiad� au participat 90 de elevi 
din toate eparhiile greco-catolice din �ara noastr�.

Festivit��ile de deschidere �i de premiere a 
participan�ilor au avut loc la Biserica Sf. Fami-
lie din Zal�u în cadrul unor celebr�ri liturgice. La 
aceste momente preo�ii, în alocu�iunile lor (vicar 
foraneu Pr. �urca� Gheorghe, Pr. Nicolae Bodea), 
au eviden�iat importan�a olimpiadei de religie în 
curriculumul �colar.

Pe parcursul celor trei zile, organizatorii au 
alc�tuit un program adecvat din care nu au lipsit o 
excursie la Gr�dina botanic� din Jibou �i o serat� dis-
tractiv� (Parohia Sfânta Familie Zal�u).

Rezultatele elevilor no�tri oglindesc eforturile 
profesorilor de religie, care �i la Zal�u au avut satis-
fac�ii deosebite. Ca la orice concurs s-au eviden�iat 
câ�iva participan�i, a� aminti primii premian�i: Liana 
Rotaru (cls. V-Blaj), B�l�nescu Roxana (cls. VI-Cluj), 
Holho� Claudia (cls. VI – Zal�u), Oros Dionis (cls. 
VII – �imleul Silvaniei), Tu�a Cristina (cls. VIII – 
Cluj), Sas Liana (cls. IX – Sighet M. ), Boro� Dorina, 
Chi�e Ioana (cls. IX – Oradea), Borca Bianca (cls. X 
– Sighet M), Cojocaru Ana (cls. X – Oradea), Teodo-
ru Cristina (cls. XI – Satu Mare), F�rca� Delia, Toma 
Maria (cls. XI – Oradea), �tefanca Mari�ca (cls. XII 
– Sighet M), Kovacs Marius (cls. XII – Oradea), Pu-
p�z� Radu (cls. XII – Cluj), dar meritul este al tuturor 
participan�ilor care s-au prezentat admirabil.

Au fost al�turi de noi dasc�lii de religie: Cris-
tian Iovi�� (Zal�u), Ana Dura, Alina Pa�condea, Cori-
na Cata (Oradea), Adrian Tu�a (Cluj), Ileana Sandru 
(Satu Mare), Neli �iman (Sighet M.), Pr. Neiconi Ovi-
diu (Lugoj), Nastafa Borodi (C�line�ti Oa�), Maria 
Bedeoan (Gule�ti), Rodica Avram (Blaj).

Mul�umim, Preas� n�itului Episcop Virgil Ber-

cea pentru implicarea sus�inut� în organizarea acestor 
activit��i �colare, precum �i coordonatorilor eparhiali 
din cadrul Biroului catehetic (Insp. Eparhial Florin Jula).

Se cuvine, s� amintesc �i rolului Inspectoratu-
lui �colar S�laj, în mod special aduc mul�umiri Dom-
nului Inspector general Ioan Abrudan, Inspectorului 
�colar de religie C�lin Ciurbe, precum �i profesorilor 
care s-au implicat în organizarea acestui concurs. Tot 
aici vreau s� amintesc spiritul organizatoric al pro-
fesorului nostru de religie Cristian Iovi��, precum �i 
ajutorul oferit de �coala general� C. Coposu, director 
d-na Mona P�nican �i conducerii Liceului Pedagogic 
Gh. �incai Zal�u.

Totodat� aducem mul�umiri Doamnei Vicepri-
mar Daniela Co�a care din propria ini�iativ� a acordat 
recompense premian�ilor. De asemenea, interesul Pre-
fecturii S�laj prin Doamna Subprefect Onorica Abru-
dan a fost onorabil, Consiliului Local Zal�u, dar �i 
sponsorilor care au contribuit la buna desf��urare a 
activit��ilor. Participan�ii la Olimpiad� au fost recom-
pensa�i cu c�r�i de Pr. Silviu Hodi� (Tg. L�pu�).

Informa�ii privind Olimpiada z�l�uan� au fost 
prezentate într-o publica�ie special� a Olimpiadei.

În calitate de gazd� ne asum�m responsabilita-
tea neajunsurilor practice legate de organizare, cre-
dem c� spiritul acestei ac�iuni nu trebuie umbrit de 
nume, ci de fapte.

Pr. Valer P�R�U

Olimpiada Na�ional� de Religie Greco-Catolic�, Zal�u - 2009

Biroul  Pastoral  Eparhial  pentru Laici (BPEL) 
V� comunic�m datele urm�toarelor întâlniri de formare pentru copii �i tineri:
I. 30 Mai 2009 Întâlnirea Eparhial� a Copiilor; 
II. 20-26 Iulie 2009 Întâlnirea Na�ional� a Tinerilor Catolici la Baia Mare;
III. A doua edi�ie a Forumului de Var� - Fondacio, va avea loc în perioada 12-16 August 2009. Vor putea par-

ticipa tineri între (17- 28 ani) - Stâna de Vale. Înscrierile se vor face pân� în data de 15 iulie. Vom reveni cu detalii.
Biroul Pastoral pentru Laici
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Citind vei dobândi!
Dobândind po�i d�rui!

Cump�rând din Libr�ria Gutenberg din Oradea, d�ruie�ti   

20%  din pre�ul c�r�ilor pentru masa zilnic� pe care Aso-
cia�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 Gutenberg,
str. Ep. Mihai Pavel, nr.4, Oradea

tel.:0259 424 033

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2009
IUNIE

 Inten�ia general� 
 Pentru ca preocuparea interna�ional� fa�� de ��rile mai s�race s� trezeasc� un ajutor mai concret, mai ales 
pentru a le u�ura de povara zdrobitoare a datoriei externe.
 Inten�ia misionar� 
 Pentru ca Bisericile particulare care lucreaz� în regiunile marcate de violen�� s� � e sus�inute de iubirea �i de 
apropierea concret� a tuturor catolicilor din lume. 


