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În zilele de 25-27 mai 2009, la Centrul Manresa 
al P�rin�ilor Iezui�i din Cluj-Napoca s-a desf��urat sesi-
unea de prim�var� a Conferin�ei Episcopilor din Româ-
nia, în organizarea Eparhiei Române Unite cu Roma, 
de Cluj-Gherla, cu participarea episcopilor Greco-ca-
tolici �i Romano-catolici. 

Au luat parte, ca invita�i, E.S. Francisco-Javier 
Lozano, Nun�iu Apostolic în România �i Republica 
Moldova, �i E.S. Anton Co�a, Episcop romano-catolic 
de Chi�in�u. 

Întâlnirea a început luni, 25 mai, cu o medita�ie 
tematic�, propus� de c�tre Pr. Olivo Bosa, SJ. A urmat 
Sfânta Liturghie în Catedrala Greco-catolic� Schimba-
rea la Fa��, prezidat� de c�tre Preafericirea Sa Lucian 
Mure�an, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Uni-
t� cu Roma, prezent � ind �i Mitropolitul Bartolomeu 
Anania. 

Lucr�rile propriu-zise au început mar�i diminea-
�a, dup� Sfânta Liturghie concelebrat� în ritul latin, în 
capela Centrului Manresa. 

La început s-a prezentat noul responsabil pentru 
Europa de Est al Kirche in Not, Dl Peter Rettig, înso�it 
� ind de c�tre Dna Sanja Krsnik, care a exprimat dis-
ponibilitatea �i posibilit��ile de ajutorare a diecezelor 
catolice din România. Dup� aceea s-a prezentat noul director 
na�ional al Operelor Misionare Ponti� cale, Pr. Claudiu I�toc. 

Sesiunea de prim�var� a CER
Comunicat

Ordinea de zi a cuprins puncte referitoare la: 
- Constituirea Comisiilor CER pentru pastorala 

migran�iilor �i pentru voca�ii, comisii a� ate în respon-
sabilitatea ES Petru Gherghel;

- Oportunitatea elabor�rii unui Cantate Domino 
comun pentru celebr�rile liturgice;

- Posibilitatea stabilirii unei exprim�ri unitare în 
unele rug�ciuni comune;

- Anul S� ntei Preo�ii – sugestii �i ini�iative; 
printre altele, s-a stabilit ca, la nivel na�ional, s� aib� 
loc o serie de întâlniri ale preo�ilor din toate diecezele, 
pentru o îmbog��ire reciproc�, în special în plan spiri-
tual �i pastoral;

- Înv���mântul religios în �coli;
- Via�a consacrat� în România;
- Îndemnul ierarhilor de ambele rituri, adresat 

tuturor credincio�ilor, de a participa la alegerile euro-
parlamentare �i de a vota pe acei candida�i care pro-
moveaz� valorile evangheliei, sprijin� familia, respect� 
via�a �i promoveaz� binele comun.

- Importan�a pentru Biserica din Europa a activi-
t��ii COMECE;

- alte probleme de ordin intern.
S-a mai discutat situa�ia de la S�pân�a. Episco-

patul catolic din România este preocupat de faptul c� 
autorit��ile locale nu respect� ordonan�a preziden�ial� 
din data de 29.04.2009 �i este al�turi de comunitatea 
Greco-catolic� din S�pân�a, cerând organelor abilitate 
s� intervin� pentru reglementarea situa�iei. 

Totodat� s-a redactat �i s-a trimis o scrisoare din 
partea plenului Conferin�ei Episcopale c�tre Sfântul 
P�rinte Papa Benedict al XVI-lea. 

S-a stabilit ca urm�toarea sesiune a Conferin�ei 
Episcopale s� aib� loc la Satu Mare în zilele de 5-7 
octombrie 2009. 

Pr. Cazimir Bud�u
Secretar general
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Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
7 �i 14 iunie 2009

Dragi fra�i �i surori! 
Dup� timpul pascal, care a culminat cu s�rb�toa-

rea Rusaliilor, liturgia prevede aceste trei solemnit��i ale 
Domnului: ast�zi, Preasfânta Treime; joia viitoare, cea a 
Trupului Domnului, care, în multe ��ri, între care Italia, va 
�  celebrat� duminica viitoare; �i, în � ne, vinerea succesi-
v�, s�rb�toarea Preas� ntei Inimi a lui Isus. Fiecare dintre 
aceste celebr�ri liturgice periodice eviden�iaz� o perspec-
tiv� din care se îmbr��i�eaz� întregul mister al credin�ei 
cre�tine: �i anume, realitatea lui Dumnezeu Unul Întreit, 
Sacramentul Euharistiei �i respectiv centrul divino-uman 
al Persoanei lui Cristos. Sunt, într-adev�r, aspecte ale uni-
cului mister al mântuirii, care într-un anumit sens rezu-
m� tot itinerarul revela�iei lui Isus, de la întrupare pân� la 
în�l�are �i la d�ruirea Duhului Sfânt. 

Ast�zi contempl�m Preasfânta Treime a�a cum 
ne-a f�cut Isus s� o cunoa�tem. El ne-a dezv�luit c� Dum-
nezeu este iubire „nu în unitatea unei singure persoane, ci 
în Treimea unei singure � in�e” (Prefa�a): este Creator �i 
Tat� milostiv; este Fiu Unul-N�scut, ve�nic� În�elepciune 
întrupat�, mort �i înviat pentru noi; în � ne, este Duh Sfânt 
care mi�c� totul, cosmos �i istorie, spre deplina recapitu-
lare � nal�. Trei Persoane care sunt un singur Dumnezeu 
pentru c� Tat�l este iubire, Fiul este iubire, Duhul este iu-
bire. Dumnezeu este total �i numai iubire, iubire absolut 
curat�, in� nit� �i etern�. Nu tr�ie�te într-o splendid� soli-
tudine, ci este mai degrab� izvor inepuizabil de via�� care 
neîncetat se d�ruie�te �i se comunic�. O putem intui, într-o 
oarecare m�sur�, observând � e macrocosmosul: p�mântul 
nostru, planetele, stelele, galaxiile; � e microcosmosul: ce-
lulele, atomii, particulele elementare. În tot ceea ce exist� 
este imprimat, într-un anume sens, „numele” Preas� ntei 
Treimi, deoarece toat� � in�a, pân� la ultimele particule, 
este � in��-în-rela�ie �i astfel transpare Dumnezeul-rela�ie, 
transpare în cele din urm� Iubirea Creatoare. Totul provi-
ne din iubire, tinde spre iubire �i se mi�c� mânat de iubire, 
� re�te, în diferite grade de con�tiin�� �i de libertate. 

„Doamne, St�pânul nostru, cât de minunat este nu-
mele t�u pe tot p�mântul!” (Psalm 8,2) - exclam� psal-
mistul. Vorbind despre nume, „Biblia îl indic� pe Dumne-
zeu însu�i, identitatea sa cea mai adev�rat�; identitate ce 
str�luce�te peste toat� crea�ia, unde � ecare � in��, pentru 
faptul însu�i de a �  �i pentru `�esutul` din care a fost f�-
cut�, face referin�� la un Principiu transcendent, la Via�a 
ve�nic� �i in� nit� care se d�ruie�te, într-un cuvânt: la Iu-
bire. „În el - a spus Sfântul Paul în areopagul din Ate-
na - tr�im, ne mi�c�m �i suntem” (Fapte 17,28). Dovada 
cea mai solid� c� suntem f�cu�i dup� chipul Treimii este 
aceasta: numai iubirea ne face ferici�i, deoarece tr�im în 
rela�ie �i tr�im pentru a iubi �i a �  iubi�i. Folosind o analo-
gie sugerat� de biologie, am spune c� � in�a uman� poart� 
în „genomul” propriu amprenta profund� a Treimii, a lui 
Dumnezeu-Iubire. 

Fecioara Maria, în umilin�a sa docil�, s-a f�cut 
slujitoarea Iubirii divine: a primit voin�a Tat�lui �i l-a 
z�mislit pe Fiul prin lucrarea Duhului Sfânt. În ea, Cel 
Atotputernic �i-a construit un templu demn de El, �i a f�-
cut din ea modelul �i imaginea Bisericii, mister �i cas� de 
comuniune pentru to�i oamenii. S� ne ajute Maria, oglinda 
Preas� ntei Treimi, s� cre�tem în credin�a în misterul trinitar. www.radiovaticana.com

Dragi fra�i �i surori,
Se celebreaz� ast�zi în diferite ��ri, între care Ita-

lia, Corpus Domini, s�rb�toarea Euharistiei în care Sacra-
mentul Trupului Domnului este purtat solemn în proce-
siune. Ce înseamn� pentru noi aceast� s�rb�toare? Ea ne 
face s� ne gândim nu doar la aspectul liturgic; în realitate, 
Corpus Domini este o zi care implic� dimensiunea cosmi-
c�, cerul �i p�mântul. Evoc� înainte de toate cel pu�in în 
emisfera noastr� acest anotimp atât de frumos �i parfumat 
în care prim�vara trece de-acum spre var�, soarele este 
str�lucitor pe cer iar pe câmpuri se coace grâul.

S�rb�torile Bisericii la fel ca cele ebraice �in de rit-
mul anului solar, de la sem�nat la recoltare. Acest lucru, 
apare în mod special în solemnitatea de azi, în centrul 
c�reia st� semnul pâinii, rod al p�mântului �i al cerului.

De aceea pâinea euharistic� este semnul vizibil al 
Aceluia în care cer �i p�mânt, Dumnezeu �i om, au deve-
nit una. �i aceasta arat� c� leg�tura cu anotimpurile nu 
este pentru anul liturgic ceva pur exterior. Solemnitatea 
Trupul Domnului este intim legat� de Pa�te �i de Rusalii: 
moartea �i învierea lui Isus �i rev�rsarea Spiritului Sfânt 
sunt premisele ei. În afar� de aceasta, ea este strâns lega-
t� de s�rb�toarea Preas� ntei Treimi, celebrat� duminica 
trecut�. Numai datorit� faptului c� Dumnezeu este rela-
�ie, poate s� existe leg�tur� cu El; �i numai pentru c� El 
este iubire, poate s� iubeasc� �i s� � e iubit. Astfel Corpus 
Domini este o manifestare a lui Dumnezeu, o atestare c� 
Dumnezeu este iubire. Într-un mod unic �i special, aceas-
t� s�rb�toare ne vorbe�te despre iubirea divin�, despre 
ceea ce este �i despre ceea ce face. Ne spune, de exemplu, 
c� el se regenereaz� d�ruindu-se, se prime�te dându-se, 
nu se diminueaz� nici nu se consum� cum cânt� un imn 
al Sfântului Toma de Aquino: nec sumptus consumitur. 
Iubirea transform� orice lucru, �i deci se în�elege c� în 
centrul s�rb�torii de azi a Trupului Domnului st� misterul 
transbustan�ia�iunii, al schimb�rii substan�ei, semn al lui 
Isus-Caritate care transform� lumea. 

Privindu-L �i adorându-L, noi spunem: da, iubirea 
exist� �i � indc� exist�, lucrurile pot s� se schimbe în mai 
bine iar noi putem spera. Speran�a care provine din iubi-
rea lui Cristos ea este aceea care ne d� for�a de a tr�i �i 
de a înfrunta di� cult��ile. De aceea cânt�m, în timp ce 
purt�m în procesiune Preasfântul Sacrament; cânt�m �i 
îl l�ud�m pe Dumnezeu care s-a revelat ascunzându-se 
în semnul pâinii frânte. De aceast� Pâine avem nevoie 
to�i, deoarece lung �i anevoios este drumul spre libertate, 
dreptate �i pace.

Ne putem imagina cu cât� credin�� �i iubire Prea-
sfânta Fecioar� a primit �i adorat în inima ei Sfânta Euha-
ristie! Fiecare dat� era pentru Ea ca �i cum ar primi întreg 
misterul Fiului s�u Isus: de la z�mislire pân� la înviere. 
Femeie euharistic�, a numit-o veneratul meu predecesor 
Ioan Paul al II-lea. S� înv���m de la Ea s� reînnoim con-
tinuu comuniunea noastr� cu Trupul lui Cristos, pentru a 
ne iubi unii pe al�ii a�a cum El ne-a iubit.
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Publicarea Decretelor Arhiepiscopului Major
Urmare a lucr�rilor Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, care s-a întrunit 

în sesiune ordinar�, la Blaj, în perioada 4-6 mai 2009, Preafericirea Sa Lucian Mure�an, Arhiepiscopul Major al BRU 
�i pre�edinte al Sinodului Episcopilor BRU, a publicat joi, 21.05.2009, în S�rb�toarea S� n�ilor Împ�ra�i Constantin 
�i Elena, trei Decrete ce cuprind norme �i decizii sinodale în materie liturgic�, respectiv:

* Decretul nr. 19/21.05.2009 - Calendarul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic� - Reguli ge-
nerale pentru uniformizare, 

* Decretul 20/21.05.2009 – Postul �i Ajunul în Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, 
* Decretul 21/21.05.2009 - Ve�mintele Liturgice în Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�. 
În documentul intitulat “METODOLOGIE DE APLICARE A NORMELOR DECRETELOR ARHIEPISCO-

PULUI MAJOR nr. 19/2009, 20/2009 �i 21/2009“, Preafericirea Sa aduce urm�toarele explicit�ri menite s� coordo-
neze �i clari� ce implementarea normelor con�inute de respectivele decrete:

“Preas� n�iile lor Episcopii sunt ruga�i s� aduc� la cuno�tin�a Preaonora�ilor Vicari, a Consilierilor �i a 
Protopopilor con�inutul acestor Decrete �i a Anexelor acestora, insistând asupra necesit��ii cunoa�terii, asum�rii �i 
aplic�rii corecte a prescrierilor prev�zute în acestea;

Preaonora�ii Protopopi vor prezenta con�inutul acestor Decrete precum �i al Anexelor acestora preo�ilor din 
propriul Protopopiat la primele dou� întâlniri consecutive organizate la nivel de protopopiat; vor urm�rii de aseme-
nea ca aceste documente s� � e cunoscute �i aplicate corespunz�tor de c�tre preo�ii din propriul Protopopiat, chiar 
îndreptând fr��e�te sau admonestând colegial pe cei care din diferite pricini nu le respect� întocmai;

Onora�ii preo�i se vor îngrijii s� asimileze �i s� respecte cu maxim� aten�ie con�inutul acestor norme care 
fac parte din dreptul particular al Bisericii noastre; vor c�uta s� le aplice �i s� le tr�iasc� întocmai ca patrimoniu 
liturgic, teologic �i spiritual propriu, amintindu-li-se p�rinte�te faptul c� nerespectarea sau înc�lcarea, chiar �i spo-
radic� a acestor norme, pot atrage dup� sine sanc�iuni canonice.

De asemenea, preo�ii se vor îngriji ca prin cateheze adecvate, dar �i cu alte ocazii (predici, cuvânt�ri, medita-
�ii) s� prezinte corect credincio�ilor no�tri con�inutul acestor norme de drept particular, astfel ca acestea s� poat� �  
cunoscute �i tr�ite de c�tre întreaga comunitate a Bisericii noastre.”

Biroul de pres� al Mitropoliei Blaj

Decretul 19/21.05.2009
Calendarul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�

În numele Preas� ntei,
celei de o Fiin��, de via�� f�c�toarei �i nedesp�r�itei Treimi, 

† LUCIAN 
Din mila lui Dumnezeu,

Arhiepiscop �i Mitropolit al Arhieparhiei de Alba 
Iulia �i F�g�ra�,

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic�,

în deplin� comuniune de credin�� cu Sfântul Scaun 
Apostolic al Romei, 

În baza drepturilor conferite de Canoanele S� n-
�ilor Apostoli, ale Conciliilor Ecumenice, ale Concilii-
lor Provinciale Ale Bisericii Noastre; 

Considerând dispozi�iile Codului Canoanelor 
Bisericilor Orientale, în special can. 112 §1, �i 880 §2; 

Considerând necesitatea tutel�rii integrit��ii cre-
din�ei �i a moravurilor credincio�ilor no�tri, precum �i 
unitatea de ac�iune liturgic� a tuturor � ilor Bisericii noastre; 

Urmare a deciziei Sinodului Episcopilor Biserici 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, reunit în sesi-
une ordinar� la Blaj în data de 4-6 mai a.c.; 

Spre cuno�tin�� tuturor Episcopilor, protopopi-
lor, clerului, persoanelor consacrate, întregului popor 
binecredincios al Bisericii noastre, public�m urm�torul: 

D E C R E T 
Art. 1. Se aprob� “Calendarul Bisericii Române 

Unite cu Roma, Greco-Catolic� - Reguli generale pen-
tru uniformizare“, document elaborat în cadrul Comi-
siei Sinodale Liturgice; 

Art. 2. Aceste dispozi�ii, ca legi liturgice, sunt în 
vigoare pretutindeni conform normelor de drept. 

Art. 3. Anexa acestui decret, con�inând 18 pagini 
face parte integrant� din acesta; 

Art. 4. Prezentul decret, intr� în vigoare odat� cu 
publicarea lui, �i se va aplic� integral în toat� Biseric� 
Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, în ciuda ori-
c�rei alte dispozi�ii contrare. 

Rugând c�lduros Preas� n�iile Lor Episcopii 
eparhiali s� ia toate m�surile necesare pentru ca aces-
te norme s� � e cunoscute în întreaga noastr� Biseric�, 
cerem cu st�ruin�� clerului s� evite orice abuz în ce-
lebrarea cultului public �i s� aplice corect �i coerent 
dispozi�iile acestui document ca patrimoniu al Biseri-
cii noastre, spre edi� carea poporului bine credincios �i 
mai marea m�rire a lui Dumnezeu. 

Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major, 
21 mai, Anul Domnului 2009,
S�rb�toarea Sf. Împ�ra�i Constantin �i Elena. 

† LUCIAN
Arhiepiscop Major 
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Decretul 20/21.05.2009
Postul �i Ajunul în Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�

În numele Preas� ntei,
celei de o Fiin��, de via�� f�c�toarei �i nedesp�r�itei Treimi, 

† LUCIAN 
Din mila lui Dumnezeu,

Arhiepiscop �i Mitropolit al Arhieparhiei de Alba 
Iulia �i F�g�ra�,

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic�,

în deplin� comuniune de credin�� cu Sfântul Scaun 
Apostolic al Romei, 

În baza drepturilor conferite de Canoanele S� n-
�ilor Apostoli, ale Conciliilor Ecumenice, ale Concilii-
lor Provinciale Ale Bisericii Noastre; 

Considerând dispozi�iile Codului Canoanelor 
Bisericilor Orientale, în special can. 112 § 1, 707 §1, 
713 §2 �i 882. 

Considerând necesitatea tutel�rii integrit��ii cre-
din�ei �i a moravurilor credincio�ilor no�tri, precum 
�i unitatea de ac�iune liturgic� a tuturor � ilor Bisericii 
noastre; 

Urmare a deciziei Sinodului Episcopilor Biserici 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, reunit în sesi-
une ordinar� la Blaj în data de 4-6 mai a.c.; 

Spre cuno�tin�� tuturor Episcopilor, protopopi-
lor, clerului, persoanelor consacrate, întregului popor 
binecredincios al Bisericii noastre, public�m urm�torul: 

D E C R E T 
Art. 1. Se aprob� documentul “Postul �i Ajunul 

în Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�“, 
document elaborat în cadrul Comisiei Sinodale Litur-
gice; 

Art. 2. Aceste dispozi�ii, ca legi liturgice, sunt în 
vigoare pretutindeni conform normelor de drept. 

Art. 3. Anexa acestui decret, con�inând 2 pagini 
face parte integrant� din acesta; 

Art. 4. Prezentul decret, intr� în vigoare odat� cu 
publicarea lui, în ciuda oric�rei alte dispozi�ii contrare. 

Rugând c�lduros Preas� n�iile Lor Episcopii 
eparhiali s� ia toate m�surile necesare pentru ca aces-
te norme s� � e cunoscute în întreaga noastr� Biseric�, 
cerem cu st�ruin�� clerului s� evite orice abuz în ce-
lebrarea cultului public �i s� aplice corect �i coerent 
dispozi�iile acestui document ca patrimoniu al Biseri-
cii noastre, spre edi� carea poporului bine credincios �i 
mai marea m�rire a lui Dumnezeu. 

Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,
21 mai, Anul Domnului 2009,
S�rb�toarea Sf. Împ�ra�i Constantin �i Elena.
 

† LUCIAN
Arhiepiscop Major 

Anexa decretului POSTUL �I AJUNUL
în Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic� 

I. De� ni�ie 
Postul este re�inerea total� sau par�ial� de la 

anumite alimente �i b�uturi, pe un timp mai lung sau 
mai scurt, în scop religios-moral. Aceast� re�inere de la 
mânc�ruri �i b�uturi trebuie s� � e înso�it� de re�inerea 
de la gânduri, cuvinte �i fapte rele, ceea ce înseamn� c� 
postul trupesc trebuie s� � e înso�it de postul su� etesc. 

II. Preliminarii 
Prin lege divin�, to�i credincio�ii sunt chema�i la 

post �i peniten��. Primele prescrip�ii privitoare la post 
le g�sim în documentele primare ale Bisericii, în Dida-
che cap. VIII, � xând obligativitatea postului s�pt�mâ-
nal în zilele de miercuri �i de vineri, înlocuind astfel 
postul iudaic din ziua de luni �i joi. Zilele de post de 
miercuri �i de vineri sunt legate de anumite evenimente 
din via�a Mântuitorului. 

Canoanele Apostolice (cann. 66 �i 69), înscriin-
du-se în spiritul de preg�tire de dinaintea primirii Sa-
cramentelor, prescriu postul înainte de ini�ierea cre�tin� 
(în cazul adul�ilor), �i înainte de primirea s� ntelor hi-
rotoniri. Perioada de preg�tire intens� în vederea ini�ie-
rii cre�tine era prescris� pentru toat� perioada Postului 

Mare, speci� cându-se �i modalitatea sa: a servi masa o 
singur� dat� pe zi, cu prec�dere seara, � xat� în mod tra-
di�ional la Ceasul al IX-lea din zi, adic� în jurul orelor 15. 

În Biserica Universal�, prin Constitu�ia Aposto-
lic� Paenitemini din anul 1966 al Papei Paul al VI-lea, 
postul este obligatoriu pentru cei ce au împlinit vârsta 
de paisprezece ani, iar ajunul pentru cei care au împli-
nit vârsta de dou�zeci �i unu de ani. Sunt scuti�i de ajun 
persoanele care au mai mult de �aizeci de ani împlini�i 
(cf. Constitu�ia Apostolic� Paenitemini cap. IV). Con-
form prevederilor CCEO normarea postului �i ajunului 
este stabilit� de dreptul particular al � ec�rei Biserici sui 
iuris. În Biserica Român� Unit� cu Roma s-a p�strat 
practica veche a tradi�iei �i spiritualit��ii bizantine. 

III. Tipuri de post 
1. Ajunul sau postul total este ab�inerea de la 

orice mâncare sau b�utur�, pe un timp determinat (în 
practic� pân� dup� ora amiezii sau orele 15). Se m�-
nânc� o singur� dat� în zi, f�r� carne, lapte �i ou�. 

Zilele de ajun sunt:
-Ajunul Bobotezii;
-Vinerea Mare;
-T�ierea Capului Sf.Ioan (29 august);
-În�l�area Sf.Cruci (14 septembrie);
-Ajunul Cr�ciunului. 
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2. Postul aspru (xirofagia), este ab�inerea de la 
carne, lapte �i ou�, consumându-se numai hran� uscat� 
(pâine, fructe �i legume). 

3. Postul comun (obi�nuit), este postul în care 
se admite consumarea mânc�rurilor g�tite de post, ex-
cluzându-se carnea �i gr�simile de origine animal�. 
Este permis� consumarea pe�telui, vinului, untdelem-
nului, ou�lor �i produselor lactate. 

4. Zilele de post 
- în zilele de miercuri �i vineri de peste an; cu 

excep�ia zilelor dezlegate (hâr�i), se �ine post comun. 
- în postul Pa�tilor (Postul Mare), prima s�pt�-

mân� �i în S�pt�mâna Patimilor se �ine post aspru; în 
restul zilelor din Postul Mare se �ine post comun. 

- în postul S� n�ilor Apostoli Petru �i Pavel, se 
�ine post comun. 

- în postul Adormirii Maicii Domnului (1-14 au-
gust) se �ine post comun. 

- în postul Na�terii Domnului (postul Cr�ciunu-
lui) se �ine post comun. 

5. Dezleg�rile de post: 
a) miercuri �i vineri (hâr�i) se fac: 

- de la Cr�ciun pân� în Ajunul Bobotezei;
- în S�pt�mâna Vame�ului �i a Fariseului;
- în urm�toarele s�rb�tori: Cr�ciun, Boboteaz�, 

S� n�ii Trei Ierarhi, Întâmpinarea Domnului, Bunaves-
tire, Sfântul Gheorghe, S� n�ii Constantin �i Elena, Na�-
terea Sfântului Ioan Botez�torul, S� n�ii Apostoli Petru 
�i Pavel, Sfântul Ilie, Schimbarea la Fa��, Adormirea 
Maicii Domnului, Na�terea Maicii Domnului, Sfântul 
Dumitru, S� n�ii Arhangheli Mihail �i Gavril, Intrarea 
în Biseric� a Maicii Domnului, Sfântul Nicolae; 

b) în ziua hramului bisericii; 
c) copii pân� la vârsta de 14 ani, bolnavii �i b�-

trânii. Bolnavilor �i b�trânilor li se recomand� în zilele 
de ajun s� �in� m�car postul comun. 

d) cei care din binecuvântate pricini nu pot �ine 
ajunul �i postul prescris, pot cere dezlegare de la paro-
hul sau confesorul propriu. 

Prezenta hot�râre a Sfântului Sinod al Episcopi-
lor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, 
publicat� prin decretul 20/21.05.2009 intr� în vigoare 
odat� cu publicarea ei, abrogând orice prevedere ante-
rioar� contrar�.

Decretul 21/21.05.2009
Ve�mintele liturgice în Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�

În numele Preas� ntei,
celei de o Fiin��, de via�� f�c�toarei �i nedesp�r�itei Treimi, 

† LUCIAN
Din mila lui Dumnezeu,

Arhiepiscop �i Mitropolit al Arhieparhiei de Alba 
Iulia �i F�g�ra�,

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic�,

în deplin� comuniune de credin�� cu Sfântul Scaun 
Apostolic al Romei,

În baza drepturilor conferite de Canoanele S� n-
�ilor Apostoli, ale Conciliilor Ecumenice, ale Codului 
Canoanelor Bisericilor Orientale, can. 112 § 1, 387 �i 668; 

Urmare a deciziei Sinodului Episcopilor Biseri-
cii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, reunit în 
sesiune ordinar� la Blaj în data de 4-6 mai a.c.; 

Considerând necesitatea tutel�rii integrit��ii cre-
din�ei �i a moravurilor credincio�ilor no�tri, precum �i 
uniformizarea disciplinei liturgice a tuturor � ilor Bisericii; 

Spre cuno�tin�� tuturor Episcopilor, protopopi-
lor, clerului, persoanelor consacrate, întregului popor 
bine credincios al Bisericii noastre, public�m urm�torul:

D E C R E T 
Art. 1. Se aprob� documentul “Ve�mintele Litur-

gice în Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catoli-
c�”, document elaborat în cadrul Comisiei Sinodale Liturgice; 

Art. 2. Aceste dispozi�ii, ca legi liturgice, sunt în 
vigoare pretutindeni conform normelor de drept. 

Art. 3. Anexa acestui decret, con�inând 4 pagini 
face parte integrant� din acesta; 

Art. 4. Prezentul decret, intr� în vigoare odat� cu 
publicarea lui, �i se va aplic� integral în toat� Biseric� 
Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, în ciuda ori-
c�rei alte dispozi�ii contrare. 

Rugând c�lduros Preas� n�iile Lor Episcopii 
eparhiali s� ia toate m�surile necesare pentru ca aces-
te norme s� � e cunoscute în întreaga noastr� Biseric�, 
cerem cu st�ruin�� clerului s� evite orice abuz în ce-
lebrarea cultului public �i s� aplice corect �i coerent 
dispozi�iile acestui document ca patrimoniu al Biseri-
cii noastre, spre edi� carea poporului bine credincios �i 
mai marea m�rire a lui Dumnezeu. 

Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,
21 mai, Anul Domnului 2009,
S�rb�toarea Sf. Împ�ra�i Constantin �i Elena. 

† LUCIAN
Arhiepiscop Major

Anexa decretului VE�MINTELE LITURGICE
în Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic� 

I. Preliminarii 
Respectul fa�� Dumnezeu se manifest� prin grija 

pe care celebran�ii o au fa�� de aspectul extern al cul-
tului divin. Ve�mintele preo�e�ti sunt un semn distinc-
tiv al slujirii �i al prezen�ei lui Hristos Marele Preot, în 
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mijlocul nostru. “Îmbr�carea lor trebuie s� � e pentru 
noi ceva mai mult decât un fapt exterior. Faptul c� st�m 
la altar, îmbr�ca�i cu ve�mintele liturgice, trebuie s� 
fac� clar vizibil celor prezen�i �i nou� în�ine c� suntem 
acolo în persoana Altuia. Ve�mintele sacerdotale, a�a 
cum s-au dezvoltat de-a lungul timpului, sunt o profun-
d� expresie simbolic� a ceea ce semni� c� preo�ia [...] 
vor s� ilustreze ce înseamn� a ne îmbr�ca în Hristos, a 
vorbi �i a ac�iona in persona Christi.”[1] 

II. Ve�mintele liturgice 
Ve�mintele liturgice au o func�ie practic� dar �i 

o valoare iconic�, deoarece completeaz� semni� ca�ia 
� ec�rui gest liturgic �i ajut� la în�elegerea particip�rii 
la unica realitate a Liturghiei cere�ti. “Biserica e cerul 
p�mântesc: p�mântesc deoarece e vizibil �i palpabil, 
ceresc deoarece puterea Spiritului Sfânt l-a reumplut 
cu harul divin. În acest context, al economiei generale 
a cultului, �i ve�mintele liturgice î�i asum� o semni� ca-
�ie precis�. Sunt frumoase �i pre�ioase, dar valoarea lor 
const� în scopul lor: sunt semne ale realit��ii cere�ti, a 
mântuirii care a fost dat�, a primirii bunurilor viitoare 
(cf. Evrei 8, 5).”[2] 

1. Hainele clericilor 
Acestea au valoare de ve�mânt liturgic deoarece 

sunt obligatorii pentru o� cierea slujbei sacramentelor, 
sacramentaliilor �i înmormânt�rii cre�tine. Sunt con-
fec�ionate din material de culoare neagr�, dup� forma 
speci� c� tradi�iei Bisericii noastre. 

Reverenda sau sutana - Un prim ve�mânt este 
reverenda sau sutana preo�easc�. Reverenda este un 
ve�mânt distinctiv cu valoare de uniform�, dar �i un 
ve�mânt liturgic, � ind necesar� pentru celebrarea func-
�iunilor de cult. 

Rasonul sau suprareverenda - Pentru celebrarea 
Laudelor �i a Sacramentaliilor în afara S� ntei Liturghii, 
preo�ii îmbrac� peste reverend� rasonul, un ve�mânt cu 
mâneci largi, speci� c slujirii sau particip�rii la o� ciul 
divin sau la celebrarea Sacramentaliilor (în ritul latin 
aceea�i func�ie o are cota). În momentele prescrise, pes-
te reverend� �i rason, preotul îmbrac� epitrahilul �i felonul. 

Potcapul - este acoper�mântul pentru cap, nece-
sar mai ales atunci când preotul celebreaz� slujbe în 
afara bisericii, la procesiuni, la înmormânt�ri, etc. în 
func�ie de starea vremii. Exist� mai multe croiuri spe-
ci� ce, conform tradi�iilor Bisericilor sui iuris; în ambi-
entul românesc este în uz potcapul grec. 

Brâul - centura de piele, este speci� c� monahilor. 
Camilafca - este potcapul speci� c ieromonahilor. 
Ordinele c�lug�re�ti exempte au forma rasei re-

glementat� prin Regulile aprobate de Curia General� �i 
de c�tre Scaunul Apostolic. 

Pentru celebrarea S� ntei Liturghii �i a celorlalte 
rânduieli, este obligatorie folosirea ornatelor liturgice. 
Pentru Biserica Român� Unit� acestea sunt comune 
Ritului Constantinopolitan. Ornatele (ve�mintele) se 
disting în func�ie de hirotonire, astfel: 

2. Ve�mintele diaconului: 
- Stiharul: este un ve�mânt lung �i larg, care 

acoper� tot corpul. Denumirea este dat� de rândurile 
(stihurile) care împodobesc partea de jos a acestuia. 
Atunci când este confec�ionat din material de culoare 
alb� simbolizeaz� puritatea (în limba latin� alba), dar �i 
haina de s�rb�toare îmbr�cat� pentru banchetul Împ�-
r��iei. În practic� se recomand� o mare aten�ie utiliz�rii 
stiharelor colorate: s� � e de aceea�i culoare cu celelalte 
ornate sau cu “stihuri” ale c�ror modele s� � e asortate 
cu cele ale ornatelor sau cu culoarea lor dominant� în 
cazul când acestea sunt confec�ionate dintr-un material 
cu modele complexe. 

- Mânecu�ele: sunt man�etele care ajusteaz� mâ-
necile stiharului, confec�ionate din acela�i material �i 
cu acelea�i modele ca �i celelalte ornate. Au mai întâi 
de toate un scop practic, � ind necesare ajust�rii mâ-
necilor, pentru ca s� nu împiedice s�vâr�irea gesturi-
lor liturgice, simbolizând puterea spiritual� �i mâna lui 
Dumnezeu care lucreaz� în mod nev�zut în mijlocul nostru. 

- Orarul: este speci� c diaconului. Este un ornat, 
confec�ionat din acela�i material ca �i stiharul �i mâ-
necu�ele, � ind împodobit cu motive cre�tine; este pur-
tat înf��urat peste um�r ori - în anumite momente ale 
Liturghiei - cruci�, � ind inscrip�ionat cu Sfânt, Sfânt, 
Sfânt. Simbolizeaz� aripile Îngerilor care în Liturghia 
cereasc� slujesc neîncetat în preajma lui Dumnezeu. 

3. Ve�mintele preotului: 
- Stiharul. 
- Epitrahilul: se poart� pe grumaz. Este obligato-

riu pentru orice celebrare atât pentru preot cât �i pentru 
episcop. Este semnul puterii preo�e�ti �i al slujirii în 
Biserica lui Hristos. 

- Brâul: încinge mijlocul preotului peste epitra-
hil �i stihar, ajustând l�rgimea stiharului. Simbolizeaz� 
puterea cu care ne înveste�te Dumnezeu în timpul slujirii. 

- Mânecu�ele. 
- Epigonatul: pentru protosinceli �i preo�ii care 

au primit aceast� distinc�ie onori� c�. 
- Felonul: este o pelerin� care se îmbrac� peste 

celelalte ornate; simbolizeaz� “casa Domnului” în care 
intr� slujitorul �i îmbr�carea în virtu�ile cre�tine�ti.

4.Ve�mintele arhiereului: 
- Stiharul; - Epitrahilul; - Brâul; - Mânecu�ele. 
- Sacosul - este un ve�mânt în form� de sac, mai 

scurt decât stiharul, purtat de arhiereu asemenea felo-
nului. Este semnul demnit��ii episcopale �i al lui Isus 
Hristos marele �i unicul Preot al Noului �i ve�nicului 
Leg�mânt, pe care îl reprezint� în mod plenar în timpul 
celebr�rilor liturgice �i în Eparhie - Biserica local� prin excelen��. 

- Omoforul: este purtat pe ambii umeri, � ind îm-
podobit cu icoane brodate sau cu alte motive cre�tine. 
Este mare �i mic, � ind purtat în momente diferite ale 
rânduielilor liturgice, în func�ie de prescrieri. Simboli-
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zeaz� Blândul P�stor, care aduce la unitatea turmei sale 
oile r�t�cite. 

- Epigonatul: este un ornat în form� de romb, 
purtat pe genunchiul drept asemenea unei s�bii. Pe el 
este brodat� icoana Învierii. Simbolizeaz� Cuvântul lui 
Dumnezeu, sabia spiritual� cu care lupt�m în lume. 

- Mantia: este o pelerin� de culoare purpurie, 
semn distinctiv al demnit��ii episcopale, purtat� în pro-
cesiuni �i mai ales în timpul celebr�rii Laudelor divine. 

- Mitra: este confec�ionat� dup� modelul unei 
coroane medievale, � ind împodobit� cu o cruce în par-
tea superioar�, icoane brodate �i alte motive cre�tine. 
Simbolizeaz� puterea regeasc� a preo�iei sacramentale 
depline conferit� de Hristos. 

În timpul celebr�rii rânduielilor liturgice dia-
conul poart� stiharul �i orarul; preotul în mod obliga-
toriu epitrahilul �i în momentele prescrise �i felonul. 
Episcopul poart� epitrahilul, sacosul �i în momentele 
prescrise mantia. În timpul celebr�rii S� ntei Liturghii 
sunt obligatorii toate ornatele liturgice. 

III. Culorile liturgice: 
Ini�ial, toate ve�mintele liturgice erau de culoare 

alb�, ulterior introducându-se combina�ii de culori pre-
cum �i � rul argintiu sau auriu. Treptat apar culori care 
re� ect� caracterul zilei liturgice respective, diferen�i-
indu-se mai ales zilele Duminicilor �i a s�rb�torilor de 
porunc�. În ritul greco-bizantin se folosesc dou� cate-
gorii de culori, în func�ie de speci� cul zilei liturgice 
respective �i a timpului din anul liturgic. Astfel avem: 

a) Ornate luminate: sunt folosite în zilele de s�r-
b�toare �i în timpul obi�nuit de peste an. Este vorba 
despre culoarea alb�, culoarea de baz�, în aceea�i ca-
tegorie intrând �i argintiul, auriul, bleu deschis, etc. În 
practic� a p�truns �i culoarea albastr� în alternan�� cu 
albul �i chiar culoarea verde. Albastrul se recomand� 
pentru s�rb�torile N�sc�toarei. 

b) Ornate ro�ii: sunt ornatele folosite în timpul 
postului sau la înmormânt�ri. Culoarea de baz� este ro-
�ul, folosindu-se �i vi�iniul sau diferite combina�ii pe 
fond ro�u-vi�iniu. 

c) Ornatele de culoare neagr�, nu sunt speci� ce 
tradi�iei Bisericii Române Unite, � ind o inova�ie recen-
t� care s-a generalizat în practica Bisericii române. Nu 
sunt speci� ce celebr�rii S� ntei Liturghii, îns� a intrat 
în practic� folosirea ornatelor de culoare neagr� (numai 
epitrahil �i felon) la înmormânt�ri, având aceea�i sem-
ni� ca�ie ca �i ornatele de culoare ro�ie. Se recomand� 
întoarcerea la tradi�ia speci� c� Bisericii noastre. 

În afara ornatelor, culorile liturgice se re� ect� �i 
în împodobirea l�ca�ului de cult. În practica liturgic� 
avem doar culorile luminate �i culorile de post, care 
se reg�sesc în acoperitoarele S� ntei Mese, în ornamen-
tarea altarului �i a navei bisericii. Împodobirea biseri-
cii în culori de post se face prin excelen�� în perioada 
Postului Mare �i a postului Cr�ciunului, deoarece au o 
durat� mai mare �i marcheaz� un timp liturgic speci-
� c, care trebuie valori� cat �i în pastora�ie, trecerea de 
la perioada postului la s�rb�toarea prin care culminea-

z� aceast� perioad� preg�titoare � ind marcat� �i prin 
schimbarea ornament�rii bisericii. 

În celelalte perioade de post sau pentru zilele de 
miercuri �i vineri, este de ajuns folosirea ornatelor litur-
gice, biserica r�mânând împodobit� în culori luminate. 

Utilizarea ornatelor: 
Ornatele luminate - sunt ornatele cele mai utili-

zate, folosite în zilele de s�rb�toare, duminicile de pes-
te an �i în zilele comune. Se îmbrac� în zilele de Luni, 
Mar�i, Joi, Sâmb�t� �i Duminic� din perioada Octoi-
hului, a Penticostarului �i în s�pt�mânile preg�titoare 
Postului Mare din Triod. 

Ornatele ro�ii (cu nuan�ele mai sus amintite) - se 
folosesc în perioada Postului Mare (�i a postului Cr�-
ciunului acolo unde practica local� prevede), în ajunul 
anumitor s�rb�tori �i în ziua s�rb�torii (de exemplu 
În�l�area S� ntei Cruci), conform prescrierilor tipicona-
le concrete. De asemenea, ornatele de culoare ro�ie se 
pot utiliza în ziua de Miercuri �i Vineri de peste s�p-
t�mân� în timpul obi�nuit de peste an, atunci când se 
citesc troparele Crucii. 

Ornatele negre - numai epitrahilul �i felonul; se 
folosesc în mod exclusiv la slujba înmormânt�rii. Se 
recomand� întoarcerea la tradi�ia speci� c� Bisericii noastre. 

În cazul concelebr�rii, eclesiarhul sau parohul 
locului, este responsabil cu anun�area culorii ornate-
lor care vor �  folosite de concelebran�i, asigurându-se 
astfel uniformitatea necesar� ceremoniei respective ca 
semn al unit��ii. Acela�i lucru este obligatoriu �i în ca-
zul înmormânt�rilor la care particip� mai mul�i preo�i, 
anun�ându-se din timp culoarea ornatelor care vor �  
folosite (ro�u, negru sau ornate luminate în cazul în-
mormânt�rii clericilor �i persoanelor consacrate sau la 
înmormânt�rile din perioada S�pt�mânii luminate). 

Se interzice orice inova�ie în ceea ce prive�te 
modi� carea formei ornatelor, utilizarea ornatelor care 
nu apar�in Ritului propriu, omiterea deliberat� a unor 
ve�minte (de exemplu neutilizarea mânecu�elor), iar în 
cazul confec�ion�rii ornatelor noi se recomand� folosi-
rea culorilor, broderiilor, modelelor �i materialelor care 
sunt conforme sau în continuitate cu tradi�ia Bisericii noastre. 

În cazul în care, în anumite situa�ii concrete, se 
concelebreaz� împreun� cu preo�i de rit latin, clericii 
greco-catolici sunt obliga�i s� poarte integral ornatele 
speci� ce ritului propriu, interzicându-se utilizarea ex-
clusiv� a stiharului �i epitrahilului dup� modelul utili-
z�rii albei �i stolei din ritul latin; dac� situa�ia o cere, 
în situa�ii speciale de concelebrare inter-ritual�, regle-
mentarea utiliz�rii se las� la latitudinea ierarhului locului. 

Prezenta hot�râre a Sfântului Sinod al Episcopi-
lor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, 
publicat� prin decretul 21/21.05.2009 intr� în vigoare 
odat� cu publicarea ei, abrogând orice prevedere ante-
rioar� contrar�. 

[1] pp. Benedict XVI, Omilia din Joia mare, Liturghia 
chrismei – 05.04.2007. 

[2] Olivier Raquez, „Roma Orientalis”. Approci al patrimo-
nio delle Chiese d’Oriente. Lipa, Roma, 2000, p. 425.
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Cuvântul PSS Virgil Bercea la comemorarea martirilor
- Bucure�ti 7 mai 2009 -

În urm� cu 10 ani, România a tr�it un moment 
unic în istoria ei: întâia vizit� a unui urma� al Sfântului 
Petru în scaunul Romei. El însu�i, la rândul s�u, venea 
dintr-o �ar� de dincoace de cortina de � er �i a avut un 
rol fundamental în c�derea zidurilor comunismului care 
împ�r�eau Europa. Acest Pontif cuno�tea realit��ile prin 
care România �i poporul s�u au trecut, cuno�tea foarte 
bine realitatea, martiriul �i suferin�a Bisericii Catolice 
din �ara noastr� �i de aceea venea la noi, în România, 
pentru a „înt�ri în credin�� pe fra�ii s�i” îndelung perse-
cuta�i; venea în România pentru a ar�ta lumii dragostea 
�i respectul fa�� de poporul român; venea în România 
pentru a face un gest profetic de apropiere �i pentru a-�i 
exprima dorin�a de unitate cu fra�ii ortodoc�i.

În Catedrala Sfântul Iosif, în care s-a celebrat 
Sfânta Liturghie de c�tre ierarhii greco-catolici, Papa 
Ioan Paul al II-lea se adresa la un moment dat „fratelui 
Alexandru”, Cardinalului Alexandru Todea, cu cuvin-
tele pe care Mântuitorul le-a spus înv���ceilor: „ade-
v�rul  v� va face  liberi” (Io 8, 32) �i, apoi continua … 
„c�tu�ele … sunt gloria �i mândria Bisericii”. 

Într-o îmbr��i�are  pe care Papa i-o oferea Car-
dinalului Todea, �i în lacrimile puri� cate de suferin�� 
�i iertare, de bucurie �i iubire, Pontiful voia s� îmbr�-
�i�eze întreaga Biseric� Greco-Catolic� �i întreaga Ro-
mânie. C�ci, în „fratele Alexandru” se reg�seau sutele, 
miile de preo�i, de c�lug�ri �i c�lug�ri�e, de credincioa-
se �i credincio�i greco-catolici sau romano-catolici, 
ortodoc�i �i de alte confesiuni care cu pre�ul vie�ii au 
m�rturisit „Adev�rul” prin pu�c�riile �i gulagurile ro-
mâne�ti din timpul regimului trecut. În „fratele Alexan-
dru” se reg�seau to�i cei prezen�i în acele zile e str�zile 
Bucure�tiului pentru a-l întâmpina pe Papa, dar se re-
g�seau �i to�i cei care din diferite motive nu au putut 
s� vin� la Bucure�ti �i îl a�teptaser� la Blaj, Alba Iulia, 
Cluj, Ia�i sau Bac�u. În „fratele Alexandru” se reg�seau 
to�i martirii no�tri �tiu�i �i ne�tiu�i, mor�i prin temni�e, 
prin Delt� �i la Canal.

Da, mai spunea Papa în Catedral�: „am venit în 
aceste zile, în România, pentru a aduce un omagiu po-
porului român … am venit pentru a aduce un omagiu 
credincio�ilor �i credincioaselor  care au s� n�it acest 
p�mânt prin m�rturia credin�ei. Ast�zi sunt aici pentru 
a v� omagia pe voi, � i ai Bisericii Greco-Catolice … 
gândul meu zboar� la Blaj … iar în mod spiritual s�rut 
acel p�mânt de martiri �i îmi asum cuvintele lui Emi-
nescu: „î�i mul�umesc Dumnezeule c� m-ai ajutat s� îl 
pot vedea”. 

Gândul Papei zbura la Alba Iulia �i la �umuleu 
s�-i întâlneasc� pe credincio�ii romani-catolici ma-
ghiari; gandul Papei zbura la Ia�i �i la Bac�u pentru a-i 
îmbr��i�a pe credincio�ii moldoveni.

Ast�zi, aici la Cimitirul Belu din Bucure�ti, re-
memor�m în mod spiritual aceast� vizit� care a marcat 
cursul vie�ii noastre �i a marcat pozitiv �ara noastr� �i 
întreaga lume prin acel ecou care va r�suna prin vea-
curi: „unitate, unitate!”; �i nu ne va da pace interioar� �i 
nici lini�te su� eteasc� pân� când nu se va realiza acea 
unitate conform� cuvântului Domnului „ca to�i s� � e 
una” (Cf. Io 17, 21).

„Nu v� teme�i, deschide�i larg por�ile lui Cristos” 
– erau cuvintele Papei de la începutul ponti� catului. 
Prin prezen�a sa în România, Papa repeta aceste cuvin-
te: „nu v� teme�i!” … „România are s�dit� în r�d�cinile 
ei cre�tine o voca�ie ecumenic� …, iar Biserica respir� 
aici într-o manier� evident� prin cei doi pl�mâni ai s�i”, 
… „Adev�rul v� va face liberi!” (Io 8, 32).

Ast�zi, de la „fereastra Casei Tat�lui”, împreun� 
cu „fratele Alexandru”, dar �i împreun� cu „fratele Te-
octist”, servul lui Dumnezei Ioan Paul al II-lea ne pri-
ve�te �i ne mai trimite o binecuvântare penste „Gr�dina 
Maicii Domnului”, România, �i peste noi to�i în �ov�i-
torul nostru drum spre unitate. De la aceea�i „fereastr� 
a Tat�lui” ne privesc �i ne binecuvânteaz� s� n�ii no�-
tri, episcopii no�tri martiri Iuliu Hosu, Valeriu Traian 
Fren�iu, Ioan B�lan, Alexandru Rusu, Tit Liviu Chine-
zu, Ioan Suciu, Vasile Aftenie, Vladimir Ghika, Anton 
Durcovici precum �i to�i preo�ii �i credincio�ii mor�i 
prin pu�c�rii, care se roag� pentru unitatea credin�ei.

Lumina Învierii s� ne str�luceasc� tuturor pen-
tru a ne face proprii harurile, darurile �i binecuvânt�rile 
pe care Domnul le-a rev�rsat peste poporul român prin 
prezen�a Papei Ioan Paul al II-lea în România.

S�-i � e ve�nic� pomenire, dup� cum ve�nic vor 
r�mâne gravate cu litere de aur în memoria su� etelor 
noastre acele zile minunate.

Cristos a Înviat!
+ Virgil BERCEA
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Pe urmele Sfântului Pavel
Silvia PANTI�

În perioada 16-24 mai 2009, patru autocare au 
plecat din Oradea, într-un pelerinaj pe urmele Sfântului 
Pavel Preas� n�itul Virgil Bercea a fost pelerin nu nu-
mai spre Roma ci �i intre autocarele men�ionate.

Program comun am avut la Sfânta Liturghie din 
Padova, la Sfânta Liturghie din Bazilica Sfântul Pavel, 
la binecuvântarea papal� �i la Colegiul Pio Romeno. 

Am cunoscut oameni minuna�i, deoarece în au-
tocarul nostru cu excep�ia a sapte oradeni, restul au fost 
din protopopiatele de Carei, Zal�u, Marghita.

A fost un pelerinaj care a� �  dorit s� se prelun-
geasc� înc� multe zile.

 În afar� de Preas� n�itul Virgil pe care am avut 
onoarea �i bucuria s�-l avem mult timp cu noi, cu care 
ne-am rugat împreun�, am cântat �i ne-a purtat de grij�, 
la buna reu�it� a pelerinajului au contribuit p�rintele 
Paul, p�rintele Alin �i ghidul Leon Cosma.

Sfântul Pavel ne-a înso�it de-a lungul drumului, 
s-a prezentat, ne-a vorbit despre gre�elile lui dinainte 
de convertire, ne-a dat sfaturi, ne-a reamintit scrisorile 
lui, far� s� uite elogiul iubirii din scrisoarea c�tre Co-
rinteni 13, 1. Ne-am prezentat �i noi. Am avut compa-
nie pl�cut� �i cred c� �i Sfântul Pavel s-a bucurat de 
disponibilitatea noastr�. Avem multe de înv��at de la 
acest mare sfânt. Mesajul s�u are importan�� universal� 
�i biserica se sprijin� pe el.

Cel care la început i-a persecutat pe cre�tini, 
dup� convertirea lui pe drumul Damascului  remarc� : 
„Nu mai sunt eu care tr�iesc, ci Isus tr�ie�te în mine, in 
El �i pentru El muncesc, suf�r �i iubesc”. El recunoa�te 
astfel c� poart� în el stigmatele Lui Isus, � re�te în mod 
nev�zut. S-a raportat constant la Dumnezeu, de�i ini�ia-
tiva a fost al Lui Cristos, apoi �i-a dedicat întreaga via�� 
misiunii încredin�ate.

Sfântul Pavel a avut totu�i o sl�biciune, o mis-
terioas� boal� pe care o explic� astfel: „Ca s� nu � u 
umplut de îngâmfare din cauza m�re�iei revela�iei, mi-a 
fost dat un ghimpe în trup”. Cu toate acestea îi cere 
Domnului de trei ori ca s�-l vindece. Din r�spunsul pe 
care-l prime�te, putem trage înv���turi multiple, mai 
ales c� mul�i s� n�i au îmbr��i�at suferin�a: „Î�i este de 
ajuns harul Meu, c�ci puterea mea  se arat� în sl�biciune.”

Au urmat dou� opriri importante �i dou� S� nte 
Liturghii arhiere�ti în�l��toare. La Viena cu participa-
rea comunit��ii române de acolo, r�spunsurile liturgice 
� ind date de seminari�tii no�tri �i de dou� soprane de la 
Opera din Viena.

La Padova în marea bazilic� a Sfântului Anton, 
ne-am reunit la Altarul principal în rug�ciunea liturgi-
c�, aproape de mormântul lui. Cel care �tia ca nimeni 
altul scripturile �i era orator de excep�ie, a început s� 
c�l�toreasc� �i s� evanghelizeze. Atr�gea mul�imile, 

era perceput de � ecare în limba lui �i auzit la mare dis-
tan��. Odat� a fost în ora�ul Rimini, care era în st�pâni-
rea ereticilor �i pentru c� nu a avut auditoriu a mers la 
mare �i a chemat pe�tii s�-l asculte. Ei au venit la mal �i 
au r�mas cu capetele afar� pân� a terminat de predicat. 
Mul�i l-au ascultat, mul�i s-au convertit �i multe inimi 
s-au în� �c�rat de iubirea lui Cristos. La 32 de ani de la 
moarte, când s-a terminat de construit bazilica �i i s-au 
transportat moa�tele sub altarul din capela închinat� 
lui, i s-a g�sit limba complet conservat�, ca o r�splat� 
a Domnului pentru serviciile aduse Lui prin în� �c�ra-
tele predici. În Capela relicvelor, într-un relicvariu de 
aur b�tut cu pietre pre�ioase sunt expuse spre venerare 
limba, mandibula �i corzile vocale.

Sfântul Anton, e un sfânt universal recunoscut 
prin faima minunulor lui. Ajut� s�racii, copiii, mijlo-
ce�te pentru g�sirea lucrurilor pierdute �i în orice alte 
probleme trupe�ti sau su� ete�ti. Padova e un centru 
mondial de pelerinaje, unde cre�tinii vin s� cear� �i s� 
mul�umeasc�. Pe pere�ii bisericii sunt mii �i mii de ex-voturi. 

Î�i face �i acum datoria �i continu� s� mijloceas-
c� pentru noi. De dincolo de mormânt ne transmite me-
saje de iubire c�tre Domnul. Un glas al inimii ne poart� 
spre sfere mai înalte, bene� ce.

Dup� dou� zile, am ajuns la monumentala �i m�-
rea�a Rom�, mare mai ales prin ceea ce a fost. E de-
numit� Capitala lumii, Ora�ul etern, Pragul apostolilor, 
Ora�ul celor �apte coline, sau simplu, Ora�ul. 

Î�i trebuie multe zile pentru a o vizita. Pentru 
început am mers la frumoasa Biseric� papal� Sfântul 
Paul. Cei dou� sute de pelerini din Oradea împreun� 
cu preo�ii înso�itori �i preas� n�itul Virgil, am tr�it clipe 
unice la Dumnezeiasca Liturghie o� ciat� în apropiere 
de mormântul sfântului, unde ne-am rugat pentru ob�i-
nerea indulgen�ei plenare. Sper�m s� �  fost asculta�i.

A urmat în traseu, Biserica Sfântul Petru, care ca 
�i m�rime le întrece pe toate celelalte din lume, poa-
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te �i ca frumuse�e. Î�i dau concursul aici grandoarea �i 
sublimul. Ea cuprinde în Altarul din mijloc mormântul 
Sfântului Petru.

Numeroasele statui impun�toare a Lui Isus �i 
Mariei, a împ�r�tesei Elena cu lemnul crucii în mân�, a 
Veronic�i care in mân� are renumita maram�.

Pieta lui Michelangelo, de o suple�e des�vâr�it� 
nu pare a �  cioplit� în piatr� �i nici de mân� omeneasc�.

Statuia în bronz a Sfântului Petru cu cheia în 
mân�, e venerat� continuu de credinciosii care se roag� 
�i-i ating piciorul, celui mai luminat dintre discipoli, pe 
a c�rui piatr� Mântuitorul a zidit biserica Sa. Memora-
bile sunt unele r�spnsuri al lui Petru la întreb�rile Lui 
Isus: „Tu le �ti pe toate, Doamne, Tu �ti ca te iubesc” 
sau r�spunsul prin întrebarea retoric�: „La cine s� mer-
gem Doamne? Tu ai cuvintele vie�ii ve�nice”. �tim c� 
Sfântul Petru a avut �i el sl�biciuni, s-a lep�dat de Isus, 
dar a pl�tit scump aceast� lep�dare, cât a tr�it a plâns 
atât de mult, astfel c� lacrimile �i-au s�pat dou� 
dâre pe obraji.

Muzeele vaticane, mai ales Capela Sixtin�, în-
trec toate închipuirile �i a�tept�rile, prin diversitate 
�i m�re�ie.

Pia�a San Pietro are un obelisc de 42 metri în�l-
�ime, iar sus crucea sfânt� din aur. Acesta e str�juit de 
cele dou� fântâni arteziene. Cred c� orice cre�tin cato-
lic �i-ar dori s� se a� e o data în via��, aici în audien�� la 
sfântul p�rinte. Am avut aceast� �ans�.

M-a impresionat frumuse�ea colegiului Pio Ro-
meno �i ospitalitatea studen�ilor no�ti, c�rora le mul-
�umim pe aceast� cale. Au fost r�spl�ti�i prin cântecele 
corului de copii sensibil �i valoros Fiat-Lux, care au 
cântat �i în bisericile Sfântul Pavel, �i Sfântul Anton.

Am f�cut un tur al ora�ului cu ma�ina care a 
cuprins cele mai frumoase �i importante obiective: 
Biserica Santa Maria Maggiore, Colosseumul, Circo 
massimo, Piazza Venezia, Piazza Navona, Castel Sant 
Angelo, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza 
Barberini, Piazza della Repubblica. Desigur, Columna 
lui Traian, Coloseumul, Forul Roman, Pantheonul le-
am admirat de aproape.

M-a impresionat închisoarea S� n�ilor Petru �i 
Pavel. E o pe�ter� cu un izvor de ap�, care se a� � în in-
teriorul ei. Când a fost închis Sfântul Petru împreun� cu 
mai mul�i oameni, ace�tia s-au convertit, dar le lipsea 
botezul, atunci sfântul s-a rugat lui Dumnezeu s� le dea 
ap� �i au primit acest izvor.

Bisericile San Giovani �i Santa Scala nu trebuie 
neglijate la o vizit� în Roma.  Ultima cuprinde Sca-
ra Sfânt� pe care s-a urcat Isus când a mers la Pilat. 
Aceasta atrage foarte mul�i pelerini. Din spirit de umi-
lin�� se urc� în genunchi �i se adreseaz� Lui Cristos, 28 
de rug�ciuni în cinstea p�timirii Sale. La sfâr�itul � ec�-
reia se spune o invoca�ie câtre Fecioara Maria: „Maic� 
sfânt�, f� ca r�nile Domnului s� � e însemnate în inima 
mea”. Expresivele statui din marmura alba înfâ�i�eaz� 
momente din timpul p�timirii Sale. 

Assisi, locul pe care l-a ales Sfântul Francisc, 
l-am admirat prin pitorescul lui muntos. Bazilica ce s-a 
construit în cinstea lui, are dou� biserici suprapuse, ce 
exceleaz� prin frumuse�e. La Biserica inferioar� ne-am 
recules în rug�ciune la mormântul marelui sfânt, des-
pre care Isus îi m�rturisea într-o viziune s� ntei Marga-
reta-Maria, c� e cel mai apropiat de Inima Sa. În Bise-
rica superioar� sunt înf��i�ate pe un perete aspecte din 
via�a lui Isus, iar pe cel�lalt din via�a sfântului Francisc. 
S-a lep�dat complet de cele p�mânte�ti, a întemeiat or-
dinul franciscan �i L-a slujit cu mare zel pe Cel care 
i-a dat o important� misiune: „Francisc, mergi �i repar� 
biserica Mea”. A s�vâr�it multe minuni. A compus acea 
bijuterie a literaturii „Cântare fratelui soare”. A primit 
stigmatele cu doi ani înainte de moarte �i a fost singurul 
stigmatizat la care i-au r�mas vizibile r�nile Domnului 
�i dup� trecerea la cele ve�nice.

Un mare privilegiu a fost pentru noi de a ajunge 
la Loretto, în biserica unde se a� � Casa din Nazaret. Un 
privilegiu de a putea atinge �i s�ruta pere�ii casei unde 
a convie�uit divinul �i umanul. Aici Fecioara Maria a 
primit salutul îngerului, aici a locuit cea mai sfânt� fa-
milie de pe p�mânt: Dumnezeu f�cut om, Mama Lui 
Dumnezeu de o cur��enie îngereasc� �i  un tat� cresc�-
tor, cu cele mai înalte însu�iri. Cât� iubire s-a emanat în 
interiorul casei. Acea iubire, captat� de pietre plute�te 
în aer �i-�i cople�e�te vizitatorii, care devin mai mici �i 
mai umili, dar ferici�i.

S� nte Pavele, pe a c�rui urme ne-am dorit s� 
c�lc�m �i voi s� n�i pe care, înc� v-am întâlnit pe cale, 
care a-�i pus mai presus de via�a voastr� pe cea a Dom-
nului �i pe cea a aproapelui, ruga�i-v� s� devenim �i 
noi „vase alese”, s�-L facem cunoscut pe Isus celor 
care nu-L cunosc sau îl ignor�.

Dorim s�-L iubim pe Dumnezeu supremul nostru 
bine, din toat� � in�a noastr�, dorim s� r�mân� cu noi, 
c�ci avem permanent� nevoie de El. 
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Credincio�ii greco-catolici din Bihor
Jude�ul Bihor, situat în nordul-vestul României 

�i extins pe o suprafa�� de 7.544 km2 (3,1% din teri-
toriul ��rii)1), num�ra, în anul 2002, 600.246 locuitori 
(2,7% din popula�ia ��rii).  

Trecutul istoric �i diversitatea etnic� - români 
(67,3%), maghiari (25,9%), rromi (5,0%), slovaci 
(1,2%), germani (0,1%) �.a. - �i cultural� au determinat 
formarea în jude� Bihor a unei variate structuri confe-
sionale în cadrul c�reia se eviden�iaz� popula�ia greco-
catolic�. În anul 2002, aceasta se ridica la 13.600 per-
soane (2,2% din locuitorii jude�ului)2) �i era integrat� 
Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, de 
Oradea, în cuprinsul a 5 protopopiate: Beiu�, Holod, 
Ierului, Marghita �i Oradea. Prin aceast� valoare, cre-
dincio�ii greco-catolici din aceast� unitate administra-
tiv-teritorial� studiat�, reprezentau 7,1% din popula�ia 
unit� a României, iar între jude�ele ��rii, prin num�rul 
ridicat, ocupau locul 5 dup� cei din Cluj (30.012 cre-
dincio�i), Satu Mare (29.200), Maramure� (28.182) �i 
Alba (13.809).

Analizând reparti�ia pe medii de via�� a popula�i-
ei greco-catolice din jude�ul Bihor, se constat� un deze-
chilibru între credincio�ii din a�ez�rile urbane (62,3%) 
�i cei din cele rurale (37,7%). În cele 9 ora�e ale jude-
�ului din anul 2002, situa�ia greco-catolicilor era urm�-
toarea: 6.860 de credincio�i locuiau în Oradea (50,4% 
din totalul popula�iei unite din Bihor), 446 în Beiu� 
(3,2%), 445 în Marghita (3,2%), 255 în Valea lui Mihai 
(1,8%), 155 în Salonta (1,1%), 113 în �tei (0,8%), 108 
în Ale�d (0,9%), 89 în Nucet �i 3 în Va�c�u.

Cei 5.126 greco-catolici din mediul rural erau 
repartiza�i în cele 87 de comune ale jude�ului3), câte se 
g�serau la recens�mântul din anul 2002. Între acestea 
se eviden�iau: �imian, cu 566 credincio�i (4,1% din lo-
cuitorii uni�i din jude�ul Bihor), Holod, cu 428 (3,1%), 
Sântandrei, cu 397 (2,9%), Fini�, cu 383 (2,8%), Cur-
tui�eni, cu 334 (2,4%), �i Tarcea, cu 249 (1,8%). În 10 
comune num�rul uni�ilor era cuprins între 100 �i 200 
de persoane - Sâmb�ta, cu 199 (1,4%), Sânmartin, 
cu 195 (1,4%), Nojorid, cu 190 (1,3%), S�cueni, 179 
(1,3%), Suplacu de Barc�u, 146 (1,0%), Pocola, cu 143 
(1,0%), Uileacu de Beiu�, cu 126 (0.9%), Bratca, cu 
117 (0,8%), Vadu Cri�ului, cu 103 (0,7%) �i Chi�laz, 
cu 103 (1,7%) -, iar în 71 era de sub 100 de persoane. 

Din punct de vedere geodemogra� c, cu excep�ia 
municipiului Oradea �i a comunelor învecinate (Sân-
tandrei, Nojorid �i Sânmartin), cele mai mari concen-
tr�ri ale popula�iei greco-catolice din jude� se g�seau 
în localit��i din aria câmpiilor Carei �i Ierului (comu-
nele Curtui�eni, Valea lui Mihai, �imian �i Tarcea) �i 
din Depresiunea Beiu�ului (ora�ele Beiu� �i �tei �i în 
comunele: Fini�, Pocola �i Uilacu de Beiu�).

În intervalul 
1990-2009, credincio�ii 
greco-catolici din jude�, 
sub buna �i chibzuita în-
drumare a ierarhilor Di-
ecezei de Oradea – PSS 
Vasile Hossu (1990-
1997) �i PSS Virgil Ber-
cea (din 1997) –, a pro-
topopilor �i a preo�ilor 
din parohii, au sprijinit 
func�ionarea în munici-
piul Oradea a Liceului 
Teoretic Greco-Catolic 
�i a Facult��ii de Teolo-
gie Greco-Catolic� – Departamentul Oradea �i au ri-
dicat �i s� n�it, în ciuda tuturor opreli�tilor, cu eforturi 
umane �i � nanciare deosebite, 18 biserici în: Oradea – 
3 l�ca�uri cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului”, 
„Sfântul Gheorghe” (în incinta Spitalului Clinic de Ne-
uropsihiatrie) �i „Sfânta Treime“ (în zona Nuf�rul) –, 
Alejd, B�ile Felix („Pogorârea Sfântului Spirit”), Be-
iu� („S� n�ii Trei Ierarhi”), Borod („Adormirea Maicii 
Domnului“), Delani („S� n�ii Arhangheli“), Ghenetea 
(„Sfântul Gheorghe”), Haieu („Na�terea Maicii Dom-
nului”), Ioani� („Sfântul Gheorghe”), Marghita („Ador-
mirea Maicii Domnului”), Petrani („Sfântul Ieronim”), 
Rogoz („S� n�ii Arhangheli”), Sâmb�ta („Adormirea 
Maicii Domnului”), Sânmartin, Suplacu de Barc�u 
(„Adormirea Maicii Domnului”) �i �uncuiu�u de Beiu� 
(„Adormirea Maicii Domnului”). 

La începutul anului 2009, în jude�ul Bihor se mai 
a� au în construc�ie alte l�ca�uri de cult greco-catolice 
în localit��ile: Oradea, Nojorid, Vadu Cri�ului, Valea 
lui Mihai etc.

1) Jude�ul, bene� ciind de un climat continental moderat, se 
întinde din Mun�ii Apuseni (Bihor, Codru-Moma, P�durea Craiului, 
Plopi�, Vl�deasa) peste Dealurile Vestice (dealurile Oradei, Hidi�e-
lului, depresiunile Beiu�ului, Vad-Borodului etc.) �i Câmpia de Vest 
(Carei, Ierului, Barc�ului, Miersigului, Cri�urilor etc.), suprapunân-
du-se bazinelor hidrogra� ce Cri�ul Negru, Cri�ul Repede �i Barc�u. 

2) Fa�� de anul 2002, la recens�mântul din 1992 popula�ia 
greco-catolic� din jude� num�ra 14.485 persoane. Reducerea care 
s-a produs pân� în anul 2002 a fost cauzat� de diminuarea numeric� 
a popula�iei totale a jude�ului ca urmare a sporului natural negativ 
�i emigr�rilor.

3) Din 2003, pân� în prezent, au fost în� in�ate alte 4 co-
mune - Gepiu, Paleu, Sânicolau Român �i T�m��eu - care nu fac 
obiectul studiului nostru �i a fost ridicat� la rang de ora� localitatea S�cueni.

Bibliogra� e selectiv�: M�rcule� I., M�rcule� C�t�li-
na (2006), Geodemographic remarks on the greek-catholic 
church in 20th – century Transylvania, Revista Român� de 
Geogra� e Politic�, Anul VIII, nr. 1, 2006, Oradea. ***Recen-
s�mântul popula�iei �i locuin�elor din 18 martie 2002, IV, I.S.N., 
Bucure�ti.

Ioan M�RCULE�
C�t�lina M�RCULE�
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Pelerinajele pentru s�rb�toarea Adormirii Maicii 
Domnului de la 15 august, începute în anul 1994, s-au 
repetat de atunci �i pân� acum, an de an.

În sânul Bisericii Catolice, a Bisericii Române 
Unite cu Roma, exist� o puternic� tradi�ie �i un puter-
nic cult pentru s�rb�torile Preacuratei Fecioare Maria, 
Mama Noastr� cereasc�. La în�l�area Sa la Cer, Isus, 
a dat-o pe Maria, popoarelor ca “St�pân� a neamului 
omenesc”, Maica Domnului este “cor�scump�r�toare, 
sus�in�toare �i mijlocitoare a neamului omenesc” �i 
aceste 3 prerogative recunoscute de Biserica Romei 
sunt fundamentul cultului oferit Mariei, a istoriei Mariane.

“Prima Biseric� construit� în cinstea S� ntei 
Fecioare Maria, N�sc�toarea de Dumnezeu, pream�-
rit� �i l�udat� de Sinodul din Efes, este Santa Maria 
Maggiore din Roma. Sinodul din Efes a cons� n�it cul-
tul Preacuratei Fecioare Maria de secole �i prin acest 
cult, nutrit mai ales, de Papii din Roma, tot poporul 
lui Dumnezeu a dobândit de la Preacurata Fecioara 
Maria, binefacerile su� ete�ti.”

“În vederea înnoirii leg�turii de comuniune 
spiritual� cu Bazilica Papal�, �inând cont de  necesi-
t��i concrete, se acord� o mare aten�ie darului numit: 
Unitatea comuniunii spirituale, pe care Peniten�ieria 
Apostolic� o recomand� prin s�vâr�irea de rug�ciuni 
�i care asigur� ob�inerea indulgen�elor plenare de care 
se bucur� îns��i Bazilica Santa Maria Maggiore”.

 Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Dom-
nului” din Eparhia Românilor din Oradea, prime�te 
bun�voin�a acord�rii indulgen�elor plenare credincio-
�ilor, în unul din urm�toarele cazuri �i anume:

1. La s�rb�toarea s� n�irii Bazilicii Liberiene 
(construit� de Papa Liberiu), în data de 5 august;

2. La s�rb�torirea hramului Bisericii “Ador-
mirea Maicii Domnului”, în data de 15 august;

3. La � ecare s�rb�toare de porunc� �i solemnita-
te a S� ntei Fecioare Maria N�sc�toarea de Dumnezeu 
(08.09 Na�terea Maicii Domnului; 21.11 Intrarea în 
Templu a Maicii Domnului; 26.12 Serbarea Maicii 
Domnului; 25.03 Buna Vestire; 15.08 Adormirea  �i 
ridicarea la Cer a Maicii Domnului);

4. O dat� pe an, în ziua liber aleas� de c�tre 
credincio�i;

5. Cu ocazia � ec�rui pelerinaj devo�ional.
Astfel, documentul Penite�ieriei Apostolice din 

Vatican, prin care ni se ofer� privilegiul acord�rii indul-
gen�elor, decreteaz�: “Preafericite P�rinte Mihai V�t�-
m�nelu, Parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului 
din Oradea, Ecelen�a Voastr�, episcop al Românilor 
din Oradea, sus�inându-v� cu tot zelul prin acordul 
exprimat cu mult� bucurie de Eminen�a Sa Cardinal 
Arhiprezbiter al Bisericii Papale Santa Maria Maggi-
ore (Sfânta Maria cea Mare din Roma) luând în con-

sidera�ie cererea exprimat� cu umilin�� de s� n�ia Ta, 
oferim Indulgen�a plenar� credincio�ilor care vor vi-
zita cu devo�iune aceast� Biseric� .... cu deosebit� pi-
etate c�tre Sfânta N�sc�toare de Dumnezeu Maria, s� 
se bucure de roadele cuvenite prin ceea ce o astfel de 
devo�iune sincer� aduce cu sine prin îns��i natura sa, 
spre îmbun�t��irea vie�ii �i spre angajarea generoas� 
în tr�irea crescând� a virtu�ilor, mai ales a Credin�ei, 
a Speran�ei �i a Dragostei fa�� de Dumnezeu �i fa�� de 
fra�i, oferim aceast� indulgen��, cu tot ceea ce  ea cere, 
îndep�rtând pornirile spre orice fel de p�cat, se ofer� 
aceast� zi pentru ca pietatea s� în� oreasc� pe deplin în via��.

De asemenea, uniunea spiritual� prin rug�ciune 
�i fapte bune, cu prima Bazilic� Marian� dup� mode-
lul c�reia vi se ofer� zilele de Indulgen��, d� na�tere 
comuniunii � liale ierarhice cu S� n�ia Ta, înt�rindu-se 
în acela�i timp �i sensul unit��ii catolice, c�ci cu si-
guran�� uniunea dintre credincio�i se revars� în orice 
parte a Bisericii, drept pentru care trebuie s� se aduc� 
mul�umire lui Dumnezeu”.

În 10.03.2009, Peniten�ieria Apostolic�, prin 
facultatea special� ce i-a fost acordat� de Pontiful 
Suprem – la rug�mintea voastr� - acord� Indulgen�a 
plenar�  cre�tinilor care intr� ca adev�ra�i peniten�i în 
Biserica Adormirii Maicii Domnului, cu condi�ia s� 
îndeplineasc� riturile necesare (M�rturisirea sacra-
mental�, Împ�rt��irea euharistic� �i rug�ciunea 
dup� inten�ia Sfântului P�rinte), participând cu de-
vo�iune la aceste func�ii sacre, sau recitând Rug�-
ciunea Domneasc� “Tat�l Nostru” �i Simbolul Cre-
din�ei: Crezul, în ocaziile când se asigur� ob�inerea 
indulgen�elor plenare (amintite în punctele: 1 la 5).

Documentul primit are valabilitate perpetu�. Îm-
potriva oric�rui obstacol din orice timp. Este înregistrat 
în arhiva Bisericii Santa Maria Maggiore din Roma �i 
semnat de Cardinal al Bisericii Papale: Bernard Francis 
– Card. Law.

Men�ion�m în � nal c� Biserica “Adormirea Mai-
cii Domnului” este prima Biseric� Român� Unit� cu 
Roma Greco-Catolic� din �ar� care a primit darul In-
dulgen�elor Plenare. 

Maria HETCO

Indulgen�� Plenar�
în Biserica Adormirea Maicii Domnului din Oradea
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Pr. Ovidiu Horea POP

Aspecte din perioada de ilegalitate a Bisericii Române Unite: 
rezisten�a în Episcopia Unit� de Oradea

Este cunoscut faptul c� pentru o lung� perioa-
d� de timp din secolul trecut Biserica Român� Unit� a 
fost esclus� de pe scena public� a societ��ii române�ti. 
Îns� în ultimele dou� decenii asist�m la o cre�tere a 
interesului pentru trecutul acestei Biserici, concomitent 
cu diferite ini�iative, uneori chiar politice, de limitare a 
sferei sale de activitate. Printre tentativele de reconsti-
tuire a evenimentelor din trecut se înscriu �i eforturile 
cercet�torilor de a studia �i elucida perioada de dup� 
decretul de des� in�are emanat de Guvernul Republicii 
Populare Române la 1 decembrie 1948. Pe lâng� m�r-
turiile supravie�uitorilor sau a descenden�ilor acestora 
o surs� interesant� o reprezint� arhivele CNSAS, unde 
g�sim materiale uria�e cu privire la problema greco-catolic�. 

 Dintr-un astfel de fond (Ministerul Afacerilor 
Interne, Direc�ia: Regiunea Cri�ana, Serviciul III, Biro-
ul IV, Nr. 59, DOSAR DE GRUP, privind pe Stan Ga-
vril, Cristea Nicolae, Bandici Emilian �i Pop Dumitru, 
deschis la data 18 nov. 1959, Arhiva nr. 36 857) am co-
piat o declara�ie dat� Serviciilor de Securitate de c�tre 
un profesor de la Oradea �i pe care o public�m mai jos. 
Documentul este scris de mân� �i poart� data de 11 mai 
1951, iar în dosar se g�se�te la paginile 212-217.

 Din lectura textului putem concluziona c� la 
început ac�iunea de „uni� care” a derutat preo�imea 
unit�, dar ulterior aceasta a revenit asupra deciziei �i 
mai mul�i �i-au retractat semn�turile, lucru ce a preo-
cupat autorit��ile vremii. Mai observ�m cum la vremea 
respectiv� Biserica ortodox� de la baz� nu intrase înc� 
în combina�ie cu Guvernul, „uni� carea” � ind propov�-
duit� de c�tre autorit��ile de Stat. 

 Dup� arestarea episcopului �i a principalilor 
colaboratori ies în eviden�� trei � guri de preo�i: Stan 
Gavril, Virgil Maxim �i Ioan Pintea, considera�i orches-
tran�ii ac�iunii de rezisten�� la Oradea. Autorul declara-
�iei r�spunde la dou� întreb�ri, cea de a doua r�mânând 
pentru mult timp în sfera preocup�rilor angaja�ilor de 
la Serviciul III, Biroul IV, adic� tocmai clandestinitatea 
greco-catolic�. Dar s� citim documentul:

I.) Cine a trasat linia ca preo�ii gr. cat. s� p�r�-
seasc� preo�ia �i s� ocupe func�ii civile?

La conferin�ele lunare episcope�ti ce se �ineau 
la Oradea, dup� data de 3-15 mai 1948, � ind prezidate 
de episcopul cel mai b�trân Dr. Valeriu Traian Fren�iu, 
conferin�e ce se �ineau în palatul episcopal cu u�ile în-
chise numai în prezen�a episcopilor singuri, s-a discu-
tat �i problema: Ce vor face preo�ii când va începe ac-
�iunea de uni� care? Majoritatea episcopilor în frunte 
cu Hossu �i Suciu au crezut c� preo�ii vor rezista chiar 
f�r� nici un îndemn din partea lor �i în concluzie nu-�i 
vor p�r�si turma �i credincio�ii.

Spuneau ei c� preo�ii uni�i sunt bine preg�ti�i �i 
c� nu vor adera la uni� care, crezând chiar c� nu se vor 
g�si chiar preo�i care s� mearg� delega�i la Congresele 
ce vor avea loc.

Când îns� delega�ii au semnat �i s-au prezentat 
în ziua de 1 oct. 1948 la Congresul de la Cluj, Epi-
scopul Hossu a �i dat în 2 oct. Pastorala prin care se 
cerea excomunicarea tuturor preo�ilor ce au participat 
la Congr. de la Cluj �i vor participa la cele de la Bucu-
re�ti �i aceast� pastoral� trebuia citit� în prima Dumi-
nic� în toate bisericile gr. cat. din Ardeal.

Pastorala trimis� la Oradea a fost multiplicat� 
aici �i trimis� apoi prin curieri speciali pe dou� linii 
principale: I Marghita – �imleu �i a II-a pe linia Carei 
– Zal�u.

La Marghita – �imleu curierul a fost Dr. Petre 
Ilu�iu �i plicurile au fost date la Marghita protopopului 
Alexandru Nistor, iar la �imleu vicarului Ioan Codreanu.

Pentru linia Carei, curierul a fost Dr. Ioan Pin-
tea, care, acolo a convenit cu preotul Dr. Ioan S�l�jan, 
ce le-a trimis mai departe la Zal�u protopopului Trufa�iu.

Cu toat� r�spândirea acestei circulare, preo�ii 
totu�i au semnat, unii de voie, al�ii de nevoie �i atunci 
s-a lansat ideea c� preo�ii pot retracta semn�turile � e 
în scris adresându-se Episcopului, � e verbal prin o� ci-
erea slujbei religioase în biseric� �i prin rostirea Cre-
zului în fa�a credincio�ilor. 

Preo�ii au luat aici exemplul lui C. T�m�ian �i 
Vasile Barbul, care-�i retractaser� semn�turile în Ca-
tedral� în fa�a Episcopului Fren�iu, imitându-i. Astfel 
cei din Oradea �i-au retractat semn�turile �i mai ales 
cei care erau �i profesori s-au l�sat de preo�ie, ocupân-
du-se de profesorat. 

Dup� arestarea episcopilor, loc�iitor de episcop 
la Oradea a fost designat vicarul Augustin Maghiar, 
om b�trân de aproape 70 de ani, care, primise în pre-
alabil din partea Episcopului Fren�iu facultatea de a 
face toate dezleg�rile dictate de împrejur�ri, acordând 
preo�ilor facultatea de a putea o� cia liturghia singur, 
f�r� a �  nevoie de haine, ci numai de o bucat� de pâine 
�i vin sau în lipsa vinului ap�. 

Preo�ii din parohie, cei din provincie, dar care 
erau mai lega�i de Oradea, treceau pe aici, retractân-
du-�i semn�turile în fa�a vicarului Maghiar. El avea 
�i oarecari fonduri primite din partea Episcopului, pe 
care le împ�r�ea preo�ilor mai lipsi�i, dup� cum le îm-
p�r�ea �i stofe de reverenzi, diferite alimente primite de 
la Nun�iatura Apostolic� din Bucure�ti. 

Datorit� îndemnurilor lui, preo�ii au p�r�sit pre-
o�ia �i cum majoritatea din ei aveau la baza studiilor 

(continuare în pag. 15)
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(urmare din pag. 14)

teologice, �coala Normal�, posedând diploma de în-
v���tor, au intrat cei mai mul�i în înv���mânt. Aceasta 
pentru ca preo�ii uni�i s� nu colaboreze cu cei ortodoc�i, 
numai � indc� ac�iunea de uni� care a condus-o Guvernul.

În comunele române�ti unde existau dou� bise-
rici: una ortodox�, alta unit�, preo�ii nu colaborau, cei 
uni�i cerându-�i mutarea în sate pur gr. cat. Este cazul 
preotului din Giri�ul de Cri�, Romulus Mihalca, care 
�i-a cerut transferarea la Chilia, parohie unit� în jud. 
Stu Mare, sau cazul preotului Romulus M�d�ras de la 
Sântandrei, transferat la Ilba, Reg. Baia – Mare.

E foarte posibil ca vicarul Augustin Maghiar 
s� nu �  luat singur aceste dispozi�ii, ci în consult cu 
al�i preo�i din loc, el � ind prieten bun cu Mihai Boca, 
Vasile Barbul �i în rela�ii bune cu Gavril Stan, Virgil 
Maxim �i Pintea, dar n-am veri� cat, îns� cert este c� 
tot mai mul�i din preo�i �i-au p�r�sit func�iile preo�e�ti, 
ocupând alte civile, sub fel de fel de pretexte, ba c� 
e salarul mic, ba c� au renun�at la p�mânt �i altele. 
Adev�rul e unul singur: ei nu voiau s� colaboreze cu 
ortodoxia, în care vedeau ac�iunea Guvernului �i mai 
ales in� uen�a bisericii ortodoxe ruse.

II.) Dovezi concrete c� ac�iunea clandestin� este 
dirijat� de Stan – Maxim – Pintea

 Din cele ar�tate la teza pus� înainte de mas�, 
a rezultat c� la Oradea exist� o ac�iune clandestin� gr. 
cat. Sigur c� aceast� ac�iune este dirijat� de cineva �i 
cum la Oradea cei mai de seam� bisericani sunt: Stan 
– Maxim – Pintea, ac�iunea nu poate �  dirijat� decât 
de ei. Dovezi:

a.) Dup� na�ionalizarea Seminarului în toamna 
anului 1948, p�r. Pintea �i T�m�ian, au transportat 
toat� mobila �i lucrurile p�r. Stan – ce se a� a închis – 
la cumnata lui v�d. Maria Stan, care st�tea visavis de 
Seminar cu o sor� a ei, cu tat�l s�u �i cu copii.

b.) În aceea�i curte s-a mutat �i p�r. Pintea la 
sora lui m�ritat� cu controlorul � nanciar Gh. Bunda 
de la Circa III Fin. Oradea, la care st�tea �i mama lor.

c.) În aceast� curte, � ecare din cei doi preo�i, 
f�ceau zilnic liturghie gr. cat., iar pentru slujbele fami-
liare serveau reciproc. Astfel când la începutul anului 
1949 moare mama p�r. Pintea ea este prohodit� întâi 
de p�r. Stan acas� �i numai dup� aceea trupul dece-
datei este transportat la cimitir �i prohodit �i acolo de 
preotul o� cial. P�r. Pintea mai are un frate care a fost 
preot la Cheniz, jud. S�laj. Când s-a f�cut uni� carea 
l-a sf�tuit s� p�r�seasc� preo�ia �i s-a f�cut profesor la 
ciclul II chiar la Cheniz.

d.) În momentul când ei au observat c� lumea 
din afar� a observat slujbele lor, atunci s-au desp�r-
�it. Astfel p�r. Pintea s-a mutat undeva pe Râtul Co-
mandantului la un controlor de tramvaie cu numele 
B�liban Florian, continuând a face slujbe acolo. Tot 
de acolo a urmat un curs de contabilitate normat� �i a 
intrat apoi contabil la o cooperativ�.

e.) P�r. Virgil Maxim locuia la început dup� ie�i-
rea din Seminar pe str. Prof. Dr. C. I. Parhon, parc� pe 
la nr. 10. Cum strada aceasta este destul de circulat� 
�i slujbele deranjate, f�cea la început slujbe pe la di-
ferite case din fosta lui parohie: Oradea – Gr�dini (ce 
se întinde peste gara mare spre Episcopia Bihor). Des-
pre aceste slujbe mi-a spus �i prof. Traian Blajovici, 
de la �coala Muncitoreasc� de doi ani din Oradea. În 
momentul când aceste slujbe nu le-a mai putut face în 
fosta parohie s-a mutat �i cu locuin�a tot pe Râtul Co-
mandantului într-o cas� izolat� undeva pe str. Marti-
rilor �i Deporta�ilor Evrei, la un oarecare Vlad, fost 
notar, mai apoi comerciant de lemne la Oradea �i care 
are un copil, ce i-a fost elev lui Maxim, �i care dup� ce 
a terminat liceul în 1947 a plecat la Paris, de unde nu 
s-a mai reîntors �i de unde scrie, corespondând  regulat 
cu p�rin�ii �i cu p�r. Maxim.

Aceste sunt cele câteva dovezi din care eu con-
chid c� ac�iunea clandestin� este dirijat� de cei trei �i 
din motive logice: nici unul din ei n-a semnat adeziunea 
la ortodoxie, probabil c� nici nu li s-a cerut; to�i trei 
sunt preo�i celibi, cu studiile f�cute la Roma, deci sunt 
mari catolici; to�i trei au avut posturi de r�spundere în 
biserica catolic� din Oradea �i to�i trei s-au bucurat de 
mult� simpatie �i popularitate între credincio�i.

Oradea, 11 mai 1951  

prof. Vasile  

Inten�iile apostolatului 
rug�ciunii pentru anul 2009

IULIE-AUGUST

Inten�ia general�
Pentru ca �i cre�tinii din Orientul Mijlociu s�-�i 

poat� tr�i credin�a în deplin� libertate �i s� � e instru-
mente de reconciliere �i de pace. 

Inten�ia misionar� 
Pentru ca Biserica s� � e embrion �i nucleu al 

unei omeniri reconciliate �i reunite în unica familie a 
lui Dumnezeu, datorit� m�rturiei tuturor credincio�ilor 
în � ecare �ar� din lume. 

Inten�ia general� 
Pentru ca opinia public� s� resimt� mai mult pro-

blema milioanelor de evacua�i �i refugia�i �i s� se g�seasc� 
solu�ii concrete pentru situa�ia lor care adesea este tragic�. 

Inten�ia misionar� 
Pentru ca acelor cre�tini care sunt discrimina�i �i 

persecuta�i nu în pu�ine ��ri, din cauza numelui lui Cris-
tos ,s� le � e recunoscute drepturile omului, egalitatea �i 
libertatea religioas�, astfel încât s� poat� tr�i �i profesa 
liber credin�a proprie. 
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Pelerinaj Marian la Lourdes �i Fatima
În perioada 12-31 mai, împreun� cu un grup de 

31 de pelerini, am petrecut luna dedicat� Maicii Dom-
nului acolo unde ea s-a prezentat umanit��ii ca �i „ima-
culata concep�iune” �i protectoare împotriva violen�ei 
�i a r�ului rezultat din p�catele noastre, la Lourdes �i 
la Fatima. De fapt itinerarul nostru a fost cu mult mai 
complet �i a avut nu doar un caracter strict spiritual, ci �i cultural.

Cu ajutorul Preacuratei ne-am rugat în sanc-
tuarele mariane amintite dar �i în locuri înc�rcate de 
spiritualitate precum Strasbourg, Paris, Barcelona, Li-
sabona, Sevilia, Granada, Padova, Assisi, San Giovani 
Rotondo, Monte Casino, Montserat, Cascia,Vene�ia �i 
nu în ultimul rând centrul cre�tin�t��ii catolice, eterna 
cetate Roma. În mod spiritual ne-am întâlnit cu Bu-
nul Dumnezeu prin s� n�ii s�i precum apostolii Luca �i 
Marcu, prin Padre Pio, Benedict, Scolastica, Francisc,  
Anton de Padova, Rita, Clara de Asisi nume cu r�su-
net în spiritualitatea noastr� dar �i Ambogast, Ecaterina 
Laboure…

Universalitatea Bisericii care a organizat acest 
pelerinaj a fost dat� �i de componen�a grupului astfel 
au fost credincio�i greco-catolici, romano-catolici �i 
ortodoc�i, români �i maghiari care s-au rugat împreun� 
�i l-au sl�vit pe Bunul Dumnezeu cu pricesnele �i starea 
lor de su� et. Au fost încerc�ri dar �i momente de har, 
în care � ecare dintre noi am putut s� ne apropiem mai 
mult de Creatorul.

S-a propus grupului s� l�s�m în grija Maicii 
Domnului neajunsurile, problemele �i toate gândurile 
care ne tulbur� �i pun o barier� între noi �i El. Unii 
dintre noi am reu�it în mod impecabil acest lucru, al�ii 
nu au vrut sau nu au putut, dar prin faptul c� am fost 
�i ne-am rugat împreun� în aceste trei s�pt�mâni � eca-
re dintre noi în mod direct sau indirect prin aproapele, 
poate cel din alt� biseric�, am câ�tigat ceva pentru su-
� et. Am avut pelerini cu nevoi speciale, grav bolnavi 
una dintre ele având nevoie de înso�itor, a c�ror stare 
de s�n�tate s-a îmbun�t��it sim�itor. Cu un cuvânt l-am 
c�utat pe Domnul �i chiar dac� nu putem a� rma c� l-am 
g�sit, deoarece nu avem înc� o certitudine pentru asta, 
am mai f�cut un pas spre El.

M-a tulburat remarca f�cut� de un participant 
ortodox la acest pelerinaj: „De ce p�rinte nu se pot în-
�elege �i iubi, a�a cum suntem noi cei din acest grup, 
credincio�ii bisericilor noastre (Greco-Catolic� �i Or-
todox�) �i mai ales preo�ii �i ierarhii lor? De ce nu se 
roag� �i nu sunt împreun� a�a cum noi suntem? Eu cu 
so�ia mea tr�iesc de peste 50 de ani, ea este greco-ca-
tolic� iar eu ortodox, � ecare dintre noi suntem în corul 
bisericilor noastre �i � ecare când ne întoarcem acas� 
de la Sfânta Biseric� aducem pentru cel�lalt �i pentru 
familia noastr� ceea ce ne d�ruie�te mai sublim �i mai 
bun Isus în Sfânta Liturghie. El este iubire! �i pe mine 
nu m� va putea niciodat� opri decizia unui sinod de a 

m� ruga cu so�ia mea, de a-mi tr�i cu ea credin�a…” 
Întrebarea pe mine m-a mi�cat profund. R�spunsul dat 
de mine a fost conform concep�iei mele de via�� privind 
rela�ia cu credincio�ii altor biserici – respect principiul 
de baz� al cre�tin�t��ii, iubirea necondi�ionat� fa�� de 
oamenii crea�i de Bunul Dumnezeu, care cu to�ii sunt 
poten�iali s� n�i. Al dumneavoastr� care este…?

L-am c�utat pe Domnul în acest pelerinaj, „am 
vorbit” cu El, ne-am închinat Lui, cu un cuvânt am tr�it 
mai bine prin El �i cu El. „Ce bine-i când fra�ii sunt 
împreun�”, noi vom r�mâne mereu împreun� �i ne vom 
ruga unii pentru al�ii pân� când, poate din nou, vom �  
mai aproape unii de al�ii împreun� cu El.

Pr. Ioan Sorin CR�CIUN
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Simpozion Corneliu Coposu a Bobota
Sâmb�t�, 6 iunie 2009, a avut loc în localitatea 

Bobota un simpozion dedicat marelui om politic Cor-
neliu Coposu, la împlinirea a 95 de ani de la na�terea sa.

Comunitatea greco-catolic� din localitate a dorit 
cu st�ruin�� realizarea acestui eveniment, considerând 
o datorie moral� în a face cunoscut� tinerelor genera-
�ii activitatea deosebit� a Seniorului în lupta sa pentru 
propov�duirea adev�rului, a drept��ii �i nu în ultimul 
rând a principiilor morale cre�tine. Trebuie men�ionat 
faptul c� Corneliu Coposu a fost � u de prototopop gre-
co-catolic �i a primit tainele �i bazele credin�ei cre�tine 
sub cupola Bisericii Greco-Catolice, sub îndrumarea 
atent� a p�rin�ilor ce i-au oferit o educa�ie aleas�.

La eveniment au participat reprezentan�i ai au-
torit��ilor locale, jude�ene, ecleziale �i politice, oameni 
de pres�, iar din rândul celor ce au sus�inut lucr�ri în 
cadrul simpozionului amintim profesori de istorie, muzeo-
grafi �i oameni care l-au cunoscut personal pe Corneliu Coposu.

Programul s-a desf��urat în localitatea Bobota, 
în sala c�minului cultural din localitate �i a început cu 
celebrarea S� ntei Liturghii de c�tre Vicarul Foraneu al 
Silvaniei, pr. Gheorghe �urca�, în comuniune cu preo�i 
din Eparhia de Oradea �i Maramure�, un num�r impre-
sionant de credincio�i veni�i din diferite parohii �i nu în 
ultimul rând, Corul „Te Laudamus” din parohia „Sfân-
ta Treime”, �imleu. La încheierea S� ntei Liturghii a 
urmat un parastas la bustul ridicat în centrul satului, 
celebrat de PSS Virgil Bercea, episcop de Oradea.

Dup� o mic� agap�, simpozionul a început cu 
prelegerea PSS Virgil Bercea, urmat � ind apoi de c�-
tre dr. Liviu Gârbea (Zal�u), prof. Ioan Lupa (Zal�u), 
Sorin Cosma - fost pre�edinte al Consiliului Jude�ean 
S�laj, Radu Sârbu - fost ministru, prof. dr. Cornel Grad 
(Zal�u), Andreea Vass - consilier al primului ministru, 
Valer Hosu (Cluj-Napoca), Ionel Penea - fost director 
al Arhivelor Statului (Zal�u), pr. Ciprian Robotin, Mar-

cela Moldovan (Zal�u), prof. dr. Ioan Pu�ca�, pr. Simi-
on M�rie� - protopop de Supur.

Expunerile prezentate au f�cut cunoscut� perso-
nalitatea marcant� a neamului nostru, Corneliu Coposu, 
�i lupta sa pentru neam �i �ar�. În încheiere cei prezen�i 
au vizitat Centrul cultural �incai-Coposu din localitate.

Ne-am reîntors la casele noastre cu convingerea 
c� am împlinit un scop nobil, acela de �  prezen�i la 
omagierea lui Corneliu Coposu �i a-l face cunoscut lu-
mii �i celor tineri pe cel ce a suferit, a r�bdat �i a crezut 
cu adev�rat în principiile moral cre�tine, în adev�r, în 
dreptate �i în iubirea de neam �i �ar�.

Singur�tatea, lipsa de libertate �i dep�rtarea de 
cei dragi i-a descoperit Seniorului setea de a scrie. Una 
dintre celebrele sale scrieri este poezia „Ruga”, scris� 
în timpul deten�iei, care este �i azi zugr�vit� pe unul 
dintre tavanele închisorii de la Sighet. „Cerne, Doam-
ne, lini�tea uit�rii,/ Peste nesfâr�ita suferin��. / Sam�n� 
întinderi de credin��/ Peste nesfâr�ita suferin��./ R�s�-
de�te dragostea �i crinul/ În ogorul n�p�dit de ur�,/ �i 
a�terne peste mun�i de zgur�,/ Lini�tea, iertarea �i seninul.”

Pr. George CHI�

În zilele de 14 �i 15 mai 2009, a avut loc la Fa-
cultatea de Teologie Greco-Catolic�, Departamentul 
Oradea, în Seminarul Teologic Greco-Catolic din Ora-
dea, în Aula Magna, o conferin�� cu trei teme în dome-
niul eticii �i înv���turii sociale catolice. 

Conferin�ele au fost �inute de doamna profesor 
universitar dr. Ingeborg Gerda Gabriel. Au fost prezen-
tate trei teme:
1) Bazele eticii sociale catolice conform documentului 
Gaudium et spes
2) Fundamentele biblico-teologice ale eticii sociale catolice
3) Europa, solidaritatea �i rolul Bisericilor în Europa

Dup� � ecare conferin�� au avut loc discu�ii �i 
s-au pus întreb�ri. A participat �i p�rintele episcop-de-
can dr. Virgil Bercea. 

Etica �i înv���tura social� catolic�

Conferin�ele au reprezentat o îmbog��ire esen-
�ial� pentru facultatea noastr�. Au ie�it în eviden�� im-
portan�a Bisericilor în epoca actual�, în ceea ce prive�te 
problemele sociale, dreptatea, egalitatea, pacea, moralitatea.

Eugen CLINTOC
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 De când s-a pr�znuit cea mai grandioas� învin-
gere ce s-a repurtat cândva: învingerea luminei asupra 
întunericului, a vie�ii asupra mor�ii – patruzeci de zile 
pline de mâng�iere �i sfânt� bucurie s-au scurs ca �i un 
vis de o clip� l�sând aprins� în su� ete candela n�d�j-
duirii în Mâng�ietorul ce va s� vin�. Cel „ce s-a  n�scut 
din Tat�l mai nainte de to�i vecii”, s-a întors în casa 
Tat�lui s�u, unde, „sunt multe l�ca�uri”, ca s� g�teasc� 
acolo loc pentrun to�i aceia care au primit �i vor primi 
cuvântul adev�rului, a c�rui chez��ie va �   f�g�duin�a 
Tat�lui, Mâng�ietorul ce-l va trimite Tat�l în numele 
Fiului, care va r�mâne în veac cu cei ce-l cunosc �i îl 
primesc pe el; Spiritul adev�rului, care va m�rturisi de 
adev�r înv��ând �i aducând aminte toate câte a înv��at 
Isus. (Ioan 14, 26 ).

Triumful adev�rului fu pecetluit cu o nou� mi-
nune : venirea Spiritului Sfânt. Spiritul în�elegerii �i al 
adev�rului, la zece zile dup� în�l�are, lumin� mintea 
celor neîn�eleg�tori ca s� priceap� adev�rul din gura lui 
Petru �i a celor unsprezece (Fapt. 2, 14 )

Statornicia în credin�� r�mas� nou� din str�mo�i, 
cu inima smerit� �i n�dejde tare, �i noi, care am pr�z-
nuit pogorârea Spiritului Sfânt, îl rug�m pe Tat�l, ca 
precum „ad�uga la biseric� în toate zilele pe cei ce se 
mântuiau” (Fapt. 2, 47), a�a s� ne adune �i pe noi pe 
to�i în una sfânt� catolic� �i apostolic� Biseric�; �i, ca �i 
celor trei mii de su� ete, s� d�ruiasc� gândurilor noastre 
Spiritul în�elepciunii sale nepriceperii noastre �i spiri-
tul în�elegerii.

De Rusalii se fac procesiuni pentru s� n�irea 
holdelor, unde se cere îndurarea �i ocrotirea Sfântu-

S� n�irea holdelor la Curtuiu�eni, de Rusalii

lui Spirit asupra planta�iunilor.
O Spirite Sfinte, oaspete dulce al sufletului 

meu, r�mâi pururea cu mine �i f�-m� s� r�mân �i 
eu cu Tine!

Pr. Cervid ALEXANDRU

Simpozionul Na�ional „Înv���mântul confesional actual, provoc�ri �i perspective”
În data de 1 iunie 2009 a avut loc la Liceul Teo-

logic Greco-Catolic din Oradea Simpozionul Na�ional 
„Înv���mântul confesional actual, provoc�ri �i per-
spective”. Organizatorii evenimentului au fost Comisia 
Sinodal� pentru Educa�ie Catolic� din cadrul Sinodu-
lui Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, 
Inspectoratul �colar Jude�ean Bihor, Casa Corpului 
Didactic a Jude�ului Bihor �i Liceul Teologic Greco-
Catolic Oradea. La manifest�ri au participat �i repre-
zentan�i ai autorit��ilor locale, precum �i ai institu�iilor 
culturale bihorene. Lucr�rile au fost deschise de cuvân-
tul Preas� n�itului Virgil Bercea, Pre�edintele Comisiei 
Sinodale pentru Educa�ie Catolic�, care a eviden�iat ro-
lul înv���mântului confesional în actualul context so-
cio-politic european �i dorin�a Bisericii Greco-Catolice 
de a continua �i dezvolta tradi�ia acestui înv���mânt. A 
urmat cuvântul unuia dintre elevii din anul 1948, prof. 
dr. Ioan Chira care a f�cut un emo�ionant arc peste timp 
referitor la înv���mântul greco-catolic din episcopia de 
Oradea, �i evolu�ia lui de-a lungul timpului. Partici-
pan�ii au sus�inut o serie de lucr�ri în cadrul a dou� 
sec�iuni, istorie religie, moderat� de inspectorul �colar 
Florin Negru�iu, �i educa�ie, moderat� de d-na prof. 

Mure�an Rodica 
Elena. În cadrul 
celor dou� sec�iuni 
au fost prezentate 
referate de un în-
alt nivel �tiin�i� c, 
acestea urmând s� 
� e publicate în-
tr-un volum. Între 
lucr�rile prezentate 
amintim doar câteva, �i anume cele sus�inute de conf. 
univ. dr. Constantin M�lina�, „O carte didactic� de la 
1785 în biblioteca lui Ioan Corneli”, conf. univ. dr. 
Corneliu Cr�ciun, „Contribu�ii la istoricul �colilor con-
fesionale”, înv. Musca� Ana, „Dimensiunea moral� a 
educa�iei religioase, premis� a succesului �colar”, prof. 
Beke Csaba, „Comentarii pe marginea manualelor de 
religie romano-catolic� (sec�ia maghiar�) în înv���mân-
tul liceal”. La încheierea lucr�rilor, Preas� n�itul Virgil 
a mul�umit tuturor participan�ilor �i i-a felicitat pentru 
efortul depus �i pentru calitatea deosebit� a lucr�rilor 
prezentate.

Biroul de pres�
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Vineri, 19 iunie 2009, a avut loc la Oradea des-
chiderea anului sacerdotal 2009-2010. Evenimentul a 
debutat cu o procesiune de la Liceul Teologic Greco-
Catolic la Catedrala „Sfântul Nicolae”. A urmat vecer-
nia, dup� care Preas� n�itul Virgil Bercea a rostit un cu-
vânt de înv���tur� cu ocazia deschiderii anului sacerdotal.

Referindu-se la importan�a acordat� preo�ilor, 
Preas� n�ia Sa a spus: „Fidelitatea lui Cristos, Fidelita-
tea preotului”. Acesta este moto-ul pentru anul sacer-
dotal pe care Sfântul P�rinte Papa Benedict îl deschide 
ast�zi pentru întreaga Biseric� Catolic�. În comuniune 
cu Sfântul P�rinte, noi, aici la Oradea deschidem acest 
an sacerdotal 2009-2010. Coincide acest an sacerdotal 
cu împlinirea a 150 de ani de la „na�terea la ceruri” a 
Sfântului Ioan Maria Vianney. Papa Benedict al XVI-
lea a pus acest an sub obl�duirea Sfântului Ioan Ma-
ria Vianney”. În continuare, prezentând principalele 
obiective ale anului sacerdotal, Preas� n�ia Sa a preci-
zat: „obiectivele sunt favorizarea vie�ii spirituale a pre-
o�ilor, înt�rirea � delit��ii preo�ilor fa�� de Hristos �i fa�� 
de Biseric�, redescoperirea importan�ei �i rolului mi-
siunii preo�ilor, a preotului în lume. În�elegem c� este 
vorba de un an în care este acordat� aten�ie sporit� pre-
o�ilor”. Cuvintele Sfântului Ioan Maria Vianney sunt 
gr�itoare în acest sens: „O, cât de mare este preotul, 
dac� el ar în�elege ar muri. F�r� preo�i nu-l putem avea 
pe Domnul. Dup� Dumnezeu, preotul este totul”.

Vorbind despre s� n�enia preotului, Preas� n�itul 
Virgil a men�ionat: „În ce const� s� n�enia preotului? 
S� n�enia preotului st� în primul rând în s� n�enia lui 
Isus Hristos �i a Bisericii. Preotul este sfânt în Biseri-
c� �i pentru Biseric�. Preotul trebuie s� � e în serviciul 
adev�rului, al carit��ii �i al p�cii. Preotul este chemat 
s�-�i redescopere spiritualitatea �i misiunea în � ecare zi”.

Dup� cuvântul de înv���tur�, Preas� n�ia Sa Vir-

Deschiderea Anului Sacerdotal 2009-2010 la Oradea

gil Bercea, a acordat unor preo�i mai vârstnici cu me-
rite deosebite crucea eparhial�. Aceast� cruce îl are pe 
avers pe Sfântul Nicolae, iar pe revers inscrip�ia: Epar-
hia Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, Oradea, 
Omnia in Caritate. Preo�ii care au primit crucea epar-
hial� sunt: pr. Ioan Erdeli, pr. Ioan David, pr. Paul Teg-
ze�, pr. Traian Sfura, pr. Teodor Druma, pr. Constantin 
Roman, pr. protopop Gheorghe �urca� �i pr. Gra�ian 
Demian. Totodat�, pr. Dragomir Iosif a fost ridicat la 
rangul de protopop onorar. Al�turi de preo�i au mai pri-
mit crucea eparhial� �i diplome un grup de credincio�i. 
Între ace�tia îi men�ion�m pe: Nicoar� Gavril, Filip 
Gheorghe, B�la� Otilia, Ardelean Cornel, Sarca Victor, 
Laz�r Aurel, Guia� Cornel, Vancea Adrian, Sateanu 
Miori�a, Marge Ionel, Bologan Gheorghe, Oros Ghe-
orghe, Munteanu Ioan, Oros Nicolae, Maghiar Sabin, 
Van� Victor, Ieremi Iosif, Duma Floare, Lasl�u Traian, 
Buboi Gavril, Pu�ca� Tiberiu, Pa�ca Lucia, Bon�e Pe-
tru, Maxim Petru, D�r�b�nean Ioan, Borda� Vasile.

În încheiere preas� n�itul Virgil a mul�umit tutu-
ror participan�ilor dorindu-le haruri �i binecuvânt�ri de 
la Dumnezeu.

Biroul de pres�

Miercuri 17 iunie 2009, Facultatea de Teologie 
Greco-Catolic� din Oradea a fost gazda lans�rii a dou� 
c�r�i de istorie bisericeasc�: „Secven�e de istorie eclezi-
astic�. Studii privind istoria Eparhiei Române Unite cu 
Roma de Oradea-Mare”, Oradea, Editura Universit��ii 
din Oradea, 2009, de Silviu Sana, �i „Iosif Papp-Szi-
lágyi, Scurt� istorie a credin�ei românilor din S� ntele 
C�r�i �i adev�rate documente, transliterare �i studii”, 
Oradea, Editura Universit��ii din Oradea, 2009, de Pr. 
Adrian-Vasile Podar.

Cele dou� volume, prezentate de prof. univ. dr. 
Blaga Mihoc �i Pr. Lect. Univ. dr. Alexandru Buzalic, 
apreciate pozitiv de referen�i �i de c�tre cei prezen�i, 
se înscriu în linia istoriogra� ei greco-catolice post-de-
cembriste, perspectiva intelectual� a celor doi cercet�-
tori � ind în m�sur� s� ofere detalii despre via�a institu-
�iei eclezistice greco-catolice or�dene, dar �i o istorie a 

unirii românilor, a�a cum a fost prezentat� de episcopul 
Papp-Szilágyi, la jum�tatea secolului al XIX-lea. La 
� nalul evenimentului editorial, Preas� n�ia Sa, Virgil 
Bercea a l�udat efortul intelectual al celor doi cercet�-
tori, subliniind c� e nevoie de restituirea documentat� 
a istoriei Bisericii greco-catolice tocmai pentru a putea 
cunoa�te mai bine drumul � resc pe care aceast� insti-
tu�ie l-a f�cut pentru promovarea valorilor culturale �i 
spirituale în mijlocul românilor.

Biroul de pres�

Lansare de carte



20 VESTITORUL

1,5 Lei

Întâlnirea eparhial� a copiilor - Oradea 2009
O diminea�� r�coroas�, p�rea c� vrea s� încurce 

planurile organizatorilor Întâlnirii eparhiale a copiilor 
de la Oradea, care a avut loc sâmb�t�, 30 mai 2009 
în curtea liceului Don Orione. Îns�, dup� Sfânta Li-
turghie, care a dat startul activit��ilor,  am z�rit câ-
teva raze timide de soare, care ne-au anun�at c� pu-
tem continua afar�, exact cum ne-am propus. Printre 
protopopiatele care au participat la întâlnire, amintim 
�imleul Silvaniei, Zal�u, Beiu�, Holod, Ier, Mar-
ghita �i Oradea. 

Dup� primirea participan�ilor, am luat parte 
la Sfânta Liturghie, celebrat� de PSS Virgil Bercea, 
asistat de preo�ii din protopopiate, precum �i de cei 
din Oradea. Bineîn�eles c� aceasta s-a dovedit a �  o 
adev�rat� prob� de r�bdare pentru num�rul mare de 
copii, aproximativ 500, îns� abilitatea de a comunica 
cu cei mici a Prea S� n�iei Sale a reu�it s� re�in� aten-
�ia acestora. 

La întoarcerea de la biseric�, copii au primit 
pachete de mâncare �i ne-am îndreptat înspre sala de 
sport, unde ne-a fost preg�tit� o surpriz�, în persoana 
lui Alex Cristea, care ne-a încântat auzul cu câteva 
piese interpretate. 

Jocurile preg�tite pentru copii de animatorii 
voluntari de la Oratoriul Maria Imaculata, Colegiul 
Sfânta Familie, Astru �i Don Orione, s-au desf��urat 
sub form� de concurs între participan�ii din proto-
popiate, iar la sfâr�itul întâlnirii au fost premia�i cei 
mai buni. Adev�rata prob� pentru grupuri a fost de 
fapt capacitatea de organizare �i încadrarea operativ� 
în timp, � ec�rui joc i s-au alocat 8 minute, iar unele 
grupuri de copii nu au reu�it s� parcurg� toate probe-
le preg�tite. Îns� toate remu�c�rile au fost uitate la 
adunarea de la sfâr�it, unde invitatul de onoare a fost 
Ovidiu Laz�r, aclamat de to�i cei prezen�i, cu mic �i 
mare. El a fost �i cel care a anun�at marele câ�tig�tor 
al jocurilor, grupul format din copii de la parohiile 
�imleu Silvaniei �i Iaz, condu�i de preo�ii Nicolae 
Bodea �i Pop Vasile. 

Mul�umirile s-au adresat mai ales gazdelor în-
tâlnirii: Comunit��ii Don Orione, p�rintelui Mihai Fe-
chete �i Vicar Florian Gui, dar �i organizatorilor: Bi-
roului Pastoral Oradea, voluntarilor prezen�i �i tuturor 
celor care au acceptat invita�ia la o zi de joc, veselie �i 
cântec. La sfâr�itul zilei, am plecat cu to�ii mul�umi�i 
pentru c� am reu�it s� lu�m parte la aceast� activitate 
�i s� ne punem la dispozi�ia copiilor m�car pentru câ-
teva ore, deoarece consider�m c� ei reprezint� de fapt 
viitorul nostru. 

Adela BULZAN �i Paula GRO�AN 


