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Şi la acest început de An Nou, Săptămâna de rugăciu-
ne pentru a implora de la Domnul darul unităţii ne interpelea-
ză şi ne provoacă pe fi ecare dintre noi. Acest dar îl cerem de 
la Vistiernicul bunătăţilor la fi ecare Sfântă Liturghie: „Unita-
tea credinţei şi împărtăşirea Sfântului Spirit”. Fiindcă unirea 
în credinţă o va desăvârşi împreună lucrarea Treimii celei de 
viaţă făcătoare, Cea care va suscita în profeţii vremurilor ac-
tuale şi viitoare acele atitudini în care „să nu caute nimeni 
numai ale sale, ci fi ecare şi ale altuia; gândul acesta să fi e în 
voi care era şi în Cristos Isus” (Fil, 2, 4-5).

Trăim vremuri tulburi, în continuă mişcare şi evolu-
ţie. Conectaţi în permanenţă, asistăm la schimbări, la răstur-
nări spectaculoase de scenarii pe scena naţională şi interna-
ţională. Toate aceste aspecte ne cheamă la un dialog sincer, 
la o refl ecţie comună şi la găsirea de soluţii viabile, concrete 
şi curajoase: care este contribuţia mea şi a Bisericii mele în 
dialogul cu ceilalţi fraţi creştini? Ce limbaj ar trebui să ad-
optăm pentru ca Evanghelia şi interpretarea acesteia să fi e 
izvor de unitate şi nu de dezbinare pentru creştini? Fiindcă 
„nu pot să-L am pe Cristos numai pentru mine; pot să-I apar-
ţin numai în unire cu toţi cei care au devenit sau vor deveni 
ai Lui. Comuniunea mă trage afară din mine însumi spre El 
şi, în felul acesta, spre unitatea cu toţi creştinii” (Papa emerit 
Benedict al XVI-lea, „Deus caritas est”, nr. 14).

Dialogul ecumenic, mai mult decât orice alt dialog, 
trebuie bazat pe dreptul şi pe obligaţia pe care o are fi ecare 
de a se exprima, evidenţiind ceea ce este propriu , ceea ce 
ne uneşte şi ceea ce ne desparte. Însă expunerea cu claritate 
a propriilor poziţii nu îngrădeşte dialogul, ci dimpotrivă îl 

favorizează, fi indcă suscită pe de o parte emoţia întâlnirii şi 
a cunoaşterii celuilalt, şi pe de altă parte stimulează necesa-
ra purifi care a memoriei şi trăirea reînnoirii inimii şi a vieţii 
conform voinţei Domnului, pentru a ajunge „cu bucurie la 
totala plinătate a gloriei veşnice în Ierusalimul ceresc” („Uni-
tatis Redintegratio”, nr. 3).

Biserica Greco-Catolică crede în unitate şi este în fi -
inţa ei un semn vizibil şi indubitabil al unităţii în credinţă, 
în varietatea expresiilor sale. Catolică şi totodată răsăriteană, 
profund românească şi totodată orientată spre universalitate, 
Biserica Greco-Catolică vădeşte perfecta compatibilitate în-
tre simţirea catolică şi ritul bizantin român, înţeles fi ind ca un 
autentic patrimoniu liturgic, teologic, spiritual şi disciplinar, 
şi care exprimă în mod magistral modul specifi c de trăire şi 
de manifestare a credinţei Bisericii noastre.

Însă orice act de apropiere presupune curajul de a ne 
recunoaşte propriile greşeli, condiţie sine qua non pentru a 
înainta pe un drum al adevărului, al dialogului frăţesc şi al 
împăcării. Şi consider că în acest an celebrativ pentru Patria 
noastră, când ne pregătim să sărbătorim Centenarul Unirii 
din 1918, este necesară mai mult ca oricând o apropiere între 
Biserici. Însă această apropiere nu se poate face decât prin 
adevăr, prin dragoste şi prin iertare. Iar faptul că vom dori să 
purifi căm amintirile dureroase care încă sângerează în trupul 
Bisericilor noastre, nu este altceva decât împlinirea porun-
cii divine, care ne cheamă la a mărturisi marea milostivire şi 
dreptatea veşnică a lui Dumnezeu. Vom fi  reconciliaţi în Isus 
Cristos în măsura în care ne lăsăm atinşi de Mesia, de Mân-
tuitorul lumii, şi în măsura în care înţelegem să iertăm şi noi 
greşiţilor noştri. De aceea, semnul profetic al acestor întâlniri 
de rugăciune indică faptul că unitatea creştinilor se va do-
bândi doar prin rugăciune, dragoste şi adevăr evanghelic, „ca 
lumea să creadă”. De aceea, este nevoie de o reală convertire 
interioară a noastră a tuturor, de trăirea în conformitate cu 
Cuvântul Evangheliei care trebuie să ne unească, şi mai ales 
de rugăciune fi erbinte pentru ca dorul inimii Mântuitorului să 
se împlinească: „toţi să fi e una” (In 17,21).

Suntem chemaţi să purtăm în inima noastră suferinţe-
le şi bucuriile tuturor creştinilor şi ale tuturor celor care caută 
comuniunea cu Preasfânta Treime, arhetipul unităţii Biseri-
cii. Doar în felul acesta, mărturia noastră va fi  una credibilă 
în faţa omului de astăzi şi vom colabora spiritual la edifi carea 
împărăţiei lui Cristos, încredinţaţi fi ind că „Spiritul vine în 
ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum 
trebuie, ci Însuşi Spiritul Se roagă pentru noi cu suspine ne-
grăite” (Rom 8, 26).

Sub privirea şi cu mijlocirea Fecioarei Maria, Maica 
Bisericii, învăţăm de la Ea darul contemplaţiei şi al perse-
verenţei în a cere darul unităţii. De aceea, împreună cu toţi 
martirii Bisericii de pretutindeni, cerem Domnului Puterilor 
acel har „care totdeauna pe cele slabe le vindecă şi cele ce 
lipsesc le împlineşte”.

† Lucian Cardinal Mureşan
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, 

Greco-Catolică

Mesajul PF Cardinal Lucian
 pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor
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 Alocuţiunile Papei Francisc la Rugăciunea Angelus
Botezul arată smerenia lui Isus

11.06.2017
A-l căuta, a-l întâlni și a-l urma pe Isus

 18.06.2017

Traducere: Pr. Mihai PĂTRAȘCU,
www.ITRC.ro

Iubiți frați și surori, bună ziua!
Sărbătoarea de astăzi a Botezului Domnului înche-

ie timpul Crăciunului și ne invită să ne gândim la Botezul 
nostru. Isus a voit să primească Botezul predicat și admi-
nistrat de Ioan Botezătorul în Iordan. Era vorba despre 
un botez de pocăință: cei care se apropiau de el exprimau 
dorința de a fi  purifi cați de păcate și, cu ajutorul lui Dum-
nezeu, se angajau să înceapă o viață o viață nouă.

Înțelegem așadar marea smerenie a lui Isus, Cel 
care nu avea păcat, stând la rând cu penitenții, amestecat 
printre ei pentru a fi  botezat în apele râului. Câtă smere-
nie are Isus! Și făcând astfel, El a manifestat ceea ce am 
celebrat la Crăciun: disponibilitatea Sa de a se cufunda în 
râul umanității, de a lua asupra Sa lipsurile și slăbiciuni-
le oamenilor, de a împărtăși dorința lor de eliberare și de 
depășire a tot ceea ce îndepărtează de Dumnezeu și face 
străini de frați. Ca la Betleem, și de-a lungul malurilor 
Iordanului, Dumnezeu își menține promisiunea de a lua 
asupra Sa soarta fi inței umane, și Isus este semnul tangibil 
și defi nitiv al acestui lucru. El a avut grijă de noi toți, are 
grijă de noi toți, în viața noastră, în zilele noastre.

Evanghelia de astăzi subliniază că Isus, „îndată ce 
s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul, ca 
un porumbel, coborând spre el” (Mc 1,10). Spiritul Sfânt, 
care a acționat încă de la începutul creației și l-a condus pe 
Moise și poporul în pustiu, acum coboară în plinătate asu-
pra lui Isus pentru a-i da forța de a îndeplini misiunea Sa în 
lume. Spiritul este artizanul Botezului lui Isus și al Bote-
zului nostru. El ne deschide ochii inimii spre adevăr, spre 
tot adevărul. Împinge viața noastră pe cărarea carității. El 
este darul pe care Tatăl l-a oferit fi ecăruia dintre noi în ziua 
Botezului nostru. El, Spiritul, ne transmite duioșia iertării 
divine. Și tot El, Spiritul Sfânt, face să răsune Cuvântul 
revelator al Tatălui: „Tu ești Fiul meu” (v. 11).

Sărbătoarea Botezului lui Isus invită pe fi ecare 
creștin să aniverseze propriul Botez. Eu nu pot să vă pun 
întrebarea dacă vă amintiți de Botezul vostru, pentru că 
majoritatea dintre voi erați copii, ca mine; când eram co-
pii, am fost botezați. Dar vă pun o altă întrebare: voi știți 
data Botezului vostru? Cunoașteți în ce zi ați fost botezați? 
Fiecare să se gândească. Și dacă nu cunoașteți data sau ați 
uitat-o, întorcându-vă acasă, întrebați-o pe mama, pe bu-
nica, pe unchiul, pe mătușa, pe bunicul, pe nașul, pe nașa: 
ce dată? Și data aceea trebuie să o avem mereu în amintire, 
pentru că este o dată de sărbătoare, este data sfi nțirii noas-
tre inițiale, este data în care Tatăl ni l-a dăruit pe Spiritul 
Sfânt care ne determină să mergem, este data marii iertări. 
Nu uitați asta: care este data Botezului meu?

Să invocăm ocrotirea maternă a Mariei Preasfi nte, 
pentru ca toți creștinii să poată înțelege tot mai mult darul 
Botezului și să se angajeze să îl trăiască în mod coerent, 
mărturisind iubirea Tatălui și a Fiului și a Spiritului Sfânt.

Iubiți frați și surori, bună ziua!
Ca în sărbătoarea Epifaniei și în cea a Botezu-

lui lui Isus, și pagina din Evanghelia de astăzi (cf. In 
1,35-42) propune tema manifestării Domnului. De data 
aceasta Ioan Botezătorul este cel care îl indică discipo-
lilor Săi ca „Mielul lui Dumnezeu” (v. 36), invitându-i 
astfel să îl urmeze pe El. Și așa este pentru noi: cel 
pe care l-am contemplat în misterul Crăciunului, acum 
suntem chemați să îl urmăm în viața zilnică. Așadar, 
Evanghelia de astăzi ne introduce perfect în timpul li-
turgic de peste an, un timp care folosește la însufl ețirea 
și verifi carea drumului nostru de credință în viața 
obișnuită, într-o dinamică ce se mișcă între epifanie și 
urmare, între manifestare și vocație.

Relatarea din Evanghelie arată caracteristicile 
esențiale ale itinerarului de credință. Există un itine-
rar de credință, și acesta este itinerarul discipolilor din 
toate timpurile, și al nostru, pornind de la întrebarea pe 
care Isus o adresează celor doi care, stimulați de Ioan 
Botezătorul, încep să îl urmeze: „Ce căutați?” (v. 38). 
Este aceeași întrebare pe care, în dimineața de Paște, 
Cel Înviat o va adresa Mariei Magdalena: „Femeie, pe 
cine cauți?” (Ioan 20,15). Fiecare dintre noi, ca fi ință 
umană, este în căutare: căutare de fericire, căutare de 
iubire, de viață bună și deplină. Dumnezeul Tatăl ne-a 
dat toate acestea în Fiul său Isus.

În această căutare este fundamental rolul unui 
adevărat martor, al unei persoane care cea dintâi a par-
curs drumul și l-a întâlnit pe Domnul. În Evanghelie, 
Ioan Botezătorul este acest martor. Pentru aceasta poa-
te să îi orienteze pe discipoli spre Isus, care îi implică 
într-o nouă experiență spunând: „Veniți și vedeți” (v. 
39). Și acei doi nu vor mai putea uita frumusețea ace-
lei întâlniri, până acolo încât evanghelistul notează și 
ora: „Era la ceasul al zecelea” (ibid.). Numai o întâl-
nire personală cu Isus generează un drum de credință 
și de ucenicie. Am putea să avem atâtea experiențe, să 
realizăm multe lucruri, să stabilim raporturi cu atâtea 
persoane, dar numai întâlnirea cu Isus, în acea oră pe 
care Dumnezeu o cunoaște, poate să dea sens deplin 
vieții noastre și să facă rodnice proiectele noastre și 
inițiativele noastre. (...)

A-l căuta pe Isus, a-l întâlni pe Isus, a-l urma pe 
Isus: acesta este drumul. A-l căuta pe Isus, a-l întâlni 
pe Isus, a-l urma pe Isus. Fecioara Maria să ne susțină 
în această propunere de a-l urma pe Isus, de a merge și 
a rămâne acolo unde locuiește El, pentru a asculta cu-
vântul Său de viață, pentru a adera la El care ia asupra 
Sa păcatul lumii, pentru a regăsi în El speranță și elan 
spiritual.
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Congresul Naţional al Asociaţiei Profesorilor Catolici din Italia

Al XXI-lea Congres Naţional al Asociaţiei Pro-
fesorilor Catolici din Italia (AIMC) a a vut loc la Roma, 
în perioada 3-5 ianuarie 2018.

La iniţiativa Biroului Pastoral, prin bunăvoinţa 
pr. Paul Popa, la congres au participat, alături de aces-
ta, în calitate de invitaţi, doamna prof. Antonia Mo-
nica Nica, director al Liceului Greco-Catolic „ Iuliu 
Maniu”, doamna Ana Popa, psiholog şcolar şi doamna 
prof. Cornelia Vesea. Delegaţia noastră a fost primită 
cu căldură şi a participat cu interes la lucrările congre-
sului. Fiecare zi a început cu o liturghie, bun prilej pen-
tru examinarea conştiinţei. 

În cea de-a treia zi, 5 ianuarie, am benefi ciat de 
participarea la audienţa generală organizată de Sfântul 
Părinte. Timpul petrecut în îmbrăţişarea coloanelor ce 
străjuiesc piaţa San Pietro, aşteptând intrarea în sala 
de audienţe, a fost din plin răsplătit când, împreună 
cu cei 400 de profesori, l-am putut vedea şi auzi pe 
Sanctitatea Sa. 

De o deosebită încărcătură emoţională a fost mo-
mentul atingerii mâinii Sfântului Părinte şi primirea bi-
necuvântării. A fost o experienţă unică şi ne-am întors 
acasă cu sufl etele pline de bucurie şi cu intenţia de-a 
urma sfaturile Sfântului Părinte: să formăm tineri des-
chişi la realitatea înconjurătoare, să accentuăm relaţia 
şcoală-familie şi să sădim în sufl etele tinerelor vlăstare 
respectul şi responsabilitatea pentru o ecologie integrală.

Cornelia VESEA
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(continuare în pag. 6)

* Este mişcarea care tinde la unitatea creştinilor 
şi care cuprinde „activităţile şi iniţiativele suscitate şi or-
ganizate, în funcţie de diferitele necesităţi ale Bisericii şi 
după împrejurări, în favoarea unităţii creştinilor” (UR 4). 

Căutarea unităţii creştinilor este o misiune tot 
mai urgentă a Bisericii Catolice. Ecumenismul - care 
trebuie deosebit de dialogul interreligios - îşi are funda-
mentul în testamentul lăsat nouă de Isus însuşi în ajunul 
morţii sale: „Ut unum sint” (In 17,21). Conciliul al II-
lea din Vatican a descris angajarea în favoarea unităţii 
creştinilor ca una din principalele sale intenţii (UR 1) 
şi ca un impuls al Spiritului Sfânt (UR 1, 4). Papa Ioan 
Paul al II-lea a subliniat de mai multe ori „ireversibili-
tatea alegerii ecumenice” (Ut unum sint, 3). Şi Sfântul 
Părinte Benedict al XVI-lea, încă din primele zile ale 
pontifi catului său, a asigurat că se angajează profund 
pentru reconstituirea unităţii depline şi vizibile a tutu-
ror ucenicilor lui Cristos. În această misiune, criteriul 
prioritar este unitatea credinţei. 

Punctul de plecare al ecumenismului este Bote-
zul, cel de sosire este celebrarea comună a Euharistiei. 

* Dialogul ecumenic este bazat pe dreptul-obligaţia 
de a exprima fi ecare, cu seninătate şi obiectivitate, propria 
identitate, evidenţiind ceea ce este fi ecare, ceea ce uneşte 
şi ceea ce desparte. A expune cu claritate propriile poziţii 
nu limitează dialogul ecumenic ci-l favorizează. 

Pentru ce există ecumenismul? 
Pentru că, între creştini, există dezbinări, care 

sunt contrare voinţei lui Cristos, care s-a rugat „pen-
tru ca toţi să fi e una” (In 17,21), pentru ca „poporul 
lui Dumnezeu să ajungă cu bucurie la totala plinătate a 
gloriei veşnice, în Ierusalimul ceresc” (UR 3). 

Benedict al XVI-lea afi rmă că creştinii agravea-
ză astăzi dezbinările lor îndeosebi din două motive: 

1) din cauza „aşa-numitelor acţiuni profetice 
întemeiate pe o hermeneutică ce nu e întotdeauna în 
consonanţă cu realitatea din Scriptură şi din Tradiţie. 
Prin urmare, comunităţile renunţă să acţioneze ca un 
corp unit şi preferă în schimb să acţioneze după princi-
piul opţiunilor locale. În acest proces, se pierde în unele 
părţi necesitatea unei koinonia diacronice - comuniu-
nea cu Biserica din toate timpurile - chiar în momentul 
în care lumea a pierdut orientarea şi are nevoie de măr-
turii comune şi convingătoare despre puterea mântui-
toare a Evangheliei”; 

2) mulţi creştini consideră că trebuie „să se ur-
meze propria conştiinţă şi să se aleagă acea comunita-
te care întâlneşte mai bine propriile gusturi personale. 
Rezultatul se poate vedea în proliferarea continuă de 
comunităţi care adesea evită structuri instituţionale şi 
minimalizează importanţa conţinutului doctrinal pentru 
viaţa creştină. Şi în cadrul mişcării ecumenice creştinii 
se pot dovedi îndărătnici de a afi rma rolul doctrinei de 

Ce este ecumenismul?
teamă că acest lucru ar putea mai degrabă să exacerbe-
ze decât să vindece rănile dezbinării” (Discurs, întâl-
nirea ecumenică de la New York în biserica „Sfântul 
Iosif”, 18 aprilie 2008). 

Ce tip de rău provoacă dezbinările dintre creştini? 

* Provoacă diferite tipuri de rău, fi e în interiorul 
Bisericii fi e în exteriorul ei. De fapt: 

- Sunt un scandal care slăbeşte glasul Evangheliei. 
- „Separările dintre creştini împiedică Biserica să 

realizeze deplina catolicitate, ce-i este proprie, în acei 
fi i ai săi care, deşi îi aparţin prin Botez, sunt despăr-
ţiţi de comuniunea deplină cu ea. Mai mult, şi pentru 
Biserică e mai greu să-şi exprime, sub toate aspectele, 
plinătatea catolicităţii în însăşi realitatea vieţii” (UR 4). 

- „Universalitatea proprie a Bisericii, condusă de 
urmaşul lui Petru şi de episcopi în comuniune cu el, 
din cauza dezbinării creştinilor, întâlneşte un obstacol 
pentru realizarea sa deplină în istorie” (Congregaţia 
pentru Doctrina Credinţei, Scrisoarea Communionis 
notio, 17.3). 

* Această non-unitate dintre creştini aduce daună 
gravă şi mărturiei pe care creştinii sunt angajaţi s-o pro-
pună necreştinilor: constituie o contra-mărturie. „Este 
dureros că în această situaţie creştinii pierd parte din râv-
na lor misionară şi evanghelizatoare din cauza dezbinări-
lor care ameninţă viaţa lor internă şi reduc credibilitatea 
lor apostolică” (Consiliul Pontifi cal pentru Promovarea 
Unităţii Creştinilor, Îndreptar pentru aplicarea principi-
ilor şi normelor cu privire la ecumenism, Prezentare). 

De ce trebuie să se facă deosebire între unitatea 
Bisericii şi unitatea creştinilor? 

* Pentru că unitatea Bisericii există deja. Uni-
tatea „pe care Cristos a dăruit-o de la început Bisericii 
sale credem că dăinuie în Biserica Catolică fără a se 
putea pierde şi sperăm că va creşte din zi în zi, până 
la sfârşitul veacurilor” (UR 4). Pentru aceasta noi în 
Crez proclamăm: „Cred într-una... Biserică”, şi această 
Biserică una subzistă în Biserica Catolică (cf. LG 8). 

* Ceea ce lipseşte este unitatea creştinilor. De 
fapt, „în această Biserică unică şi unitară a lui Dum-
nezeu au apărut, încă de la începuturi, anumite sciziuni 
pe care Apostolul le condamnă cu asprime; în secolele 
următoare, s-au ivit dezbinări mai mari, iar comunităţi 
considerabile ca număr s-au despărţit de comuniunea 
deplină a Bisericii Catolice, uneori nu fără vina unor 
oameni de ambele părţi” (UR 3). 

* „Unitatea unicei Biserici, care există deja în Bise-
rica Catolică fără posibilitate de a fi  pierdută, ne garantea-
ză că într-o zi şi unitatea tuturor creştinilor va deveni re-
alitate” (Ioan Paul al II-lea, Discurs, 13 noiembrie 2004). 
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* Şi totuşi creştinii despărţiţi de comuniunea de-
plină cu Biserica Catolică au, deja încă de acum, multe 
elemente în comun cu ea. 

Care sunt elementele pe care Bisericile şi comunităţile 
creştine necatolice le au în comun cu Biserica Catolică? 

* Membrii acestor Biserici şi comunităţi creştine 
necatolice: 

- „îndreptăţiţi prin credinţa primită la Botez, sunt 
încorporaţi lui Cristos şi de aceea poartă pe drept nu-
mele de creştini şi sunt recunoscuţi pe bună dreptate ca 
fraţi în Domnul de către fi ii Bisericii Catolice” (UR 3); 

- au „multe elemente de sfi nţire şi de adevăr, 
cum ar fi  cuvântul scris al lui Dumnezeu, viaţa harului, 
credinţa, speranţa şi iubirea, alte daruri interioare ale 
Spiritului Sfânt şi elemente vizibile” (UR 3). 

* „Spiritul lui Cristos nu refuză să folosească 
aceste Biserici şi comunităţi ecleziale drept mijloace de 
mântuire, a căror valoare derivă din însăşi plinătatea ha-
rului şi a adevărului care a fost încredinţată Bisericii Ca-
tolice. Toate aceste bunuri provin de la Cristos şi conduc 
la el” (UR 3); şi „duc spre unitatea catolică” (LG 8). 

* „Cu aceia care, fi ind botezaţi, poartă numele de 
creştini dar nu mărturisesc întreaga credinţă sau nu păstrează 
unitatea comuniunii sub conducerea urmaşului lui Petru, Bi-
serica se ştie unită din mai multe puncte de vedere” (LG 15). 

* În acelaşi timp Biserica Catolică recunoaşte 
că Bisericile ortodoxe sunt mai apropiate de ea faţă de 
comunităţile creştine necatolice, deoarece există mare 
diferenţă între acestea din urmă şi Bisericile ortodoxe. 

Care este diferenţa dintre Bisericile ortodoxe şi 
comunităţile ecleziale necatolice? 

* Bisericile ortodoxe, născute începând din anul 1054: 
- „au sacramente adevărate şi, mai ales, în pute-

rea succesiunii apostolice, au Preoţia şi Euharistia, prin 
care rămân foarte strâns unite cu noi” (UR 15); 

- deci „o anumită comunicare în cele sfi nte este 
nu numai posibilă, ci chiar de dorit, atunci când există 
împrejurări favorabile, şi cu aprobarea autorităţii bise-
riceşti” (UR 15); 

- merită titlul de „Biserici particulare sau loca-
le”, şi sunt numite „Biserici surori ale Bisericilor parti-
culare catolice” (UR 14); 

- prin celebrarea Euharistiei Domnului în fi ecare din 
aceste Biserici, Biserica lui Dumnezeu este edifi cată şi creşte; 

- au o comuniune cu Biserica Catolică, aşa de 
profundă „încât le lipseşte foarte puţin pentru a ajun-
ge la plinătatea care să autorizeze o celebrare comu-
nă a Euharistiei Domnului” (Paul al VI-lea, Discurs în 
Capela Sixtină cu ocazia celei de-a zecea aniversări a 
ştergerii reciproce a excomunicărilor între Bisericile de 
Roma şi de Constantinopol, 14 decembrie 1975); 

- totuşi nu sunt în comuniune deplină cu Biserica 
Catolică pentru că ele nu sunt în comuniune cu capul 

vizibil al unicei Biserici Catolice care este papa, urmaş 
al lui Petru. Şi acesta nu este un fapt accesoriu, ci unul 
din principiile constitutive interne ale oricărei Biserici 
particulare. De aceea, de vreme ce „comuniunea cu Bi-
serica Catolică, al cărei cap vizibil este episcopul de 
Roma şi urmaş al lui Petru, nu este o oarecare comple-
tare externă Bisericii particulare, ci unul din principii-
le sale constitutive interne, condiţia de Biserică parti-
culară, de care se bucură acele venerabile comunităţi 
creştine, totuşi resimte o carenţă” (Congregaţia pentru 
Doctrina Credinţei, Responsa ad quaestiones, 4). 

* Comunităţile ecleziale necatolice: 
- sunt mai ales cele născute din reforma din seco-

lul al XVI-lea: protestante (inspirate din gândirea şi din 
opera lui Martin Luter: 1483-1546), anglicană (născută 
cu Actul de Supremaţie al regelui Henric al VIII-lea din 
anul 1534)... În afară de acestea, există şi o înmulţire a 
unor denumiri creştine mereu noi, care s-au născut şi se 
nasc în continuare; 

- nu au succesiunea apostolică în sacramentul 
Preoţiei şi de aceea sunt lipsite de un element constitu-
tiv esenţial al faptului de a fi  Biserică; 

- în special din cauza lipsei preoţiei ministeriale, 
nu au păstrat substanţa genuină şi integră a misterului 
euharistic (cf. UR 22); 

- „pentru acest motiv, nu este posibilă, pentru Bi-
serica Catolică, intercomuniunea euharistică cu aceste 
comunităţi” (CBC 1400); 

- totuşi, „amintind la Cina Sfântă moartea şi învi-
erea Domnului, ele mărturisesc că arată viaţa de comuni-
une cu Cristos şi aşteaptă venirea lui în slavă” (UR 22); 

- nu pot, conform doctrinei catolice, să fi e nu-
mite „Biserici” în sens propriu (cf. Congregaţia pentru 
Doctrina Credinţei, Dominus Iesus, 17.2), deoarece nu 
au sacramentele Preoţiei şi Euharistiei; 

- în ele se găsesc totuşi „numeroase elemente de 
sfi nţire şi de adevăr”, „care, fi ind daruri proprii ale Bi-
sericii lui Cristos, duc spre unitatea catolică” (LG 8), ca 
de exemplu Sfânta Scriptură, Botezul, caritatea... 

Care principiu este important în dialogul ecumenic? 
În dialogul ecumenic „este valabil mereu princi-

piul iubirii fraterne şi al căutării înţelegerii şi apropieri-
lor reciproce; dar şi apărarea credinţei poporului nostru, 
confi rmându-l în certitudinea fericită că «unica Christi 
Ecclesia... subsistit in Ecclesia catholica, a succesore Pe-
tri et Episcopis in eius communione gubernata» («unica 
Biserică a lui Cristos... subzistă în Biserica Catolică, con-
dusă de urmaşul lui Petru şi de episcopi în comuniune cu 
el» (LG 8)” (Benedict al XVI-lea, Omilie, 12.05.2007). 

Cum trebuie să fi e înţeleasă afi rmaţia conform căre-
ia Biserica lui Cristos subzistă în Biserica Catolică? 

„Cristos «a constituit pe pământ» o singură Bise-
rică şi a instituit-o ca şi «comunitate vizibilă şi spiritua-
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lă», care de la începuturile sale şi de-a lungul secolelor 
a existat şi va exista mereu, şi numai în ea se găsesc 
toate elementele instituite de Cristos însuşi. «Aceasta 
este Biserica unică a lui Cristos pe care o mărturisim în 
crez una, sfântă, catolică şi apostolică. [...] Această Bi-
serică, orânduită şi organizată în această lume ca socie-
tate, subzistă în Biserica Catolică, cârmuită de urmaşul 
lui Petru şi de episcopii în comuniune cu el». 

În Constituţia dogmatică «Lumen Gentium», la nr. 
8, subzistenţa înseamnă această durabilă continuitate isto-
rică şi permanenţa tuturor elementelor instituite de Cristos 
în Biserica Catolică, în care se găseşte în mod concret Bi-
serica lui Cristos pe acest pământ” (Congregaţia pentru 
Doctrina Credinţei, Responsa ad quaestiones, 2). 

Pentru ce este folosită de Conciliul al II-lea din 
Vatican (LG) expresia subsistit in şi nu verbul est? 

* Cu acest cuvânt subsistit (subzistă), Conciliul: 
- indică identitatea deplină a Bisericii lui Cristos 

cu Biserica Catolică. Deoarece Biserica voită astfel de 
Cristos de fapt continuă să existe (subsistit in) în Bise-
rica Catolică, continuitatea de subzistenţă comportă o 
identitate substanţială de esenţă între Biserica lui Cris-
tos şi Biserica Catolică. De aceea Conciliul a voit să 
înveţe că Biserica lui Isus Cristos ca subiect concret în 
această lume poate să fi e întâlnită în Biserica Catolică; 

- afi rmă că acest cuvânt subzistă „poate să fi e atri-
buit exclusiv numai Bisericii catolice, deoarece se referă 
tocmai la caracteristica unităţii mărturisită în simbolurile 
credinţei (Cred într-una... Biserică)” (Congregaţia pen-
tru Doctrina Credinţei, Responsa ad quaestiones, 2); 

- exprimă singularitatea şi non-multiplicabilita-
tea Bisericii lui Cristos: Biserica lui Cristos este numai 
una şi subzistă, în realitatea istorică, într-un unic su-
biect, care este Biserica Catolică; 

- astfel salvgardează unitatea şi unicitatea Biseri-
cii, care ar dispare dacă s-ar admite că ar putea să existe 
mai multe subzistenţe ale Bisericii întemeiate de Cristos; 

- face să se evite imaginarea Bisericii lui Cristos ca 
„suma - diferenţiată şi într-un fel unitară în acelaşi timp - 
Bisericilor şi comunităţilor ecleziale” sau „să se creadă că 
Biserica lui Cristos astăzi nu mai există în nici un loc şi că, 
de aceea, trebuie să fi e numai obiect de căutare din partea 
tuturor Bisericilor şi comunităţilor” (Congregaţia pentru 
Doctrina Credinţei, Mysterium Ecclesiae, 1). Dacă ar fi  
aşa, unica Biserică a lui Cristos nu ar mai exista ca „una” 
în istorie sau ar exista numai în mod ideal adică in fi eri 
într-o viitoare convergenţă sau reunifi care a diferitelor Bi-
serici surori, dorită şi promovată de dialog; 

- exprimă mai clar că în afara adunării vizibile a 
Bisericii Catolice există „numeroase elemente de sfi nţire 
şi de adevăr”, „care, fi ind daruri proprii ale Bisericii lui 
Cristos, duc spre unitatea catolică” (LG 8). De aceea re-
cunoaşte prezenţa, în comunităţile creştine necatolice ca 
atare, elementelor proprii ale Bisericii lui Cristos. „Prin 
urmare, aceste Biserici şi comunităţi despărţite, deşi so-

cotim că suferă de carenţe, nu sunt nicidecum lipsite de 
semnifi caţie şi de valoare în misterul mântuirii. Duhul 
lui Cristos nu refuză să le folosească drept mijloace de 
mântuire, a căror valoare derivă din însăşi plinătatea ha-
rului şi a adevărului care a fost încredinţată Bisericii ca-
tolice” (UR 3); 

- permite o deschidere mai mare a Bisericii Cato-
lice la cererea specială a ecumenismului de a recunoaşte 
caracter şi dimensiune realmente ecleziale comunităţilor 
creştine care nu sunt în comuniune deplină cu Biserica 
Catolică, din cauza acelor „plura elementa sanctifi cati-
onis et veritatis” (elementelor multiple de sfi nţire şi de 
adevăr) prezente în ele. 

* Deci expresia subsistit armonizează două afi r-
maţii doctrinale: pe de o parte, că Biserica lui Cristos, 
în pofi da dezbinărilor creştinilor, continuă să existe pe 
deplin numai în Biserica Catolică şi, pe de altă parte, 
existenţa de numeroase elemente de sfi nţire şi de adevăr 
în afara adunării sale, adică în Bisericile şi comunităţile 
ecleziale care încă nu sunt în comuniune deplină cu Bi-
serica catolică (Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, 
Responsa ad quaestiones, 3 şi articolul de comentariu). 

Ce trebuie făcut pentru unitatea creştinilor? 
* „Este nevoie de: o înnoire permanentă a Biseri-

cii într-o fi delitate mai mare faţă de vocaţia sa. Această 
înnoire este forţa mişcării spre unitate; 

- convertirea inimii «pentru a trăi mai curat după 
Evanghelie», căci infi delitatea membrilor faţă de darul 
lui Cristos este cauza dezbinărilor; 

- rugăciunea în comun, căci «convertirea inimii 
şi sfi nţenia vieţii, împreună cu rugăciunile individua-
le şi publice pentru unitatea creştinilor trebuie socotite 
sufl etul întregii mişcări ecumenice şi pot fi  numite pe 
drept cuvânt ecumenism spiritual»; 

- cunoaşterea frăţească reciprocă; 
- formarea ecumenică a credincioşilor şi în spe-

cial a preoţilor; 
- dialogul între teologi şi întâlnirile între creştinii 

diferitelor Biserici şi comunităţi; 
- colaborarea între creştini în diferitele domenii 

ale slujirii oamenilor” (CBC, 821). 
* „Ecumenismul adevărat nu există fără converti-

re interioară şi purifi care a memoriei, fără sfi nţenia vieţii 
în conformitate cu Evanghelia, şi mai ales fără o rugă-
ciune intensă şi asiduă care să facă ecou la rugăciunea lui 
Isus” (Ioan Paul al II-lea, Discurs, 13 noiembrie 2004). 

* „Unirea cu Cristos este totodată unirea cu toţi 
cei cărora el li se dăruieşte. Nu pot să-l am pe Cristos 
numai pentru mine; pot să-i aparţin numai în unire cu toţi 
cei care au devenit sau vor deveni ai lui. Comuniunea mă 
trage afară din mine însumi spre el şi, în felul acesta, spre 
unitatea cu toţi creştinii” (Benedict al XVI-lea, Deus ca-
ritas est, nr. 14). 

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu, www,ercis.ro
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Împreună de Crăciun

Ca în fi ecare an, Caritas Eparhial Oradea a oferit 
celor mai nevoiaşi o masă festivă în Ajunul Crăciunu-
lui. La cantina socială din Centrul ”Maria Rosa” ser-
vesc masa, zilnic, 50 de persoane, iar cu ocazia sărbă-
torilor, aceştia, împreună cu prieteni de-ai lor, au fost 
invitaţi să se bucure de un altfel de prânz. Angajaţii 
Caritas împreună cu voluntarii au pregătit, din timp: o 
gustare rece, ciorbă şi sarmale. Masa a fost pregătită 
festiv şi, în această zi au primit în plus cozonac, cafea 
şi un pahar de vin. Portocalele prezente pe masă au fost 
oferite, cu generozitate, de PSS Virgil. Pentru acasă au 
primit un pachet cu sarmale, cârnaţi, o pâine, conserve 
şi un cozonac.

La masă au fost serviţi de către PSS Virgil, epi-
scopul greco-catolic de Oradea, preotul Olimpiu To-
dorean, preşedintele asociaţiei, împreuna cu angajaţi şi 
voluntari ai asociaţiei care, trăind spiritul sărbătorii, au 
ales nu să aştepte daruri, ci să se dăruiască ei altora.

Masa a început cu o rugăciune şi s-a încheiat cu 
un colind şi binecuvântarea PSS Virgil.

Masa specială de sărbătoare a putut fi  pregătită 
cu ajutorul donatorilor şi sponsorilor noştri, cărora le 
mulţumim pe această cale.

CARITAS

Donaţie supe calde - Salad Box
Benefi ciarii cantinei sociale au avut par-

te, vineri, 22 decembrie 2017, de o surpriză 
caldă. Salad Box – Oradea, Republicii, a donat 
50 de supe cremă de legume calde şi, în pre-
zenţa managerului, voluntarii le-au distribuit 
benefi ciarilor.

Ajutorul Salad Box – Oradea, Republi-
cii, a venit într-un moment perfect: benefi ciarii 
au avut parte de o masă delicioasă şi plină de 
vitamine care să îi întărească în sezonul rece 
iar voluntarii au avut un pic mai mult timp 
pentru pregătirea sarmalelor pentru masa de 
Crăciun de a doua zi.

Dorim să mulţumim echipei Salad Box 
– Oradea, Republicii, şi managerului Edina 
Popa pentru donaţie şi ne dorim ca această co-
laborare să continue şi în viitor.

Cristina TODOREAN
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145 de ani de la naşterea lui Vasile Suciu, Arhiepiscop şi 
Mitropolit al Bisericii Greco-Catolice

Vasile Suciu s-a născut la 13 ianuarie 1873 în co-
muna Copăcel, judeţul Făgăraş, într-o familie de ţărani 
fruntaşi. Prima cunoştinţă cu Blajul a făcut-o ca elev 
de liceu, fi ind unul dintre elementele de excepţie ale 
liceului blăjean. Îndeosebi s-a evidenţiat la matematici. 
Rezolva ecuaţii mental. La examenul de maturitate, 
preşedintele comisiei, delegat al Ministerului maghiar 
de învăţământ, profesor la un institut politehnic din 
Budapesta, văzând uşurinţa cu care se descurcă în cele 
mai grele probleme de matematică, l-a invitat să urme-
ze o facultate inginerească la Budapesta, asigurându-
i-se în acest scop o bursă. Dar chemarea spre preoţie 
a fost mai puternică şi a urmat teologia. Reîntors de 
la Roma, după 6 ani de studii, doctor în Teologie, Şe-
matismul arhidiecezan din 1900 îl prezintă ca profe-
sor la Seminarul teologic din Blaj şi prefect de studii, 
profesor de religie la liceul de băieţi şi bibliotecar al 
Bibliotecii arhidiecezane. Din tinereţe şi-a îngrijit fi -
gura cu frumoasa barbă, crescută în voie, tradiţională 
îndrumătorilor de sufl ete româneşti. Intrat în politica 
militantă, ca membru al Partidului Naţional Român, a 
obţinut biruinţe în circumscripţia Vinţul de Jos, jude-
ţul Alba. În anul 1912, fi ind deja canonic, a fost trimis 
la Roma de către mitropolitul Victor Mihali de Apşa, 
unde a petrecut trei săptămâni, înaintând memoriul de 
protest al Bisericii Române Unite şi stăruind pe lângă 
dicasteriile papale pentru a împiedica realizarea înfi in-
ţării episcopiei greco-catolice maghiare a Hajdu-Doro-
ghului. Când mitropolitul ortodox Vasile Mangra, „de 
repudiată amintire” s-a vândut cu totul ungurilor, Vasi-
le Suciu „s-a închis în chilia de anahoret al cărţii lângă 
voluminoasele sale manuscrise de dogmatică fără păsa-
re dacă numele său este sau nu trecut în cartea neagră a 
trădătorilor de ţară alcătuită cu multă grijă de organele 
Ministerului de Interne Ungar”.

În ianuarie 1918, după moartea mitropolitului 
Victor Mihali de Apşa, canonicul dr. Vasile Suciu a fost 
ales vicar general capitualar. În calitate de girant al Arhi-
episcopiei de Alba Iulia şi Făgăraş, cu toate riscurile unei 
slujbe atât de înalte, a primit preşedinţia Consiliului Na-
ţional de la Blaj şi a luat jurământul tuturor subalternilor 
săi. Aceasta s-a întâmplat în catedrala din Blaj, „când 
încă, armatele lui Mackensen se afl au la Bucureşti, şi 
pribegia de la Iaşi nu luase sfârşit”. Primul avion al Ma-
relui Cartier Român a fost trimis de generalul Prezan la 
Blaj, fi indcă aici s-a găsit cel mai sigur loc de aterizare, 
sub scutul gărzii naţionale, al cărei comandant spiritual 
era vicarul Vasile Suciu însuşi. Şi tot aici, în castelul mi-
tropolitan, „s-au conturat pentru întâia dată proporţiile şi 
hotărîrile Adunării Naţionale de la Alba Iulia… în sfatul 
de canonici şi ofi ţeri ai regelui românesc”.

Sinodul electoral mitropolitan, convocat la data 
de 9 mai 1918, pentru completarea scaunului mitro-

politan vacant, l-a desemnat pe primul loc pe vicarul 
general Vasile Suciu, pe locul al doilea fi ind tânărul 
episcop al Gherlei, Iuliu Hossu. Guvernul maghiar s-a 
opus numirii lui Vasile Suciu. De aceea, numirea şi 
confi rmarea lui se vor amâna şi abia la 1 ianuarie 1920 
va fi  hirotonit arhiereu şi instalat în scaunul de Arhiepi-
scop de Alba Iulia şi Făgăraş şi Mitropolit al Bisericii 
Române Unite.

Este primul mitropolit român unit investit de re-
gele României întregite, Ferdinand I, căruia, cu ocazia 
investirii, mitropolitul i-a raportat că porunca dată de la 
Bucureşti întâiului Episcop al Bisericii Române Unite, 
Atanasie Anghel, de către Patriarhul ortodox Dositei al 
Ierusalimului de a săvârşi slujbe bisericeşti numai în 
limba „elinească sau slovinească” a fost călcată, nu a 
fost ţinută şi în Biserica Română Unită s-a slujit numai 
în limba română.

În viaţa particulară mitropolitul Vasile Suciu a 
fost de o austeră modestie şi simplitate. Se spune des-
pre el că s-a mulţumit cu un singur slujitor în întregul 
castel mitropolitan.

Om de vastă cultură teologică, a lăsat cele patru 
volume de teologie dogmatică, două de Teologie dog-
matică fundamentală şi două de Teologie dogmatică 
specială, a căror actualitate are caracter de permanenţă, 
doar stilizarea lingvistică va mai necesita revizuire în 
ediţiile viitoare, pentru a ţine pas cu evoluţia şi perfec-
ţionarea limbii române.

Calitatea de bun gospodar, la fel, i-au eternizat 
numele în istoria Blajului şi a Bisericii Române Unite. 
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A început cu ocrotirea orfanilor de război, înfi inţând 
orfelinatul din Obreja şi atelierele de arte şi meserii din 
Blaj. Urmărea crearea unei clase mijlocii româneşti, 
dar în acelaşi timp, şi bună creştină.

Mitropolitul urmărea în mod deosebit educaţia 
fetelor. În acest scop a înfi inţat la Blaj Congregaţia de 
surori „Sfânta Maria” şi a ridicat Institutul Recunoş-
tinţei, cu liceu de fete, şcoală normală de învăţătoare, 
şcoală comercială superioară de fete, internat în acelaşi 
complex şi, mai târziu, şcoală de menaj. Toate aveau 
scopul refacerii vieţii morale, punând mare nădejde că 
aceste fete, prin educaţie, vor deveni mâine adevărate 
soţii şi mame. În acelaşi scop, o parte dintre surorile 
călugăriţe din Blaj le-a trimis la Cluj şi le-a dat pu-
tinţa să înceapă şi aici cu un cămin de studente, operă 
continuată de un alt titan al Bisericii Române Unite, 
după 1930, prin înfi inţarea episcopiei de Cluj-Gherla 
cu reşedinţa în Cluj, episcopul Iuliu Hossu. Aproape de 
inima mitropolitului au fost şi şcolile de băieţi. A lărgit 
Seminarul teologic, a făcut să se înalţe noua clădire a 
Şcolii Normale de băieţi şi frumoasa clădire a Şcolii 
comerciale superioare de băieţi.

Cu toată sănătatea şubrezită ce i-au adus-o ulti-
mii ani ai vieţii, obligat să se supună unei grele opera-
ţii chirurgicale, pierzând un picior, mitropolitul Vasile 
Suciu trăia o viaţă sufl etească foarte echilibrată, rod al 
celei mai desăvârşite convingeri religioase. „Rar sufl et 

atât de împăcat cu sine şi cu hotărîrile Providenţei” Ru-
găciunile şi Sfânta Euharistie i-au fost pâinea zilnică.

Reculegerile anuale pentru preoţime, exerciţiile 
spirituale, au devenit obligatorii. Se ţineau în catedrală, 
cu meditaţii la care erau aduşi cei mai buni oratori din 
Provincia Mitropolitană. După una din serii, ţinută de 
canonicul Octavian Domide de la Gherla, mitropolitul 
a dispus ca meditaţiile să fi e adunate şi publicate în vo-
lum. Aşa a apărut Ştiinţa mântuirii de veci, cu douăzeci 
de meditaţii în 275 pagini, în tipografi a Seminarului din 
Blaj în anul 1928.

Grija pentru românii secuizaţi i-a creat mitro-
politului zile şi nopţi de zbucium, care nu l-au părăsit 
până la moarte, pentru că românii de acolo au ajuns în 
prag de dispariţie.

„O fi gură de sfânt şi de ostaş” i-a spus Nicolae 
Iorga, iar Ioan Bianu, fost elev al şcolilor Blajului, ve-
nerabilul fost preşedinte al Academiei Române, con-
templând din vârful unei coline cu privelişte de ansam-
blu noile palate şcolare din Blaj, a exclamat:

„- Da, da, omul fără picior de colo, din chilia de 
schimnic al vechiului castel princiar, a făcut adevărate 
minuni”.

Viaţa lui, realizările spirituale, ca şi zidirile pom-
poase, toate caracterizează o epocă eroică de 15 ani pe 
tronul arhipăstoresc al lui Inochentie Micu Clain.

S-a stins din viaţă la 25 ianuarie 1935.

www. e-communio.ro

145 de ani...

Episcopul Tit Liviu Chinezu 

Episcopul Tit Liviu Chinezu s-a născut în anul 
1904 în comuna Huduc, judeţul Mureş, tatăl lui fi ind 
preot greco-catolic.

În 1925 a fost trimis la studii teologice la Roma, 
la Colegiul „Sf. Atanasie”, studiind la universităţile An-
gelicum şi Propaganda Fide. Obţine doctoratul în Filo-
sofi e şi Teologie. La 31 ianuarie 1930 a fost hirotonit 
preot. În 1931 s-a reîntors la Blaj, unde a fost numit 
profesor la Şcoala Normală de Învăţători. În 1937 a fost 
transferat la Academia Teologică din Blaj, iar în 1947 la 
Bucureşti, ca protopop.

La 28 octombrie 1948 a fost arestat şi dus la 
Mănăstirea Neamţ, împreună cu alţi 25 de preoţi gre-
co-catolici. A fost transferat apoi la Căldăruşani unde 
ulterior au fost aduşi şi Episcopii greco-catolici. Aici, la 
Căldăruşani, pe 3 decembrie 1949, a fost consacrat ca 
Episcop de către ceilalţi Episcopi. Cu toate precauţiuni-
le luate pentru a nu se divulga acest secret, securitatea a 
afl at cele întâmplate.

Episcopul Tit Liviu Chinezu a fost transferat mai 
târziu la Penitenciarul din Sighetul Marmaţiei. Datorită 
regimului de exterminare, prin corvezi, foame şi frig, 
Tit Liviu Chinezu s-a îmbolnăvit foarte grav. Anunţat 

sanitarul închisorii, acesta sub pretextul că îl duce la 
infi rmerie, l-a izolat într-o celulă mare, neîncălzită, 
unde, după două zile, pe 15 ianuarie 1955 a decedat, 
îngheţat. A fost îngropat fără sicriu, noaptea, în Cimiti-
rul Săracilor, fără a i se cunoaşte locul.

Nu a fost judecat şi nu a avut condamnare.

www.egeco.ro
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Un an bogat în experienţe de viaţă pentru tineri

„Pentru mine, programul EduBiz a fost o ex-
perienţă prin care am reuşit să mă cunosc mai bine 
şi să mă dezvolt prin intermediul workshop-urilor şi 
proiectelor ingenioase de voluntariat pe care le-am 
dezvoltat. Cireaşa de pe tort a fost faptul că am cu-
noscut atât de mulţi oameni de treabă, de la care am 
învăţat foarte mult. De asemenea, cred că am deve-
nit o persoana mai sociabilă si mai deschisă către 
oameni, atentă la cei afl aţi în nevoie. Datorită vouă, 
anul 2017 a fost pentru mine şi colegii mei un an 
bogat în experienţe de viaţă.” Maria, 16 ani

Alături de Maria, alţi 100 de tineri, elevi şi 
studenţi s-au bucurat în 2017 de proiecte de educa-
ţie non-formală, de dezvoltare personală, spirituală, 
profesională, socială.

Pentru Episcopia Greco-Catolică de Oradea 
dezvoltarea şi formarea copiilor şi a tinerilor în şi 
cu Cristos sunt priorităţi, „prin astfel de programe le 
oferim tinerilor repere în viaţă, prin care deschidem 
poarta sufl etului lor pentru ca aceştia să îşi găseas-
că perspectivele, drumul în viaţă”, după cum afi rmă 
Preasfi nţitul Virgil.

Concret, tinerii au benefi ciat de ateliere in-
teractive, adaptate nevoilor lor de formare, susţinute 
de specialişti din ţară şi din afara tării, în care s-a pus 
accentul pe cunoaşterea şi stima de sine, încrederea 
în Dumnezeu şi în talanţii primiţi de fi ecare.

În plus, tinerii au avut oportunitatea să cunoas-

că şi să discute liber şi deschis cu oameni deosebiţi, 
specialişti din domenii de interes pentru tineri, care 
şi-au împărtăşit experienţa şi i-au susţinut pe tineri 
prin programe de mentoring.

În timpul verii tinerii au benefi ciat de şcoala 
de vară şi de mini-tabere, organizate în Valea Drăga-
nului. Tinerii s-au bucurat să petreacă timp împreună 
la munte, în aer liber, să înveţe în ateliere de lucru, 
să gătească împreună, să se distreze, să se roage îm-
preună şi să îşi facă prieteni, cu valori şi preocupări 
comune. 

De asemenea, tinerii au răspuns provocării de 
a se implica în proiecte caritabile de voluntariat în 
comunitate. Au dezvoltat proiecte pentru copiii din 
centre de plasament, pentru copiii cu dezabilităţi, în 
spitale, în centre pentru persoane vârstnice, în zona 
rurală, etc. 

Implicarea tinerilor în astfel de activităţi de 
voluntariat în comunitate şi în Biserică îi ajutat să se 
simtă apreciaţi, responsabili, să-şi descopere voca-
ţia, crescându-le încrederea în ei şi în darurile primi-
te de la Dumnezeu. 

Aceste programe sunt coordonate de asociaţia 
EduBiz.

Ne punem încrederea în Dumnezeu ca şi anul 
2018 să fi e bogat şi darnic în experienţe valoroase 
pentru tinerii noştri.

Teodora CHIFOR
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Praznicul Botezului Domnului în Catedrala „Sfântul Nicolae”
An de an, la data de 6 ianuarie, creştinii sărbă-

toresc Botezul Domnului în râul Iordan. Sărbătoarea 
Bobotezei este amintită din secolul al II lea, la Sfântul 
Clement Alexandrinul. În primele secole, Boboteaza 
era sărbătorită împreună cu Naşterea Domnului, pe 6 
ianuarie. Începând cu secolul al IV-lea, cele două săr-
bători au fost despărţite: 25 decembrie fi ind data stabi-
lită pentru prăznuirea Naşterii Domnului şi 6 ianuarie 
pentru Botezul Domnului.

La Catedrala „Sfântul Nicolae”, Sfânta şi dum-
nezeiasca Liturghie a fost celebrată de către Preasfi n-
ţitul Părinte Virgil, episcopul greco-catolic de Oradea, 
alături de un sobor de preoţi.

În cuvântul de învăţătură, Preasfi nţia Sa a vor-
bit despre Sărbătoarea Arătării Domnului sau a Bo-
tezului, zi în care „Domnul vine să se arate lumii şi 
în acelaşi timp vine ca să fi  adorat”. De asemenea 
Preasfi nţia Sa vorbind despre nostalgie sau aducerea 
aminte, a amintit faptul că „este mare lucru să ne adu-
cem aminte că Isus vine la Iordanul sufl etului meu, în 
fi ecare an, iar noi putem să mergem să-L vedem, să-L 
adorăm, şi este El cel care ne deschide noi frontiere, 
noi capacităţi de a înţelege ceea ce se întâmplă în via-
ţa mea, în societatea în care trăiesc, în lume. Cu El 
reuşim să interpretăm lucrurile”.

La sfârşitul Sfi ntei Liturghii, soborul de preoţi,în 
frunte cu Preasfi nţia Sa Virgil, au ofi ciat Slujba Sfi nţi-

rii Apei celei Mari, prin puterea Sfântului Spirit s-au 
cerut asupra apei ca să „fi e dar de sfi nţire, curăţire de 
păcate, spre vindecarea sufl etului şi a trupului, spre 
tot folosul bun”, stropind cu apă sfi nţită pe toţi cre-
dincioşii prezenţi.

În Iordan botezându-te Tu, Doamne, închina-
rea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărtu-
risit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; şi Spiritul în 
chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Cel 
ce Te-ai arătat, Cristoase Dumnezeule, şi lumea ai 
luminat, mărire Ţie!

Eugen IVUŢ - Biroul de presă

O carte a recunoştinţei
După ce şi-a lansat cea mai recentă carte, „Re-

zistenţă anticomunistă în întrebări şi răspunsuri”, în 
cadrul Târgului Gaudeamus de la Bucureşti, muzeo-
graful şi istoricul Cristina Puşcaş şi-a prezentat volu-
mul şi acasă.

A preferat însă un eveniment restrâns, dedicat 
foştilor deţinuţi politici şi familiilor acestora, autori 
morali ai cărţii, după cum spune semnatara.

Aşa că, într-un din ultimele zile ale anului 2017, 

i-a invitat pe toţi la Librăria R&R din Cetate. „Nu am 
mai dorit să fac o lansare la ultima carte, aşa că am gân-
dit un eveniment mai modest, doar cu persoanele dragi. 
I-am sunat pe toţi foştii detinuti, pe familiile dumnea-
lor şi pe toţi cei care în acest an mi-au fost alături la 
evenimente. I-am invitat la un ceai, o brioşică şi o car-
te... O carte a recunoştinţei pentru că mi-au fost alături 
toţi aceşti ani”, a explicat Cristina Puşcaş.

Printre cei prezenţi la informala lansare de carte 
s-a numărat şi episcopul greco-catolic al Oradiei, Vir-
gil Bercea, care, la rândul său, le-a transmis deţinu-
ţilor recunoştinţa noastră pentru tot ceea ce au făcut. 
„Cum anul acesta a fost Anul Apărătorii Ortodoxiei 
mi-ar fi  plăcaut ca şi reprezentantii ortodocşi să fi e 
prezenţi măcar, din când în când, la una dintre acţiu-
nile dedicate acestor oameni”, a mai spus, cu regret, 
autoarea.

În cadrul întâlnirii s-au făcut şi schimburi de 
cărţi, beiuşeanul Traian Bodea, un fost deţinut poli-
tic, tipărind ediţia a II-a din cartea sa, „Adolescenţi 
în zeghe”.

Adriana TOTOREAN
www.ebihoreanul.ro
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Triplă apariţie editorială dedicată pictorului Octavian Smigelschi
Cu prilejul Zilei Culturii Naţionale din acest 

an, la Sibiu, în maiestuoasa sala din Biblioteca Astra, 
a avut loc vernisajul expoziţiei Transilvania şi Pictura 
naţională / Octavian Smigelschi 1866 – 1912, eveni-
ment cultural fi nanţat de Ministerul Culturii şi Identită-
ţii Naţionale. În cadrul expoziţiei au fost lansate şi cele 
trei volume dedicate pictorului transilvănean, avându-l 
ca autor pe dr. Alexandru Constantin Chituţă.

Cele trei volume, având simbolic culorile trico-
lorului: roşu, galben şi albastru reunesc o mare parte 
din creaţia artistului care a realizat numeroase schiţe 
şi studii de călătorie, pictură de şevalet care se pot as-
tăzi vedea pe simezele Muzeului Naţional Brukenthal, 
a Galeriei de Arte Frumoase din Budapesta sau Mu-
zeul de Artă din Cluj, şi pictură religioasă dintre care 
amintim schiţe de iconostas, studii de drapaj şi cartone 
destinate pictării catedralei din Blaj cât şi numeroase 
iconostase şi biserici pictate dintre care amintim aici 
Catedrala Mitropolitană din Sibiu sau biserica din Ră-
deşti - Alba, ctitoria episcopului martir Demetriu Radu. 
În cele peste 300 de pagini ale celor trei volume sunt 
reproduse peste 160 de imagini cât şi fotografi i din 
expoziţiile pe care Asociaţia culturală pictor Octavian 
Smigelschi le-a organizat în diferite oraşe în perioaad 
2012- 2018.

Primul volum este intitulat Octavian Smigelschi, 
desene, proiecte, studii, al doilea Octavian Smigelschi, 
pictură religioasă, iar al treilea Octavian Smigelschi, 
pictură de şevalet şi expoziţii. Volumele tipătite sub 
egida editurii Muzeului Naţional Brukenthal au şi un 
cuvânt înainte în care Alexandru Chituţă se apleacă cu 
profesionalism asupra creaţiei smigelschiene. În cu-
vântul înainte al primului volum intitulat sugestiv Oc-
tavian Smigelschi sau putem trăi fără frumos?! Autorul 
subliniază: ”Pictorul Octavian Smigelschi este artistul 
care face parte din galeria personalităţilor precursoa-
re evenimentului 1918, a personalităţilor care au con-

tribuit, fi ecare în parte, în procesul de emancipare, de 
mândrie naţională, de promovare a creaţiei româneşti, 
de înfrăţire. Iată, în concluzie, o invitaţie să ne adu-
năm şi să petrecem câteva momente în altă lume, în 
lumea frumosului, în lumea în care de la simpla linie a 
creionului sau a cărbunelui şi până la culoare totul ne 
îndeamnă să fi m mai buni, mai iubitori, şi de ce nu... 
mai mândri că suntem români.”

Imaginile sunt presărate cu citate ale unor isto-
rici de artă şi personalităţi recunoscute care au elogiat 
realizarea artistului: George Oprescu, Nicoale Iorga, 
Octavian Goga, Coriolan Petranu, Valeriu Branişte, 
Virgil Vătăşianu, Nicolae Sabău, Elek Arthur, Ioana 
Beldiman, Iulia Mesea, Preasfi nţitul Părinte Episcop 
Virgil Bercea, Doina Işfănoni, Răzvan Theororescu sau 
Andrei Pleşu. Mărturia lui Andrei Pleşu că ”Altfel ar fi  
arătat astăzi promovarea artei româneşti dacă fi ecare 
pictor român ar fi  avut un cercetător şi om ca şi Alexan-
dru Chituţă” este grăitoare asupra muncii de restituire 
pe care ”cu timp şi fără timp” o realizează autorul.

Publicul orădean a avut bucuria ca în anul 2015 
să participe la lansarea primului album de artă dedicat 
pictorul şi la prima expoziţie de artă realizată în noul 
sediu al Muzeului Ţării Crişurilor înainte de deschide-
rea sa ofi cială.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă

Taina Sfântului Botez în Parohia Bobota
În data de 13 ianuarie anul curent, la invitaţia pă-

rintelui administrator parohial Biru Cristian, părintele 
Andrei Borzaşi din Parohia Sfântul Anton, Ioşia, Ora-
dea, a celebrat Sfânta Liturghie şi a administrat Sfântul 
Botez în Parohia din Bobota. 

Credincioşii care au putut lua parte s-au bucu-
rat alături de tinerii părinţi, deoarece au asistat atât la 
primul botez administrat în aceasta parohie, de la re-
deschiderea ei, cât şi la primul botez de la interzicerea 
cultului greco-catolic in Bobota (respectiv 70 de ani).

O nouă rază de speranţă a răsărit în inimile cre-
dincioşilor.

Pr. Cristian BIRU
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(continuare în pag. 15)

”În Vechiul Testament, la fel ca și în Noul Tes-
tament dorința fundamentală este de a avea o atitudine 
corectă față de Dumnezeu, adică de a avea credință” 
(Dicționar biblic - Ed. Cartea creștină, Oradea 1995). Ce 
înseamnă să ai o atitudine corectă față de Dumnezeu? 
Să-l accepți ca Tată ceresc atotputernic, să ai încredere 
în El: ”încrede-te în Domnul” (Ps. 37:3); să faci fapte 
bune în jurul tău ”Fă binele” (Ps. 37:3); să-ți trăiești 
viața în credincioșenie (... și umblă în credincioșenie)” 
(Ps. 37:3). Și mai este nevoie de o obligație esențială: 
”încredințiază-ți soarta în mâna Domnului ... și El va 
lucra” (Ps 37:3 și urm.).

Cum ajungem la toate cele spuse, cu atâta pli-
nătate în Psalmul citat, adică cum ajungem să avem 
credință? Este necesară ”o relație de legământ între 
Dumnezeu și om în Cristos” (Catehismul Bisericii Ca-
tolice - 1993), la care putem ajunge și o putem menține 
și întări prin RUGĂCIUNE.

Rugăciunea este acceptarea și înălțarea sufl etu-
lui către Dumnezeu printr-o ”simplă privire aruncată 
spre cer” (Sf. Tereza a pruncului Isus); prin laudă și 
slavă adresată Domnului nu de la înălțimile deșarte ale 
trufi ei ci din adâncurile umilinței: prin legământ între 
noi și Dumnezeu. Și abia apoi prin dreptul câștigat în 
acest fel, să cerem lui Dumnezeu cele bune, socotite de 
El, pentru noi și semenii noștri.

Vom reda puterea credinței și a rugăciunii prin 
prezentarea unor crâmpeie de viață, din existența unor 
persoane, îndeosebi credincioși greco-catolici, ori 
comunități creștine spre întoarcerea lor în memoria co-
lectivă, restabilirea unor adevăruri și pilduire comuni-
tară. Gândim în acest sens un ”serial” găzduit de rubri-
ca Pastila Credinței din Revista ”Vestitorul”.

Pentru ”capul de serie” avem în fața noastră măr-
turia de credință a Doamnei Marina Gherman, din Epar-
hia de București, nepoata martirului Ioan Ciordaș ucis cu 
bestialitate în aprilie 1919, ca și consecință a luptei sale 
pentru unitate națională, înfăptuită la 1 decembrie 1918. 
Redăm aproape integral întru cunoașterea adevărului is-
toric și retrăirii sufl etești creștine, această mărturie.

”Aceasta va fi  relatarea unui crâmpei din viața 
reală, veselă și tristă, cu realizări și neîmpliniri, dar 
permanent trăită cu credința în Dumnezeu.

A fost un copil răsfățat, foarte dorit, venit la amur-
gul vieții unei familii, care-și pierduseră deja doi copilași. 
Era lumina ochilor lor și au încercat să-i asigure un viitor 
luminos, cu o educație aleasă și creștină. A urmat liceul la 
Notre Dame de Sion, deși era de confesiune ortodoxă, li-
ceul pe care l-a și absolvit; și unde i s-a insufl at dragostea 
pentru Dumnezeu și Sfânta Fecioară Maria.

La 17 ani intră la Facultatea de Litere, secția 

română-franceză și Istoria Artei, pe care o absolvă.
La 21 de ani își întâlnește sufl etul pereche și se 

mărită. De atunci viața îi surâde. Dumnezeu îi dăruiește 
doi copii, la care nu vrea să renunțe, nu vrea să cur-
me viața dăruită de Dumnezeu, cu toate că doctorii îi 
spun că din cauza atrofi ei neuromusculare progresive, 
de care suferea, ar fi  putut avea repercusiuni în viitor.

Urmează cincisprezece ani buni, fără griji, un 
soț iubitor, avocat, deputat, diplomat, director de între-
prindere, cu casă în București și Predeal.

Dar vine anul 1948, reforma monetară, dicta-
tura proletariatului, naționalizarea; soțul este arestat, 
iar ea rămâne singură, cu doi copii, fără resurse fi nan-
ciare, luptându-se să rămână în casa naționalizată.

Totul se năruie în jurul ei, dar prin educația sa 
religioasă, primită de la măicuțe, cu care a rămas în 
permanentă legătură, își păstrează credințe în ajutorul 
lui Dumnezeu.

Acum îl întâlnește pe Fericitul Vladimir Ghika 
și trece de la ortodoxie la catolicism, învățând totodată 
puterea rugăciunii în viața creștinilor.

Și într-adevăr ajutorul Divin se face simțit, căci 
Dumnezeu ne ajută prin oamenii pe care ni-i scoate în 
cale. O cunoștință, profesoară, se îmbolnăvește și o re-
comandă ca profesor suplinitor. Așa se face că intră în 
învățământ. În anul următor, datorită ”dosarului”, este 
numită la o școală elementară de la periferia orașului, 
în cartierul Rahova, ca profesor de istorie, constituție 
și desen. La această școală, de cartier, copiii erau greu 
de stăpânit, iar la ore se trezea, pe catedră, cu șoareci 
morți și cu penele unor păsări moarte, pe care elevii le 
aveau în buzunar.

Deși se deplasează greu - mușchii de la picioare 
fi ind atrofi ați - participă la acțiunea de alfabetizare a 
celor din cartier, care nu erau întotdeauna receptivi.

Nu cedează, nu se dă bătută, ci cere ajutorul lui 
Isus și al Patroanei sale Sfânta Fecioară Maria pre-
cum și al Sfântului Anton.

Da, rugăciunea, credința în Dumnezeu o va aju-
ta să-și poarte crucea, pentru a-și putea crește copiii. 
Aceștia povestesc că niciodată nu au auzit din gura 
ei ”de ce Doamne?”, sau un reproș, ci întotdeauna îi 
povățuia să aibă credință, să se roage și să fi e siguri că 
Dumnezeu îi va ajuta.

Niciodată, cât de obosită era, nu a lipsit nici ea, 
nici copiii de la Sfânta Liturghie din duminici sau săr-
bători și asta chiar cu riscurile respective.

Vom vedea mai târziu că Dumnezeu a avut un 
plan când i-a cerut sacrifi ciul de a profesa în acest car-
tier. Într-adevăr acolo a a cunoscut o persoană care a 

Ioan DĂRĂBĂNEANU

PASTILA CREDINȚEI (XV)
PUTEREA CREDINȚEI ȘI A RUGĂCIUNII ÎN CRÂMPEIE DE VIAȚĂ 
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apreciat-o, iar mai târziu, atunci când băiatului ei i s-a 
interzis intrarea la liceu, cu ajutorul acesteia a putut să-l 
înscrie la Liceul I.L. Caragiale, la seral și în fi nal la zi.

Dar nici aici, la această școală din periferie, nu a 
fost loc pentru soția unui deținut politic și în anul urmă-
tor a fost transferată la o școală dintr-un sat dobrogean.

 În primul moment putem spune ”de ce Doamne 
- îi faci crucea atât de grea?”, dar analizând la rece, 
ne dăm seama că o activitate mai îndelungată la școala 
de la periferie, din Rahova i-ar fi  șubrezit și mai mult 
sănătatea. Astfel a ales să se pensioneze pe motiv de 
sănătate și să caute alt mijloc de trai.

Și iarăși a cerut ajutor divin. O persoană i se 
adresează solicitându-i meditații de franceză. În acest 
fel și-a început cariera de meditator nemaifi ind nevo-
ită să suporte obrăzniciile elevilor din Rahova, sau să 
meargă iarnă-vară, din casă în casă, pentru a lumina 
minți ce nu doreau aceasta. Francezul zice ”orice ne-
norocire este bună la ceva”. Eu aș zice, că dacă avem 
încredere și cerem ajutor Divin, acesta ne va fi  dat, 
chiar dacă nu-l putem percepe la acel moment.

Această persoană, crescută la măicuțe, în spi-
ritul dragostei pentru aproapele, urmând îndemnurile 
Sfântului Apostol Iacob, care ne învață că: ”fără fapte 
de credință, credința noastră este moartă” a crescut 
și a dat la școală o fetiță rămasă orfană. Dumnezeu a 
răsplătit această faptă, fetița acum la casa ei, a ajutat-
o cu bani și mâncare, pentru a încropi pachetul, ce îl 
trimitea soțului ei la închisoare.

Vedem, deci, cum Dumnezeu veghează asupra 

celor ce se încred în El, celor ce poartă cu demnitate 
Crucea, dar nu și-au pierdut speranța în El. 

La început lecțiile erau sporadice și mai era nevoie 
de un venit suplimentar. Din nou a apelat la Sfântul Anton 
și ocazia a apărut. A preluat comenzi de la Romarta Copii-
lor, și, cu mâinile bolnave, s-a apucat de tricotat. De atunci, 
în mod special, a simțit protecția Sfântului Anton, în tot re-
stul vieții, care permanent i-a trimis elevi. Devoțiunea către 
Sfântul Anton a fost preluată de întreaga familie.

Am redat mai sus o poveste de viață, din care 
putem desprinde câteva învățăminte:

- să fi m încredințați, chiar și în clipele cele mai 
grele, că Dumnezeu are un plan pentru noi, ce ni se va 
dezvălui mult mai târziu; și atunci, oricât de grea a fost 
încercarea respectivă, vom vedea că a fost în folosul 
nostru;

- credința și rugăciunea vor fi  în permanență un 
suport pentru noi, chiar în clipele de deznădejde;

- că, în momentele grele ale vieții noastre, Dum-
nezeu ne va trimite oameni, prin care ne va ajuta;

- că, în gândirea noastră, ar trebui să facem o 
modifi care și să înlocuim expresia ”am avut noroc” cu 
”Dumnezeu a auzit rugăciunea noastră”;

- să nu uităm niciodată că Isus a spus: ”cere și ți 
se va da”, dar să avem credința că cerea ni se va realiza 
în momentul cel mai favorabil pentru viața noastră”.

Spre autentifi care și certifi carea autenticității ce-
lor relatate, credem că e necesară dezvăluirea identității. 
Doamna despre care se face vorbire a fost D-na Maria 
Ciordaș - Ciurdariu, soția lui Ovid Ciordaș Ciurdariu, 
nepotul martirului Ioan Ciordaș.

(urmare din pag. 14)

15 ianuarie - Ziua Culturii Naţionale
Cu prilejul Zilei Culturii Naţionale, Biblioteca 

Judeţeană „Gheorghe Şincai” Bihor a organizat luni, 
15 ianuarie 2018, în Amfi teatrul instituţiei, evenimen-
tul special: „Augustin Buzura, in memoriam”.

Augustin Buzura (n. 22 septembrie 1938, Berin-
ţa, judeţul Maramureş – d. 10 iulie 2017, Bucureşti) a 
fost un psihiatru, prozator şi eseist român contemporan, 
autorul unor scenarii cinematografi ce. Din 1992 a fost 
membru titular al Academiei Române.

Personalitatea marcantă a domnului Augustin 
Buzura a fost reliefată de către doamna traducătoare, 
eseistă, redactor şef al revistei „Cultura”, Angela Mar-
tin şi de către domnul profesor universitar doctor Ion 
Simuţ şi domnul profesor universitar Florin Cioban, de 
la Universitatea Oradea. Gazda evenimentului a fost 
doamna director a Bibliotecii, Antonia Ligia Mirişan. 
La eveniment a participat şi Preasfi nţia Sa Virgil Ber-
cea, episcopul greco-catolic de Oradea.

Cu aceeaşi ocazie şi pe aceeaşi temă a putut fi  
vizionată o expoziţie de presă literară, organizată la 
parterul Sediului central.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă
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Discursul Papei la audienţa acordată Asociaţiei Italiene a 
Învăţătorilor Catolici

Iubiţi fraţi şi surori,
Vă spun bun-venit vouă, reprezentanţi ai Aso-

ciaţiei Italiene a Învăţătorilor Catolici, cu ocazia con-
gresului vostru naţional şi îi mulţumesc preşedintelui 
pentru cuvintele sale.

Aş vrea să vă propun trei puncte de refl ecţie şi de 
angajare: cultura întâlnirii, alianţa dintre şcoală şi fami-
lie şi educaţia ecologică. Precum şi o încurajarea când 
faceţi asociaţie. Mai întâi, vă mulţumesc pentru contri-
buţia pe care o daţi angajării Bisericii pentru a promova 
cultura întâlnirii. Şi vă încurajez să faceţi asta, dacă este 
posibil, în manieră şi mai capilară şi incisivă. De fapt, 
în această provocare culturală sunt decisive bazele care 
sunt puse în anii educaţiei primare a copiilor. Învăţătorii 
creştini, fi e că lucrează în şcoli catolice fi e în şcoli sta-
tale, sunt chemaţi să stimuleze în elevi deschiderea spre 
celălalt ca faţă, ca persoană, ca frate şi soră de cunos-
cut şi respectate, cu istoria sa, calităţile şi defectele sale, 
bogăţiile şi limitele sale. Pariul este acela de a coopera 
la formarea de tineri deschişi şi interesaţi de realitatea 
care-i înconjoară, capabili de îngrijire şi de duioşie – mă 
gândesc la fanfaroni -, care să fi e liberi de prejudecata 
răspândită conform căreia pentru a valora trebuie să fi e 
competitivi, agresivi, duri faţă de alţii, în special faţă de 
cel care este diferit, străin sau cel care în orice mod este 
văzut ca obstacol în calea propriei afi rmări. Acesta este 
din păcate un „aer” pe care adesea copiii noştri îl respiră 
şi remediul este de a face în aşa fel încât să poată respira 
un aer diferit, mai sănătos, mai uman. Şi pentru acest 
scop este foarte importantă alianţa cu părinţii.

Şi aici venim la al doilea punct adică la alianţa edu-
cativă dintre şcoală şi familie. Eu sunt convins că pactul 
educativ este rupt; este rupt pactul educativ dintre şcoală, 
familie şi stat; este rupt, trebuie să-l refacem. Toţi ştim 
că această alianţă este în criză de mult timp şi în anumite 
cazuri este complet ruptă. Odinioară exista multă întărire 
reciprocă între stimulentele date de învăţători şi cele date 
de părinţi. Astăzi situaţia s-a schimbat, dar nu putem să 
fi m nostalgici ai trecutului. Trebuie să luăm act de schim-
bările care s-au referit fi e la familie fi e la şcoală şi să reîn-
noim angajarea pentru o colaborare constructivă – adică, 
să reconstruim alianţa şi pactul educativ – pentru binele 
copiilor şi tinerilor. Şi din moment ce această sinergie nu 
mai are loc în mod „natural”, trebuie favorizată în mod de 
proiectare, şi cu aportul experţilor în domeniul pedagogic. 
Dar şi mai înainte trebuie favorizată o nouă „complicita-
te” – sunt conştient de folosirea acestui cuvânt -, o nouă 
complicitate între învăţători şi părinţi. Înainte de toate 
renunţând să se creadă ca izvoare opuse, învinovăţin-
du-se reciproc, ci dimpotrivă punându-se unii în pielea 
altora, înţelegând difi cultăţile obiective pe care şi unii 
şi alţii le întâlnesc astăzi în educaţie şi creând astfel o 

solidaritate mai mare: complicitate solidară.
Al treilea aspect pe care vreau să-l subliniez este 

educaţia ecologică (cf. Enciclica Laudato si’, 209-215). 
Desigur nu este vorba numai de a da câteva noţiuni, care 
trebuie să fi e învăţate. Este vorba de a educa la un stil de 
viaţă bazat pe atitudinea grijii faţă de casa noastră comună 
care este creaţia. Un stil de viaţă care să nu fi e schizo-
frenic, adică, de exemplu, să se îngrijească de animalele 
care sunt pe cale de dispariţie dar să ignore problemele 
bătrânilor; sau să apere pădurea amazoniană dar să negli-
jeze drepturile muncitorilor la un salariu just, şi aşa mai 
departe. Aceasta este schizofrenie. Ecologia la care trebu-
ie educat trebuie să fi e integrală. Şi mai ales educaţia tre-
buie să insiste asupra simţului de responsabilitate: nu de 
a transmite sloganuri pe care alţii ar trebui să le realizeze, 
ci să trezească gustul de a experimenta o etică ecologică 
pornind de la alegeri şi gesturi de viaţă zilnică. Un stil de 
comportament care în perspectiva creştină îşi găseşte sens 
şi motivaţie în raportul cu Dumnezeu creator şi răscumpă-
rător, cu Isus Cristos centru al cosmosului şi al istoriei, cu 
Spiritul Sfânt izvor de armonie în simfonia creaţiei.

În sfârşit, iubiţi fraţi şi surori, vreau să adaug un 
cuvânt despre valoarea de a fi  şi a face asociaţie. Este 
o valoare care nu trebuie considerată sigură, ci trebuie 
cultivată mereu, şi momentele instituţionale cum ar fi  
congresul folosesc la asta. Vă îndemn să reînnoiţi vo-
inţa de a fi  şi a face asociaţie în amintirea principiilor 
inspiratoare, în citirea semnelor timpurilor şi cu privi-
rea deschisă spre orizontul social şi cultural. Nu vă fi e 
frică de diferenţele şi nici de confl ictele care în mod 
normal există în asociaţiile laicale; este normal ca să 
existe, este normal. Nu le ascundeţi, ci înfruntaţi-le cu 
stil evanghelic, căutând adevăratul bine al asociaţiei, 
evaluat pe baza principiilor statutare. A fi  asociaţie este 
o valoare şi este o responsabilitate, care în acest mo-
ment este încredinţată vouă. Cu ajutorul lui Dumnezeu 
şi al păstorilor Bisericii, sunteţi chemaţi să faceţi să ro-
dească acest talant pus în mâinile voastre.

Mulţumesc. Vă mulţumesc pentru această întâlni-
re şi vă binecuvântez din inimă pe voi, toată asociaţia şi 
munca voastră. Şi voi, vă rog, rugaţi-vă pentru mine.

Traducător: pr. Mihai PĂTRAŞCU
www.egco.ro
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ABONAMENTE
Îi informăm pe cititorii noştri că pentru a intra în posesia abonamentului la revista Vestitorul 

este necesar ca acesta să fi  e achitat pe tot anul sau pe cel puţin şase luni. Abonamentul trebuie să 
fi e plătit până cel târziu la data de 30 ianuarie 2018.Costul unui exemplar va fi  de 1,5 LEI, cost care, 
pentru abonaţi, va rămâne acelaşi pe tot timpul anului, indiferent de eventualele modifi  cări de preţ. 
Vă reamintim că modalitatea cea mai sigură de a intra în posesia revistei noastre este abonamentul.

În anul 2017, în lume au fost ucişi 23 de mi-
sionari: 13 preoţi, 1 călugăr, o călugăriţă şi 8 laici. 
Potrivit unei repartizări continentale, pentru al op-
tulea an consecutiv numărul cel mai ridicat se înre-
gistrează în America, unde au fost ucişi 11 operatori 
pastorali (8 preoţi, un călugăr şi 5 laici), urmată de 
Africa, unde au fost ucişi 10 operatori pastorali (4 
preoţi, o călugăriţă, 5 laici). În Asia, au fost ucişi 
2 operatori pastorali (1 preot şi un laic). Între anii 
2000 şi 2016, potrivit Agenţiei „Fides” în lume au 
fost ucişi 424 de operatori pastorali, 5 dintre ei fi ind 
episcopi.

Deja de mai mulţi ani, lista Agenţiei Fides 
nu-i include doar pe misionarii în sens strict, dar în-
cearcă să-i înregistreze şi pe toţi operatorii pastorali 
care au fost ucişi în mod violent, nu neapărat „din ură 
faţă de credinţă”. De aceea se preferă să nu se folo-
sească termenul „martiri”, decât în sensul etimologic 
de „mărturisitori”, pentru a nu interfera cu evaluarea pe 
care Biserica ar putea-o face în privinţa unora dintre ei.

Numeroşi operatori pastorali au fost ucişi în 
urma unor acţiuni de jaf sau furt înfăptuite cu feroci-
tate, în contexte de sărăcie economică şi culturală, de 
degradare morală şi a mediului, unde violenţa şi opre-
siunea devin reguli de comportament în contextul unei 
totale lipse de respect faţă de viaţă şi faţă de drepturile 
omului.

www.ro.radiovaticana.va

23 de misionari au fost ucişi în anul 2017

Dăruind vei dobândi
Asociaţia „Ave Miriam”, alături de Parohia Gre-

co-Catolică „Sfi nţii Trei Ierarhi” din Beiuş, au organi-
zat o acţiune caritabilă - „Dăruind vei dobândi” cu mot-
to-ul: „Nu contează cât de mult dăruim, ci câtă iubire 
punem în dăruire” (Sf. Tereza de Calcuta), menită exer-
citării iubirii aproapelui regăsit în persoana rezidenţilor 
de la „casele sociale” din Dumbrava. 

În zilele de 14-15 decembrie s-a organizat o co-
lectă de alimente şi articole vestimentare în incinta Ora-
toriului „Colţ de Rai”, pentru ca ulterior, în data de 19, 
acestea să fi e înmânate coordonatorului acestui proiect 

umanitar, 
c a r i t a t i v 
şi social, 
d o m n u l 
V i o r e l 
Paşca de la 
Dumbra -
va. După o 
prezentare 
verbală al 
l o c u l u i , 

proiectului, sau aş zice „mod de trăire în pilda bunului 
samaritean”, am vizitat rezidenţii acestor case, benefi -
ciari ai atenţiei celui care şi-a întrerupt drumul vieţii 
sale spre a-i duce alături pe aceşti străini lui, căzuţi sub 
loviturile bolii, ori chiar ai uitării, indiferenţei şi indo-
lenţei societăţii şi ai propriilor familii, sau mai trist vic-
time ai propriilor rătăciri. 

Siguranţă, linişte, atenţie şi prieteni… toate cele 
pierdute se regăsesc aici de unii pentru luni, iar de alţii 
doar pentru zile căci sunt abandonaţi aici pentru a muri 
în tihnă şi sub privirea cuiva… totuşi uitaţi de cei apro-
piaţi…, de Stat.

Dincolo de prejudecăţi, că unii şi-au pierdut ca-
petele în băutură, alţii poate au dramatizat vieţi, totuşi 
unii nu au ales a fi  „nebuni”, e timpul să ne îndreptăm 
privirea spre Cel care coboară din Cer pentru a lua trup 
omenesc, pentru a-l ridica la ceea ce e demn… Să ne 
asumăm provocarea de a fi  mai demni, de fi  mai res-
ponsabili faţă de noi înşine, cu viaţa noastră care ne este 
un dar, de a fi  mai responsabili faţă de părinţii şi fraţii 
noştri, trecând dincolo de unele uneori reale frustrări, 
prin iubire, răbdare şi dăruire.
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Donaţie continuă
În ultima săptămână de şcoală din luna decem-

brie, 2017, elevii din învăţământul primar cât şi din cel 
gimnazial şi liceal de la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu 
din Oradea, conduşi de profesoara Carmen Chiş, s-au 
implicat într-o altă campanie de strângere de alimente. 

În urma mobilizării exemplare s-au colectat ali-
mente neperisabile şi dulciuri: 56 litri de ulei, 1 litru 
de oţet, 92 kg de făină albă, 104 kg de zahăr, 15 kg 
făină de mălai, 5 kg de fasole, 51 kg de orez, 1 kg de 
griş, 3 kg de pesmet, 37 kg de paste făinoase, 118 bu-
căţi de dulciuri diferite, cuş-cuş, praf budincă, deli-
kat şi linte. S-a donat şi 8 kg de carne tocată ce s-a 
folosit pentru prepararea sarmalelor, cu ocazia mesei 
festive de Crăciun.

Toate acestea au fost dăruite asociaţiei noastre pen-
tru Cantina Socială şi Centrul de zi pentru copii din Ioaniş.

Alimentele donate vor fi  folosite pentru canti-

na socială unde mănâncă, zilnic, 50 de copii şi 35 de 
adulţi iar unele vor fi  donate sub formă de pachete ali-
mentare familiilor defavorizate.

În numele benefi ciarilor noştri mulţumim şi 
pentru această colectă de alimente.

CARITAS

Rezultatele colectei de Crăciun
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a desfăşurat 

Colecta de alimente de Crăciun pentru copiii din cen-
trele de zi în perioada 8 - 23 decembrie 2017, în centrele 
comerciale Era Shopping Park şi Selgros Cash & Carry.

În această perioadă s-au colectat: 227 litri de 
ulei, 168 kg de făină, 153 kg de orez, 215 kg de zahăr, 
171 kg de paste făinoase şi 100 bucăţi de conserve. 
Pe lângă produsele neperisabile au fost colectate şi alte 
produse cum ar fi : fructe, dulciuri, produse lactate 
etc. Valoarea totală estimată a alimentelor colectate 
este de 7.651 lei. 

Unele persoane au preferat să facă donaţii în 
bani, suma totală colectată fi ind de 1.378 lei. 

În activitatea de colectare a alimentelor, pentru 
copiii din centrele de zi, au fost implicaţi 39 voluntari, 
care au desfăşurat 205 ore de voluntariat. 

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea mulţumeşte 
tuturor celor implicaţi în această colectă, voluntarilor 
şi, în special, persoanelor care au făcut o faptă bună şi 
îi asigură pe donatori de faptul că toate donaţiile vor 
ajunge acolo unde este mare nevoie de acestea.

CARITAS

Colectă specială
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi specială a carităţii noastre comu-

nitare duminica „Samariteanului Milostiv”, zi în care s-a organizat o colectă specială. 
Tasul din data de 13 noiembrie 2016, duminica „Samariteanul Milostiv” a fost predat 
asociaţiei. Se cuvine să facem o corectură. În numărul trecut al revistei, din motive 
obiective,  nu am trecut Parohia Ortelec, cu suma de 50 lei, Parohia Marca, cu suma 
de 150 lei și Parohia Porț, cu suma de 200 lei. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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Credinţa este o aventură
La întâlnirea 

cu tinerii, din a doua 
zi plină în Chile, 
Papa Francisc a afi r-
mat că credinţa este 
o aventură măreaţă, 
una care dă tinerilor 
inspiraţia pentru a 
depăşi difi cultăţile şi 
a visa cu curaj. „Ştiu 
că inimile tinerilor 
chilieni visează, şi că 
visele sunt mari, ca 
aceste pământuri să 
nască experienţe ce 
se răspândesc şi în-
mulţesc de-a lungul diferitelor ţări ale continentului”, 
a afi rmat el. „Cine a inspirat aceste vise? Au fost tineri 
ca voi, care au fost inspiraţi să experimenteze aventu-
ra credinţei”, a spus el pe 17 ianuarie, în Bazilica Fe-
cioarei de la Carmel, din Maipu, suburbie a capitalei, 
Santiago. „Căci credinţa incită tinerii să aibă simţul 
aventurii, o aventură ce îi face să traverseze peisaje de 
necrezut, terenuri aspre şi istovitoare”, a mai explicat, 
adăugând că tinerilor le plac aventurile şi provocările.

Papa Francisc s-a adresat tinerilor la întâlnirea de 
la Sanctuarul naţional de la Maipu, care include Bazili-
ca dedicată Fecioarei de pe Muntele Carmel, patroana 
şi regina ţării. Întâlnirea s-a încadrat în vizita apostolică 
din 15-22 ianuarie ce cuprinde Chile şi Peru. Printre cei 
prezenţi a fost un grup ce a participat la începutul lunii 
la un proiect misionar de 10 zile, în anticiparea venirii 
Papei. Proiectul a inclus peste 2.500 de studenţi, care 
au mers în 90 de comunităţi rurale din Chile pentru a 
împărtăşi credinţa, a conduce activităţi de tineret şi a 
construi capele. În timpul întâlnirii, studenţii i-au oferit 
Papei un steag semnat de toţi cei care au participat la 
proiect, precum şi un model la scală de capelă rurală, 
reprezentând evanghelizarea periferiilor.

Sfântul Părinte a spus că Sanctuarul naţional 
unde avea loc întâlnirea „este o casă atât pentru pământ 
cât şi pentru cer. O casă pentru Chile, o casă pentru voi, 
dragi tineri, unde Fecioara de la Carmel vă aşteaptă şi 
vă primeşte cu inima deschisă.” Aşa după cum a însoţit 
naţiunea şi pe oamenii ei în aceşti ultimi 200 de ani, 
doreşte să vă însoţească şi pe voi şi visele pe care Dum-
nezeu le-a aşezat în inimile voastre, a spus el. „Visaţi la 
libertate, visaţi la bucurie, visaţi un viitor mai bun.” A 
spus apoi povestea unui tânăr care i-a spus cândva cât 
de nefericit este când i se descarcă bateria de la mobil 
sau când nu se poate conecta la internet. Tânărul a spus 
că atunci se simte „deconectat de la lume”.

Acelaşi lucru se poate întâmpla şi în credinţa noas-
tră: „După o vreme de mers pe drum sau după un start 

înfl ăcărat, sunt momente când, fără să ne dăm seama, 
‘lăţimea de bandă’ scade şi ne pierdem conexiunea, pu-
terea. Atunci devenim nefericiţi şi ne pierdem credinţa, 
ne simţim deprimaţi şi apatici, şi începem să vedem totul 
într-o lumină proastă.” Isus este „conexiunea” noastră la 
internet, a continuat el. Fără o relaţie bună cu Isus, putem 
deveni frustraţi şi iritaţi, începând poate chiar să credem 
că nimic nu contează sau că nimic nu schimbă lucrurile. 
„Mă îngrijorează faptul că, odată ce pierd ‘conexiunea’, 
mulţi cred că nu au nimic de oferit; se simt pierduţi. Ni-
ciodată să nu credeţi că nu aveţi nimic de oferit sau că ni-
mănui nu îi pasă de voi. Niciodată!”, a subliniat Pontiful.

Referindu-se la Sf. chilian Alberto Hurtado, a 
spus că acesta poate fi  o călăuză bună pentru tineri pri-
vind modul în care să îşi aprindă inimile „cu focul care 
păstrează vie bucuria”, adică cu Isus. „Parola” Sf. Al-
berto pentru a ajunge la fericire era să se întrebe: „Ce 
ar face Cristos în locul meu?” Sfântul Părinte le-a ce-
rut tinerilor să îşi noteze această întrebare în telefon şi 
să şi-o pună des. I-a invitat să se întrebe „la şcoală, la 
universitate, în aer liber, cu prietenii, la muncă, când 
sunteţi luaţi în râs: ‘Ce ar face Cristos în locul meu?’ 
Când dansaţi, când vă jucaţi sau urmăriţi diverse spor-
turi: ‘Ce ar face Cristos în locul meu?’” Singura cale 
de a înscrie ceva în inimă, ca o parolă, este să foloseşti 
acel ceva mereu, zi de zi. De aceea, „oriunde sunteţi, 
cu oricine sunteţi şi oricând vă întâlniţi”, întrebaţi-vă: 
„Ce ar face Isus?” „Va veni vremea când o veţi şti pe 
de rost şi va veni ziua când, fără să vă daţi seama, inima 
voastră va bate ca inima lui Isus.”

„Dragi tineri, fi ţi curajoşi, mergeţi fără teamă să vă 
întâlniţi prietenii, persoanele pe care nu le cunoaşteţi sau 
pe cei afl aţi în situaţii difi cile”, le-a spus el. „Mergeţi cu 
singura promisiune pe care o avem: că oriunde veţi fi  […] 
veţi fi  mereu ‘conectaţi’; va fi  mereu o ‘putere de alimen-
tare’. Nu veţi fi  niciodată singuri. Vă veţi bucura mereu de 
compania lui Isus, a Mamei Sale şi a comunităţii.”

www.catholica.ro
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1,5 Lei

Stimate domnule, / Stimată doamnă, 

Ne face plăcere să vă anunţăm că proiectul 
Casa Frenţiu a fost finalizat iar casa destinată per-
soanelor vârstnice singure va fi deschisă în acest 
an. Dorim să vă mulţumim pentru încrederea pe 
care aţi acordat-o organizaţiei şi pentru direcţiona-
rea a 2% din impozitul pe venituri pentru realizarea 
Casei Frenţiu. 

În acest an, dorim să vă propunem un alt pro-
iect inedit şi de mare imaportanţă pentru organi-
zaţia noastră: construirea unei clădiri în care să se 
desfăşoare activităţi destinate copiilor care provin 
din familii defavorizate, un Centru de zi pe care do-
rim să îl construim în Judeţul Bihor. Centrul va ofe-
ri o masă caldă, sprijin pentru învăţare şi efectuarea 
temelor, precum şi pregătire pentru viaţă pentru 80 
de copii, în fiecare zi. 

Clădirea Centrului de zi în care mănâncă şi 
învaţă zilnic 80 de copii trebuie reconstruită deoa-
rece spaţiul în care funcţionează în prezent nu este 
adecvat desfăşurării optime a activităţilor mai sus 
menţionate. 

Prin urmare, vă propunem un proiect a cărui 
valoare totală este de 300.000 euro, din care avem 
asigurată finanţarea de 270.000 euro din fonduri 
externe, iar suma de 30.000 euro trebuie să o obţi-
nem de pe plan local. 

Sprijinul dvs. este necesar pentru a putea 
strânge suma pentru cofinanţarea proiectului. Dacă 
noi nu vom reuşi să adunăm această sumă, vom 
pierde finanţarea şi, astfel, 80 de copii vor pierde, 
nu doar o masă caldă pe zi ci şi speranţa unui viitor 
mai bun.

ATENŢIE!

Vă rugăm să completaţi formularul 230 pe 
prima pagină, la punctul I cu datele dvs. din cartea 
de identitate, să îl semnaţi în partea de jos şi să îl 
aduceţi la sediul asociaţiei, în Oradea, str. Ep. Mihai 
Pavel nr. 3 sau să îl depuneţi dvs. la Finanţele de care 
aparţineţi.

CARITAS

Campania 2% continuă


