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Comunicat
Cu durere în sufl et am vizionat fi lmul documen-

tar ”Patriarhul Justinian Marina, Reîntregirea Bisericii 
Ortodoxe Române”, transmis recent pe postul Trinitas 
al Bisericii Ortodoxe Române. El constituie, în opinia 
noastră, un atac la memoria martirilor Bisericii Greco-
Catolice. 

Ţinem să repetăm ceea ce cardinalul Alexandru 
Todea a spus de mai multe ori la începutul anilor 1990, 
după căderea comunismului: ”toată suferinţa Bisericii 
noastre din aceşti ani de persecuţie o oferim Domnului”! 
Noi, Biserica Greco-Catolică, în pragul Centenarului 
Marii Uniri, ne asumăm cu demnitate trecutul şi istoria 
şi mulţumim Domnului pentru tot binele făcut popo-
rului român de această Biserică. Ne gândim la primele 
şcoli româneşti sistematice deschise la Blaj în 1754, la 
Corifeii Şcolii Ardelene şi la Supplexul de la 1792, ne 
gândim la Timotei Cipariu şi la introducerea literelor 
latine în scrierea românească, la „Câmpia Libertăţii” 
din 1848, la Simion Bărnuţiu, la Pronunciamentul din 
1868, tot de la Blaj, ne gândim şi la Marea Unire de la 
Alba Iulia din 1918. De fi ecare dată greco-catolicii s-au 
gândit şi au lucrat pentru toţi românii, indiferent dacă 
erau ortodocşi sau uniţi. În marile momente ale istoriei 
lor, români au fost întotdeauna împreună!

Ne doare şi ne întristează acest mesaj al fraţilor 
ortodocşi, conform căruia actul samavolnic de desfi in-
ţare a Bisericii Unite şi persecuţiile dure începute în 
1948 împotriva membrilor acesteia constituie un act 
de “pedagogie divină”, cu atât mai mult cu cât mesajul 
este transmis de lideri de opinie ai BOR, de clerici din 

interiorul instituţiei, secondaţi de unii academicieni.
Ne doare cu atât mai mult cu cât atacul este fă-

cut în preajma intrării în anul centenarului Unirii. La 
Alba Iulia, în 1918, episcopul ortodox Miron Cristea 
l-a ascultat pe mai tânărul episcop greco-catolic Iuliu 
Hossu citind Declaraţia Unirii, pentru ca mai apoi cei 
doi ierarhi să se îmbrăţişeze frăţeşte, simbolizând prin 
acest gest pacea dintre cele două Biserici şi Unirea pe 
veci a românilor. 

Contribuţia istorică a Bisericii Române Unite 
este bine cunoscută, la fel şi prigoana dezlănţuită îm-
potriva acesteia şi a credincioşilor ei în timpul regimu-
lui comunist de tristă amintire. Şi totuşi, nedreptăţile la 
care suntem supuşi din partea fraţilor ortodocşi conti-
nuă, în pofi da sprijinului de care se bucură în Europa 
comunităţile româneşti ortodoxe din partea Bisericii 
Catolice. Este injust ca nouă, greco-catolicilor, fraţii 
majoritari ortodocşi, sprijiniţi de oameni din instituţi-
ile statului, să ne spună că martiriul Bisericii Române 
Unite nu a existat!

Ne doare această tentativă de rescriere a istoriei 
Bisericii noastre de către BOR, dar şi rescrierea istoriei 
rezistenţei anticomuniste, tentative înmulţite, parcă, în 
ultimele luni. Noi, greco-catolicii, ne asumăm istoria aşa 
cum a fost şi încercăm să respectăm martirii şi pe cei 
care au salvat demnitatea poporului român, să vindecăm 
rănile în spirit de frăţietate, şi nu de pe poziţii de forţă.

Acest comunicat este un strigăt de durere făcut 
cu demnitate pentru a ne apăra Biserica şi credincio-
şii, istoria noastră şi istoria poporului român. Sângele 
martirilor noştri, sacrifi ciul lor, mormintele fără cruci 
ne îndeamnă să nu uităm, să spunem adevărul pentru 
ca istoria să nu se mai repete, să nu atacăm pe nimeni, 
ci să păşim cu demnitate în Centenarul Unirii împreună 
cu fraţii ortodocşi. 

† Virgil BERCEA
Episcop
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Credinţa inspiră caritatea şi caritatea păstrează credinţa
12.11.2017

 Alocuţiunea Papei Francisc la Rugăciunea Angelus

Iubiți frați și surori, bună ziua!
În această duminică, Evanghelia (cf. Mt 25,1-13) 

ne arată condiţia pentru a intra în împărăţia cerurilor 
şi face asta cu parabola celor zece fecioare: este vorba 
despre acele fete tinere care aveau rolul de a-l primi şi 
a-l însoţi pe mire la ceremonia nunţii, şi pentru că în 
acel timp era obiceiul de a celebra nunta noaptea, fetele 
tinere erau înzestrate cu candele.

Parabola spune că dintre aceste fecioare cinci 
erau înţelepte şi cinci erau nechibzuite: de fapt, cele în-
ţelepte au luat cu ele untdelemn pentru candele, în timp 
ce cele nechibzuite n-au luat. Mirele întârzie să vină şi 
toate aţipesc. La miezul nopţii este anunţată sosirea mi-
relui; atunci fecioarele nechibzuite îşi dau seama că nu 
au untdelemn pentru candele şi cer de la cele înţelepte. 
Însă acestea răspund că nu pot să le dea, pentru că n-ar 
ajunge pentru toate. Aşadar, în timp ce cele nechibzuite 
merg în căutare de untdelemn, soseşte mirele; fecioa-
rele înţelepte intră cu el în sala ospăţului şi poarta este 
închisă. Cele cinci nechibzuite se întorc prea târziu, bat 
la poartă, dar răspunsul este: „Nu vă cunosc” (v. 12), şi 
rămân afară.

Ce vrea să ne înveţe Isus cu această parabolă? Ne 
aminteşte că trebuie să fi m pregătiţi pentru întâlnirea 
cu El. De multe ori, în Evanghelie, Isus îndeamnă să 
veghem şi face asta şi la sfârşitul acestei relatări. Spune 
aşa: „Vegheaţi, aşadar, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici 
ceasul” (v. 13). Dar cu această parabolă ne spune că a 
veghea nu înseamnă numai a nu dormi, ci a fi  pregătiţi; 
de fapt, toate fecioarele dorm înainte de a sosi mirele, 
dar la trezire unele sunt pregătite şi altele nu. Aşadar 
aici se afl ă semnifi caţia lui a fi  înţelepţi şi prudenţi: este 
vorba de a nu aştepta ultimul moment din viaţa noastră 
pentru a colabora cu harul lui Dumnezeu, ci a face asta 
deja de acum. Ar fi  frumos să ne gândim un pic: o zi va 
fi  ultima. Dacă ar fi  astăzi, cum sunt pregătit, cum sunt 
pregătită? Dar trebuie să fac asta şi asta… A ne pregăti 
ca şi cum ar fi  ultima zi: asta face bine.

Candela este simbolul credinţei care luminează 
viaţa noastră, în timp ce untdelemnul este simbolul ca-

rităţii care alimentează, face rodnică şi credibilă lumi-
na credinţei. Condiţia pentru a fi  pregătiţi la întâlnirea 
cu Domnul nu este numai credinţa, ci o viaţă creştină 
bogată în iubire şi în caritate faţă de aproapele. Dacă 
ne lăsăm conduşi de ceea ce ne apare mai comod, de 
căutarea intereselor noastre, viaţa noastră devine steri-
lă, incapabilă să dea viaţă altora şi nu acumulăm nicio 
rezervă de untdelemn pentru candela credinţei noastre; 
şi aceasta – credinţa – se va stinge în momentul venirii 
Domnului, sau chiar mai înainte. În schimb, dacă sun-
tem vigilenţi şi încercăm să facem binele, cu gesturi de 
iubire, de împărtăşire, de slujirea a aproapelui afl at în 
difi cultate, putem rămâne liniştiţi în timp ce aşteptăm 
venirea mirelui: Domnul va putea veni în orice mo-
ment, şi nici chiar somnul morţii nu ne înspăimântă, 
pentru că avem rezerva de untdelemn, acumulată cu 
faptele bune de fi ecare zi. Credinţa inspiră caritatea şi 
caritatea păstrează credinţa.

Fecioara Maria să ne ajute să facem credinţa 
noastră tot mai activă prin intermediul carităţii; pentru 
ca să poată străluci candela noastră deja aici, pe drumul 
pământesc, şi apoi pentru totdeauna, la sărbătoarea de 
nuntă în paradis.

După Angelus
Iubiţi fraţi şi surori!
Ieri, la Madrid, au fost proclamaţi fericiţi Vicente 

Queralt Lloret şi 20 de însoţitori martiri, şi José Maria 
Fernández Sánchez şi 38 de însoţitori martiri. Noii fe-
riciţi erau, unii, membri ai Congregaţiei Misiunii: pre-
oţi, fraţi coadiutori, novici; alţii erau laici apartenenţi la 
Asociaţia Medaliei Miraculoase. Toţi au fost ucişi din 
ură faţă de credinţă în timpul persecuţiei religioase care 
a avut loc în cursul războiului civil spaniol între 1936 
şi 1937. Să-i aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru 
marele dar al acestor martori exemplari ai lui Cristos şi 
ai Evangheliei.

Vă salut pe voi toţi, familii, parohii, asociaţii şi 
pe fi ecare credincios, care aţi venit din Italia şi din atâ-
tea părţi ale lumii. Îndeosebi, salut pelerinii care provin 
din Washington, Philadelphia, Brooklyn şi New York, 
corul parohial „Sfânta Maria Magdalena” din Nuragus 
(Sardinia); credincioşii din Tuscania, Ercolano şi Vene-
ţia; Societatea jucătorilor de popice din Rosta şi can-
didaţii la mir din Galzignano. Urez tuturor o duminică 
frumoasă. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. 
Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu
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„Stai sau stai şi cugeţi?”
La iniţiativa Biroului Pastoral, miercuri, 15 no-

iembrie a.c., Preasfi nţia Sa Virgil Bercea, împreună 
cu tinerii şi preoţii noştri, au marcat începerea Postu-
lui Crăciunului într-un mod mai deosebit decât în anii 
precedenţi. În această seară de rugăciune, la Parohia 
„Duminica Tuturor Sfi nţilor”, s-au întâlnit peste 80 de 
credincioşi pentru a se ruga şi cânta împreună, pentru 
a-L primi, a-L adora pe Isus, şi bineînţeles pentru a me-

Lansarea volumului „Dascăli din Bihor”
În Sala „Traian Moşoiu” a Primăriei Oradea a 

avut loc, luni seara, prezentarea volumului „Dascăli 
din Bihor”, avându-l ca autor pe domnul Ion Bradu. 
Volumul a văzut lumina tiparului prin strădania fi ului 
domnului Ion Bradu, Mircea Bradu.

Volumul a fost prezentat de către Preasfi nţia Sa 
Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, dom-
nul profesor Aurel Chiriac, domnul profesor etnolog 
Crăciun Parasca şi domnul scriitor Mircea Bradu. Mo-
deratoarea lansării a fost domnişoara Cristina Puşcaş.

În cuvântul înainte al volumului, Preasfi nţia Sa 
Virgil afi rma: 

„Cartea pe care o avem în faţă ne introduce în 
atmosfera României interbelice, acea perioadă de re-
naştere spirituală şi speranţă în care, într-o patrie unită, 
personalităţi care afi rmau valorile autohtone în politi-
că, literatură, ştiinţă, artă, spiritualitate, de la Nicolae 
Iorga, Haricleea Darclée, Maria Tănase, la tinerii de 
pe atunci Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, 
George Enescu sau Constantin Brâncuşi au urmat mo-
delele înaintaşilor lor, dascăli şi profesori de vocaţie. 
Efervescenţa timpului s-a manifestat pe toate planurile 
vieţii cultural-spirituale. Între cei care au lucrat într-
un climat de onestitate deplină, generoşi şi altruişti, la 
consolidarea renaşterii interbelice au fost acei dascăli 
care şi-au trăit vocaţia lor cu sfi nţenie şi dăruire de sine 
şi care au transmis generaţiilor care au urmat valorile 
cele adevărate, în care au crezut cu tărie. Munca lor nu 
a fost în zadar. Dacă în perioada regimului comunist şi 
al aşa-zisei educaţii ateiste aceste valori au subzistat tu-

turor încercărilor distructive, dacă după 1989 România 
a putut să iasă din opresiunea istoriei rugându-se public 
„Tatăl nostru” după atâţia ani de interdicţie, toate aces-
tea au fost posibile tocmai datorită acestor dascăli care 
au semănat seminţele spirituale care au dat rod şi au 
înnobilat spiritualitatea acestor meleaguri. 

În rândurile care urmează vom întâlni nume şi 
scurte biografi i. În spatele acestora stau vieţi trăite, fi e-
care în parte adevărate romane rămase înscrise în „car-
tea vieţii”. Vorbindu-ne despre „Dascălii din Bihor” lu-
crarea ne oferă şi o restituire a istoriei locale prin care, 
aşa cum recunoaşte autorul, domnul Mircea Bradu, „ne 
este prezentată activitatea, virtuţile, vocaţiile, împli-
nirile, frământările, iniţiativele, devotamentul muncii, 
nobleţea sufl etească a unor dascăli din perioada anilor 
interbelici (1918-1940).”

Eugen IVUŢ - Biroul de presă

dita la acest timp de aşteptare pentru ca fi ecare dintre 
noi să-L primească în inimi pe Mântuitorul într-un mod 
cât mai autentic. 

Seara de rugăciune a început cu Sfânta Liturghie 
animată de toţi cei prezenţi, urmând Binecuvântarea 
Euharistică în cadrul căreia am avut parte de o medi-
taţie pregătită de tânărul Andrei Ianc, seminarist orio-
nin. Folosind o vorbă din popor care zice: „Stai sau stai 
şi cugeţi?” Tânărul seminarist a subliniat faptul că un 
creştin nu trebuie doar să stea şi să-L aştepte pe pruncul 
Isus, ci şi să cugete, să devină înţelept. Îndemnul adre-
sat este acela de a aprofunda acest post prin 2 aspecte 
esenţiale: cunoaşterea şi iubirea.

Dumnezeu este un izvor nesecat pe care nicioda-
tă nu Îl vom cunoaşte pe deplin. Noi putem trăi acest 
post doar prin 3 dimensiuni: iubirea faţă de noi înşine, 
faţă de aproapele, şi faţă de Dumnezeu care este însuşi 
Iubirea adevărată. Dar pentru a iubi într-un mod mai 
bun, mai frumos, trebuie să cunoaştem mai bine toate 
cele trei dimensiuni, să vedem frumosul.

Carla MAXIM
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(continuare în pag. 6)

Să nu iubim cu vorba, ci cu fapta
1. „Copii, să nu iubim numai cu vorba sau cu 

limba, ci cu fapta şi adevărul” (1In 3,18). Aceste cu-
vinte ale apostolului Ioan exprimă un imperativ de care 
niciun creştin nu poate să facă abstracţie. Seriozitatea 
cu care „ucenicul iubit” transmite până în zilele noas-
tre porunca lui Isus este făcută şi mai accentuată prin 
opoziţia pe care o prezintă între cuvintele goale care 
adesea sunt pe buzele noastre şi faptele concrete cu 
care în schimb suntem chemaţi să ne măsurăm. Iubirea 
nu admite alibiuri: cine intenţionează să iubească aşa 
cum a iubit Isus, trebuie să-şi însuşească exemplul său; 
mai ales când suntem chemaţi să-i iubim pe săraci. De 
altfel, modul de a iubi al Fiului lui Dumnezeu este bine 
cunoscut, şi Ioan îl aminteşte cu litere clare. El se înte-
meiază pe două coloane portante: Dumnezeu a iubit cel 
dintâi (cf. 1In 4,10.19); şi a iubit dăruindu-se în între-
gime pe sine însuşi, chiar propria viaţă (cf. 1In 3,16).

O astfel de iubire nu poate să rămână fără răspuns. 
Deşi este dăruită în manieră unilaterală, adică fără a cere 
nimic în schimb, totuşi ea aprinde în aşa fel inima încât 
fi ecare se simte determinat să răspundă la ea în pofi da 
propriilor limite şi păcate. Şi acest lucru este posibil dacă 
harul lui Dumnezeu, caritatea sa milostivă este primită, 
pe cât posibil, în inima noastră, aşa încât să mişte vo-
inţa noastră precum şi afectele noastre spre iubirea faţă 
de Dumnezeu însuşi şi faţă de aproapele. În acest mod 
milostivirea care izvorăşte, ca să spunem aşa, din inima 
Treimii poate ajunge să pună în mişcare viaţa noastră şi 
să genereze compasiune şi fapte de milostenie faţă de 
fraţii şi surorile care se afl ă în necesitate.

2. „Acest sărac strigă şi Domnul îl ascultă” (Ps 
34,7). Dintotdeauna Biserica a înţeles importanţa unui 

astfel de strigăt. Posedăm o mare mărturie încă din pri-
mele pagini din Faptele Apostolilor, acolo unde Petru 
cere să se aleagă şapte bărbaţi „plini de Duh şi de în-
ţelepciune” (6,3) pentru ca să asume slujirea asistenţei 
acordate săracilor. Acesta este cu siguranţă unul dintre 
primele semne cu care comunitatea creştină s-a prezen-
tat pe scena lumii: slujirea adusă celor mai săraci. Toate 
acestea îi erau posibile pentru că a înţeles că viaţa uceni-
cilor lui Isus trebuia să se exprime într-o astfel de frater-
nitate şi solidaritate încât să corespundă învăţăturii prin-
cipale a Învăţătorului care i-a proclamat pe săraci fericiţi 
şi moştenitori ai împărăţiei cerurilor (cf. Mt 5,3).

„Îşi vindeau proprietăţile şi bunurile şi le împăr-
ţeau tuturor, după cum avea nevoie fi ecare” (Fap2,45). 
Această expresie arată cu claritate preocuparea vie a 
primilor creştini. Evanghelistul Luca, autorul sacru 
care mai mult decât oricare altul a dat spaţiu milosti-
virii, nu face nicio retorică atunci când descrie practica 
de împărtăşire a primei comunităţi. Dimpotrivă, rela-
tând-o, vrea să le vorbească tuturor credincioşilor din 
orice generaţie, deci şi nouă, pentru a ne susţine în măr-
turie şi să provoace acţiunea noastră în favoarea celor 
mai nevoiaşi. Aceeaşi învăţătură este dată cu tot atâta 
convingere de apostolul Iacob, care, în scrisoarea sa, 
foloseşte expresii puternice şi incisive: „Ascultaţi, fra-
ţii mei iubiţi: oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în 
ochii lumii, dar bogaţi în credinţă, ca moştenitori ai îm-
părăţiei pe care el a promis-o celor care îl iubesc? Dar 
voi l-aţi dispreţuit pe cel sărac! Oare nu bogaţii sunt cei 
care vă asupresc şi vă târăsc prin tribunale? [...] Ce fo-
los, fraţii mei, dacă cineva spune că are credinţă, dar nu 
are fapte; oare poate credinţa să-l mântuiască? Dacă un 
frate sau o soră sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi de hrana 

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc pentru
Prima Zi Mondială a Săracilor
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(continuare în pag. 7)

(urmare din pag. 5)

de toate zilele şi cineva dintre voi le-ar spune: «Mergeţi 
în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă», dar nu le daţi cele 
necesare pentru trup, ce folos? La fel şi credinţa, dacă 
nu are fapte, este moartă în ea însăşi” (2,5-6.14-17).

3. Totuşi au existat momente în care creştinii n-au 
ascultat până la capăt acest apel, lăsându-se contagiaţi 
de mentalitatea lumească. Însă Duhul Sfânt n-a încetat 
să-i cheme să-şi îndrepte privirea spre esenţial. De fapt, a 
făcut să apară bărbaţi şi femei care în diferite moduri au 
oferit viaţa lor în slujba săracilor. Câte pagini de istorie, 
în aceşti două mii de ani, au fost scrise de creştini care, 
în toată simplitatea şi umilinţa, şi cu fantezia generoasă 
a carităţii, i-au slujit pe fraţii lor mai săraci!

Între toţi se evidenţiază exemplul lui Francisc 
din Assisi, care a fost urmat de alţi numeroşi bărbaţi 
şi femei sfi nţi în cursul secolelor. El nu s-a mulţumit 
să îmbrăţişeze şi să dea pomană leproşilor, ci a decis 
să meargă la Gubbio pentru a sta împreună cu ei. El 
însuşi a văzut în această întâlnire cotitura convertirii 
sale: „Când eram în păcate, mi se părea lucru prea amar 
să-i văd pe leproşi, şi însuşi Domnul m-a condus prin-
tre ei şi am fost milostiv faţă de ei. Şi îndepărtându-mă 
de ei, ceea ce mi se părea amar a fost schimbat pentru 
mine în dulceaţă a sufl etului şi a trupului” (Test 1-3: FF 
110). Această mărturie manifestă forţa transformatoare 
a carităţii şi stilul de viaţă al creştinilor.

Nu ne gândim la cei săraci numai ca destinatari 
ai unei practici bune de voluntariat care trebuie făcută o 
dată pe săptămână, sau cu atât mai puţin de gesturi oca-
zionale de bunăvoinţă pentru a pune conştiinţa în pace. 
Aceste experienţe, deşi valabile şi utile pentru a sensi-
biliza faţă de necesităţile atâtor fraţi şi atâtor nedreptăţi 
care adesea care sunt cauza lor, ar trebui să introducă la 
o adevărată întâlnire cu săracii şi să dea loc la o împăr-
tăşire care să devină stil de viaţă. De fapt, rugăciunea, 
drumul uceniciei şi convertirea găsesc în caritatea care 
se face împărtăşire verifi carea autenticităţii lor evan-
ghelice. Şi din acest mod de a trăi derivă bucurie şi se-
ninătate sufl etească, pentru că se atinge cu mâna carnea 
lui Cristos. Dacă vrem să-l întâlnim realmente pe Cris-
tos, este necesar să-i atingem trupul în trupul rănit al 
săracilor, ca o comparaţie cu împărtăşirea sacramentală 
primită în Euharistie. Trupul lui Cristos, frânt în litur-
gia sacră, se lasă găsit de caritatea împărtăşită în feţele 
şi în persoanele fraţilor şi surorilor mai slabi. Răsună 
mereu actuale cuvintele sfântului episcop Ioan Gură de 
Aur: „Dacă vreţi să cinstiţi trupul lui Cristos, nu-l ne-
glijaţi când este gol; nu-l cinstiţi pe Cristos euharisticul 
cu veşminte de mătase, în timp ce în afara templului îl 
neglijaţi pe acest alt Cristos care este chinuit de frig şi 
de goliciune” (Hom. in Matthaeum, 50, 3: PG 58).

De aceea, suntem chemaţi să întindem mâna 
către cei săraci, să-i întâlnim, să-i privim în ochi, să-i 
îmbrăţişăm, pentru a-i face să simtă căldura iubirii care 

frânge cercul singurătăţii. Mâna lor întinsă spre noi este 
şi o invitaţi de a ieşi din certitudinile şi comodităţile 
noastre şi să recunoaştem valoarea pe care o constituie 
sărăcia în ea însăşi.

4. Să nu uităm că pentru ucenicii lui Cristos sărăcia 
este înainte de toate o vocaţie de a-l urma pe Isus sărac. 
Este un drum în urma lui şi cu el, un drum care conduce 
la fericirea împărăţiei cerurilor (cf. Mt 5,3; Lc 6,20). Sără-
cie înseamnă o inimă umilă care ştie să primească propria 
condiţie de creatură limitată şi păcătoasă pentru a depăşi 
tentaţia de atotputernicie, care ne înşeală că suntem nemu-
ritori. Sărăcia este o atitudine a inimii care împiedică să 
ne gândim la bani, la carieră, la lux ca obiectiv al vieţii şi 
condiţie pentru fericire. Mai degrabă, sărăcia este cea care 
creează condiţiile pentru a asuma în mod liber responsa-
bilităţile personale şi sociale, în pofi da propriilor limite, 
încrezându-ne în apropierea lui Dumnezeu şi susţinuţi de 
harul său. Sărăcia, înţeleasă astfel, este metrul care per-
mite să evaluăm folosirea corectă a bunurilor materiale, 
precum şi să trăim în mod nu egoist şi posesiv legăturile 
şi afectele (cf. Catehismul Bisericii Catolice, nr. 25-45).

De aceea, să ne însuşim exemplul sfântului Fran-
cisc, martor al sărăciei genuine. El, tocmai pentru că avea 
îndreptaţi ochii spre Cristos, a ştiut să-l recunoască şi să-l 
slujească în cei săraci. De aceea, dacă dorim să oferim 
contribuţia noastră efi cace pentru schimbarea istoriei, 
generând adevărată dezvoltare, este necesar ca să ascul-
tăm strigătul săracilor şi să ne angajăm să-i ridicăm din 
condiţia lor de marginalizare. În acelaşi timp, săracilor 
care trăiesc în oraşele noastre şi în comunităţile noastre le 
amintesc să nu piardă sensul sărăciei evanghelice pe care-
l poartă imprimat în viaţa lor.

5. Cunoaştem marea difi cultate care reiese în lu-
mea contemporană de a putea identifi ca sărăcia în ma-
nieră clară. Şi totuşi, ea ne interpelează în fi ecare zi cu 
miile sale feţe marcate de durere, de marginalizare, de 
samavolnicie, de violenţă, de torturi şi de închisoare, de 
război, de privarea de libertate şi de demnitate, de igno-
ranţă şi de analfabetism, de urgenţa sanitară şi de lipsa 
locului de muncă, de trafi cul de persoane şi de sclavie, 
de exil şi de mizerie, de migraţiune forţată. Sărăcia are 
faţa de femei, de bărbaţi şi de copii exploataţi pentru 
interese laşe, călcaţi în picioare de logicele perverse ale 
puterii şi banului. Această listă nemiloasă şi niciodată 
completă suntem constrânşi s-o compunem în faţa să-
răciei rod al nedreptăţii sociale, al mizeriei morale, al 
avidităţii câtorva şi al indiferenţei generalizate!

Din păcate, în zilele noastre, în timp ce reiese 
tot mai mult bogăţia sfruntată care se acumulează în 
mâinile câtorva privilegiaţi, şi adesea este însoţită de 
ilegalitate şi de exploatare ofensatoare a demnităţii 
umane, face scandal extinderea sărăciei la mari sectoa-
re ale societăţii în toată lumea. În faţa acestui scenariu, 
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nu putem rămâne inerţi şi cu atât mai puţin resemnaţi. 
În faţa sărăciei care inhibă spiritul de iniţiativă al atâtor 
tineri, împiedicându-i să găsească un loc de muncă; în 
faţa sărăciei care anesteziază simţul de responsabilitate 
inducând la preferarea delegării şi a căutării de favori-
tisme; în faţa sărăciei care otrăveşte fântânile participă-
rii şi restrânge spaţiile profesionalităţii umilind astfel 
meritul celui care munceşte şi produce; în faţa la toate 
acestea trebuie să răspundem cu o nouă viziune despre 
viaţă şi despre societate.

Toţi aceşti săraci - aşa cum îi plăcea fericitului Paul 
al VI-lea să spună - aparţin Bisericii prin „drept evanghe-
lic” (Discurs de deschidere a sesiunii a II-a a Conciliu-
lui Ecumenic Vatican II, 29 septembrie 1963) şi obligă la 
opţiunea fundamentală pentru ei. De aceea, binecuvântate 
sunt mâinile care se deschid ca să-i primească pe cei săraci 
şi să-i ajute: sunt mâini care aduc speranţă. Binecuvântate 
sunt mâinile care depăşesc orice barieră de cultură, de reli-
gie şi de naţionalitate vărsând untdelemn de mângâiere pe 
rănile umanităţii. Binecuvântate sunt mâinile care se des-
chid fără a cere nimic în schimb, fără „dacă”, fără „însă” 
şi fără „poate că”: sunt mâini care fac să coboare asupra 
fraţilor binecuvântarea lui Dumnezeu.

6. La sfârşitul Jubileului Milostivirii am voit 
să ofer Bisericii Ziua Mondială a Săracilor, pentru ca 
în toată lumea comunităţile creştine să devină tot mai 
mult şi mai bine semn concret al carităţii lui Cristos 
faţă de cei din urmă şi cei mai nevoiaşi. La celelalte 
zile mondiale instituite de predecesorii mei, care sunt 
de acum o tradiţie în viaţa comunităţilor noastre, doresc 
ca să se adauge aceasta, care aduce la ansamblul lor un 
element de completare perfect evanghelic, adică predi-
lecţia lui Isus faţă de cei săraci.

Invit întreaga Biserică şi pe bărbaţii şi femeile de 
bunăvoinţă să ţină îndreptată privirea, în această zi, spre 
cei care întind mâinile lor strigând ajutor şi cerând soli-
daritatea noastră. Sunt fraţii şi surorile noastre, creaţi şi 
iubiţi de unicul Tatăl ceresc. Această Zi vrea să stimule-
ze în primul rând pe credincioşi pentru ca să reacţione-
ze la cultura rebutului şi a risipei, însuşindu-şi cultura 
întâlnirii. În acelaşi timp invitaţia este adresată tuturor, 
independent de apartenenţa religioasă, pentru ca să se 
deschidă la împărtăşirea cu cei săraci în orice formă de 
solidaritate, ca semn concret de fraternitate. Dumnezeu 
a creat cerul şi pământul pentru toţi; din păcate, oamenii 
sunt cei care au ridicat graniţe, ziduri şi ţarcuri, trădând 
darul originar destinat omenirii fără nicio excludere.

7. Doresc ca, în săptămâna care precedă Ziua 
Mondială a Săracilor, care în acest an va fi  la 19 no-
iembrie, a XXXIII-a duminică din timpul de peste an, 
comunităţile creştine să se angajeze să creeze atâtea 
momente de întâlnire şi de prietenie, de solidaritate şi 
de ajutor concret. Apoi vor putea să-i invite pe săraci 

şi pe voluntari ca să participe împreună la Euharistia 
din această duminică, în aşa fel încât să rezulte şi mai 
autentică celebrarea solemnităţii Domnului nostru Isus 
Cristos, Regele Universului, în duminica următoare. 
De fapt, regalitatea lui Cristos reiese în toată semnifi -
caţia sa tocmai pe Golgota, când Nevinovatul pironit pe 
cruce, sărac, gol şi privat de toate, întrupează şi reve-
lează plinătatea iubirii lui Dumnezeu. Abandonarea sa 
în mod complet Tatălui, în timp ce exprimă sărăcia sa 
totală, face evidentă puterea acestei iubiri, care îl învie 
la viaţă nouă în ziua de Paşte.

În această duminică, dacă în cartierul nostru tră-
iesc săraci care caută ocrotire şi ajutor, să ne apropi-
em de ei: va fi  un moment propice pentru a-l întâlni 
pe Dumnezeul pe care-l căutăm. Conform învăţăturii 
Scripturilor (cf. Gen 18,3-5; Evr 13,2), să-i primim ca 
oaspeţi privilegiaţi la masa noastră; vor putea să fi e în-
văţători care ne ajută să trăim credinţa în manieră mai 
coerentă. Cu încrederea şi disponibilitatea lor de a ac-
cepta ajutor ne arată în mod sobru, şi adesea bucuros, 
cât este de decisiv a trăi din esenţial şi de a ne abandona 
providenţei Tatălui.

8. La temelia atâtor iniţiative concrete care se vor 
putea realiza în această Zi să fi e mereu rugăciunea. Să nu 
uităm că Tatăl nostru este rugăciunea săracilor. De fapt, 
cererea pâinii exprimă încrederea în Dumnezeu pentru 
nevoile primare ale vieţii noastre. Ceea ce Isus ne-a în-
văţat cu această rugăciune exprimă şi primeşte strigătul 
celui care suferă din cauza precarităţii existenţei şi din 
cauza lipsei celor necesare pentru a trăi. Ucenicilor care 
îi cereau lui Isus să-i înveţe să se roage el le-a răspuns 
cu cuvintele săracilor care se adresează unicului Tată în 
care toţi se recunosc ca fraţi. Tatăl nostru este o rugă-
ciune care se exprimă la plural: pâinea care se cere este 
„a noastră”, şi asta comportă împărtăşire, participare şi 
responsabilitate comună. În această rugăciune toţi re-
cunoaştem exigenţa de a depăşi orice formă de egoism 
pentru a avea acces la bucuria primirii reciproce.

9. Cer confraţilor episcopi, preoţilor, diaconilor 
- care prin vocaţie au misiunea sprijinirii săracilor -, 
persoanelor consacrate, asociaţiilor, mişcărilor şi lumii 
vaste a voluntariatului să se angajeze pentru ca să se 
instaureze cu această Zi Mondială a Săracilor o tradiţie 
care să fi e contribuţie concretă la evanghelizare în lu-
mea contemporană.

De aceea, această nouă Zi Mondială să devină o 
chemare puternică adresată conştiinţei noastre credin-
cioase pentru ca să fi m tot mai convinşi că a împărtăşi 
cu săracii ne permite să înţelegem evanghelia în ade-
vărul său cel mai profund. Săracii nu sunt o problemă: 
sunt o resursă din care trebuie să luăm pentru a primi şi 
a trăi esenţa evangheliei.

Vatican, 13 iunie 2017, comemorarea sfântului 
Anton de Padova

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu
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Burse pentru minte… din sufl et
Sala festivă a Liceului Greco Catolic Iuliu Ma-

niu a fost aproape neîncăpătoare, în ziua de 21 octom-
brie, pentru participanţii la a zecea ediţie a acordării 
burselor pentru elevii merituoşi ai instituţiei noastre de 
învăţământ. 

Suferinţa, deşi dureroasă, are puterea de a ne 
strânge împreună, preciza doamna director Antonia 
Nica, cu prilejul deschiderii acestei festivităţi care a 
fost precedată de inaugurarea celei de-a patra grupe de 
grădiniţă a Liceului Greco-Catolic din Oradea, care a 
început activitatea prin grija părintească a părintelui 
Gavril Buboi, preşedintele Asociaţiei Charitatis, Ora-
dea, cu sprijinul binefăcătorilor italieni.

Preasfi nţia Sa Virgil Bercea a salutat oaspeţii so-
siţi din Italia, din Brescia şi Florenţa, membri ai Aso-
ciaţiei „Familii şi Solidaritate”, care, în România, des-
făşoară proiecte îndreptate spre nevoile copiilor. Una 
dintre acţiunile întreprinse este acordarea de burse de 
studiu pentru elevii orădeni. Aceştia sunt susţinuţi de 
către partenerii din cadrul Asociaţiei „Proiect Curcu-
beu”, cu sediul în frumosul oraş al Toscanei. Burse-
le sunt acordate anual elevilor cu merite deosebite la 
învăţătură, în memoria unor persoane plecate la Tatăl 
Ceresc, dragi binefăcătorilor italieni.

Acordarea burselor a fost un moment emoţio-
nant la care au participat şi elevi susţinuţi în anii an-
teriori, alături de părinţii lor, diriginţi, cadre didactice 
ale Liceului Greco-Catolic din Oradea, echipa mana-
gerială şi invitaţi. S-au acordat 27 de burse următori-
lor elevi: Iagăr Lucas – XA, Polac Angel – XA, Cho 
Jinyoung – XIIB, Trifa Georgiana – XB, Erdeli Diana 
– IXA, Bode Antonia – IXA, Micu Alexandru – XA, 
Kralik Teodore – XIA, Cristea Iulia – XB, Pele Cara-
meea – XIB, Indrie Damaris – XIA, Chivari Dominic 

– XIIA, Bechean Denzel – XIB, Mortan Flaviu – XIB, 
Sas Darius – XIB, Podar Angel – XB, Sabău Vanessa 
– XIIB, Bodogai Vlad – XIIB, Avram Maria – IXB, 
Szucs Cristian – XIIB, Balotă Sandra – XIIB, Bungău 
Raul – XB, Torok Adalbert – XIIA, Costrăş Patricia – 
XB, Ştef Diana – XIIB şi Pupillo Ester – IXB. Aceasta 
din urmă a adresat un cuvânt de mulţumire binefăcă-
torilor, asigurându-i de rugăciunile şi sentimentele de 
gratitudine ale celor premiaţi.

În încheiere, episcopul nostru a transmis bine-
vântarea Domnului tuturor participanţilor şi le-a adre-
sat distinşilor oaspeţi din Italia invitaţia de a se reveni 
în şcoala noastră, ce freamătă de viaţă şi tinereţe, cu 
elevi disponibili să fi e mereu mai buni, într-o lume 
care, greşit, uneori, alege să lupte cu bombe în loc să 
cultive relaţii umane defi nite de iubie, cum preciza 
unul din oaspeţii italieni.

Seara s-a concluzionat cu o agapă şi cu posibili-
tatea ca toţi să schimbe o vorbă într-un context familial 
al părtăşiei pentru ... minte şi inimă.

Pr. Adrian PODAR

Tabără spirituală pentru copii
În perioada 27-29 octombrie 2017, Biroul Pastoral, 

în colaborare cu învăţătoarea clasei a III-a B a Liceului 
Greco-Catolic ,,Iuliu Maniu”, a realizat o tabără spiritual 
recreativă pentru copiii clasei.

Scopul acestei ieşiri a fost de a crea o unitate între 
copiii şi o cunoaştere mai aprofundată a persoanei lui Isus.

Copiii au avut parte de două drumeţii: una la Porţi-
le Bihorului, iar cea de-a doua la Groapa Ruginoasă. Au 
mai fost momente în care copiii au putut să se bucure de 
jocuri, muncă în echipă, moment de rugăciune, Sfânta 
Liturghie şi în mod special fi ecare dintre ei a trebuit să-
şi aleagă un coleg pe care să-l protejeze şi să-l ajute pe 
perioada taberei.

Suntem bucuroşi că prin ajutorul lui Dumnezeu am 
reuşit să mai clădim ceva bun în sufl etele copiilor.

Francesca GHIURCĂ
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Adunarea Generală a AGRU Național

 Adunarea Generală a românilor uniţi, A.G.R.U. 
naţional s-a reunit la Lugoj, în zilele de 20-21 octom-
brie 2017. Lucrările s-au desfăşurat la Palatul episcopal 
din Lugoj, participând delegaţi din cele şase Eparhii ale 
Bisericii Române Unite.

Temele Adunării generale din acest an au fost: 
„Spiritualitatea laicilor: Rafi la Găluţ exemplu de viaţă 
si trăire a credinţei” şi „Episcopul martir greco-catolic 
Dr. Ioan Bălan”, iar mottoul ales: „Neîncetat să vă ru-
gaţi” (1 Tes 5,17).

Ziua de sâmbătă a fost rezervată pelerinajului 
anual organizat de Episcopia Greco-Catolică de Lugoj 
la Bocsig.

În deschiderea lucrărilor, Prea Sfi nţitul Alexan-
dru Mesian a adresat un cuvânt de bun venit tuturor 
membrilor. A prezentat câteva din problemele ce pri-
vesc B.R.U unde asociaţia A.G.R.U s-ar putea implica 
şi mai mult. În fi nal a făcut o scurtă prezentare a cărţii 
„O fi lă din Istoria Creştinismului Contemporan Catolic 
Românesc: CATACOMBELE”, scrisă de doamna pro-
fesoară Teresia Tătaru şi a subliniat CATACOMBELE 
din Cluj unde au fost hirotoniţi mai mulţi preoţi printre 
care Pr. Lucian Mureşan, actual Arhiepiscop Major şi 
Cardinal şi de asemenea Pr. Alexandru Mesian, în pre-
zent episcop de Lugoj.

După cuvântul excelenţei Sale, Mons. Angelo 
Pop a prezentat tema spirituală pregătită pentru întâl-

nire şi Pr. Dr. Sergiu Soica tema istorică „Episcopul 
martir Dr. Ioan bălan”. După cină s-au abordat şi alte 
subiecte importante, dintre care amintim „Centenarul 
Marii Uniri (1918- 2018)”.

A doua zi, în jurul orelor 07:30 s-a plecat spre 
Bocsig unde programul a fost marcat de celebrarea 
Sfi ntei Liturghii pontifi cată de PS Alexandru Mesian şi 
procesiunea la mormântul Servei lui Dumnezeu Rafi la 
Găluţ, unde s-a ofi ciat un parastas. Procesul de beatifi -
care a acestei fecioare stigmatizate a depăşit faza epar-
hială şi se afl ă în faza a II-a, cea romană.

Următoarea întâlnire a Consiliului Director al 
AGRU se va desfăşura în primăvara anului 2018, în 
Eparhia de Bucureşti.

Pr. Gherghel PETRIŞOR

Cartea Părintelui Cristian Sabău a ajuns la Fatima

Cartea Părintelui Cristian Sabău, „Fecioara din Fatima”, a ajuns la Fatima, într-o colecţie de publicaţii interna-
ţionale despre renumitul loc de pelerinaj, unde nenumăraţi oameni şi-au afl at vindecarea.

Volumul în limba română a fost prezentat Sfi ntei Fecioare de către Părintele 
Cristian, afl at într-un pelerinaj la împlinirea centenarului apariţiilor de la Fatima, ca 
şi o mulţumire adusă Mamei Cereşti.

În 2017, la aniversarea a 100 de ani de când Maica Domnului s-a arătat la Fati-
ma, s-a dorit o nouă editare a cărţii Preasfi nţitului Suciu. Însă, de când aceasta fusese 
publicată prima oară, au trecut aproape 75 de ani, timp în care s-au mai întâmplat 
şi s-au dezvăluit multe aspecte cu privire la apariţiile portugheze. În noua ediţie din 
2017, prin grija părintelui Cristian-Florin Sabău, a fost construit un aparat de note 
de subsol, în care informaţiile prezentate de către PSS Suciu au fost aduse la zi şi 
comparate critic cu cele prezente în alte izvoare. De asemenea, au fost inserate în 
textul original anumite adăugiri, bine demarcate, ce întregesc imaginea cronologică 
de ansamblu a evenimentelor.

La sfârşitul cărţii, părintele Sabău a anexat un studiu fi nal. În acesta, sunt 
abordate diferite chestiuni teologice, fi losofi ce, ştiinţifi ce, inter-religioase ori inter-
confesionale ridicate de apariţiile de la Fatima. Studiul prezintă etapele istorice ale 
dezvăluirii şi receptării celor două elemente esenţiale: cererea de consacrare la Inima 
Neprihănită şi cel de-al „Treilea Secret”. Propunând, de asemenea, câteva sublinieri 
de natură spirituală, studiul se încheie cu recenzii ale cărţilor despre Fatima apărute 
în limba română, precum şi ale fi lmelor care au ecranizat istoria acestor apariţii.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă
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Canonicul Timotei Cipariu, fondatorul fi lologiei româneşti
şi a lingvisticii noastre istorice

- 130 de ani de la intrarea în Eternitate -

Canonic al Bisericii Blajului, Timotei Cipariu, 
„părintele fi lologiei române”, erudit, lingvist, istoric, 
scriitor şi pedagog, membru fondator al „Academiei 
Române”, face parte din a doua generaţie a Şcolii Ar-
delene. A fost nu numai un continuator tenace al ideilor 
Şcolii Ardelene, dar şi al trăsăturilor morale care-i de-
fi nesc reprezentanţii: credinţa, pasiunea pentru munca 
intelectuală sistematică, puterea de muncă, disciplina, 
perseverenţa, iubirea pentru Biserica Greco-Catolică şi 
spiritul de jertfă.

S-a născut într-o familie de ţărani din comuna 
Pănade de pe valea Târnavelor, Iacob Cipariu şi Sa-
lomia, mama fi ind înrudită cu Ioan Maiorescu, tatăl lui 
Titu Maiorescu.

Şcoala primară şi gimnaziul le-a urmat la Blaj şi 
tot la Blaj a studiat teologia la „Seminarul Teologic”; în 
anul 1827 a fost hirotonit preot celib de către Episcopul 
Ioan Bob.

Profesorul Dimitrie Macrea (1907-1988), de la 
Universitatea din Cluj, subliniază că pentru Cipariu, Bla-
jul a fost oraşul „în care a trăit toată viaţa ca profesor”, 
reuşind să devină, „unul dintre cei mai de seamă învăţaţi 
români din vremea sa”. Erudit de factură enciclopedică, 
stăpânea cunoştinţe din toate domeniile valorilor umane, 
ceea ce aminteşte omul total, ideal al Renaşterii. 

Şi profesorul continuă: „A învăţat singur două-
sprezece limbi vechi şi moderne: italiana, franceza, 
spaniola, germana, engleza, maghiara, dar şi multe 
limbi orientale, ca ebraica, siriana, araba, egipteana, 
turca şi persana. Din veniturile lui modeste de profe-
sor, Cipariu a reuşit să-şi formeze una dintre cele mai 
bogate biblioteci personale de la noi din acea vreme, 
compusă îndeosebi din manuscrise şi documente vechi 
româneşti, lucrări de fi lologie şi de istorie, studii de ori-
entalistică, manuscrise arabe şi persane” (Dimitrie Ma-
crea, „Lingvişti şi fi lologi români”, Editura Ştiinţifi că, 
Bucureşti, 1959, p.68). 

Erudiţia lui Timotei Cipariu şi colecţia sa „boga-
tă de scrieri rare” l-au determinat pe renumitul istoric, 
jurist şi profesor Theodor Mommsen, Premiul Nobel 
pentru Literatură în 1902, trecând prin Transilvania, 
să-l viziteze, la Blaj, pe Canonic.

În 1948, în dorinţa de a şterge din viaţa ţării şi 
din sufl ete Biserica Română Unită cu Roma, s-a distrus 
tot ce aparţinea Bisericii noastre, s-a pustiit Blajul de 
valori, cărţile Bibliotecii Mitropoliei şi ale celorlalte 
Biblioteci au fost arse, iar ceea ce nu a cuprins fl ăcă-
rile a fost aruncat în apele Târnavelor!!! Nu ştim cât şi 
ce s-a salvat din Biblioteca Canonicului erudit Timotei 

Cipariu - Biblioteca sa a dăruit-o Mitropoliei - şi a fost 
transferat la Cluj.

În toamna aceasta s-au împlinit 130 de ani de 
la stingerea din viaţă a Canonicului Timotei Cipariu, 
blândul şi sfi osul preot - cărturar, care a trecut prin 
viaţă fără zgomot - o viaţă de muncă şi apostolat în 
numele Bisericii Române Unite cu Roma şi a culturii. 
Se cuvine, măcar la anumite ocazii, cum este aceasta, 
să privim trecutul cinstit şi pe oamenii lui aleşi, care ne 
onorează istoria şi viaţa fi ecăruia.

Lumina lămpii din căsuţa de vizavi de „Semina-
rul Teologic”, căsuţa Canonicului, se stingea înspre di-
mineaţă. Munca continuă i-a îngăduit puţine popasuri şi 
credem că cele care îi mişcau sufl etul veneau de la elevii 
şi seminariştii Şcolilor din Blaj, cărora, ca profesor, le 
sădea în inimi tot ce avea să le înnobileze viaţa.

Scriitorul Alexandru Odobescu, afl at la Blaj la 
o zi onomastică a cărturarului, povesteşte cum aceşti 
elevi şi seminarişti, noaptea, au venit cu torţe, facle şi 
steag românesc, la geamul luminat al profesorului şi 
i-au cântat mai ales cântece patriotice, repetând din loc 
în loc: „Să trăiască!”. Timotei Cipariu, „stând drept, 
în mijlocul aureolei de lumină şi admirare ce-l încon-

Otilia BĂLAŞ
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jurau, făcea cu mâna un semn de mulţumire junilor săi 
închinători, le spunea un vers mângâietor şi întăritor 
[…] şi că pentru noi românii nimic nu este mai de folos 
decât să ne iubim şi să ne cultivăm”.

Sunt ani de când îndemnul bun al Părintelui Ci-
pariu s-a uitat … Pentru unii, timpul a făcut să fi e uitată 
şi personalitatea marelui cărturar. Prin puterea „cuvân-
tului”, încercăm să-i readucem între noi imaginea şi 
să-i privim opera.

La terminarea studiilor, a fost numit profesor de 
limba şi literatură română, latină şi fi lozofi e, la „Gim-
naziul” din Blaj, din 1831 Liceul „Sfântul Vasile cel 
Mare”, şi profesor de teologie, fi lozofi e, dogmatică şi 
studii biblice la „Seminarul Teologic”; între 1854-1875 
a fost directorul Liceului.

Studiile ştiinţifi ce permanente ale lui Timotei 
Cipariu aparţin istoriei, dar mai ales limbii române, 
continuând pe Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru 
Maior. Pentru Cipariu limba noastră este un tezaur de 
care trebuie să ne apropiem cu sfi nţenie, să-l păstrăm 
cu grijă. Decât să-l pierdem, „ … mai bine să ne înghită 
pământul de vii, să ne adunăm la părinţii noştri, cu acea 
mângâiere că nu am trădat cea mai scumpă ereditate, 
fără de care nu am fi  demni de a ne numi fi ii lor”.

Situat pe poziţie latinistă a înaintaşilor, Timotei 
Cipariu lărgeşte cercetările lingvistice, „fi ind cel dintâi 
învăţat român care publică documente şi monumente 
vechi de limbă”. Prin lucrările sale: „Elemente de lim-
bă română după dialecte şi monumente vechi (1854), 
„Crestomaţia, sau Analecte literare (1858) şi „Principii 
de limbă şi scriptură” (1866), „el pune bazele fi lologi-
ei româneşti şi ale lingvisticii noastre istorice”. Timo-
tei Cipariu este şi întemeietorul foneticii descriptive a 
limbii române. Foneticii îi consacră un capitol în „Gra-
mateca limbei române” (1869). Pentru elevii Liceului 
„Sfântul Vasile” a redactat şi manualul de „Gramateca 
latină pentru II, III şi IV clase a gimnaziului” şi „Com-
pendiu de gramatica limbii române” (1855).

Tenace susţinător al latinităţii poporului şi a lim-
bii române, a continuităţii elementului roman în Dacia 
şi a unităţii poporului român, a lucrat pentru a-i da lim-
bii române unitate, condiţie de bază pentru crearea unei 
literaturi „cu adevărat naţională, corectă în expresii, co-
rectă în forme, fără de care nici o literatură nu poate de 
a se chema literatură (Op.cit.p.70).

La fel ca Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru 
Maior, susţine scrierea cu litere latine şi, în mod sistema-
tic, din anul 1833 , în calitatea de director al „Tipografi ei 
Seminarului Diecezan” (1833-1866), tipăreşte cărţi ro-
mâneşti cu litere latine. În Ţara Românească şi Moldova 
introducerea literelor latine a întâmpinat opoziţie, s-a fă-
cut greu, deşi ideea era susţinută puternic de Heliade Ră-
dulescu şi Gheorghe Asachi. Revista „România literară” 
(1855) a lui Vasile Alecsandri era scrisă cu litere chirilice 
şi latine, ca să se obişnuiască treptat cititorii. 

Timotei Cipariu este adeptul purifi cării limbii 
române de elementele străine prin înlocuirea lor cu ele-
mente latine, departe însă de exagerări. Este adeptul scri-
erii etimologice, după modelul limbii franceze, în care 
cuvântul se scrie etimologic, dar se rosteşte deosebit. Ci-
pariu este autorul primei noastre ortografi i etimologice, 
în concepţia sa fonetismul fi ind „o poartă deschisă anar-
hiei în scriere”, în timp ce scrierea etimologică, pentru 
noi, pune în lumină originea latină a cuvintelor.

Timotei Cipariu este autor şi traducător de ope-
re teologice şi fi lozofi ce, din care notăm: „Scientia S. 
Scripture” (1854) şi „Istoria sântă seau biblică a Testa-
mentului vechi şi nou pentru începători” (1855), Edi-
ţia a II-a,1859) şi „Elemente de fi lozofi a”, după W. T. 
Krug (1861).

Mai puţin cunoscute sunt operele literare ale eru-
ditului Canonic, care a scris proză, memorialistică, po-
ezie şi s-a afi rmat ca epistolier - avem în vedere cores-
pondenţa cu George Bariţiu -, astăzi, o parte a acestor 
pagini beletristice a fost publicată prin strădania profe-
sorului universitar Ion Buzaşi.

Despre lirica lui Cipariu, Nicolae Iorga, în „Oa-
meni cari au fost”, spune că „a revoluţionat poezia lirică 
a timpului” – Alexandru Lupeanu Melin, în 1922, a pu-
blicat din versurile lui Cipariu, din manuscrisele „poetu-
lui” a mai tipărit Ştefan Manciulea, dar volumul mai cu-
noscut este cel îngrijit de Nicolae Albu, „Poezii” (1976).

Lirica lui Timotei Cipariu se încadrează în ro-
mantismul timpuriu şi este „o revelaţie a istoriei literare 
de dată recentă”. Profesorul Ion Breazu (1901-1958) de 
la Universitatea din Cluj, absolvent al Liceului „Sfân-
tului Vasile” din Blaj, s-a ocupat de poezia lui Timotei 
Cipariu, a pus în evidenţă vocaţia poetică şi valoarea 
literară a operei profesorului blăjean. 

Cercetarea manuscriselor lui Cipariu i-au ofe-
rit surprize profesorului Buzaşi, descoperind o creaţie 
poetică aproape necunoscută până acum: poezia de in-
spiraţie religioasă. Aceasta i-a reţinut atenţia, sesizând 
apropieri între sonetul „Cerească-mpărăteasă” şi Rugă-
ciunea către Fecioara Maria din „Paradisul” lui Dante. 
Forma de început a poeziei este înrudită şi cu rugăciu-
nea eminesciană: „Crăiasă alegându-te / Îngenunchem 
rugându-te …”

Câteva versuri: „Cerească-mpărăteasă de câte 
ori îţi cer / să sufl i-ntr-al meu cuget un sufl et de cânta-
re, / cu-o rază de lumină ca ziua ce răsare / în pieptu-mi 
fără umbră aprinsă ca pe cer …”.

Părintele Cipariu este şi unul dintre cei mai de 
seamă reprezentanţi ai oratoriei româneşti. Discursurile 
le-a rostit la evenimentele culturale din Blaj: la Sărbă-
toarea „Sfi nţii Trei Ierarhii, Vasile cel Mare, Grigore şi 
Ioan”, patronii Liceului „Sfântului Vasile”, la început şi 
sfârşit de an şcolar, în cadrul ASTREI şi al Academiei 
Române, al Dietei transilvănene, în calitate de deputat, 
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unde a militat pentru drepturile românilor. 
Cuvântul său lăsa întotdeauna lumină, fi ecare vor-

bă trăda zbuciumul unei înalte conştiinţe şi responsabili-
tăţi. Cei care i-au auzit discursurile au fost impresionaţi 
de timbrul plăcut al vocii, de tonul blând din care nu lip-
sea îndemnul la credinţă, la muncă şi fapte în numele 
binelui, şi admiraţia pentru însuşirile morale ale omului.

Părintele Cipariu este pionier al ziaristicii ro-
mâneşti, la Blaj, editează „Organul luminării” (1847), 
primul ziar românesc cu litere latine. Este şi editorul 
primei noastre reviste de fi lologie: „Arhivul pentru fi -
lologie şi istorie” (1867-1872), scrisă în întregime de 
el, bogată în studii despre istoria limbii române, despre 
ortografi e etc.

Greu de cuprins într-un articol o personalitate ca 
cea a Canonicului Timotei Cipariu, de aceea spunem 
ca Petru Maior „noi numai cât am aruncat sămânţa” ... 
Urmează să rodească … 

Patriotismul său sincer şi curat respingea orice 
gândire sau atitudine şovină, a dorit înţelegere cu cele-
lalte naţionalităţi din Transilvania, susţinând în acelaşi 
timp drepturile istorice ale românilor. 

La 3/15 mai 1848 a fost pe „Câmpia Libertăţii” 
din Blaj, a fost unul din cei zece secretari ai Adunării 
Naţional şi făcut parte din Delegaţia trimisă la Curtea 
imperială de la Viena pentru a prezenta revendicările 
românilor.

Timotei Cipariu a fost membru fondator al „So-

cietăţii Literare Române” (1866), numită „Societatea 
Academică Română (1867), care l-a avut vicepreşedin-
te, Societate devenită „Academia Română” (1879).

Oriunde mergea, oriunde era, Timotei Cipariu 
ducea cu sine Biserica Blajului: credinţa, devotamen-
tul, munca temeinică, tenacitatea, consecvenţa, modes-
tia şi jertfa ... Personalitatea sa impresiona, şi ţinuta im-
presiona, întotdeauna era în reverenda greco-catolică, 
cea cu 33 de nasturi, iar pe cap purta o calotă, asemenea 
celei episcopale, dar neagră. La Ateneu, la şedinţa so-
lemnă a întemeierii „Societăţii Literare Române”, lu-
mea, văzându-l întrând în ţinuta lui deosebită, uimită, 
în picioare, nu înceta să-l aplaude.

Membru fondator al ASTREI, vicepreşedinte 
(1861-1866) şi preşedinte (1877-1887), după chibzu-
inţă, ajungea la cele mai bune căi pentru dezvoltarea 
culturii şi literaturii române şi a prezenţei noastre în 
„cetate”.

Dincolo de hotare, ne-a reprezentat în „Societa-
tea Germană de Orientalistică”. 

La încheiere, parafrazând cuvintele lui Nicolae 
Iorga, la stingerea din viaţă a lui Ioan Bianu, am pu-
tea spune: într-un început de toamnă s-a dus cinstitul şi 
harnicul Canonic al Blajului, Timotei Cipariu, a cărui 
viaţă a fost o neîncetată dăruire de bine recunoscători-
lor şi nerecunoscătorilor …

Şi paşii gândului nostru să pornească în cău-
tarea „Bisericii Grecilor” din Blaj, să se oprească la 
mormântul Părintelui Canonic pentru o rugăciune 
şi pentru lacrimi … Şi … pentru iertare …

Canonicul Timotei...

Cerc pedagogic al educatoarelor
La Grădiniţa „Mina”, cea mai nou înfi inţată 

grădiniţă din Oradea, afl ată sub conducerea Liceului 
Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, a avut loc astăzi cercul 
pedagogic al educatoarelor.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate de către 
doamnele educatoare ale Liceului Greco-Catolic patru 
teme. Acestea au fost: 1. Copilul în lumea ştiinţelor, 
sau cum să satisfaci curiozităţile şi nevoile de învăţare 
ale coiilor în perioada educaţiei timpurii, 2. Frumosul, 
armonia, sunetul şi ritmul ca valori ale artelor cultivate 
la vârstele timpurii, 3. Stilurile senzoriale şi implicarea 
lor în învăţare în preşcolaritate, 3. Educaţia copilului în 
spiritul valorilor naţionale (tema desfăşurându-se sub 
forma de atelier de lucru pentru educatoare). 

Alături de doamnele responsabile ale comisiei, 
Sala Ioana şi Bortoş Lidia, a fost prezentă şi doamna 
director adjunct a Liceului „Iuliu Maniu”, Rodica Mu-
reşan şi Preasfi nţitul Părinte Virgil Bercea, episcopul 
greco-catolic de Oradea, care a felicitat cadrele didac-
tice pentru perseverenţa, dăruirea şi munca depusă în 
vederea formării copiilor zilei de mâine.

Din partea gazdelor, doamnele educatoare pre-

zente au avut parte şi de o surpriză. Este vorba despre 
doamnele Marc Bulzan Viorica, rapsod popular şi Pan-
tea Domnica, învăţătoare, care au prezentat sub forma 
unei piese teatrale valorile tradiţionale strămoşeşti care 
încă se mai pastrează, țesutul la război, torsul, cântecul 
şi multe altele.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă
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Hirotonirea în preoție a diaconului Mirel Demian
Primeşte acest Odor şi-l păstrează pe el până la 

a doua venire a Domnului şi Dumnezeului nostru Isus 
Cristos, când are să-l ceară de la tine înapoi”

În Duminica „Samariteanului Milostiv”, în Cate-
drala „Sfântul Nicolae” din Oradea a avut loc un moment 
solemn pentru părintele diacon Mirel Demian, care, prin 
punerea mâinilor Preasfi nţiei Sale Virgil Bercea, episco-
pul greco-catolic de Oradea şi prin rugăciune a fost hiro-
tonit preot. Alături de Preasfi nţitul Părinte Virgil a slujit 
şi Excelenţa Sa Vincent Dollmann, episcop auxiliar de 
Strasbourg, prezent în aceste zile la Oradea, cu ocazia 
întâlnirii mondiale a profesorilor catolici.

Părintele Mirel-Mihai Demian s-a născut în data 
de 7 februarie 1987 la Negreşti-Oaş, judeţul Satu-Ma-
re. Între anii 2001-2005 a fost elev al Liceului Teoretic 
Negreşti-Oaş. După absolvirea liceului a urmat cursu-
rile Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, specializarea 
Antropologie, din cadrul Universităţii de Vest din Timi-
şoara. În perioada 2008-2012 a urmat cursurile Facultă-
ţii de Teologie Greco-Catolică, departamentul Oradea, 
din cadrul Universităţii ,,Babeş-Bolyai”, nivel licenţă 
şi master între 2009-2011. După terminarea studiilor 
în ţară a absolvit un Master în Liturgică la Institutul 
Pontifi cal Oriental din Roma, fi ind alumn al Colegiului 
Pontifi cal Pio Romeno. Actualmente este doctorand în 
cadrul Institutul Pontifi cal Oriental din Roma. Este că-
sătorit din 30 august 2015. A fost hirotonit diacon pe 19 
martie 2017, în Catedrala Sfântul Nicolae.

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, 
Preasfi nţia Sa a vorbit despre: „samariteanul milostiv 
care rămâne pentru fi ecare dintre noi un model”. De ase-
menea Preasfi nţia Sa a precizat că „pentru Sfi nţii Părinţi 
lucrurile sunt foarte precise: omul este Adam, Ierusali-
mul este Paradisul, Ierihonul este lumea în care trăim, 
tâlharii sunt puterile diavolului, preotul care trece pe 
lângă cel rănit este Legea Veche, levitul îi reprezintă pe 
profeţi, samariteanul este însuşi Isus Cristos, cel care îl 
duce la casa de oaspeţi, casă care este Biserica”.

Referitor la momentul solemn pentru părintele 

Mirel, Preasfi nţia Sa a amintit faptul că: „dânsul face 
acest mare pas, păşeşte către preoţie, la chemarea Dom-
nului. Prin hirotonire el este trimis în numele lui Cristos 
în lume ca să predice Evanghelia cu vreme şi fără de 
vreme, să celebreze Sfi ntele Sacramente, să fi e păstorul 
cel bun al credincioşilor, care devine bunul samaritean.”

La momentul potrivit, după rânduiala hirotoni-
rii a urmat înveşmântarea noului preot, iar la sfârşitul 
Sfi ntei Liturghii părintele Mirel a oferit binecuvântarea 
sa Preasfi nţiţilor episcopi, familiei dânsului, credincio-
şilor din Bixad, Beliu şi Valea lui Mihai şi tuturor celor 
prezenţi.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă

Şcoala Altfel la Asociaţia Caritas Eparhial Oradea
În timpul săptămânii „Şcoala Altfel”, o parte din elevii de la Colegiul Economic „Partenie Cosma” şi Colegiul 

Naţional „Iosif Vulcan” din Oradea au ales să participe la activităţi de voluntariat în perioada 30 octombrie – 3 no-
iembrie a.c. la Asociaţia Caritas Eparhial Oradea

Elevii de la Colegiul Economic „Partenie Cosma”, împreună cu profesorii lor: Moca Mihaela (clasa 9 C), 
Grozescu Liana (clasa 11 B), Popa Ileana (clasa 9 A), Miclăuş Sanda şi Miclăuş Adriana (10 F) şi Torj Florina (clasa 
12 H) au învăţat despre ceea ce înseamnă voluntariatul şi au testat munca de voluntariat implicându-se în activităţi la 
Cantina Socială şi la Centrul de zi pentru copii Gabrielle. 

Elevii de la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”, împreună cu profesorii lor: Bondor Gabriela (10 E), Craciun 
Rodica (11 D), Popa Teodora (10 A), Vîrva Sanda (10 D), au învăţat despre ceea ce înseamnă voluntariatul şi au testat 
munca de voluntariat implicându-se în activităţi administrative şi confecţionare felicitări de Crăciun la biroul asocia-
ţiei. O parte dintre elevi au fost cuceriţi de voluntariat şi au ales să participe în continuare la activităţi ca voluntari ai 
Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea.

Cristina Todorean
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Componenta de bază a metacogniţiei este conşti-
entizarea proceselor gândirii. Aceasta include atât mo-
dalităţile prin care elevii abordează de obicei o sarcină, 
cât şi alternativele prin care ar putea să procedeze. Cei 
care ştiu cum să înveţe sunt conştienţi de modul în care 
gândesc şi pot face alegeri inteligente în ceea ce priveş-
te strategiile pe care le vor utiliza.

Nu contează doar ceea ce ştii, este la fel de impor-
tant când, cum şi în ce condiţii utilizezi aceste lucruri.

Cum îl putem ajuta pe copil să învețe mai ușor?
Majoritatea părinților și a cadrelor didactice por-

nesc în procesul de educare al copiilor de la premisa că 
aceștia au un instinct natural de a învăța, însă studiile 
arată că este important să le arătăm cum să foloseasca 
metacognitia pentru a-i crește rapiditatea.

Îi ajutăm să își dea seama cum pot învăța mai ușor 
și să înțeleagă care le sunt preferințele și difi cultățile 
când vine vorba de învățare, respectiv să folosească di-
ferite strategii cognitive pentru a explora, a înțelege și 
a aplica ceea ce învață.

Iată câteva strategii care le-ar putea fi  utile:
1. Explicați-i ce înseamnă metacogniția.
Aceasta presupune să afl ăm răspunsuri referitoa-

re la cum am ajuns la o anumită concluzie, care sunt 
confuziile pe care le-am făcut, care sunt motivele pen-
tru care am avut difi cultăți în a înțelege ceva, cum și de 
ce funcționează anumite metode de învățare.

2. A gândi cu voce tare.
Învățati-vă copilul să își descopere și să își co-

recteze greșelile analizându-și  ceea ce studiază, cu 
voce tare.

3. Conectați noile cunoștințe cu ceea ce copi-
lul deja știe. 

Puteți folosi strategia: Ce știu? – Ce vreau să 
știu? - Ce am învățat? 

Ce Ştiu:
Exemplu: Un ghepard mănâncă antilope.

Ce Vreau să ştiu:
Exemplu: Cum prinde ghepardul o antilopă?
Unde trăiesc antilopele? Câte antilope mănâncă 

un ghepard într-o săptămână? Scapă vreodată antilope-
le de ghepard?

Ce Am învăţat:
Exemplu: Gheparzii aleargă cu o viteză de 100 

Km / h pentru a prinde o antilopă. Ei găsesc antilo-
pe care pasc în savanele din Africa. Gheparzii trebuie 
să sufoce antilopa fi indcă au maxilare mici şi nu o pot 
omorâ cu o singură muşcătură.

Utilizând acest organizator grafi c, elevii con-

struiesc înţelesuri pornind de la ce au învăţat, compară 
noile cunoştinţe cu ceea ce ştiau deja şi sunt capabili 
să-şi clarifi ce ideile. Această metodă ajută şi la menţi-
nerea concentrării şi a interesului copiilor faţă de con-
ţinut reprezentând şi o modalitate de a urmări ceea ce 
învaţă. Poate fi  folosită la toate disciplinele şi la orice 
nivel de învăţământ, putând constitui un punct de ple-
care pentru o discuţie.

4. Îmbrățișează curiozitatea. 
Răspundeți întrebărilor pe care copilul le are 

spunându-le „Hai să descoperim împreună.” / „Hai să 
afl ăm despre ce e vorba.” etc. Citiți cărți, enciclopedii, 
căutați informațiile pe internet, mergeți la bibliotecă, 
experimentați.

5. Învățați-l pe copil să identifi ce lucrurile 
care îi sunt neclare.

Pentru părinți, întrebarea „Care sunt nelămuri-
rile voastre în aceasta lecție?” poate fi  o modalitate de 
a-i ajuta pe copii să își dezvolte această abilitate. Le 
puteți cere copiilor să vă explice lecția pe care o au 
de învățat, pentru a descoperi unde anume s-au blocat 
sau care le sunt aspectele neclare. În învățare, confu-
zia este momentul dinainte de crearea legăturilor dintre 
informațiile vechi și cele noi, neînsemnând că aceștia 
nu sunt sufi cient de inteligenți, ci că urmează a învăța 
și înțelege lucruri noi.

6. Sumarizați „Ce” -ul și „Cum” -ul a ceea ce 
se învață. 

Sumarizarea înseamnă o analiză profundă a ceea 
ce s-a învățat pentru a elimina orice nelămurire și a 
umple toate golurile existente. Părinții își pot întreba 
copiii la fi nalul lecției „Ce ați învățat astăzi?”, aceștia 
oferind fi ecare câte un răspuns, cerându-le să explice și 
să ofere detalii.

7. Observarea și evaluarea metodelor de 
învățare.

Le puteți cere copiilor să țină jurnale ale 
învățarii, în care să răspundă la întrebări referitoare la 
modalitățile în care au învățat, nu neaparat la lucrurile 
pe care le-au învățat. Iată câteva exemple de întrebări 
care îi pot ajuta pe copii să conștientizeze mai bine fe-
lul în care învață:

- Ce am învățat cel mai ușor săptămâna aceasta? 
De ce?

- Ce a fost cel mai greu pentru mine să învăț? 
De ce?

- Ce metode de învățare au funcționat? De ce au 
funcționat?

- Ce metode de învățare nu au funcționat săp-
tămâna aceasta? Cum le pot îmbunățati? Cu ce le pot 
înlocui?

- Ce obiceiuri de învățare funcționează bine pen-
tru mine?

Cum vă puteți ajuta copiii să învețe mai ușor? Metacogniția
Alin CREŢU
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(urmare din pag. 14)
Puteți vorbi cu copilul despre aceste subiec-

te oferindu-i sugestii de tehnici de învățare, lăsându-l 
să aleagă felul în care o va face, aceasta încurajându-i 
metacogniția.

8. Învățați-l pe copil despre felul în care are 
loc învățarea și felul în care propriile convingeri des-
pre aceasta îi infl uențează rezultatele. Le puteți explica 
copiilor faptul că învățarea presupune crearea de noi 
legaturi între neuroni; cu cât informațiile nou învățate 
sunt mai mult folosite. Cu cât exersează mai mult, folo-
sind informațiile în contexte variate, cu atât vor învăța 
mai ușor, reținând mai bine.

Metacogniția benefi că în privința învățării, îi 
ajută pe copii să se cunoască mai bine și să își contro-
leze comportamentul.

De exemplu, un copil căruia i s-a explicat felul în 
care are loc învățarea și a observat care sunt metodele 
de învățare care i se potrivesc, va putea să își controle-
ze emoțiile dinaintea unui examen știind să își organi-
zeze materia astfel încât să se pregătească efi cient.

Iată câteva exemple de întrebări metacognitive 
generale, pentru copiii de vârste mai mari:

- Cum pot să duc o viață fericită?
- Cum pot deveni un om respectat?
- Cum mă pot simți bine cu mine însumi?
- Cum s-a simțit prietenul meu când i-am spus 

acest lucru? Care a fost contribuția mea in acest con-
fl ict?

Folosind aceste refl ecții, copiii încep să înțeleagă 
și perspectiva altor persoane de a vedea lucrurile.

Pentru a face „vizibilă gândirea”, puteți folosi 
întrebări logice pentru a vă ajuta copilul să își dezvol-
te metacogniția, ca:

- Ce te face să spui asta?
- La ce te gândești atunci când spui asta?
- De ce anume îți amintește asta?

- Cum ai reacționat în contexte similare?
- Te poți gândi la ceva ce ar putea să funcționeze 

acum?
Întrebările metacognitive sunt utile fi indcă îl aju-

tă pe copil să își clarifi ce informațiile, să își gestioneze 
mai bine anxietatea și să găsească căi mai bune de a 
rezolva cerințele și situațile cu care se confruntă.

Învățându-l pe copil strategii de învățare, acesta 
poate să creeze legături între cunoștintele existente si 
noi conținuturi. Uneori strategiile de învățare sunt fo-
losite pentru a transforma informația într-o formă care 
este mai accesibilă pentru copil, în timp ce alte strategii 
facilitează reverifi carea, accentuează atenția ca un as-
pect calitativ al performanței, blocheaza interferențele, 
structureaza și secvenționează practicile în părți care 
pot fi  învățate, promoveaza auto-perfecționarea. Stra-
tegiile de învățare îl pot pregăti pe copil să acționeze 
cu intenție, să se centreze pe acțiune și să depună efort.

Strategiile metacognitive si auto-reglatorii.
-Cei ce învață își pun întrebari în timp ce citesc 

pentru a-si monitoriza întelegerea, apoi se reîntorc să 
recitească o porțiune din text. 

-Când un copil încetinește viteza de citire, când 
se confruntă cu un text mai difi cil sau mai putin famili-
ar. Bineînțeles verifi carea orcărui aspect al materialului 
de curs (note de lectură, texte, materiale de laborator, 
examene trecute sau lucrări), pe care cineva nu și le 
aduce aminte sau nu le înțelege în timp ce studiază pen-
tru un test. 

-Sărirea peste întrebări în timpul unui test și reîn-
toarcerea la ele mai târziu, copilul o poate folosi pentru 
a-și regla comportamentul.

 Toate aceste strategii îmbunătățesc învățarea 
ajutându-i pe copii să-și corecteze comportamentele de 
învățare și să repare lacunele de înțelegere.

Toamnă bogată
Comunitatea greco-catolică din Plopiş a ţinut să 

mulţumească lui Dumnezeu pentru rodnicia şi bogăţia 
pământului din toamna aceasta oferind, celor mai lipsiţi 
decât ei, o parte din ceea ce au adunat în cămările lor. 
Produsele donate Cantinei Sociale, ce funcţionează în 
Centrul ”Maria Rosa” din Oradea, nu au fost puţine. Am 
primit circa 1.500 kg de cartofi , 40 kg de untură, 14 litri 
de ulei, 30 kg de făină, 10 kg de zahăr, 10 litri de bulion, 
10 kg de orez, 15 kg de ceapă şi 40 kg de morcovi. 

În numele benefi ciarilor noştri vă mulţumim. Îi 
mulţumim şi păstorului sufl etesc al comunităţii care nu 
se îngrijeşte doar de partea spirituală şi sufl etească a 
credincioşilor păstoriţi, ci îi ajută şi să facă binele. Îi 
mulţumim părintele Ioan Şanta şi pentru implicarea în 
colecta de alimente dar, cu atât mai mult, că a organizat 
transportul lor la Oradea, la Cantina Socială.

Iar vouă, credincioşilor parohiei Plopiş, celor ce 

faceţi binele şi vă amintiţi de cei săraci, Domnul să vă 
dea însutit.

Binecuvântarea Domnului să pogoare peste voi 
şi peste familiile voastre.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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Proiectul „Tineri voluntari”
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a desfăşurat 

activităţi de promovare a voluntariatului în liceele din 
Oradea, în perioada septembrie – noiembrie 2017, în 
cadrul proiectului „Tineri Voluntari” co-fi nanţat de 
Consiliul Judeţean Bihor prin Direcţia de Dezvoltare şi 
Implementare Proiecte Bihor.

În România, sectorul ONG oferă tot mai mul-
te posibilităţi de realizare de activităţi de voluntariat, 
însă majoritatea tinerilor nu ştiu că pot face acest lu-
cru (Conform unui studiu al FDSC, peste 90% din po-
pulaţia activă a României nu s-a implicat niciodată în 
activităţi de voluntariat în anul 2016). De aceea, apor-
tul acestui proiect este important, atât pentru asociaţia 
noastră, cât şi pentru celelalte ONG-uri din Bihor, din 
orice domeniu ar fi  ele, deoarece le oferă tinerilor un 
prim contact cu lumea voluntariatului. Acesta poate fi  
o modalitate foarte bună de dezvoltare armonioasă a 
tinerilor, venind în completarea programei şcolare, prin 
participarea tinerilor la activităţi de voluntariat.

Asociaţia şi-a propus să le vorbească tinerilor 
despre avantajele şi benefi ciile voluntariatului, despre 
dezvoltarea lor personală şi despre faptul că pot dobân-
di anumite competenţe şi abilităţi prin munca volunta-
ră. În fi ecare an, generaţiile se schimbă, de aceea, acest 
proiect este extrem de important, pentru a educa noile 
generaţii de elevi în ceea ce priveşte participarea aces-
tora la viaţa comunităţii. Un tânăr, care a fost voluntar, 
la un moment dat în viaţă, va deveni un adult mai bun, 
mai responsabil şi deci un cetăţean de care societatea 
are nevoie şi pe care se poate baza.

În urma seminariilor de promovare a volunta-
riatului, susţinute de către coordonatorul de voluntari 
al asociaţiei, elevii au afl at 
ce este voluntariatul, cine 
poate face voluntariat, 
când şi cum se poate face 
voluntariat şi nu în ultimul 
rând de ce să aleagă tinerii 
de liceu să facă voluntari-
at. De asemenea, tinerii au 
fost informaţi cu privire 
la oferta de voluntariat a 
Asociaţiei Caritas Eparhi-
al Oradea: voluntariat la 
Cantina Socială, la Centrul 
de zi pentru copii Gabri-
elle, Colectele de alimen-
te de Paşti şi de Crăciun, 
clovn-doctor pentru copiii 
internaţi la Spitalul Clinic 
Municipal „Dr. Gavril Cur-
teanu” din Oradea, volun-
tariat pentru acţiunile de 
fundraising (campania 2%, 

loteria pentru cauze sociale, Swimathon etc.) şi volun-
tariat pentru promovarea asociaţiei şi a voluntariatului 
(târguri ONG, etc.).

În medie, dintr-un grup de elevi, în jur de 5-10% 
aleg să se înscrie la activităţi de voluntariat. În urma 
seminariilor de promovare ale Caritas Eparhial Oradea, 
peste 130 de elevi au ales să încerce să facă voluntariat. 
Elevii provin de la următoarele licee orădene, cu care 
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea are acorduri de par-
teneriat: Liceul Greco – Catolic „Iuliu Maniu”, Liceul 
Teoretic „Onisifor Ghibu”, Colegiul Economic „Par-
tenie Cosma”, Liceul de Arte Oradea, Liceul Teoretic 
„Lucian Blaga”, Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”, Co-
legiul Naţional „Emanuil Gojdu” şi Liceul Tehnologic 
Sanitar „Vasile Voiculescu”.

Elevii de liceu şi nu numai au avut posibilita-
tea de a se înscrie şi online prin completarea unui 
formular disponibil la adresa: https://goo.gl/forms/
X4WMF3z7ekYJkl5K2. Acest formular va fi  deschis 
tot timpul, chiar şi după încheierea proiectului „Tineri 
Voluntari”.

Suntem încântaţi să observăm că, în fi ecare an, 
elevii şi profesorii sunt tot mai interesaţi de activităţile 
de voluntariat ca modalităţi de dezvoltare personală şi 
de petrecere a timpului liber într-un mod constructiv. 
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea lucrează de peste 10 
ani cu voluntari, iar munca lor este nepreţuită. Multe 
din activităţile pe care le desfăşurăm (noi, şi alte ONG-
uri) sunt posibile datorită voluntarilor.

Cristina TODOREAN
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Duminică, 19 noiembrie 2017, credincioşii de 
la Mănăstirea ,,Maica Domnului” din Oradea, paro-
hie păstorită de părinţii franciscani, au avut bucuria 
de a participa la un eveniment deosebit pentru viaţa 
parohiei lor, şi anume consacrarea altarului şi sfi nţirea 
noilor 4 confesionale.

Acest lucru s-a putut realiza datorită preocupă-
rilor susţinute din partea credincioşilor şi a pr. vicar 
general Mihai Vătămănelu OFMConv., în a renova şi 
a înfrumuseţa acest locaş de cult. Preasfi nţitul Virgil 
Bercea a fost episcopul consacrator. Alături de el, au 
mai fost prezenţi la această celebrare mulţi preoţi şi 
credincioşi din Oradea şi din alte parohii.

Celebrarea a început în jurul orei 10.00 cu pri-
mirea Preasfi nţitului Virgil de către părintele paroh, 
Iulian Robu, însoţit de mai mulţi preoţi şi de întreaga 
comunitate. 

La începutul sfi ntei liturghii s-a rostit rugăciu-
nea introductivă de invocare a Spiritului Sfânt. Pe 
sfântul altar erau pregătite sfi ntele relicve ale sfi nţilor: 
Francisc din Assisi, Clara din Assisi, Filip Neri, Paul 
al Crucii, Gabriel al Maicii Îndurerate, ale fericiţilor 
Ieremia Valahul şi Vincenţiu Strambi.

După ce au fost depuse în Sf. altar, într-un loc 
vrednic, s-a recitat o rugăciune scurtă: ,,veşnică po-
menire ctitorilor sfântului locaşului acestuia” s-a sigi-
lat locul în care au fost depuse sfi ntele relicve, a urmat 
rugăciunea de consacrare a sfântului altar.

O dată terminată această rugăciune a urmat spă-
larea sfântului altar cu apă cu miresme de trandafi r şi 
săpun. Episcopul în timp ce se desfăşura acest ritual 
a recitat psalmul 50: ,,ai milă de mine Dumnezeule 
după marea ta bunătate;… stropeşte-mă Doamne cu 
isop şi mă voi curăţa. Spală-mă şi mai mult decât ză-
pada mă voi albi”.

Încheiat ritul spălării altarului a urmat ritul un-
gerii cu sfântul mir. Episcopul a turnat pe sfânta masă 
în formă de cruce sfântul mir rostind de trei ori: „Ale-
luia”, apoi împreună cu preoţii au uns toată partea de 
sus a sfântului altar.

Pe sfântul altar au fost aşezate imagini a celor 
patru evanghelişti: Matei, Luca, Marcu şi Ioan, în cele 
patru colţuri ale altarului. După ce s-a încheiat acest 
ritual pe altar s-au aşezat feţele de altar la număr de 
trei. O dată pregătit altarul cu: tabernacolul, lumânări, 
fl ori şi cu cele necesare a urmat săvârşirea Sfi ntei Li-
turghii a Sf. Ioan Gură de Aur.

În cuvântul de învăţătură Preasfi nţia Sa Virgil 
a vorbit despre sfânta Evanghelie duminicală luată de 
la Sf. Luca: unde se vorbeşte despre bogatul căruia i-a 
rodit ţarina. Un moment deosebit în cadrul predicii 
profunde şi practice pline de învăţături creştine; unde 
credincioşii prezenţi la sfânta liturghie fost sensibili-
zaţi să împartă cu cei săraci din darurile lor. Să ofere 

mâncare oamenilor sărmani care locuiesc la groapa de 
gunoi a oraşului. În acest sens credincioşii au fost in-
vitaţi ca în jurul orei 14:30 să aducă la biserică un mic 
pacheţel cu hrană, care să fi e oferit celor săraci de la 
groapa de gunoi a oraşului în această zi când Sfântul 
Părinte Papa Francisc a instituit: ,,Prima Zi Mondială 
a Săracilor”.

Un alt moment în cadrul sfi ntei liturghii a fost şi 
consacrarea unui tânăr diacon.

La fi nalul sfi ntei liturghii pr. Iulian Robu a 
mulţumit lui Dumnezeu pentru toţi cei care au înfru-
museţat biserica. O mulţumire specială plină de recu-
noştinţă a fost adresată Preasfi nţitului Virgil, tuturor 
binefăcătorilor şi credincioşilor. 

Cântările la sfânta liturghie au fost conduse de 
corul ,,Schola Cantorum” al Seminarului dirijaţi de 
Maestrul Radu Mureşan. 

Ca ultim moment deosebit al acestei zile a fost 
şi binecuvântarea celor patru noi confesionale aşezate 
în biserică. Liturghia s-a încheiat în jurul orei 12:30.

Mulţumind lui Dumnezeu pentru toate darurile 
şi harurile oferite, pentru bucuria acestei zile nu ne 
rămân decât cuvintele psalmului 43 ,,Voi merge la al-
tarul lui Dumnezeu, la Dumnezeul bucuriei şi veseliei 
mele, şi te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumne-
zeul meu”.

Pr. Iulian ROBU

Consacrare de altar şi sfi nţirea noilor confesionale
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Dezvelirea grupului statuar Otilia Marchiş şi Ady Endre
În după masa zilei de sâmbătă a avut loc la Ca-

rei desvelirea unui grup statuar dedicat Otiliei Mar-
chiş, fi ica protopopului unit George Marchiş, şi lui 
Ady Endre. Între cei doi a existat mereu o legătură 
puternică, bazată pe prietenie, respect şi devotament.

La ceremonia de dezvelire au luat parte Prea-
sfi nţia Sa Virgil Bercea, episcopul greco – catolic 
de Oradea, domnul episcop Csűry István, episcopul 
reformat de Piatra Craiului, şi Szili Katalin, fostul 
preşedinte al Parlamentului Ungariei, Kelemen Hu-
nor, deputat în Parlamentul României, domnul Eugen 
Kovacs, primarul oraşului Carei precum şi ofi cialităţi 
judeţene şi locale.

Ceremonia de sfi nţire a bustului a fost ofi ciată 
de către părintele Radu Filip, Vicar foraneu şi părinte-
le protopop reformat al Careiului.

În continuare prezentăm discursul Preasfi nţitu-
lui Părinte Virgil cu acest prilej:

”Nu există subiect pe care marmura (sculptura) 
să nu-l cuprindă…”, spunea Michelangelo Buonarroti 
(1475-1564).

Dacă piedestalul nu este solid, statuia se pră-
buşeşte, ne spune înţelepciunea timpurilor … În gru-
pul statuar ”Ady Endre şi Otilia Marchiş”, realizat de 
sculptorul Biro Lajos, bronzul a trecut peste starea de 
imobilitate ca să aducă la lumină profunzimea gân-
dirii celor doi creatori, Otilia şi Ady, afl aţi mereu în 
căutarea binelui. Acesta este piedestalul şi rezisten-
ţa lui: încrederea nemărginită în om şi în capacitatea 
acestuia de a se împotrivi răului; acesta este ”crezul” 
celor doi reprezentanţi de seamă ai culturii din aceste 
locuri. Ei înşişi trecând peste tot ce desparte pe oa-
meni, cu credinţa şi convingerea că ”adevărul vieţii-i 
Dumnezeu” (Ady Endre).

De-acum şi peste ani, cei omagiaţi prin ”Grupul 
statuar”, dezvelit astăzi, jurnalista, criticul de artă şi 
prozatoarea Otilia Marchiş (1873-1951) şi Ady Endre 
(1877-1919), unul dintre cei mai mari poeţi maghiari 
ai secolului al XX-lea, ne vor spune că între oamenii 
buni există legături tainice ce îi unesc şi că cel mai 
bun mijloc de a ne cunoaşte este acela de a încerca să-l 
înţelegem pe cel de lângă noi. Otilia Marchiş şi Ady 
Endre au multe în comun: sunt apropiaţi ca vârstă, de 
la naşterea poetului sunt 140 de ani iar de la naşterea 
Otiliei 144; amândoi sunt de pe plaiurile sătmărene, 
ea, fi ica preotului greco-catolic George Marchiş, din 
Homorodul de Mijloc, el, din comuna Ermindszent, 
azi, Ady Endre (Adyfalve); Otilia va urma o parte din 
studii la Carei, unde, în aceiaşi ani, va studia şi poetul; 
le este comună dorinţa dezvoltării personale, cu ori-
zonturi culturale tot mai întinse, literatura şi arta fi ind 
în centrul preocupărilor lor; ... amândoi vor cunoaşte 
metropolele Europei occidentale, cu bogăţiile cultu-
rale care copleşesc gândirea şi sufl etul, dar împlinirea 

intelectuală şi artistică o vor găsi-o la Paris; amân-
doi au fost dăruiţi cu talent, care s-ar fi  risipit, dacă 
nu ar fi  fost convinşi că plăsmuirea unui lucru bun 
cere muncă, hărnicie şi perseverenţă. Destinul, însă, 
a avut pentru fi ecare un drum distinct.

Otilia Marchiş s-a căsătorit foarte timpuriu 
dar, un ”dor” de cunoaştere, îi poartă paşii pe dru-
muri mai puţin obişnuite prin Extremul Orient, Asia, 
Japonia; se stabileşte la Paris; îl cunoaşte pe criticul 
de artă Gyorgy Boloni, originar de pe plaiurile sălă-
jene care-i va deveni soţ; va cunoaşte lumea intelec-
tuală şi artistică pariziană: Auguste Rodin, Claude 
Monet, Paul Cezanne, Van Gogh, Constantin Brân-
cuşi, Anatol France, Ady Endre … Otilia Marchiş, 
intelectuală cultivată, a scris cu multă sensibilitate 
în română, maghiară şi franceză; a fost membră în 
diverse societăţi de cultură, apreciată de Academia 
Franceză, a trăit în ultimii ani la Haga, unde soţul 
era ambasador.

Ady Endre, poetul născut pe valea Ierului, a 
studiat la Carei, Zalău, Debreţin; a trăit mult timp la 
Paris; este poetul care marchează naşterea poeziei ma-
ghiare moderne. A scris pagini despre Otilia Marchiş, 
între ei fi ind o prietenie frumoasă şi puternică, fapt 
ce i-a ajutat pe fi ecare să-şi dezvolte personalitatea. 
A fost patriot şi revoluţionar, prieten cu mulţi români, 
printre care cu pictorul Aurel Popp şi Octavian Goga. 
Ady Endre mărturisea că face parte dintr-o naţie care, 
”permite unuia dintre cei mai buni membri să sesizeze 
omul din om”. Iar, lui Octavian Goga îi amintea: ”iu-
besc orice popor şi nu pot urî decât josnicia” şi ”ţin la 
tine şi la poporul tău sensibil ca la al meu”. Nimic nu 
a lezat prietenia dintre ei. După moartea lui Ady, Oc-
tavian Goga îi traduce din poeziile şi le publică în re-
vista ”Cultura”, susţine material pe părinţii poetului, 
iar Veturia Goga, la 50 de ani de la moartea lui Ady 
Endre, simţind care ar fi  fost dorinţa lui Goga, merge 
la Budapesta şi aşază pe mormântul poetului-prieten, 
un buchet cu 50 de trandafi ri.

Nouă, celor de astăzi, Otilia Marchiş şi Ady 
Endre ar putea să ne spună: ”între ceea ce am fost 
şi între ceea ce am vrut să fi m s-a afl at întotdeau-
na Dumnezeu” … şi atitudinea lor, şi evenimente-
le prin care au trecut, dovedesc acest adevăr. Omul 
fără Dumnezeu are sufl etul rănit, sfâşiat de îndoieli, 
nu ştie să iubească semenii, nu ştie rostul unui bine 
făcut. Otilia şi Ady au avut în faţă un orizont larg 
deschis al culturii şi au ştiut că trebuie să privească 
mai sus … au descoperit cum ”creaţia binelui şi a 
frumosului fac mai mică, în jurul nostru, zona răului 
şi a urâtului” … Otilia Marchiş şi Ady Endre au de-
venit apostoli ai binelui şi ai frumosului.
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Carnavalul toamnei
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia „Ave 

Miriam” în parteneriat cu Protopopiatul Greco-Catolic 
Beiuş şi Parohia „Sfi nţii Trei Ierarhi” Beiuş Oratoriul 
„Colţ de Rai” al parohiei, vineri, 10 noiembrie 2017. 
Ediţia a III-a a avut ca temă: „Toate către Tine aşteaptă 
ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, 
vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple 
de bunătăţi” (Ps 103, v 28-29). 

Copiii au fost aşteptaţi de Carmen Zima, coor-
donatoarea activităţilor din oratoriu, într-un decor sim-
bolic al abundenţei toamnei şi a providenţei divine: un 
colţ autentic cu iz de ţară cu paie, tulei şi ştiulete, ludaie 
faine bune de vatră, struguri, mere şi gutâi, lipsea doar 
moşu cu al lui babă. Într-un spirit ecumenic, copii de 
diverse confesiuni, au rostit, alături de părintele Zorel 
Zima, Psalmul 103, imn conştient, de recunoştinţă şi de 
laudă, închinat celui care dă şi reînnoieşte încontinuu 
viaţa, în creaturile sale.

După această atingere pură a mâinilor divine în-
tinse către ei, aceste sufl ete pure de copii au fost in-
vitate a-şi prezenta costumaţiile. O lume de personaje 
admirate şi de pure năzuinţe s-au ţesut în veştmintele 
lor: pisicuţe, căţeluşi, clovni, trandafi ri şi zâne mândre, 
îngeraşi ocrotitori şi „micul prinţ” din fi le de poves-
te…, ba, chiar şi un ursuleţ cu coada lungă, încă nepă-
călit de vulpe, probabil cumătra văzând micul poliţist, 
nu s-a încumetat a-i da târcoale. 

După vesele şi abile probe coordonate de tinere 

Vineri, 24 noiembrie 2017, membrii Academiei 
Române s-au reunit în Adunare generală, având pe or-
dinea de zi două puncte: titularizarea unor membri co-
respondenţi şi supunerea la vot a propunerii de alegere 
a Sanctităţii Sale Papa Francisc ca membru de onoare 
al Academiei Române. 

Adunarea generală a fost prezidată de acad. Cris-
tian Hera, Vicepreşedinte al Academiei Române.

Sanctitatea Sa Papa Francisc a fost ales prin vot 
deschis, la vedere, ca membru de onoare al Academi-
ei Române. Propunerea a fost făcută de către Prezidiul 
Academiei Române, care, în motivaţia ofi cială, arată: 

„Având în vedere personalitatea teologică de 
talie mondială a Papei Francisc, exemplara sa dăru-
ire în slujba oamenilor care caută un sens al vieţii, o 
cale a păcii şi a reconcilierii, subliniind preferinţa sa 

animatoare, în urma unei profunde deliberări, juriul a 
pronunţat verdictul: toţi primesc o diplomă de participa-
re şi mici atenţii, căci toţi sunt puri, frumoşi şi originali.

Cu gând de mulţumire pentru toate roadele mate-
riale şi spirituale, cu bucuria izvorâtă din noi clipe de pe-
trecere în bună prietenie, copiii s-au întors la casele lor, 
iar Domnul îi petrecea cu inima şi ochii în continuare.

Pr. Zima ZOREL

Papa Francisc ales membru de onoare

Intenţiile apostolatului rugăciunii pentru anul 2017
DECEMBRIE 

Universală: Persoanele în vârstă.
Pentru persoanele în vârstă: susţinuţi de familii şi de comunităţile creştine, să colaboreze cu înţelepciunea 

şi experienţa lor la transmiterea credinţei şi la educarea noilor generaţii.

de a-i ajuta în primul rând pe cei 
săraci şi marginalizaţi; de aseme-
nea, ţinând cont de meritele sale 
deosebite în uşurarea suferinţei 
oamenilor refugiaţi, persecutaţi, 
victime ale războaielor, calami-
tăţilor naturale şi ale violenţelor; 
în fi ne, preţuind prietenia sa faţă 
de poporul român şi îmbrăţişând iniţiativele sale meni-
te să ducă la refacerea unităţii creştine, prin susţinerea 
dialogului ecumenic între catolicii şi ortodocşii din ţara 
noastră, Prezidiul Academiei Române propune alegerea 
Sanctităţii Sale ca membru de onoare al Academiei Ro-
mâne.“

Adunarea generală a votat în unanimitate alege-
rea Papei Francisc ca membru de onoare.
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Deschiderea Centenarului Marii Uniri în judeţul Sălaj
La invitaţia Preasfi nţiei Sale Petroniu Sălăjea-

nul, Preasfi nţitul Părinte Virgil Bercea, episcopul gre-
co-catolic de Oradea, a participat la manifestările de-
dicate Deschiderii Centenarului Marii Uniri în judeţul 
Sălaj. Manifestările au avut loc în Catedrala Ortodoxă 
„Înălţarea Domnului” din Zalău, unde au participat oa-
meni de cultură ai judeţului Sălaj, ofi cialităţi civile şi 
militare, preoţi, precum şi domnul academician Ioan 
Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, care a şi conferenţiat despre Centenarul 
Marii Uniri.

Au fost evocate numele personalităţilor care au 
avut un rol deosebit în făurirea Unirii precum Iuliu Ma-
niu, Gheorghe Pop de Băseşti, precum şi rolul avut de 
către cele două Biserici româneşti, Greco-Catolică şi 
Ortodoxă, prin episcopii Iuliu Hossu, cel care a citit 
Declaraţia Unirii şi Miron Cristea. 

În a doua parte a evenimentului a avut loc un 
concert de muzică tradiţională şi patriotică românească 
orchestrată pentru instrumente de sufl at şi instrumen-
te electronice condus de către domnul Mihai Toma şi 
membrii Proiectului „Dacika”, cărora li s-au alăturat şi 
membrii corului catedralei „Sfânta Vineri”. Concertul 
a avut loc prin organizarea Asociaţiei Naţionale Cul-
tul Eroilor “Regina Maria” – fi liala judeţeană Sălaj, cu 
sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
prin Direcţia Judeţeană de Cultură.

Prezentăm în cele ce urmează cuvântul adresat 
de către Preasfi nţia Sa Virgil la deschiderea Anului 
Centenarului în judeţul Sălaj:

„Preasfi nţia Voastră,
Stimate Domnule Academician,
Domnule Prefect,
Domnule Primar,
Dragii mei,
Vă mulţumesc pentru invitaţia de a fi  astăzi îm-

preună! Vă felicit pentru acest moment de deschidere 
al Centenarului Marii Uniri.

La Alba Iulia, în 1918, episcopul ortodox Miron 
Cristea şi întreaga ”adunare naţională” l-au ascultat pe 
episcop greco-catolic Iuliu Hossu citind Declaraţia Uni-
rii, pentru ca mai apoi cei doi ierarhi să se îmbrăţişeze. 
Iuliu Hossu a exclamat: „Pe cum ne vedeţi azi îmbrăţi-
şaţi frăţeşte, aşa să rămână îmbrăţişaţi pe veci toţi fra-
ţii români!” Simbolistica acestei îmbrăţişări, peste ani, 
trebuie să conducă la pacea, armonia şi buna înţelegere 
dintre cele două Biserici ortodoxă şi greco-catolică.

Domniile Voastre, sălăjenii, trebuie să fi ţi mân-
dri că mulţi dintre marii bărbaţi ai neamului, făuritorii 
Marii Uniri, s-au născut pe aceste plaiuri. Mă gândesc 
aici la un Simion Bărnuţiu cu al său discurs progra-
matic de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj – unde s-a 
strigat întâia dată - ” vrem să ne unim cu Ţara”; mă 
gândesc la Iuliu Maniu şi la George Pop de Băseşti, 

la Victor Deleu, Iuliu Coroianu, … mă gândesc la toţi 
preoţii noştri sălăjeni, ortodocşi sau greco-catolici, care 
i-au însufl eţit pe credincioşii lor, le-au transmis idealul 
unirii tuturor românilor şi au crescut măreaţa generaţie 
a Marii Uniri. Da, prin satele noastre, sufl ul Unirii a 
rămas neşters, iar cei de atunci l-au transmis urmaşilor: 
la noi în casă de 1 decembrie se cânta Deşteaptă-te ro-
mâne, Pe-al nostru steag, Pui de lei … iar ”tânul”, adică 
bunicul, ne povestea de cum a fost atunci.

Noi, generaţia Centenarului Unirii, suntem che-
maţi să îndeplinim ceea ce spunea „patriarhul naţiunii”, 
George Pop de Băseşti: ”lăsaţi-vă pătrunşi, fraţilor, de 
fi orii sfi nţi ai acestui strălucit praznic naţional, şi în cea 
mai deplină şi frăţească armonie să clădim temeliile fe-
ricirii noastre naţionale viitoare.”

Fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute să păşim cu 
demnitate în Centenarul Unirii împreună ca fraţii!”
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