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Iubiții mei credincioși,
Sărbătoarea Nașterii Domnului ne oferă, iată, 

mult plăcutul prilej de a medita împreună la neasemu-
ita bucurie a venirii în lume a Domnului și a păcii pe 
care o aduce tuturor oamenilor de bunăvoire această 
Veste minunată care dă tuturor și fi ecăruia în parte lu-
mina unei credințe ce alungă iarăși și iarăși neliniștea, 
vitregiile vremurilor, neașezarea celor omenești. 

„Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare”: „vi 
s-a născut azi Mântuitor …pace pe pământ … !” (cf. 
Lc 2, 10-14).”Astăzi Dumnezeu se coboară pe pământ 
pentru a ridica omul la ceruri … creatorul timpuri-
lor s-a născut în timp … El s-a născut pentru voi, s-a 
dăruit pentru voi … El locuiește în voi… Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat … să ne bucurăm și 
să ne veselim într-însul”. „Să se veselească cerurile 
și să se bucure pământul, … să se bucure câmpiile și 
toate cele ce sunt (…) de fața Domnului, că vine…!” 
(cf. Ps 95, 11-12). Toate aceste rostiri consacrate sunt 
întrutotul dătătoare de limpezime în privința rosturilor 
adânci ale Sfântul Crăciun care ni-l aduce pe Domnul 

și, odată cu El, pacea și bucuria sufl etelor. Meditația 
noastră împreună își va arăta roadele bune în măsu-
ra în care cugetul îmbelșugat al Scripturii va lumi-
na sufl etul fi ecăruia, făcându-l să simtă că nu e vorba 
de o simplă reîntoarcere a unei sărbători de temelie a 
credinței creștine, în general, ci de o re-naștere a făp-
turii noastre umile în marea, adânca lumină a Dum-
nezeirii vii.

Dragii mei, 
De curând s-a încheiat Aniversarea celor 225 de 

ani de la înfi ințarea Seminarului la Oradea în 1792, 
ceea ce a fost un prilej fericit de bucurii bogate în 
anul pe care-l încheiem. Cu emoție nepotolită putem 
împărtăși gândul că, de-a lungul vremii, tineri veniți 
din toate părțile Eparhiei, sau chiar de dincolo de 
hotarele ei, s-au adăpat spiritual la aceste școli și au 
devenit preoți sau dascăli vrednici,  făclii vii, cande-
le de lumină și credință pentru poporul dreptcredin-
cios. Acești preoți formați la „fântânile darurilor”, 
școlile din Blaj, Gherla sau Oradea, au fost cei care au 
însufl ețit credincioșii și i-au format și întărit în dru-
mul spre Marea Unire de la Alba Iulia din 1918. 

 Omul nu poate trăi fără bucurii; în familii sunt 
multe momente de bucurie; națiunile și popoarele au 
momentele lor de bucurie. În istoria modernă am avut 
și noi, românii, o serie de bucurii, de-ar fi  să amin-
tim, bunăoară: un Suplex Libellus Valachorum (1791-
1792), o Câmpie a Libertății de la Blaj, cu Discursul 
lui Simion Bărnuțiu, un Memorandum la 1892, o Alba 
Iulia la 1918. Putem spune că, intrând în anul Cente-
narului Unirii, intrăm într-un an al bucuriei dar și al 
aducerii-aminte, al memoriei necesare, păstrătoare a 
sensurilor marilor evenimente întemeietoare. De din-
colo de zări și de dincolo de timp răsună vocea Cardi-
nalului Iuliu Hossu: „și eu am fost la Alba-Iulia (1)”, 
„acesta-i ceasul bucuriei noastre, bucuria unui neam 
întreg, pentru suferințele veacurilor, purtate de un 
neam întreg, cu credința în Dumnezeu și cu nădejdea 
în dreptatea lui (2)”. Nu putem însă trece sub tăcere 
faptul că  anul Centenarului Unirii ne aduce aminte 
de și cei 70 de ani împliniți de la desfi ințarea Bisericii 
noastre de către comunismul devastator, de temnițele 
prin care și-au dat viața pentru credință și adevăr un 
patriot precum Iuliu Maniu și Cardinalul Iuliu Hossu, 

Scrisoare Pastorală
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„Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, 
între oameni bunăvoire!” Lc (2, 14)
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un istoric precum Gheorghe I. Brătianu și Preasfi nțiile 
lor Valeriu Traian Frențiu, Anton Durcovici, Ioan 
Suciu, Tit Liviu Chinezu, Vasile Aftenie, Ioan Rusu, 
Ioan Bălan și alți martiri ai neamului;  ne obligă într-
un fel a nu uita, ca poporul să nu intre într-un „somn 
al rațiunii (3)”. Bucuria, ne spun dicționarele, este 
acel sentiment de mulțumire și de vie satisfacție inte-
rioară, de desfătare și de mângâiere, de mulțumire și 
de plăcere care îl fac pe om să simtă gustul fericirii. 
Fericit a fost neamul în acele momente istorice, acolo 
ne sunt rădăcinile și mereu nădăjduim la vremuri mai 
bune.

Dragi credincioși,
Ni s-a născut azi Mân-

tuitor! „Fiul lui Dumnezeu 
care din Tatăl purcede …
este Fiul Omului, El, măreția 
îngerilor, făcut prunc în ve-
derea oamenilor; Cuvântul-
Dumnezeu, Cel mai înainte 
de toți vecii, făcut trup la 
plinirea timpurilor; făcătorul 
soarelui și născut sub soare;  
… imens, ca Dumnezeu dar, 
mic ca un om (4)”. Am avut 
și avem nevoie de un Dum-
nezeu care să ne fi e aproa-
pe, de un Dumnezeu care, 
trăind printre oameni, să ne 
înțeleagă, cu bucuriile și în-
cercările de fi ecare zi, dar și 
cu bucuriile și încercările din 
veac. Da, Cuvântul-Dumne-
zeu Cel mai înainte de toți 
vecii vine în această lume a noastră mereu sfâșiată și 
divizată, mereu plină de durere și suferință, vine, vine 
din nou, izbăvitor. 

Priviți în jur și vedeți pe toți cei lipsiți și 
înfometați, pe toți copiii abandonați, războaiele care 
nu mai contenesc și lumea care trece pe lângă aceste 
evenimente fără să-i pese sau fără să se mai intere-
seze de soluții benefi ce. Și totuși, Cel mai înainte de 
toți vecii, Domnul Dumnezeul nostru, vine precum a 
venit și altădată pentru a mângâia pe oricine și pentru 
a șterge lacrimile celor îndurerați, pentru a ne adu-
ce pacea și bucuria Sa. „Această bucurie, spunea 
Papa Benedict, nu ne depărtează de solidaritatea cu 
suferințele umane, ci este legată în mod profund cu 
încrederea în Dumnezeu (5)”. Pentru că Dumnezeu 
este cel care conduce omenirea la izvoarele bucuriei, 
iar această bucurie se realizează prin Fiul lui Dumne-
zeu carele din Tatăl purcede … este Fiul Omului.

Dragi credincioși,
Cântăm împreună: „ce vom aduce Ție, Hristoa-

se la nașterea Ta?: îngerii – cântarea, cerurile – stea-
ua, magii – darurile, păstorii – minunea, pământul – 
peștera, pustiul – ieslea, iar noi – pe Maica Fecioara 
(6)”.

Ce vom aduce Ție, Hristoase, noi cei de astăzi? 
Mărirea și lauda împreună cu îngerii; bucuria pentru 
că ni s-a născut un prunc, Dumnezeu cu noi; lumi-
na despre care vorbește Isaia (cf. Is 9,1) și străluci-
rea nopții sfi nte (cf. Lc 2,9). Știm că semnul nașterii 
Domnului este „pruncul înfășat, culcat în iesle” (cf. 

Lc 2,12): simplu, cutremu-
rător de simplu! Tocmai de 
aceea, pacea, bucuria, sen-
sul luminos al vieții îl putem 
întâlni în Copilul-Dumne-
zeu doar dacă renunțăm la 
orgolii și iluzii trecătoare, 
la pretenții ostentative și la 
nemulțumirile de fi ecare zi. 
În plus, Nașterea Domnului 
din acest an – 2017 – are gus-
tul speranței atât în anul Cen-
tenarului Marii Uniri, cât și 
la comemorarea celor 70 de 
ani de la îngenunchierea Bi-
sericii  Greco-Catolice. 

Nebiruită de întuneric 
și de toate armele răului, lu-
mina strălucește de la Dum-
nezeu atât pentru Biserică, 
cât și pentru popor. De aceea 
Domnul se naște la Bethleem 
– casa pâinii –, pentru că de-
vine „pâinea noastră cea de 

toate zilele” spre a ne hrăni și a ne da viață, spre a ne 
aduce bucuria și pacea, iubirea și lumina vieții noas-
tre, pacea sufl etelor și a inimilor.

Vă doresc un Crăciun Sfânt și binecuvântat și 
un An nou, 2018, plin de lumină și speranță!

Fie ca pe pământ să coboare pacea și între oa-
meni bună voirea (cf. Lc 2, 14)! 

Crăciun fericit! La Mulți Ani!

+ Virgil BERCEA
Episcop

(1) Silvestru Augustin Prunduș, Cei 12 Episcopi Martiri, 
Viața Creștină, 1998
 (2) Iuliu Hossu, Discursul de la Alba Iulia
 (3) Francesco Goya
 (4) Sfântul Augustin, Discursul, 187
 (5) Papa Benedict XVI –30. XII 2010
 (6) Stihiră la Nașterea Domnului
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La mulţi ani România, Grădina Maicii Domnului!

Orice sărbătoare ne umple de emoţie sfântă. Însă 
sărbătoarea de astăzi, sărbătoarea Patriei noastre, Ziua 
Naţională a României, are o semnifi caţie profundă pen-
tru fi ecare dintre noi. Este o zi de aducere aminte, când 
ne rememorăm trecutul, ne onorăm eroii şi ne însufl e-
ţim speranţa pentru viitor. Cu toţii suntem „seminţe, şi 
pământul e al nostru”, după cuvântul poetului Nichita 
Stănescu. Seminţe chemate să aducem rod, aşa cum ne 
învaţă Evanghelia. Izvorâţi şi hrăniţi de această glie, păs-
trând în vinele noastre mândria de a fi  urmaşii Romei.

Un singur an ne desparte de celebrarea Cente-
narului evenimentului principal al istoriei poporului 
nostru: Unirea tuturor românilor la 1 Decembrie 1918. 
Şi consider că măreţia acestui moment pe care astăzi 
îl sărbătorim, constă în faptul că desăvârşirea unităţii 
naţionale vădeşte acel profund dor de unitate care a 
pătruns dintotdeauna fi bra naţiunii române. La acel 1 
Decembrie de acum aproape un veac, românii au fost 
uniţi, năzuinţa lor a fost comună: aceea de a-şi regăsi 
proprii fraţi. Îi pomenim astăzi cu pioşenie pe toţi acei 
români care au crezut, s-au luptat şi s-au jertfi t pentru 
acest deziderat.

Şi totuşi, această refl ecţie rămâne sterilă dacă nu 
ne conduce la un examen de conştiinţă asupra a ceea 
ce trebuie să facem pentru Ţara noastră şi pentru păs-
trarea valorilor poporului nostru, pe care trebuie să le 
cinstim şi să le apărăm. Ce moştenire vom lăsa urma-
şilor noştri? Ştim cu toţii că istoria are un sens unic, 
iar cei de mâine vor înţelege sensul sărbătoririi acestor 
momente doar dacă li s-a transmis la vremea cuvenită 
dragostea de neam, de ţară şi de Dumnezeu. Astăzi, mai 
mult decât oricând, nu putem şi nu avem dreptul să ne 
uităm istoria, cultura, tradiţia şi credinţa, nu putem şi 
nu avem dreptul să ne lepădăm de testamentul moral pe 
care l-am primit la rândul nostru.

Şi fi indcă uitările pot fi  periculoase, se cuvine 
a reaminti că fără Biserica Greco-Catolică, Statul Ro-
mân, identitatea naţională şi limba română în formele 
pe care le cunoaştem astăzi nu ar fi  existat. Nu putem 
şi nu trebuie să uităm că termenul de “naţiune română” 
a fost introdus pentru prima dată de Episcopul greco-
catolic Ioan Inocenţiu Micu Klein la 1737. Totodată, 
conştient fi ind că o naţiune nu poate exista fără limbă şi 
cultură, episcopul greco-catolic Petru Pavel Aron avea 
să deschidă la Blaj pe 11 octombrie 1754 primele şcoli 
sistematice româneşti, şcoli care au format conştiinţa 
naţională românească.

Nu avem dreptul să uităm că Biserica Greco-Ca-
tolică s-a implicat în convocarea Adunării Naţionale 
din 3-15 mai 1848 de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj. 

Aici s-a strigat pentru prima dată “vrem să ne unim cu 
ţara”. Iar în Catedrala de la Blaj a rostit Simion Băr-
nuţiu, la 14 mai 1848, celebrul discurs care a devenit 
platforma de gândire a Adunării de la Blaj, în care a 
pledat pentru libertate naţională şi socială, precum şi 
necesitatea unităţii românilor.

La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, Episcopul 
greco-catolic Iuliu Hossu a citit Rezoluţia Unirii Tran-
silvaniei cu România, iar Alexandru Vaida-Voevod a 
rostit în Parlamentul din Budapesta pe 5/18 octombrie 
1918 că naţiunea română din Austro-Ungaria este “li-
beră de orice înrâurire străină”, să-şi aleagă “aşezarea 
ei printre naţiunile libere”. Din cetatea Apulum, până 
dincolo de Carpaţi, glasul Cardinalului Iuliu Hossu ră-
sună peste timp: „mulţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi 
voi şi n-au văzut; să audă ceea ce voi auziţi acum şi 
n-au auzit. Ochii voştri lăcrămează fericiţi că văd şi 
urechile că aud bunavestire, a unirii noastre pe veci”.

Biserică Românească, profund ancorată în rea-
litatea şi în simţirea poporului nostru, Biserica noas-
tră Greco-Catolică crede în România. Crede în putinţa 
patriei noastre de regenerare, de înnoire, respectând 
legea naturală şi legea lui Dumnezeu. Fiindcă „începu-
tul înţelepciunii este frica de Dumnezeu; cei fără minte 
dispreţuiesc înţelepciunea şi stăpânirea de sine” (Pilde 
1, 7). Aşa cum mereu a făcut-o, Biserica Greco-Cato-
lică crede în urmaşii marilor bărbaţi ai istoriei noastre, 
şi care astăzi şi mâine vor duce idealul şi dorul celor 
100.000 de români din acea iarnă a anului 1918 de la 
Alba-Iulia.

România, trebuie să priveşti cu curaj şi cu încre-
dere spre viitor. Cu răbdare, cu chibzuinţă şi cu onesti-
tate. Aşa cum sublinia Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea 
în discursul de la ceremonia de bun venit pe Aeropor-
tul Băneasa pe 7 mai 1999, în cea dintâi vizită a unui 
Pontif în ţara noastră: „România, întemeiază-ţi viitorul 
mai departe pe stânca tare a Evangheliei. Cu ajutorul 
lui Cristos vei fi  protagonista unei noi perioade de en-
tuziasm şi curaj. Vei fi  naţiune prosperă, pământ roditor 
de bine, popor solidar şi făcător de pace.”.

La mulţi ani România, Grădina Maicii Domnu-
lui! La mulţi ani români! Dumnezeu să binecuvânteze 
şi să ocrotească ţara noastră!

Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de 
Alba Iulia şi Făgăraş,

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

† Cardinal LUCIAN

Mesajul Preafericitului Cardinal Lucian cu ocazia Zilei Naţionale a României
Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş
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Traducere: Pr. Mihai PĂTRAȘCU, www.ercis.ro

A fi  atenți și vigilenți
3.12.2017

 Alocuţiunea Papei Francisc la Rugăciunea Angelus

Iubiți frați și surori, bună ziua!
Astăzi începem drumul Adventului, care va cul-

mina la Crăciun. Adventul este timpul care ne este dat 
pentru a-l primi pe Domnul care ne vine în întâmpinare, 
și pentru a verifi ca dorința noastră de Dumnezeu, pen-
tru a privi înainte și a ne pregăti pentru întoarcerea lui 
Cristos. El se va întoarce la noi la sărbătoarea Crăciu-
nului, când vom aniversa venirea sa istorică în umilința 
condiției umane; dar vine în noi ori de câte ori suntem 
dispuși să îl primim și va veni din nou la sfârșitul tim-
purilor, „să îi judece pe cei vii și pe cei morți”. Pentru 
aceasta trebuie să fi m mereu vigilenți și să îl așteptăm 
pe Domnul cu speranța de a-l întâlni. Liturgia de astăzi 
ne introduce tocmai în această temă sugestivă a veghe-
rii și așteptării.

În Evanghelie (cf. Mc 13,33-37) Isus îndeamnă 
să fi m atenți și să veghem, pentru a fi  gata să îl pri-
mim în momentul întoarcerii. Ne spune: „Aveți grijă, 
vegheați, pentru că nu știți când va fi  timpul […]; ca nu 
cumva, venind pe neașteptate, să vă găsească dormind” 
(v. 33-36). Persoana care este atentă este aceea care, 
în zgomotul lumii, nu se lasă năpădită de distragere 
sau de superfi cialitate, ci trăiește în manieră deplină și 
conștientă, cu o preocupare îndreptată înainte de toate 
spre alții. Cu această atitudine ne dăm seama de lacri-
mile și de necesitățile aproapelui și putem să îi perce-
pem și capacitățile și calitățile umane și spirituale. Per-
soana atentă se îndreaptă apoi și spre lume, încercând 
să se opună indiferenței și cruzimii prezente în ea și să 
se bucure de comorile de frumusețe care există și trebu-
ie păstrate. Este vorba de a avea o privire de înțelegere 
pentru a recunoaște fi e lipsurile și sărăciile indivizilor 

și ale societății, fi e pentru a recunoaște bogăția ascunsă 
în lucrurile mici de fi ecare zi, chiar acolo unde Domnul 
ne-a pus.

Persoana vigilentă este aceea care primește 
invitația de a veghea, adică de a nu se lăsa cuprinsă 
de somnul descurajării, al lipsei de speranță, al deza-
măgirii; și în același timp respinge solicitarea atâtor 
vanități de care este plină lumea și în cadrul cărora, 
uneori, se sacrifi că timp și seninătate personală și fa-
milială. Este experiența dureroasă a poporului lui Is-
rael, relatată de profetul Isaia: Dumnezeu părea că a 
lăsat poporul Său să rătăcească departe de căile sale (cf. 
63,17), dar acesta era un efect al infi delității poporu-
lui însuși (cf. 64,4b). Și noi ne afl ăm adesea în această 
situație de infi delitate față de chemarea Domnului: El 
ne arată calea bună, calea credinței, calea iubirii, dar 
noi căutăm fericirea noastră în altă parte. A fi  atenți și 
vigilenți sunt bazele pentru a nu continua să „rătăcim 
departe de căile Domnului”, rătăciți în păcatele noastre 
și în infi delitățile noastre; a fi  atenți și a fi  vigilenți sunt 
condițiile pentru a-i permite lui Dumnezeu să intre nă-
valnic în existența noastră, pentru a-i reda semnifi cație 
și valoare cu prezența Sa plină de bunătate și de duioșie. 
Maria Preasfântă, model al așteptării lui Dumnezeu și 
icoană a vegherii, să ne conducă în întâmpinarea fi ului 
său Isus, reînsufl ețind iubirea noastră față de El.

După Angelus, Sfântul Părinte a spus următoarele:
Iubiți frați și surori!
Azi-noapte m-am întors din călătoria apostolică 

în Myanmar și Bangladesh. Mulțumesc tuturor celor 
care m-au însoțit cu rugăciunea și invit să se uneas-
că la aducerea mea de mulțumire Domnului, care 
mi-a dat harul să întâlnesc acele populații, îndeosebi 
comunitățile catolice, și să fi u edifi cat de mărturia lor. 
Este imprimată în mine amintirea atâtor fețe încerca-
te de viață, dar nobile și zâmbitoare. Îi port pe toți în 
inimă și în rugăciune. Multe mulțumiri poporului din 
Myanmar și poporului din Bangladesh.

În rugăciunea mea amintesc în mod deosebit 
și poporul din Honduras, pentru ca să poată depăși în 
manieră pașnică actualul moment de difi cultate. Adre-
sez salutul meu vouă, romani și pelerini, prezenți aici. 
Salut îndeosebi credincioșii veniți din Bratislava, Slo-
vacia, și din Ludwigshafen, Germania. Salut grupul 
din Pregaziol, Treviso, și pe tinerii candidați la mir din 
Mestrino, Padova; precum și comunitatea română care 
trăiește în Italia și care astăzi celebrează sărbătoarea 
națională a României. Urez tuturor o duminică frumoa-
să și un drum bun de Advent. Vă rog, nu uitați să vă 
rugați pentru mine. Poftă bună și la revedere!
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Ziua Naţională a României sărbătorită în Ungaria, la Gyula
Peste 300 de persoane au luat parte, la invitaţia 

Excelenţei Sale Florin Trandafi r Vasiloni, consul gene-
ral al României la Gyula, în sala festivă „Matei Corvin” 
a unui hotel din Gyula, la recepţia organizată cu prilejul 
Zilei Naţionale a României, de către Consulatul Gene-
ral al României la Gyula, 

Au fost prezenţi ambasadorul României în Unga-
ria, ES Marius Lazurca, Daniel Banu, consul general la 
Szeged, Daniel Nicolae, consul la Szeged, Roberto Spe-
randio, consul onorifi c al Italiei în România, Ioan Fodo-
reanu, fost consul general al României la Gyula şi Szeged, 
Tiberiu Juhasz, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Ro-
mânilor din Ungaria (AŢRU), Traian Cresta, purtător de 
cuvânt al românilor în Parlamentul Ungariei, Alexandru 
Fina, vicepreşedintele AŢRU, Mariana Negreu Vetro, di-
rectorul Centrului de Documentare şi Informare al AŢRU, 
Maria Gurzău Czégledi, directorul Liceului „Nicolae Băl-
cescu” din Gyula, Florin Olteanu, şef de catedră la Inst. 
Pedagogic din Szarvas, pr. Aurel Becan şi artistul plastic 
Ştefan Oroian, membri ai prezidiului UCRU, Gheorghe 
Ardelean, consilier judeţean în CJ Bekes (etnic român 
din Chitighaz), Delia Covaci, directorul săptămânalului 
„Cronica”, Anca Becan, redactor la săptămânalul „Foaia 
Românească”, precum şi primarii Janos Marjai (Bătania - 
Battonya), Nagy Bela (Medgyesegyhaza), Elvira Ardelean 
(Otlaca-Pustă – Puzstotlaka), Laszlo Pluhar (Aletea – Elek), 
Gyorgy Szucsne (Lokoshaza) şi viceprimarii Bertold Netea 
(Micherechi) şi Emese Tripon (Chitighaz). Din România au 
fost prezenţi primari din zona de graniţă a judeţului Arad. 
Dintre ofi cialităţile din sfera religioasă care au onorat aceste 
manifestări, menţionăm pe PS episcop Siluan, împreună cu 
numeroşi clerici din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria (EORU), IPS Timotei Seviciu, arhiepiscopul 
Aradului, PS Sofronie, episcopul Eparhiei Ortodoxe Ro-
mâne a Oradiei (fost episcop al EORU), PS Virgil Bercea, 
episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, Petrică Cre-
ţu, pastorul Bisericii Baptiste din Micherechi, Fustos Gyula, 
pastorul Bisericii Baptiste din Chitighaz, Viorel Bogdan şi 
Ilie Puha, lideri ai Bisericilor Penticostale din Micherechi, 
alături de alţi reprezentanţi ai cultelor neoprotestante de ex-
presie română din Ungaria.

Au fost prezenţi la manifestare reprezentanţi ai me-
diului universitar din Arad, delegaţi din partea Universităţii 
“Aurel Vlaicu” din Arad şi ai Universităţii de Vest “Vasile 
Goldiş” din Arad, preşedinţi ai Autoguvernărilor Româneşti 
Locale, directori şi numeroase cadre didactice de la şcolile 
în care învaţă copii românilor din Ungaria, foşti absolvenţi 
şi actuali studenţi bursieri ai statului român, membri corului 
Pro Musica, medici români care profesează la spitale din 
jud. Bekes, consilieri locali şi alţi numeroşi invitaţi, din 
multe localităţi unde trăiesc comunităţi româneşti în Unga-
ria (Gyula, Micherechi, Chitighaz, Bekescsaba, Şercad, Bă-
tania, Aletea, Săcal, Otlaca-Pustă, Budapesta, Szeged, ş.a.). 
Nu au lipsit nici reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai aso-

ciaţiilor patronale şi reprezentanţi ai Camerelor de Comerţ, 
printre care Janos Takacs, preşedintele Camerei de Comerţ 
româno-ungare, Oros Tivadar, preşedintele Secţiunii Ro-
mâneşti a Camerei de Comerţ şi Industrie a Ungariei, Rak 
Zoltan, secretarul general al acestei instiuţii, Marin Crişan, 
preşedintele Patronatului Român, fi liala Arad. Au mai fost 
prezenţi Aurel Chiriac,directorul Muzeului Ţării Crişurilor 
din Oradea, Lucian Silaghi, directorul Direcţiei Judeţene pt. 
Cultură Bihor.

Mesajul transmis cu acest prilej de consulul general 
Florin Vasiloni a cuprins cuvântul de salut, de bun venit şi 
de mulţumire adresat tuturor participanţilor care au onorat 
invitaţia adresată cu această ocazie şi a subliniat importanţa 
Marii Uniri de la 1918, act de voinţă al poporului român, ce 
a împlinit aspiraţiile sale cele mai profunde şi va caracteriza 
şi de acum înainte principiile şi acţiunile sale.

Programul cultural oferit de CG Gyula a cuprins un 
recital susţinut de către Cvartetul de coarde al Filarmonicii 
de Stat din Arad, condus de maestrul Doru Orban; recitalul 
extraordinar al Ansamblului profesionist ”Crişana” din Ora-
dea, condus de maestrul Leontin Ciucur; recitalul talentatei 
Bianca Popa din Oradea, iar imnurile României, Ungariei şi 
UE, de la deschiderea manifestării, au fost intonate live de 
Corul ”Pro Musica” din Gyula.

Participanţii au fost întâmpinaţi la intrare de o 
poartă tradiţională românească şi o expoziţie de sculp-
tură a maestrului Radu Lazăr, adusă la Gyula prin inter-
mediul Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. Publicul 
prezent a putut admira şi o expoziţie de carte, prezentată 
de către Universitătea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad. 
Participanţii au primit şi purtat cocarde tricolore confec-
ţionate de către elevi ai Colegiului Naţional Mihai Emi-
nescu din Oradea. Copiii prezenţi au avut la dispoziţie un 
loc special de joacă.

Recepţia ofi cială oferită de către Consulatul Gene-
ral al României la Gyula a oferit posibilitatea tuturor par-
ticipanţilor să guste tradiţionalele bucate, băuturi şi vinuri 
româneşti.                                                    www.egeco.ro
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Ioan-Felician SORAN

Ce transformă seara zilei de 24 decembrie în sărbătoare?
Azi se vorbește intens și pătimaș despre ”lumea 

arabă”, despre Islam. Printr-o misterioasă legătură cu 
anotimpurile, ”primăvara arabă”  riscă să se transformă 
încet într-o ”iarnă arabă”. Tot mai des europenii și ara-
bii subliniază diferențele dintre lumea creștină și lumea 
musulmană, tot mai des vedem acțiuni de radicalizare a 
pozițiilor celor ce ”apără principiile fundamentale” ale 
religiilor proprii.

Crăciunul se apropie. Pentru musulmani va fi  o 
dată dintr-un calendar acceptat fără entuziasm, pentru 
o parte dintre locuitorii emisferei nordice va fi  a treia zi 
după solstițiul de iarnă, iar pentru creștini va fi  Sărbă-
toarea Nașterii Mântuitorului. În acest context a apărut 
amintirea stăruitoare a sărbătoririi primului meu Cră-
ciun în lumea musulmană, la Constantin, în Algeria.

La Universitatea din Constantine la care lucram, 
sărbătorile creștine și musulmane erau ”sărbători”, 
administrația și populația le accepta voios deoarece în 
acest fel creștea numărul zilelor libere. La acea dată 
lumea musulmană algeriană era încă relativ tolerantă. 
Colegii francezi m-au anunțat că în seara de 24 decem-
brie, la catedrala Sacre Coeur va avea loc sărbătorirea 
Crăciunului și mă invitau insistent să fi u alături de ei. 
Am acceptat pentru că mă simțeam la o distanță con-
fortabilă de ochiul vigilent al Partidului și al Securității. 
Eram în 24 decembrie 1974.

Deși nu era zăpadă, clădirea catedralei era atât 
de rece încât organizatorii serbării au separat cu niște 
panouri, în apropierea altarului, un spațiu pe care l-au 
”făcut agreabil” arzând alcool pentru mașinile de gătit 
în vase uriașe umplute cu nisip și pietriș. 

Preotul ne-a dat binecuvântarea, s-au rostit rugă-
ciuni, după care a urmat o mică serbare cu colinde de 
Crăciun cântate în diverse limbi. Cred că cea mai reușită 
colindă a fost universala Stille Nacht (Douce Nuit, Si-
lent Night) pe care fi ecare cooperant a cântat-o în limba 
lui, sau în limba pe care o cunoștea cel mai bine. În acel 
moment adunarea eterogenă a cooperanților și a celor 
câțiva localnici catolici s-a transformat într-un cor ade-
vărat, iar colinda a umplut triumfătoare toată biserica, 
neținând cont de paravanele din jurul nostru.

S-a trecut la tratația adusă de fi ecare: prăjituri, 
vin, sucuri. După un timp, nu am nici o idee cât anume, 
o voce masculină clară, melodioasă, tristă, a început un 
cântec (colindă) în arabă. Nu era ca vocea unui muezin, 
dar melodia avea tonalități orientale, musulmane, clare. 
Toți am amuțit, iar când vocea aceea a încetat să mai 
cânte, tăcerea s-a mai prelungit un pic. Nimeni nu în-
drăznea să destrame farmecul acelei tânguiri melodioa-
se, o colindă ce povestea Nașterea Mântuitorului. Limba 
în care a cântat credinciosul catolic arab ne era străină, 
dar comuniunea cu el a venit pe alte căi decât cele ligvis-
tice. Liantul era Pruncul pe care îl slăveam toți.

După peste 40 de ani, dacă mă gândesc la seara 
de Crăciun din catedrala Sacre Coeur din Constantin, 
Stille Nacht și melodia arabă mă plonjează într-o lume 
în care emoția m-a gâtuit, iar singurătatea mea a devenit 
suportabilă. Acolo, în biserică deși eram străini, nu ne 
cunoșteam toți, am fost uniți de ceea ce pentru noi toți 
reprezenta Crăciunul, Nașterea Pruncului. În logica de 
azi a lucrurilor, catedrala Sacre Coeur a fost transfor-
mată în moscheea Independenței. Comunitatea catolică 
din Constantin numără cam 200 – 300 de fi deli, majo-
ritatea studenți africani care frecventează Universitatea 
în care am petrecut câțiva ani ca dascăl. Biserica fostei 
Școlii confesionale Le Bon Pasteur joacă azi rolul de 
catedrală a diecezei Constantin – Hyppone (Annaba). 
Se menține această denumire deoarece Sfântul Augus-
tin a fost episcop de Hyppone.

Anul trecut am primit de Crăciun o fotografi e de 
la un prieten din Africa de Sud. Era la plajă, iar Oceanul 
indian părea sufi cient de prietenos pentru cei ce făceau 
baie. Primul gând care s-a strecurat alături de persona-
jele din fotografi e a fost nedumerirea asupra modului 
de a recepta la umbra unui palmier povestirea Nașterii 
Mântuitorului într-o iesle, pe o vreme friguroasă, ne-
prietenoasă.

Anul acesta noi vom sărbători Crăciunul în fami-
lie, dar vom alerga prin oraș să cumpărăm cele necesa-
re pentru prăjiturile de Crăciun, pentru oala de sarmale, 
pentru... Este aproape sigur că încărcați cu cumpărături 
nu vom călca pragul unei biserici, fi e ea ortodoxă sau 
catolică. Și nici nu cred că lista de cumpărături va avea 
o legătură cu colinda sau meditația care ar trebui să ne 
însoțească în perioada Adventului.

Deci: nici în mijlocul musulmanilor, nici lângă, 
sau sub, Tropicul Capricornului mediul nu este favo-
rabil meditației asupra esenței Crăciunului. Mă tem 
că nici în țările în care bradul marca odinioară venirea 
Crăciunului nu se va medita prea mult la venirea Mân-
tuitorului. Mai curând se vor face calcule ecologice cu 
risipa de lemn și se va calcula în număr de pagini scrise 
cu porcării care este echivalentul fi ecărui brad tăiat și 
împodobit.

Cei de vârsta mea pot să se gândească la copilă-
ria în care venirea Crăciunului era și o preocupare spi-
rituală întinsă pe durata Postului Mic. Ce s-a schimbat? 
Știu că s-au schimbat multe, dar ce anume s-a schimbat 
în sufl etul nostru, acolo unde, teoretic, nu se poate intra 
nici cu Kalașnikovul, nici cu punga de la Supermar-
ket? Mi se va spune că am evoluat și acesta este prețul 
progresului! Se numește progres acela care te sărăcește 
spiritual? Traseul nostru spiritual este descifrabil nu-
mai în raport cu niște repere. Primii navigatori nu se în-
depărtau prea mult de țărmul pe care trebuiau să-l vadă 
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Întâlnirea preoteselor din Eparhia Greco-Catolică de Oradea

În luna no-
iembrie 2017, so-
ţiile preoţilor din 
Eparhia Greco-
Catolică de Ora-
dea au participat 
la o serie de Cur-
suri de formare. 
Acestea s-au des-
făşurat pe parcur-
sul a două zile, în 
localitatea Băile 
1 Mai şi în oraşul 
Zalău.

Tema în-
tâlnirilor a fost 
„Preoteasa, Soţie, 
Mamă, Profesie /
Cariera”, punân-
du-se accent pe 
principiile de 
viaţa creştină, pe 
autonomia perso-
nala şi familială, 
pe unicitatea şi 
indisolubilitatea căsătoriei, pe psihologia confl ictului 
şi a reconcilierii. De asemenea, cursul a adus în cen-
trul discuţiilor aspecte legate de supleţea educaţională 
şi pedagogia libertăţii spirituale, despre atitudinile şi 
procedurile pedagogice adecvate pentru educarea şi 
formarea copiilor. Aspectele legate de familia preotului 
devotat, de armonia familială şi de fi delitatea în fami-
lie au fost de asemenea analizate împreună cu soţiile 
preoţilor. 

Acest demers este rezultatul unui proiect iniţi-
at şi fundamentat de Părintele Antoniu Chifor - vicar 
responsabil cu preoţii al Episcopiei de Oradea, cu spri-
jinul soţiei sale Teodora. Sesiunile au fost ţinute de Pă-
rintele profesor dr. Eugen Jurcă din Timişoara şi soţia 
dânsului, doamna Laura Jurcă, psihoterapeuţi, cu expe-

rienţă bogată în temele propuse. Scopul acestor întâl-
niri - cursuri este acela de a împărtăşii experienţe şi de 
a oferi suport şi încredere soţiilor de preot, considerând 
rolul important pe care acestea ăl au în comunităţile 
parohiale.

Este pentru prima dată când acest gen de cursuri 
au fost organizate pentru soţiile preoţilor din Eparhia 
Greco-Catolică de Oradea, fi ind un moment de întâlni-
re, de prietenie şi împărtăşire de experienţe. Întâlniri si-
milare vor continua în primăvara anului 2018, când vor 
fi  dezvoltate alte tematici utile pentru soţiile de preot. 

Preasfi nţia Sa Virgil Bercea, episcopul greco-ca-
tolic de Oradea, a fost prezent în mijlocul preoteselor 
pentru a adresa un cuvânt de încurajare.

Dana PODAR

mereu ca să se poată orienta! Au îndrăznit doar în mo-
mentul în care busola a făcut ca ”reperul țărmului” să 
nu mai fi e obligatoriu pentru orientare. Deci, în lumea 
noastră actuală s-au schimbat reperele, ele au devenit 
din ce în ce mai mult repere seculare.

Știu că nimeni nu poate fi  convins prin vorbe 
sau texte dacă nu este atras de subiectul discuției. Dacă 
lipsește instrumentul de cântărire a argumentelor, toate 
argumentele pot trăi într-un fel de egalitarism democra-
tic. Iar dacă toate argumentele sunt egale ca pondere, 

ar trebui ca și oamenii să fi e egali în raport cu decizi-
ile care se iau, fi ecare să aibă dreptul inalienabil de a 
impune decizia lui, care este ”singura decizie bună”. 
Desigur, acesta este un scenariu care duce la catastrofă. 
Cel puțin formal, teoretic, societatea are nevoie de o 
tablă de valori care trebuie respectată, care ierarhizează 
importanța lucrurilor și a faptelor.

Ar fi  frumos ca tabla noastră de valori să pună 
un preț ”bun” bunurilor spirituale. Atunci Pruncul lip-
sit de putere ar putea fi  văzut ca Salvatorul, Mântui-
torul nostru.

Ce transformă...
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Episcopul Demetriu Radu, ucis în Parlament la 8 decembrie 1920
La 8 decembrie 1920, în atentatul cu bombă din 

Senatul României, atentat pus la cale de Max Goldstein şi 
de complicii acestuia, Saul Osias şi Leon Lichtblau, vred-
nicul episcop greco-catolic Demetriu Radu a fost ucis.

S-a născut la 26 octombrie – sărbătoarea Sfân-
tului Dumitru – 1862 în comuna Uifalău, azi Rădeşti, 
judeţul Alba, din părinţi ţărani, Ion şi Paraschiva născ. 
Maior. A urmat şcoala primară la Aiud la călugării Mi-
noriţi, iar liceul la Blaj. În 1879, ca absolvent al clasei 
a VI-a de liceu (azi a X-a), Mitropolitul Ioan Vancea l-a 
trimis la Roma, la Colegiul „Sf. Atanasie”, unde a stu-
diat şase ani Filosofi a şi Teologia la Propaganda Fide, 
după care a fost promovat doctor. La 26 iulie 1885 a 
fost hirotonit preot prin punerea mâinilor arhiepisco-
pului greco-catolic al colegiului „Sf. Atanasie”, Stefan 
Stefanopoli. Revenit la Blaj, după câtva timp în ser-
viciul cancelariei mitropolitane, a fost numit paroh al 
Bucureştilor pentru credincioşii greco-catolici români. 
Neexistând biserică greco-catolică în Bucureşti şi nici 
casă parohială, a fost primit în reşedinţa Arhiepiscopiei 
romano-catolice, prin bunăvoinţa arhiepiscopului Iosif 
Palma. Aici a fost încredinţat cu funcţiile de predicator 
român la catedrala „Sf. Iosif” şi profesor de Teologie 
la Seminarul catolic, pe atunci în satul Cioplea (azi cu-
prins în cartierul Dudeşti al Capitalei). Ca orator a atras 
atenţia înaltului cler al Bisericii Ortodoxe Române, care 
a pornit împotriva lui o îndârjită campanie de presă, cu 
deosebire în revista „Biserica Ortodoxă Română”.192) 
Din Bucureşti a colaborat la „Unirea” de la Blaj şi la 
„Revista Catolică” a pr. Vasile Lucaciu. După constru-
irea noului Seminar teologic romano-catolic lângă ca-
tedrala „Sf. Iosif” din Bucureşti, Demetriu Radu a fost 
numit director al acestuia, iar mitropolitul Ioan Vancea 
l-a distins protopop onorar şi l-a numit asesor consisto-
rial mitropolitan. Binecunoscut şi apreciat în cercurile 
politice româneşti, a fost trimis de două ori de către 
regele Carol I în misiune diplomatică la Vatican.

Episcop la Lugoj (1897-1903). După zece ani 
petrecuţi în capitala României şi după alegerea de mi-
tropolit a episcopului Victor Mihali de Apşa şi trans-
ferarea lui la Blaj, la 22 noiembrie 1896, Demetriu 
Radu a fost numit episcop de Lugoj. A fost confi rmat 
de Sfântul Scaun prin bula Papei Leon XIII din 3 de-
cembrie 1896. A fost consacrat episcop în catedrala din 
Blaj la 9 mai 1897 prin punerea mâinilor mitropolitului 
Victor Mihali de Apşa. La 16 mai, acelaşi an, a fost 
instalat în scaun la Lugoj. Din activitatea sa ca episcop 
al Lugojului menţionăm:

– Participarea la Conciliul al III-lea provincial, 
ţinut la Blaj în 1900, cu ocazia jubileului celor 200 de 
ani de la unirea cu Roma.

– Vizitaţii canonice în părţile Haţegului.
– Îmbunătăţirea salarului clerului.
– Grija pentru învăţământul confesional sătesc 

prin organizarea „Inspectoratului şcolar general”.
A dovedit o deosebită preocupare pentru restau-

rarea catedralei, repararea reşedinţei, zidiri de biserici, 
şcoli, case parohiale, într-o mulţime de parohii.193)

Eparhia Lugojului a întâmpinat multe greutaţi 
în privinţa creării patrimoniului necesar funcţionării 
normale a cultului. O mare lipsă de biserici a necesitat 
servirea slujbelor divine „în locaruri, ori mai bine zis 
în case particulare… cu chirie, care nici scopului nu 
corespund şi nici justelor aşteptări ale religiunii”. De 
aceea, toţi episcopii s-au năzuit să ridice cât mai multe 
lăcaşuri sfi nte.194)

Episcop la Oradea. În anul 1903 episcopul De-
metriu Radu a fost transferat la Oradea în scaunul epar-
hial devenit vacant prin decesul lui Mihail Pavel.

A fost unul dintre marii ierarhi ai Bisericii Ro-
mâne Unite. A activat pe toate tărâmurile: gospodăresc, 
administrativ, diplomatic, şcolar, cultural etc.

Încă înainte de instalarea sa la Oradea, Demetriu 
Radu a încredinţat unui distins arhitect, C. Rimanoczy 
junior, reconstruirea palatului rezidenţial, care rămăse-
se după distrugerea din 1892 într-o stare deplorabilă. 
A fost terminat şi inaugurat, cu deosebită solemnitate, 
la 11 iunie 1905. A reconstruit întregul domeniu de la 
Beiuş, îndeosebi reşedinţa, distrusă de un incendiu în 
1910 şi casa dominială din Holod. La Stâna de Vale a 
zidit o nouă reşedinţă şi mai multe vile şi le-a moder-
nizat pe cele vechi. A amplifi cat şi adăugat noi aripi la 
seminar, şcoala normală diecezană, internatul de băieţi 
din Beiuş şi o casă celui de fete.
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În 1909 a publicat un nou şematism diecezan. 
Pastoralele şi circularele sale din timpul războiului au 
fost un model de prudenţă. În circulara cu care a anunţat 
moartea lui Francisc Iosif I a afi rmat profetic: „pare că se 
închid marginile unei epoci întregi”.195) Şi s-au închis.

Problemele şcolare extrem de grave, cu celebra 
„zonă culturală” a lui Apponyi, i-au provocat multe 
nopţi nedormite episcopului român unit.

A participat activ la lupta împotriva alipirii unei 
parohii româneşti la eparhia maghiară de Hajdu-Doro-
gh, înfi inţată în 1912. În acest scop a condus o delegaţie 
a episcopatului român unit la Roma cu un memoriu de 
protest adresat Sfântului Scaun.

„Memorabil şi vrednic de admiraţie a fost refu-
zul său de a primi tristul rol al lui Vasile Mangra de a 
se face stegarul politicii lui Tisza (primul ministru al 
Ungariei n. n.) în România.”196) Dar sosită ziua bi-

ruinţei, episcopul Radu, împreună cu I. Papp, episco-
pul ortodox al Aradului şi Gheorghe Pop de Băseşti, 
au prezidat Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918. Nu s-a putut întoarce la Oradea 
decât în mai 1919, după ce armata română a cucerit 
Bihorul de la bolşevici. A luat parte activă la şedinţele 
Consiliului Dirigent, la Sibiu. La 1 ianuarie 1920, cu 
ocazia instalării mitropolitului Vasile Suciu, a fost dis-
tins cu paliul arhiepiscopal, distincţie acordată în mod 
obişnuit mitropoliţilor.

Tuturor activităţilor atât de productive ale epi-
scopului Demetriu Radu le-a pus capăt bomba pusă 
la senat de către anarhistul Goldstein, la 8 decembrie 
1920. Odată cu el a fost ucis şi ministrul Dumitru Gre-
ceanu. Ambilor li s-au organizat funeralii naţionale. 
Osemintele pământeşti ale defunctului episcop au fost 
duse la Oradea şi aşezate în cripta bisericii catedrale.

www.bru.ro

Episcopul Demetriu...

Copiii din Carei în Ţara Beiuşului
Sâmbătă, 25 noiem-

brie, un grup de copii din 
Protopopiatul de Carei a în-
treprins o excursie în „Ţara 
Beiuşului”. Grupul, format 
din copiii oratoriului „Spe-
ranţa” al Parohiei „Sf. An-
ton” din Carei, alături de 
alţi copii din Domăneşti şi 
Craidorolţ, a fost condus de 
părintele paroh franciscan 
Tiba Cristian. 

Primul punct vizitat 
de copii a fost Peştera Ur-
şilor, o veritabilă atracţie 
turistică încadrată în fru-
mosul peisaj din zonă. De 
la mic la mare toţi au fost 
încântaţi de frumuseţile 
peşterii şi au privit întristaţi 
spre legendarul urs blocat 
într-o ieşire… De aici, cu 
toţii au mers la muzeul din 
Chişcău, unde o familie s-a sârguit să adune acele di-
verse şi frumoase exponate.

Al doilea punct vizat de grup a fost momentul 
de comuniune cu copiii oratoriului „Colţ de Rai” al 
Parohiei „Sfi nţii Trei Ierarhi” din Beiuş. Aici, au fost 
întâmpinaţi de preoţii comunităţii, părintele proto-
pop Zorel Zima şi vicarul său parohial, părintele Io-
sif Slobodnic şi s-au rugat împreună în biserica paro-
hială. De aici, au fost invitaţi de către prof. Carmen 
Zima, coordonatorul oratoriului, care le-a prezentat 
locaţia şi a descris activităţile catehetice şi recreative 

oferite celor care o frecventează.
După o săţioasă agapă, copiii s-au jucat împreu-

nă cu multă veselie. Un prim şi cert rezultat al acestei 
întâlniri a fost prietenia dintre copii, dar şi un posibil 
plan de termen scurt, o tabără de vară comună. Mai 
zâmbind…, nu a lipsit nici creionarea unui plan pe ter-
men lung, şi anume, o întâlnire cu ocazia formării unei 
noi coloane din peşteră, prin unirea stalagmitei şi sta-
lactitei, adică, vorba ghidului, o speranţă pentru 10000 
de ani…

Pr. Cristian TIBA 
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Condoleanţele Cardinalului Lucian la trecerea în veşnicie a 
Regelui Mihai I 

Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş

Alteţei Sale Regale
Principesa Margareta a României
Blaj, 5 decembrie 2017

Alteţa Voastră Regală,

Plecarea la Domnul a Suveranului României, Regele Mihai, ne lasă inimile întristate.

Figura Majestăţii Sale rămâne pentru noi toţi un exemplu de devotament şi jertfă pe altarul Ro-

mâniei demne pe care a slujit-o până la capăt.

A fost cu adevărat un exemplu pentru întreaga sufl are românească şi Regele tuturor românilor. Îi 

purtăm amintirea în sufl ete cu multă recunoştinţă.

Cu această tristă ocazie, în numele Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, dar şi al 

meu personal, Vă rog să primiţi condoleanţe sincere precum şi asigurarea rugăciunilor noastre pentru 

odihna sufl etului Regelui nostru, reîntors în casa Părintelui ceresc.

Domnul Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să-l aşeze dimpreună cu eroii neamului nostru ro-

mânesc, în bucuria lăcaşurilor sale veşnice!

Cardinal
+ LUCIAN

Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice
Arhiepiscop şi mitropolit de Alba-Iulia şi Făgăraş
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Cercetaşii creştini, în tabără de formare la Blaj
În perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2017, 

două asociaţii de cercetaşi creştini şi-au dat întâlnire 
la Blaj, la o tabără de formare. Este vorba de Asocia-
ţia Cercetaşii Creştini Români şi Asociaţia Cercetaşii 
Români Uniţi, la tabăra de formare fi ind prezenţi 40 de 
tineri, şefi  şi asistenţi de patrulă în cele două asociaţii. 
Alegerea Blajului ca gazdă a acestei tabere a avut loc 
în contextul intrării în anul Centenarului Marii Uniri de 
la 1 decembrie 1918.

Pe lângă atelierele organizate în această tabără, 
care au avut ca scop educarea şi conştientizarea şefi lor 
şi asistenţilor de patrulă în vederea asumării poziţiei de 
lider, cursuri de prim ajutor şi pentru organizare de ac-
tivităţi sau cursuri de formare spirituală, au existat şi 
acţiuni ceremoniale, ce ţin de istoria şi de spiritualitatea 
Blajului. În acest sens, cercetaşii creştini au participat 
la Te-Deumul organizat pe 1 decembrie la Capela Ar-
hiereilor, au avut întâlniri cu Prea Fericitul Cardinal 
Lucian, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice 
şi cu Preasfi nţia Sa Claudiu Pop, Episcop al Curiei Ar-
hiepiscopiei Majore, iar în ultima zi de şedere la Blaj 
au asistat la ofi ciul Sfi ntei Liturghii din Catedrala Arhi-
episcopală Majoră „Sfânta Treime”.

Nu în ultimul rând, tinerii cercetaşi au urcat dea-
lul de la Crucea lui Iancu, unde, în cea mai frumoasă 
panoramă a Blajului, o parte dintre ei au ales să-şi facă 
aici „promisiunea” (jurământul specifi c cercetaşilor 
creştini) de a-L sluji pe Dumnezeu, Biserica, Patria şi 
de a fi  alături de aproapele lor în orice împrejurare.

Cei 40 de tineri cercetaşi creştini au venit la Blaj din 
toate colţurile ţării: Alba Iulia, Beiuş, Bucureşti, Călăraşi, 
Focşani, Moineşti şi Oradea. Ei au fost însoţiţi de Mihai 
Zanfi r, comisar general în Asociaţia Cercetaşii Creştini 
Români, Valeriu Domuţa, preşedintele Asociaţiei Cerce-
taşii Români Uniţi, Gelu Trandafi r, preşedintele Asocia-
ţiei Cercetaşii Români Uniţi Bucureşti şi părintele Andrei 
Mărcuş, îndrumătorul spiritual al Trupelor din Bucureşti.

Cele două asociaţii de cercetaşi au anunţat că 
anul viitor vor organiza alte două tabere la Blaj: în luna 
mai 2018, cu ocazia pelerinajului tinerilor la Cărbunari 
şi în luna decembrie 2018, cu ocazia festivităţilor care 
vor marca împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire de 
la 1 decembrie 1918.

Activitatea cercetaşilor creştini vizează cinci 
scopuri principale: sănătatea fi zică (dată de petrece-
rea timpului în aer liber), deprinderea abilităţii de a te 
descurca cu mijloace simple (în tabere, drumeţii, etc.), 
formarea caracterului tinerilor (cu un mare accent pe 
onoare, cuvânt dat, încredere, fraternitate), descoperi-
rea naturii ca şi Creaţie a lui Dumnezeu şi descoperirea 
Creatorului din spatele acestei Creaţii, adică descope-
rirea lui Dumnezeu.

Asociaţia Cercetaşii Creştini Români, cu sediul 
central la Alba Iulia, a luat fi inţă în anul 1991, fi ind 
frecventată de credincioşi ortodocşi, romano-catolici şi 
greco-catolici, în prezent având o mai mare susţinere 
greco-catolică. Asociaţia Cercetaşii Români Uniţi, cu 
sediul principal la Oradea, s-a înfi inţat în anul 2007 şi 
funcţionează ca o asociaţie de laici în cadrul Bisericii 
Române Unite cu Roma.

Nicu GOGA

„Am pornit să colindăm”
Crăciunul este sărbătoarea centrată pe naşterea 

lui Isus Hristos. Naşterea Lui este o veste bună pentru 
întreaga omenire.

Ţinând cont de acest aspect important al vieţii 
creştine, Biroul Pastoral pentru laici a invitat asocia-
ţiile de tineri din Eparhia de Oradea pentru a colinda 
vârstnicii retraşi în Căminul pentru persoane vârstnice 
Silver Pro Borş din Santăul Mare. 

Tinerii au răspuns pozitiv invitaţiei, astfel, în 
12.12.2017, vârstnicii au primit vestea bună a Naşterii 
Mântuitorului.

Stăpânindu-şi cu greu sentimentele de compa-
siune, tinerii au colindat cu dedicare, conduşi fi ind de 
către Ovidiu Lazăr, consultantul artistic al Episcopiei 

Greco-Catolice, de Oradea şi de către Pr. Paul Popa şi 
Pr. Marius Obreja.

Sperăm ca vestea bună să fi  vindecat puţin sufl etul 
bătrânilor care încă mai cred în iubirea lui Dumnezeu.

Vasile Gabriel PINTEA
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Predica Nunţiului Apostolic la încheierea Anului Jubiliar - 225
1. Sunt foarte bucuros să mă afl u 

din nou în acest oraş frumos, Oradea, 
pentru a împărtăşi cu voi Sfânta Litur-
ghie în Catedrala Eparhiei greco-cato-
lice, de Sărbătoarea hramului acesteia, 
Sfântul Nicolae, şi mulţumesc Episco-
pului vostru, Excelenţa Sa Monsenior. 
Virgil Bercea, pentru că m-a invitat şi 
pentru că mi-a oferit iar ocazia de a vă 
adresa câteva cuvinte la această celebra-
re euharistică, cu care se închide Anul 
Jubiliar al Seminarului vostru, fondat de 
împăratul Leopold, acum două sute do-
uăzeci şi cinci de ani.

Salut, de asemenea, toţi episco-
pii prezenţi, preoţii, clerul, seminariştii, 
persoanele consacrate şi credincioşii 
care v-aţi adunat atât de mulţi pentru 
celebrarea de astăzi, (în mod special 
pe Preafericitul Cardinal Lucian Mu-
reşan, Arhiepiscop Major al Bisericii 
Greco-catolice române). De asemenea, 
mulţumesc membrilor corului, ministranţilor şi tuturor 
celor care au contribuit la organizarea acestei sărbători. 
Vă aduc binecuvântarea Succesorului Sfântului Petru, 
Sfântul Părinte Papa Francisc, care a dorit să vă fi e 
aproape prin intermediul persoanei mele.

2. Sfânta Liturghie este mai presus de toate „ac-
ţiune de mulţumire“ „euharistie“ iar noi vrem astăzi să 
mulţumim Domnului pentru toţi preoţii care au primit 
formarea lor în Seminarul Eparhial din Oradea Mare, 
de-a lungul acestor secole, şi din acest motiv, doresc să 
le adresez lor un cuvânt aparte:

Dragi preoţi, dragi seminarişti: celebrarea noas-
tră trebuie să vă reamintească itinerariul vostru spiritual, 
care v-a făcut ca într-o zi, devenită acum deja îndepărtată 
pentru unii dintre voi, să vă părăsiţi familia, prietenii, 
locul natal, pentru a intra într-o anumită comunitate, Se-
minarul, şi să trăiţi acolo un angajament ascuns, de zi cu 
zi: acela de a-i permite Spiritului Sfânt să-l formeze în 
voi pe Isus, să dea minţii şi inimii voastre „forma“ minţii 
şi inimii lui Isus, care, în cele din urmă, vă învaţă să gân-
diţi, să doriţi şi să iubiţi precum Isus.

3. În Sărbătoarea Tuturor Sfi nţilor de anul trecut, 
Papa Francisc afi rma că Fericirile „sunt într-un fel car-
tea de identitate a creştinului, care îl identifi că ca urmaş 
al lui Isus”. 

Cu alte ocazii, în special la predicile Liturghiei 
sale cotidiene din rezidenţa sa de la Casa Sfânta Marta, 
el a oferit diverse meditaţii asupra fericirilor, indicând 
faptul că acestea sunt răspunsul lui Isus arătându-ne un 
drum „contra curentului” aceluia care în mod obişnuit 
„se face în lume“ .

Acestea ar fi , de fapt, „noua lege a Domnului 

pentru noi ... ghidul de traseu, itinerariul... busola vie-
ţii creştine, pentru că noi vedem chiar aici, pe această 
cale, potrivit indicaţiilor acestei busole, cum putem să 
înaintăm în viaţa noastră creştină.”

4. Dragi preoţi, lăsaţi-l pe Spiritul Sfânt să umple 
inimile voastre. El este cel care ne învaţă să iubim pre-
cum Isus şi care vă va da puterea de a iubi asemenea lui.

Am primit o poruncă nouă şi reînnoită. Trăind-o, 
putem ajunge la plinătatea vieţii noastre şi la împlinirea 
demnităţii noastre de fi inţe umane şi copii ai lui Dum-
nezeu, dar noi trebuie să fi m plini de dorinţa de a ne 
ridica la acest nivel şi de a trăi dragostea divină.

Astfel, împreună cu credincioşii voştri, veţi de-
veni creştini mai buni, şi veţi oferi posibilitatea ca toţi 
să vă poată recunoaşte ca atare, asigurându-vă că se 
poate spune despre credincioşii catolici că trăiesc cu 
adevărat în spiritul fericirilor, care nu sunt altceva de-
cât imaginea lui Isus însuşi, cel sărac şi cel care a plâns, 
a suferit foamea şi persecuţia pentru noi.

5. Prin urmare, cerem Spiritului Sfânt să reînno-
iască în voi şi în credincioşii voştri darul de a proclama 
Evanghelia cu entuziasm şi curaj, prin cuvânt şi faptă, 
cu o inimă capabilă de dreptate şi solidaritate, dispusă 
să construiască o comunitate fraternă, sacramentul uni-
tăţii şi armoniei în lume, conştienţi de faptul că jugul 
lui Isus nu împovărează, ci eliberează şi că povara Lui 
are aripile iubirii.

Şi pentru ca aceasta să fi e, să încredinţăm sufl e-
tele noastre, familiile noastre, oraşul nostru, ţara noas-
tră, lumea întreagă mamei noastre Maria, cerându-i să 
ne susţină pe drumul nostru spre patria cerească în care 
ea domneşte. Aşa să fi e.
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(continuare în pag. 15)

 Semnalele împrejurului, cele venite din im-
periul lui Guttenberg (cărți, ziare, reviste), precum și 
televiziunile ori bombardamentele on line pot să ră-
mână în letargia indiferenței, pot să stârnească ploi-
le domoale ori torențiale ale mirărilor, ori să devină 
îndemnuri responsabile spre autoanalize și meditații 
relevante.

 În această ultimă ipostază se situează auto-
rul și titlul acestei ”pastile” pornind de la o inscripție 
funerară, atribuită poetului englez Byron. Inscripția 
funerară suna astfel: ”Lângă acest loc odihnesc 
rămășițele unuia, care stăpânea frumusețe fără 
deșertăciune, putere fără obrăznicie, curaj fără 
cruzime și toate virtuțile omului fără viciile lui”. 
Aceste laude, care ar fi  măguliri fără înțeles, dacă 
le-am înscrie peste resturile unui om, sunt un prinos 
îndreptățit adus memoriei lui Boatswain – ”un câine 
născut la Terra Nova în mai 1803”.

 Părăsim pesimismul exagerat față de fi ința 
umană și nici nu ne aliniem, într-u totul, la respectul 
și admirația canină (tot exagerată) a poetului.

 Alegem din această neobișnuită inscripție fu-
nerară, patru afi rmații: ”frumusețe fără deșertăciune, 
”putere fără obrăznicie”, ”curaj fără cruzime” și 
”Virtuțile omului, fără viciile lui”, pentru a croii ha-
ina unei meditații creștine, înscriindu-ne în concep-
tul: ”Câți în Cristos v-ați botezat, în Cristos v-ați și 
îmbrăcat”.

1. ”Frumusețea fără deșertăciune”. Am putea 
porni, în meditația noastră, de la ”Cărțile poetice” din 
Vechiul Testament, mai precis de la Proverbe (30:31) 
unde găsim afi rmația, aproape imperativă ”frumusețea 
este deșartă” și drept urmare să dezavuăm frumosul și 
frumusețea. Nu o să facem acest lucru, pentru că tot 
aici ni se spune că este vorba de frumusețea care vine 
odată cu ”dezmierdările … înșelătoare” și mai ales că 
”ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place” cum spune un 
alt proverb de această dată românesc. 

”Frumosul” și ”frumusețea” sunt două stări ale 
vieții, mult dorite, admirate și clamate de toți oame-
nii, în toate timpurile.

Sfânta Scriptură ne învață că frumusețea omu-
lui are două lăcașuri: trupul și sufl etul. Frumusețea 
trupească este la vedere: ”știm că ești o femeie fru-
moasă de fată” (Gen. 12:11)?; ”Dar Iosif era frumos 
la statură” (Gen.39:6); ”David ... era cu păr bălai, cu 
ochi frumoși și față frumoasă” (1 Sam.16:12); ”trei 
fi ințe au o ținută frumoasă și patru au un mers măreț” 
(Prov. 30:29).

Uitându-ne în jurul nostru vom vedea fețe fru-
moase, păr bălai, cu ochi frumoși, dar și păr brunet cu 

ochi albaștri ori verzi (visul adolescentelor). Vom fi  
sensibili la starurile atletice, ori mlădioase, la ținutele 
armonioase, dar și la mersul potrivit staturii și ținutei.

Frumusețea sufl etească este mai greu percepu-
tă. Pentru cei care duc o viață înțeleaptă frumusețea 
trupească este relaționată, vine de multe ori din 
frumusețea sufl etească ”frumoase sunt pe munți, 
picioarele celui ce aduce vești bune” (Isaia 52:7) 
sau ”cât de frumoase sunt picioarele celor care ves-
tesc pacea” (Rom. 10:25). ”Picioarele”, dincolo de 
destinația lor trupească, semnifi că mișcarea care 
duce viața, din ce ”a fost” în ”ce este” și în ce ”va 
fi ”. Cei care au în sufl et pace și o vestesc dăruitor 
semenilor (”Fericiți făcătorii de pace”) (Lc. 6,20-49) 
sunt împliniți în frumusețe. La fel și cei care aduc 
”vești bune” împreună cu faptele în care sunt îmbră-
cate acestea. ”Cei blânzi”, cei ce știu să plângă în 
plâns curat și adevărat, ”cei ce fl ămânzesc și înse-
tează după dreptate”, ”cei milostivi”, ”cei curați cu 
inima”, ”cei ce sunt persecutați pentru dreptate” vor 
pleca fericiți și frumoși către Împărăția Cerurilor, 
chiar dacă fi zionomia trupească este mai puțin fru-
moasă și chiar respingătoare. În literatura universală 
îl găsim în această situație pe Quasimodo, Cocoșatul 
de la Notre Dames, iar în anii secolului XX, Viața 
Sfi ntei Tereza de Calcutta, așezată pentru eternitate 
în paginile ”Vieților sfi nților”.

Acești oameni, au cunoscut ”frumusețea fără 
deșertăciune”. Au renunțat de a-și așeza viața în cui-
burile plăcerilor fără valoare, în ușurință și vanitate. 
Nu se mulțumesc cu o viață trăită în ascunzătoarea 
subterfugiului rostit în Eclesiast ”O, deșertăciune a 
deșertăciunilor ... Totul este deșertăciune” (Ecl.1:2). 
Acești oameni frumoși și viețile lor, au auzit mus-
trarea, avertismentul Domnului ”Până când veți iubi 
deșertăciunile” (Ps. 4:2).

2. ”Puterea fără obrăznicie”
Două ipostaze, două stări, care la câinele lui 

Byron nu au coexistat și nici nu s-au indus reciproc. 
La fi ința umană, relația este sau poate fi  alta. La om 
puterea care se manifestă prin capacități, putințe, 
efi cacități, posibilități fi zice, morale și intelectuale, 
puse în slujba unei acțiuni, există în bună vecinătate 
ori chiar în aceași ogradă cu aroganța, impertinența, 
insolența, nerușinarea, adică ceea ce se numește, cu 
un singur cuvânt, obrăznicia. Uneori se induc re-
ciproc, deși dacă analizăm realitățile individuale 
sau de grup, mai frecventă este situația în care pu-
terea induce obrăznicia. Îngrijorătoare este pute-
rea majorității, care servește obrăznicii și umilințe 

Ioan DĂRĂBĂNEANU

PASTILA CREDINȚEI (XIV)
”Virtuțile omului, fără viciile lui”
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minorităților politice, confesionale sau etnice. Lipsa 
de respect, aroganța cu care unele majorități politice 
(partide) confesionale (instituții ecleziastice) etnice 
(națiuni) tratează minoritățile de același gen (partide, 
comunități religioase, naționalități) sunt nedreptăți as-
cunse sub obrocul motivațiilor meschine. Sunt păcate 
majore, jigniri, nesocotințe grave la adresa învățăturii 
lui Dumnezeu. 

Pentru a nu ajunge la postura de ”urâtori de 
Dumnezeu, obraznici” (Rom 1:30) să medităm și 
să aplicăm spusele din Levitic, manualul legilor lui 
Dumnezeu: ”Voi înfrânge mândria puterii” pentru a 
reuși a ”doborâ puterile celor răi” precum se spune în 
Psalmul 75.

3. ”Curajul fără cruzime”. Două stări care la 
câinele Boatswain, după spusele lui Byron nu coexis-
tau și nici nu se întâmpla inducerea reciprocă.

Ce înseamnă curajul uni câine? Desigur: stator-
nicie, fi delitate, îndrăzneala de a-și folosi forța fi zică 
în interesul propriu ori a stăpânului.

Ce înseamnă curajul oamenilor? Și în acest caz, 
înseamnă forță dar de această dată este vorba de o 
”forță morală” de a înfrunta primejdiile, neajunsuri-
le. Dar în același timp înseamnă ”fermitate în acțiuni 
sau în manifestarea convingerilor” (DEX).  

În Vechiul Testament apare un cuvânt în ebraică 
care ne indică semnifi cația: ”a se arăta puternic” deci 
este o calitate a minții, care face parte din virtuțile 
cardinale (Dicționarul Biblic).

În Noul Testament curajul nu apare explicit. 
Într-un singur loc apare substantivul ”tharsos”. Spre 
deosebire de Vechiul Testament unde curajul este re-
levat mai ales pe câmpul de luptă (Judecători, Samuel, 
Cronici), în Noul Testament curajul este înțeles ca un 
ideal creștin, a avea credință. Înseamnă suferință răb-
dătoare, statornicie morală, fi delitate spirituală.

Cuvântul de îndemn la curaj este 
”ÎNDRĂZNEȘTE” (Mat. 9:2, 22; Marcu 10:49 și 
Fapt. 23:11).

Celălalt termen al binomului propus de Byron 
este ”cruzimea”, care înseamnă ferocitate (violență, 
sălbăticie) bestialitate (atitudine și comportament 
animalic), barbarie (dispreț, ură, primitivism față de 
cultură și civilizație).

Ajunși la acest moment al meditației noastre, 
îndrăznim să nu fi m în acord deplin cu afi rmația ca-
tegorică a lui Byron din epitaful respectiv, motivat în 
parte, de apartenența sa la modernismul revoluționar, 
specifi c acelei perioade în plan social - cultural. 

În treacăt fi e spus câinele lui Byron nu a ma-
nifestat ferocitate, bestialitate, într-un cuvânt cruzi-
me deoarece avea un stăpân iubitor, grijuliu. Dacă 
Boatswain ar fi  trăit condiția câinilor comunitari, va-
gabonzi, ar fi  cunoscut și el cruzimea hrănită de cu-
rajul disperării fricii, cauzate de tot felul de lipsuri 

(adăpost, hrană, protecție, afecțiune etc.).
Cruzimea unor oameni, indivizi ori comunității 

manifestată în toată urâțenia sau mascată după drape-
rii mincinoase, pe care stau înscrise, cu vopsea, ușor 
de spălat la primele ploi potrivnice, citate din Carte 
Drepturilor Omului, Constituții ori Învățături a unor 
comunități religioase. Această cruzime ascunsă, ma-
nifestată prin violențe verbale, dispreț, nesocotință 
și eludare rău voitoare a unor valori de cultură și 
civilizație laică ori creștină mergând până la ura fun-
damentalistă, a fost și este simțită în durere și umilințe 
de Biserica Romană Unită cu Roma din România 
postbelică (1948 - 1989) și sub alte forme parșive, în 
România postdecembristă (după 1989).

4. ”Virtuțile omului fără viciile lui” - Sunt ul-
timele două stări opozabile despre care se face vorbire 
în epitaful câinelui lui Byron.

Din multitudinea virtuților omului, alegem spre 
comentariu două categorii: Virtuțile divine sau teo-
logale și Virtuțile cardinale ale Bisericii lui Cristos.

1. Credința întărită de evlavie, înțelegerea 
Sfi ntelor Scripturi, Sfatul misionar, Frica de Dumne-
zeu sau mai degrabă încrederea în Dumnezeu (aceste 
daruri ale Spiritului Sfânt), ar trebui să existe fără vi-
ciul necredinței manifestat prin indiferență ori chiar 
opoziție și negare fățișă.

2. Speranța pornită și susținută de unele daruri 
ale Spiritului Sfânt (tăria, înțelepciunea și sfatul) ar 
putea să excludă angoase, lamentările plângăcioase 
ori cele cu iz profetic, poteci ascunse dar sigure spre 
prăpastia depresiilor.

3. Dragostea trăită cu înțelepciune (dar al Spi-
ritului Sfânt) întărită de dreptate (Virtute cardinală), 
străjuită de încrederea în Dumnezeu, să refuze me-
reu dușmănia, ura între persoane, confesiuni, etnii 
popoare.

4. Cumpătarea (virtute cardinală) fără lăcomia 
hedonismului.

5. Dreptatea va rămâne o virtute cardinală, dacă 
este însoțită de darurile Spiritului Sfânt și de virtuțile 
divine și dacă prin prudență se va opune nedreptăților 
de toate zilele și chiar majore. Deci dreptate fără vi-
ciul nedreptății!!!

Virtuți și vicii sunt stări de viață reală, parcurse 
de individ, ori comunitate. Așezate pe talerele cânta-
rului, vor fi  cântărite de judecata publică aici pe pă-
mânt și de suprema și ultima judecată, în ceruri. Fi-
ecare dintre noi, dăruiți fi ind, în proporții diferite cu 
înțelepciune, trebuie să o activăm pentru a ne supune 
la o autojudecată, înaintea celei publice ori cerești. 
Modalitatea sigură de reactivare a înțelepciunii este să 
ne privim cu ochii semenilor, să apelăm la învățăturile 
Sfi ntei Scripturi, oferite de Biserică și desigur la rugă-
ciunile noastre.

(va urma)

(urmare din pag. 14)
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Colectă specială

Parohia Aleșd, 150 Lei
Parohia Ardud, 285 Lei
Parohia Ban, 300 Lei
Parohia Băile Felix, 100 Lei
Parohia Băița, 327 Lei
Parohia Beiuș, 550 Lei
Parohia Beliu, 413 Lei
Parohia Beznea, 120 Lei
Parohia Borod, 237 Lei
Parohia Calea Mare
și Gruilung, 54 Lei
Parohia Căuaș, 200 Lei
Parohia Cheț, 650 Lei
Parohia Chilioara, 400 Lei
Parohia Cosniciu de Jos, 50 Lei
Parohia Cosniciu de sus, 150 Lei
Parohia Crestur, 500 Lei
Parohia Domănești, 301 Lei
Parohia Drăgoteni, 50 Lei
Parohia Duminica Tuturor Sfi nților, 522 Lei
Parohia Galoșpetreu, 90 Lei
Parohia Ghenetea, 500 Lei
Parohia Ginta, 150 Lei
Parohia Girișu de Criș, 42 Lei
Parohia Haieu, 280 Lei
Parohia Hereclean, 88 Lei
Parohia Hodișel, 166 Lei
Parohia Holod, 64 Lei
Parohia Horoatu Crasnei, 125 Lei
Parohia Iaz, 250 Lei
Parohia Ioaniș, 120 Lei
Parohia Izvoarele, 50 Lei
Parohia Maica Domnului,
Mănăstirea Franciscană, 1.753 Lei
Parohia Marghita, 630 Lei
Parohia Meseșenii de Sus, 30 Lei
Parohia Nojorid, 100 Lei
Parohia Oradea Sf. Nicolae, 1.805 Lei
Parohia Oradea Velența, 444 Lei
Parohia Petrani, 80 Lei
Parohia Petid, 30 Lei
Parohia Peceiu, 100 Lei
Parohia Pișcolț, 250 Lei
Parohia Pocola, 215 Lei
Parohia Poiana, 50 Lei

Parohia Prisaca, 91 Lei
Parohia Sarcău, 50 Lei
Parohia Sărsig, 271 Lei
Parohia Săuca, 300 Lei
Parohia Sâg, 65 Lei
Parohia Sâmbăta, 240 Lei
Parohia Sânlazăr, 500 Lei
Parohia Sânmartin, 200 Lei
Parohia Sântandrei, 380 Lei
Parohia Sf. Anton Oradea, 35 Lei
Parohia Sf. Apostoli
Petru și Pavel Zalău, 928 Lei
Parohia Sf. Gheorghe Oradea, 482 Lei
Parohia Sf. Gheorghe Olosig Oradea, 250 Lei
Parohia Sfânta Familie Zalău, 715 Lei
Parohia Silvaș, 100 Lei
Parohia Șimleu Silvaniei, 4.430 Lei
Parohia Șilindru, 300 Lei
Parohia Sititelec, 25 Lei
Parohia Stârciu, 30 Lei
Parohia Suplacu de Barcău, 101 Lei
Parohia Supur, 100 Lei
Parohia Ștei, 450 Lei
Parohia Șumal, 1.150 Lei
Parohia Tășnad, 500 Lei
Parohia Tinca, 101 Lei
Parohia Valea de Jos, 20 Lei
Parohia Valea lui Mihai, 100 Lei
Parohia Valcău de Sus, 387 Lei
Parohia Valcău de Jos, 200 Lei
Parohia Uileac de Beiuș, 12 Lei
Parohia Vășad, 50 Lei
Parohia Voivozi, 401 Lei
Capelă Spital Zalău, 502 Lei

Asociația Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi specială a carității noastre comu-
nitare duminica „Samariteanului Milostiv”, zi în care s-a organizat o colectă specială. 
Tasul din data de 12 noiembrie 2017, duminica „Samariteanul Milostiv”, a fost predat, 
de către 77 parohii asociației. Astfel, a intrat în casieria asociației suma de 26.182 lei.

Domnul să vă binecuvânteze pe toți cei ce aduceți daruri și faceți bine întru 
sfi ntele noastre biserici și vă aduceți aminte de cei săraci.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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La ceas aniversar, când se împlinesc 240 de 
ani de la înfi inţarea Episcopiei Române Unite de Ora-
dea, 225 de ani de la înfi inţarea Seminarului Teologic 
Greco-Catolic din Oradea şi 20 de ani de episcopat la 
Oradea a Preasfi nţiei Sale Virgil, a avut loc lansarea 
albumului „Palatul Episcopal Greco-Catolic-Oameni. 
Istorie. Credinţă” în Aula Magna a Seminarului Teolo-
gic din Oradea. 

Albumul vorbeşte mai ales prin intermediul ima-
ginilor, despre istoria acestui edifi ciu, despre arhitec-
tura lui, despre întemeietorii lui şi importanţa pe care 
aceştia au avut-o în construirea României moderne. 

În cuvântul de deschidere al albumului, Prea-
sfi nţia Sa Virgil Bercea ne spune, printre altele: „Ac-
tuala clădire, ridicată pe locul fostului edifi ciu desti-
nat acestui scop, este construită între anii 1903-1905 
după proiectul arhitectului Kálmán Rimanóczy, fi ind 
inaugurată de către episcopul Demetriu Radu la data 
de 11 iunie 1905. Construită în stil eclectic, arhitectu-
ra clădirii refl ectă tendinţele arhitectonice ale timpului 
din Imperiul multi-naţional şi pluri-confesional Austro-
Ungar. Această clădire a însoţit istoria noastră recentă, 
marcată de războaie, persecuţii, frământări, confi scări, 
retrocedări şi dorinţă de dreptate şi libertate”.

În prezentarea albumului au luat cuvântul: Prea-
sfi nţia Sa Virgil Bercea, domnul Aure Chiriac, directorul 
Muzeului Ţării Crişurilor, domnul Zeno Fodor, domni-
şoara Cristina Puşcaş, doamna Ramona Novicov şi dom-

nul Silviu Sana. Coordonatoarea acestui proiect a fost 
doamna Rodica Indig. Fotografi ile din album aparţin în 
mare majoritate domnului fotograf Florin Şipoş.

Albumul „Palatul Episcopal Greco-Catolic. Oa-
meni. Istorie. Credinţă” face parte din proiectul „Oraşul 
cu 1000 de chipuri” al Asociaţiei Culturale Ars Nobilis 
şi este fi nanţat de Direcţia de Dezvoltare şi Implemen-
tare Proiecte a Consiliului Judeţean Bihor. 

Au fost cântate colinde specifi ce acestei peri-
oade premergătoare Naşterii Domnului de către Corul 
studenţilor teologi condus de către maestrul Radu Mu-
reşan, Alexandru Cristea şi George Gligor, elevii Lice-
ului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă

„Palatul Episcopal Greco-Catolic-Oameni. Istorie. Credinţă”

„Iată vin colindătorii”
În prejma Crăciunului colindătorii vin să ne 

transmită prin colindul lor mesajul naşterii Domnului 
nostru Isus Cristos.

Duminică, 10.12.2017, comunitatea noastră gre-
co-catolică din Parohia Sititelec a avut bucuria de a pri-
mii colindătorii de la Palatul Copiilor din Oradea în 
număr de 22 de copii, împreună cu doamna dirijor 
Anamaria Gal, părinţii şi bunicii acestora.

Sărbătoarea Naşterii Domnului este, prin ex-
celenţă, o sărbătoare a păcii, şi a bucuriei. Pentru 
a primii aceste daruri trebuie ca fi ecare dintre noi 
să ne curăţim ieslea inimilor noastre de orice răuta-
te, invidie şi ură. Doar astfel ne vom putea număra 
printre „fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei vor vedea 
pe Dumnezeu”(Mt.5,8).

Copiii rămân pentru noi un exemplu de curăţie 
a inimii care niciodată nu vor ţine cont de diferenţele 
de rasă, culoare sau confesiune dintre oameni.

Le mulţumim tuturor credincioşilor prezenţi, 
doamnei Elenei Chiş, care a făcut posibil ca aceşti 
copii minunaţi să fi e prezenţi în Parohia noastră.

Comunitate greco-catolică din Sititelec îm-

preună cu preoţii parohi vă doresc un Crăciun Sfânt şi 
binecuvântat, iar pruncul Isus să vă aducă pace, bucurie 
şi haruri bogate în sânul familiilor dumneavoastră. Săr-
bători Binecuvântate!

Pr. Torjoc BOGDAN
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Bucuria iubirii
La Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfi nţii 

Trei Ierarhi” din Oradea, în zilele de 8-9 decembrie, 
a.c., s-a desfăşurat conferinţa bazată pe exortaţia apos-
tolică Amoris laetitia (Bucuria iubirii). Conferenţiar 
a fost părintele profesor Angelo Riva, directorul Cen-
trului Pastoral pentru Comunicaţii Sociale al Diecezei 
de Como, Italia, invitat special pentru a împărtăşi din 
experienţa pastorală legată de frământările familiei şi 
pentru a prezenta chei de lectură asupra modului în care 
trebuie înţeleasă Exortaţia Papei Francisc. 

Evenimentul a fost organizat de către Episcopia 
Greco-Catolică de Oradea prin Departamentul pentru 
Cler şi Departamentul pentru Pastoraţia Adulţilor şi a 
Familiilor. Seria de conferinţe a fost adresată atât preo-
ţilor, cât şi laicilor. Au participat peste 70 de persoane. 

În deschidere, părintele Mihai Vătămănelu, vicar 
general al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, a subli-
niat importanţa tematicii abordate de conferinţă, aceasta 
fi ind de natură să ajute participanţii în maturizarea spiritu-
ală pentru a fi  astfel în măsură să ducă mai departe mesa-
jul lui Cristos, evanghelizând prin cuvânt şi prin exemplu.

Părintele Riva a început cu prezentarea structu-
rală a Exortaţiei prin care practic Papa exprimă doctri-
na sa cu privire la familii. Apoi, într-o manieră plăcută 
şi efi cientă, a tratat diverse aspecte de mare interes, 
subliniind faptul că nu este potrivită o viziune pesimis-
tă asupra familiei, ci una realistă, bazată pe proiectul lui 
Dumnezeu legat de bărbat şi femeie. 

Părintele Riva, benefi ciind din plin de arta co-
municării, a explicat pe larg şi într-un mod foarte atrac-
tiv principalele teme cuprinse în exortaţia apostolică. 
În principal s-a subliniat faptul că în trecut descrierile 
legate de căsătorie erau mult prea abstracte. Deşi este 
frumos să avem o viziune teologică înaltă, oamenii au 
nevoie în primul rând de îndrumări practice şi concrete 

la nevoile lor din viaţa de zi cu zi. Cuvintele magice 
propuse soţilor sunt: ‚,îmi dai voie”, „îmi cer iertare”, 
,,mulţumesc”. Preoţii prezenţi au apreciat în mod spe-
cial mesajul transmis, considerându-l foarte util în acti-
vitatea pastorală cu enoriaşii. 

În concluzie, merită citită şi aprofundată această 
lucrare valorosă, rezultată prin strădania Papei Francisc, 
,,paroh al lumii întregi”, şi prin rodul muncii episcopilor 
adunaţi în Sinod la Roma pe tema familiei creştine. 

La fi nal, a luat cuvântul şi PS Virgil Bercea care 
a subliniat importanţa de a pune preţ pe rădăcinile 
noastre şi de a ne face o prioritate din a transmite valori 
morale copiilor noştri, fi indcă ,,dăruind vei dobândi”. 

Acelaşi moment a constituit şi un prilej de sărbă-
toare, ierarhul Oradiei aniversându-şi ziua de naştere şi 20 
de ani de păstorire în urbea de pe malul Crişului Repede. 

Părintele Angelo Riva a fost, de asemenea, invitat 
duminică şi la Catedrala „Sfântul Nicolae” unde, la in-
vitaţia PS Virgil, le-a vorbit şi celor prezenţi în biserică 
despre familie şi misiunea ei în planul lui Dumnezeu.

Laura OLOGU

Întâlnirea anuală a preoţilor greco-catolici din Austria, 2017
Ca în fi ecare an, preoţii ordinariatului greco-cato-

lic din Austria s-au reunit la Viena. Întâlnirea marchează 
două aspecte: comuniunea dintre preoţi şi ierarh şi faptul 
că Biserica Greco-Catolică din Austria este o prezenţă 
activă, la ea acasă. După-amiaza zilei de sâmbătă, 9 de-
cembrie, a debutat cu rugăciunea orei a VI-a. După rugă-
ciune, Cardinalul Schönborn, împreună cu Vicarul gene-
ral Yuriy Kolasa şi cu preoţii au discutat diferite aspecte 
legate de viaţa liturgică a comunităţilor greco-catolice.

Comunităţile româneşti, în număr de şapte, au reali-
zat o prezentare pe calculator, exemplifi când munca depu-
să prin poze reprezentative. Cardinalul a oferit şi decretele 
de numire preoţilor români: pr. dr. Gigi Dobrică, la Linz, 
pe o perioadă de cinci ani; pr. Răzvan Sergiu Dejeu, vicar 
parohial la Viena, Kagran; pr. Traian Tamas, la Krems an 
der Donau şi pentru toată Dieceza de St. Pölten. Cei care 

au aniversat jubileul au fost felicitaţi de Cardinal. Pr. Ioan 
Iulian Hotico a primit o diplomă cu ocazia aniversării a 10 
ani de la hirotonire, iar pr. Alexandru Suciu a fost felicitat 
cu ocazia obţinerii titlului de doctor în Teologie.

La ora 18.00 a început Sfânta Liturghie, ofi ciată 
de Cardinalul Schönborn, alături de preoţi şi credincioşi. 
Anul acesta la altar au fost membrii consiliului preoţesc, 
dintre preoţii români fi ind şi pr. Dr. Gigi Dobrică, mem-
bru ales. Tenorii români Radu Boscu şi Bogdan Gabriel 
Popescu au cântat pricesne şi colinzi la momentul împăr-
tăşaniei. După Sfânta Liturghie, preoţii şi familiile lor au 
participat la recepţia oferită de Cardinalul Schönborn. A 
fost şi o lansare de carte, părintele doctor Gigi Dobrică 
vorbind despre lucrarea sa de doctorat care a fost editată 
şi oferită cadou celor prezenţi. Ad maiorem Dei gloriam!

Pr. Ioan Iulian HOTICO
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Concert caritabil de colinde
Peste 500 de şimleuani au participat duminică, 

10 decembrie, de la ora 17:00, la concertul caritabil de 
colinde „Tineri pentru tineri“.

Evenimentul s-a desfăşurat la Biserica Greco-
Catolică “Sfânta Treime” din Şimleu Silvaniei în orga-
nizarea Enjoy Music şi Biroului Pastoral pentru Laici 
din Oradea precum şi a Protopopiatului Greco-Catolic 
din Şimleu Silvaniei. Cu banii strânşi la concert, ini-
ţiatorii evenimentului vor susţine activităţile ce vor fi  
organizate cu tinerii în anul 2018.

www.salajulpursisimplu.ro

„O, ce veste minunată” în Germania
În perioada 8-10 Decembrie 2017, Departamen-

tul artistic al Biroului Pastoral din Eparhia de Oradea a 
fost invitat să participe la întâlnirea partenerilor Asoci-
aţiei Renovabis. 

Grupul Enjoy Music, în a cărui componenţă sunt: 
Gabriela Daraban –pian, Carla Maxim – chitară, Ovidiu 
Uveghes – percuţie, Tamas Toth – chitară bas şi Ovidiu 
Lazar – solist au dat startul întâlnirii şi pe toată perioada 
conferinţelor au vestit bucuria Naşterii, cu colinde tradi-
ţionale româneşti şi cântece de voie bună. 

Momente speciale ale acestei întâlniri au fost ru-
găciunea de seară şi Sfânta Liturghie la care tinerii au 
propus cântece prin care să îl laude pe Bunul Dumnezeu 
şi chiar dacă limba era diferită, muzica a ajutat la depă-
şirea barierelor limbii. Mulţumim Asociaţiei Renovabis 
pentru frumoasa experienţă, pentru primirea călduroasă 
şi pentru încrederea pe care ne-o acordă.

Pyramid Learning Center
Cel de-al doilea centru Pyramid Learning Center 

din Oradea, s-a deschis, luni, 11 decembrie 2017, pe 
strada Cuza Vodă nr. 69 cu un moment de rugăciune 
şi sfi nţire a noului centru de către Preasfi nţia Sa Virgil 
Bercea, în prezenţa doamnei director a Centrului, d-na 
Ioana Corompaki, a părintelui Alin Arendaş, adminis-
tratorul centrului, a reprezentanţilor Fundaţiilor Rotary 
și Lions, a unora din binefacătorii noştri şi a unei pre-
zenţe numeroase.

La noul sediu se vor desfăşura activităţi de tera-
pie în grupuri mici (4-6 copii) pentru copiii antepreşco-
lari sau preşcolari într-un mediu cât mai natural şi apro-
piat celui tipic. În plus, în programul de după amiază 
vor continua terapiile individuale pentru cei ce necesita 
un ajutor suplimentar. Tot în programul de după amiază 
va funcţiona o clasa de after school pentru copiii cu 
nevoi speciale de vârsta claselor primare. 

Abordarea educaţională implementată are la baza 
principiile analizei comportamentale (ABA) şi implică 
metode recunoscute la nivel internaţional şi susţinute 
de studii ştiinţifi ce. Aceste metode vizează dezvoltarea 
unei comunicări funcţionale (folosind ca un mare plus 

sistemul de comunicare PECS), a abilitaţilor cognitive, 
de viaţă independentă, a celor din sfera socială. Fie-
care copil inclus în program va benefi cia de evaluare 
iniţială şi periodică şi de implementarea unui plan indi-
vidualizat de interveţie. Toate acestea sub îndrumarea 
şi coordonarea specialiştilor de la nivel naţional dar şi 
internaţional, împreuna cu o echipa de terapeuţi cu for-
mare în metodele şi tehnicile aplicate.

Pr. Alin ARENDAŞ
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