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Solidaritate cu zâmbetul pe buze
De la începutul lunii iulie, Asocia�ia Caritas 

Eparhial Oradea a demarat o serie de ac�iuni atât în Bi-
hor, cât �i în alte localit��i din jude�ele învecinate, toate 
acestea desf��urându-se în cadrul proiectului „Volunta-
riat �i implicare civic�”, � nan�at de Uniunea Europea-
n� prin Programul „Tineret în ac�iune”. Evenimentele 
demarate în aceast� perioad� au ca scop promovarea 
calit��ii active a tinerilor în regiunea de nord-vest a 
��rii, prin materiale informative �i seminariile pe care 
le vor sus�ine �i care vor avea ca tem� voluntariatul, 
extinderea activit��ii clovnilor pentru dezvoltarea soli-
darit��ii între tinerii din localit��i implicate în proiect, 
dar �i transmiterea cuno�tin�elor meseriei de clovn al-
tor tineri interesa�i de acest domeniu, pentru sus�inerea 
�i formarea altor grupe în localit��ile participante. 

Dup� ce prima deplasare a celor implica�i în pro-
iect a avut loc la sfâr�itul lunii mai în Maramure�, la sfâr-

�itul lunii iunie, cei 12 voluntari au fost la Zal�u,  în pa-
rohia „S� n�ii Apostoli Petru �i Pavel”, �i în data de 5 iulie 
au avut spectacol, diminea�a, în parohia „Sfânta Familie”, 
din Zal�u, iar seara în parohia din �imelu Silvaniei. 

Au urmat alte spectacole în diferite localit��i 
cum ar �  Por�i, �umal �i Plopi�. Pe agend� se g�sesc 
�i alte localit��i cuprinse în proiect dar, la solicitare, 
trupa va sus�ine �i în alte parohii spectacole. Pe lâng� 
spectacolele oferite popula�iei, tinerii au sus�inut cur-
suri �i seminarii cu tema voluntariatului �i implicit a 
ceea ce presupune meseria de clovn. „La activit��ile 
informative organizate de noi iau parte tinerii din paro-
hiile pe care le vizit�m. Urm�rim ca pe aceast� cale s� 
le insu� �m dorin�a de voluntariat, promovarea ac�iuni-
lor voluntare, dezvoltarea de noi abilit��i �i deprinderi. 
Noii voluntari vor putea, prin cuno�tin�ele acumulate, 
s� devin� �i ei formatori”, a declarat Ana Maria Laz�r, 
reprezentanta Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea.

ZAL�U

PLOPI�

�UMAL

POR�
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Preo�ii, asemenea s� n�ilor, s� � e total aprin�i de iubire fa�� de Cristos
Alocu�iunea Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus

2 august 2009

Dragi fra�i �i surori, 
M-am întors de câteva zile din Val d’Aosta, 

�i acum cu mare pl�cere m� reg�sesc între voi, 
dragi prieteni din Castel Gandolfo. Episcopului, 
parohului �i comunit��ii parohiale, precum �i auto-
rit��ilor civile �i tuturor castelanilor împreun� cu 
pelerinii �i cei afla�i în vilegiatur� v� reînnoiesc 
cu afec�iune salutul meu, unit cu o profund� adu-
cere de mul�umire pentru primirea voastr� mereu 
atât de cordial�. Mul�umesc �i pentru apropierea 
spiritual� pe care mul�i mi-au demonstrat-o când, 
la Les Combes, mi s-a întâmplat micul incident la 
încheietura mâinii drepte.

Dragi fra�i �i surori, Anul Sacerdotal pe care 
îl celebr�m constituie o pre�ioas� ocazie pentru a 
aprofunda valoarea �i misiunea preo�ilor în Bise-
ric� �i în lume. Motive utile de reflec�ie, în acest 
sens, ne vin de la comemorarea sfin�ilor pe care 
Biserica ni-i propune zilnic. În aceste zile ale 
lunii august, de exemplu, îi amintim pe unii din 
ei care sunt adev�rate modele de spiritualitate �i 
devotament preo�esc. Ieri (sâmb�t� 1 august) era 
comemorarea liturgic� a Sfântului Alfons Maria 
de’ Liguori, episcop �i înv���tor al Bisericii, mare 

maestru de Teologie moral� �i model de virtu�i 
cre�tine �i pastorale, mereu atent la necesit��ile 
religioase ale poporului. Ast�zi contempl�m în 
Sfântul Francisc de Assisi iubirea arz�toare pentru 
mântuirea sufletelor, pe care fiecare preot trebu-
ie s� o nutreasc� în mod constant: a recurge, de 
fapt, la a�a-zisa „Iertare de la Assisi”, pe care el 
a ob�inut-o de la papa Onoriu al III-lea în anul 
1216, dup� ce a avut o viziune în timp ce se ruga 
în bisericu�a de la Por�iuncula. Ap�rându-i Isus 
în slava sa, cu Fecioara Maria la dreapta �i în jur 
mul�i îngeri, i-a cerut s�-�i exprime o dorin��, �i 
Francisc a implorat „o iertare ampl� �i generoas�” 
pentru to�i aceia care „c�i�i �i spovedi�i” aveau s� 
viziteze acea biseric�. Primit� aprobarea pontifi-
cal�, Sfântul nu a a�teptat nici un document scris, 
ci a alergat la Assisi �i, ajuns la Por�iuncula, a dat 
frumoasa �tire: „Fra�ilor mei, vreau s� v� trimit 
pe to�i în Rai!”. De atunci, de la amiaza zilei de 1 
august pân� la miezul nop�ii din 2 august, se poate 
dobândi, în condi�iile obi�nuite, indulgen�a plena-
r� �i pentru r�posa�i, vizitând o biseric� parohial� 
sau franciscan�.

Ce s� spunem despre Sfântul Ioan Maria Vi-
anney, pe care îl vom aminti pe 4 august? Toc-
mai pentru a comemora cea de-a 150-a aniversare 
a mor�ii sale am proclamat Anul Sfintei Preo�ii. 
Despre acest umil paroh, care constituie un mo-
del de via�� preo�easc� nu numai pentru parohi, ci 
pentru to�i preo�ii, promit c� voi vorbi în cateheza 
de la audien�a general� de miercurea viitoare.

Pe 7 august, apoi, va fi comemorarea Sfân-
tului Gaetan din Thiene, care obi�nuia s� repete 
c� „nu cu iubirea sentimental�, ci cu iubirea fap-
telor se purific� sufletele”. �i ziua urm�toare, pe 
8 august, Biserica ne va ar�ta ca model pe Sfântul 
Dominic, despre care s-a scris c� „deschidea gura 
sau pentru a vorbi cu Dumnezeu în rug�ciune sau 
pentru a vorbi despre Dumnezeu”.

În fine, nu pot s� uit �i marea figur� a Papei 
Montini, Paul VI-lea, de la moartea c�ruia, la 6 
august, se împlinesc 31 de ani, petrecut� tocmai 
aici la Castel Gandolfo. Via�a sa, atât de profund 
preo�easc� �i bogat� în atât de mare umanitate, r�-
mâne în Biseric� un dar pentru care îi mul�umim 
lui Dumnezeu.

Fecioara Maria, Mama Bisericii, s� ajute 
preo�ii s� fie to�i îndr�gosti�i cu totul de Cris-
tos, urmând exemplul acestor modele de sfin�e-
nie sacerdotal�.

www.radiovaticana.com
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BAIA MARE - INTC 2009
- capitala spiritual� a tineretului catolic -

Dragi tineri,
Cu bucuria ocazionat� de Întâlnirea Na�ional� a 

Tineretului Catolic, v� primim in Eparhia noastr�, care o 
are ca Patroan� pe Preacurata Fecioara Maria.

Aceast� întâlnire s� � e pentru voi o ocazie pentru 
a-L cunoa�te mai profund pe Isus Cristos, s� c�uta�i �i s� 
g�si�i mijloacele spirituale cele mai potrivite, pentru a 
deveni prieteni din ce în ce mai apropia�i ai lui Isus Cris-
tos, s� medita�i cât mai des cuvintele Lui, cuvinte care 
s� v� schimbe continuu via�a. Iubi�i-l pe Isus Cristos, 
iubi�i-l pe Isus Cristos prezent în Biseric� �i în Sfânta 
Euharistie, lua�i-L de model �i � xa�i-vi-L ca �i ideal al 
vie�ii voastre.

Prin momentele liturgice �i de rug�ciune, prin 
conferin�ele �i activit��ile propuse la aceast� întâlnire, 
prin întâlnirile pe care le ave�i între voi, înv��a�i s� tr�-
i�i credin�a voastr�, c�utând zilnic voin�a lui Dumnezeu, 
care s� se re� ecte în faptele �i deciziile voastre zilnice, 
înv��a�i s�-l cunoa�te�i �i s�-l iubi�i pe Cristos, s� cunoa�-
te�i �i s� iubi�i Biserica, s� v� cunoa�te�i �i s� practica�i 
iubirea între voi.

Întâlnirea se desf��oar� la � nalul Anului Paulin 
�i la începutul Anului Sacerdotal. Sfântul Pavel a c�utat 
binele �i adev�rul, pe care le-a g�sit în persoana lui Isus 
Cristos mort �i înviat, de care s-a ata�at total �i pentru 
care �i-a d�ruit întreaga lui via��, proclamând �i înv��ând 
Cuvântul lui Dumnezeu, prezent în persoana lui Cristos.

P�stra�i-v� credin�a mereu vie, care s� � e un foc 
care arde în su� etele voastre, care protejeaz� elanul, 
generozitatea �i speran�a voastr�. Deveni�i molipsitori, 
aprinde�i alte focuri prin exemplul vie�ii voastre, d�rui�i 
altora bucuria de a putea s� tr�iasc� cu adev�rat.

Lua�i-v� o hot�râre la aceast� întâlnire, care s� 
v� alimenteze elanul tineresc în tot restul vie�ii. Fixa�i-
vi-l ca model des�vâr�it pe Isus, ve�nicul tân�r Dum-
nezeu, care prin harul S�u s� v� fac� tineri în via��, 
moarte �i ve�nicie.

V� îmbr��i�ez pe to�i.
Cu arhiereasc� binecuvântare,

† Ioan �i�e�tean
Episcop de Maramure�

Cea de-a XI-a edi�ie a Întâlnirii Na�ionale a 
Tineretului Catolic (INTC), a fost organizat� de Epi-
scopia Greco-Catolic� de Maramure� �i g�zduit�, în 
premier�, de ora�ul Baia Mare, în perioada 22-26 iu-
lie 2009. La aceast� manifestare au participat peste 
2.000 de tineri pelerini sosi�i în ora� cu o zi înainte 
pentru a participa la programele diverse puse la dis-
pozi�ie de organizatori.

Dup� cuvântul de bun venit rostit miercuri 
seara, pe scena amenajat� din fa�a Muzeului de Et-
nogra� e �i Art� Popular� din Baia Mare, de c�tre p�-
rintele Angel Zareczki, tinerii s-au adunat a doua zi 
în acela�i loc pentru a lua parte la prima liturghie. 
Slujba a fost o� ciat� de un sobor de peste 100 de 
preo�i �i episcopi, în frunte cu PSS Ioan Si�e�tean, 
episcopul greco-catolic de Maramure�.

Evanghelia din cadrul S� ntei Liturghii s-a ci-
tit �i în limbile maghiar� �i ucrainean�. A�a cum se 
�tia, la INTC Baia Mare a sosit �i un episcop catolic 
din regiunea Leon din Spania. Episcopul greco-ca-
tolic de Oradea, Virgil Bercea, prezent de asemenea 
la manifest�ri, a vorbit despre importan�a „focului”, 
care e tema central� la INTC Baia Mare.

“Focul de la Cristos, care este în noi, trebuie 
s� ne ajute pentru a lua lumina. Suntem aici în Baia 
Mare s� ardem r�ul din noi cu acest foc al credin�ei 
care vine de la Dumnezeu”, a spus PSS Virgil Bercea.

Pe tot timpul slujbei, tinerii a� a�i pe Câmpul 
Tineretului au putut s� se spovedeasc� sau s� se con-
sulte privind anumite probleme care îi fr�mânt�. Ei 
au putut apela la cei aproximativ 30 de preo�i care 
asigurau în acest sens asisten�� spiritual�.

„Tinerii trebuie s� în�eleag� c� Dumnezeu nu 
doarme, nu e orb �i st� lâng� noi în � ecare clip� �i 
ne ascult� rug�ciunile �i �tie toate necazurile �i nu ne 
p�r�se�te niciodat�. Suntem înconjura�i de atâta r�u, 
de atâta invidie �i l�comie �i dorin�� de îmbog��ire 
material�. Tinerii, în special, trebuie s� con�tientize-
ze c� po�i s� � i fericit avându-l doar pe Dumnezeu”, 
a spus p�rintele Mircea Cân�a, unul dintre preo�ii 
care st�teau la dispozi�ia tinerilor pentru consultare 
spiritual� �i spovedanie.

La rândul lor, tinerii apreciaz� �i sunt foarte 
încânta�i de faptul c� Biserica pune la dispozi�ie ast-
fel de întâlniri.

La ac�iunea organizat� de Episcopia Greco-Ca-
tolic� de Maramure� tinerii pelerini au putut participa 
la peste 100 de conferin�e pe teme religioase, � loso� ce 
sau de actualitate, sus�inute de reprezentan�i ai Bisericii 
Catolice, dar �i de speciali�ti recunoscu�i în domeniu.

www.intc2009.com
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PSS Virgil Bercea a fost unul dintre episcopii 
care au participat la INTC Baia Mare �i este unul 
dintre clericii greco-catolici care cred în for�a cre-
din�ei tinerilor �i, mai ales, în unitatea Bisericii.

– Prea Sfin�ia Voastr�, ce concluzii a�i putea 
trage în urma desf��ur�rii celei de-a XI-a edi�ii a 
Întâlnirii Na�ionale a Tineretului Catolic (INTC) 
din Baia Mare?

– În primul rând, c� sunt bune speran�e pentru 
societate �i Biseric�. V�zând ace�ti tineri care s-au 
comportat într-o manier� deosebit� fa�� de valorile 
cre�tine, putem s� ne d�m seama c� bunul Dumne-
zeu a s�dit foarte multe valori în sufletul acestor 
tineri care mâine se vor exprima ca atare, atât în 
via�a social�, cât �i în cea a Bisericii.

– Are Biserica încredere în tinerii s�i, c�-i va 
duce mai departe valorile �i c� le vor p�stra neal-
terate în timp?

– Cu siguran��, în credin�� este o evolu�ie 
care se bazeaz� pe fundamentele cre�tine ale Evan-
gheliei �i tradi�iei. Dincolo de acest lucru, aceast� 
evolu�ie organic� putem s� o vedem în ace�ti tineri. 
Sunt persoane în vârst� care ne-au transmis credin-
�a, dar vedem c� tinerii au, cu adev�rat, capacitatea 
de prelua anumite responsabilit��i. Spre exemplu, a 
fost impresionant faptul c� ei au f�cut acel pelerinaj 
la M�n�stirea „Sfânta Maria” din Baia Mare �i c�, 
dup� ce au urcat pe jos pân� acolo, ei au r�mas în 
medita�ie �i rug�ciune. Acest gest este înc� o dova-
d� c� putem avea speran�e reale c� genera�ia tân�r� 
poate duce mai departe cuvântului Domnului. Tre-
buie s� credem c� ei vor prelua �i vor duce peste 
veacuri valori perene care au for�a de a transforma 
omul �i societatea.

– Nu v� este fric� ca în timp se pot produce 
anumite muta�ii sau denatur�ri în privin�a p�str�rii 
tradi�iei autentice a Bisericii?

– Este relativ acest lucru, pentru c� tradi�ia 

Bisericii nu înseamn� doar primele secole cre�tine, 
ci ea este evolu�ia organic� a vie�ii Bisericii. Atunci 
când nu se abandoneaz� cuvântul Domnului, fieca-
re genera�ie poate aduce contribu�ia ei proprie. În 
plus, atunci când credin�a este sp�lat� cu sângele 
martirilor, nu se poate spune c� este întinat� tradi-
�ia, din contr�, tocmai aceasta este latura cea mai 
autentic� a tradi�iei. Ceea ce ast�zi se întâmpl� cred 
c� este doar o continuitate organic� �i binecuvânta-
t� de Dumnezeu.

– În opinia dumneavoastr�, care sunt cele 
mai acute probleme ce îi fr�mânt� pe tinerii de 
ast�zi?

– Tot ceea ce se întâmpl� în aceast� lume 
nu le este str�in nici acestor tineri. Ei trebuie s� 
în�eleag� c� aceste fr�mânt�ri ale societ��i în care 
tr�iesc intr� într-o oarecare normalitate a zilelor 
contemporane. Îns� cea mai mare provocare actu-
al� este legat� de credin��, pentru c� mass-media 
sau internetul nu mai reprezint� provoc�ri pentru 
tineri. Sunt atât de ancora�i de comunicarea în lu-
mea virtual�, încât marea noastr� responsabilitate, 
a p�storilor, este aceea de a aduce tinerii în lumea 
real� a credin�ei.

– Cât de important este ecumenismul în con-
textul vie�ii cre�tine actuale?

– Ecumenismul este un lucru fundamental, 
pentru c� tinerii no�tri, �i nu are importan�� c�-
rui cult apar�in, se simt extraordinar de bine între 
ei, nu î�i pun absolut nicio problematic� vizavi de 
rela�ia dintre ei. Probleme le cre�m noi, cei care 
suntem pu�i pe anumite scaune, �i lucrurile nu se 
vor a�eza, într-un sens benefic, decât în momen-
tul în care vor renun�a la tenta�ia acestor scaune. 
Dar dincolo de acest lucru, mai ales aici, în Arde-
al, cred c� nu mai exist� familie care s� fie, spre 
exemplu, ortodox� sau catolic� pur�. Exist� fami-
lii mixte, români - maghiari, sa�i - nem�i, orto-
doc�i - greco-catolici etc. Ceea ce este foarte im-
presionant este c� ei se în�eleg foarte bine �i nu au 
probleme. Sunt convins c�, într-un mâine, bunul 
Dumnezeu va reu�i s� recompun� unitatea distru-
s� a Bisericii de c�tre noi, oamenii. Noi suntem 
singurii vinova�i c� am sfâ�iat c�ma�a lui Cristos. 
A�a cum în 1989 nimeni nu s-a a�teptat ca regimul 
comunist s� cad�, a�a cred c� va veni �i unitatea 
Bisericii, atunci când ne a�tept�m mai pu�in.

Ionu� HOROBA
www.intc2009.com

„Avem speran�e c� genera�ia tân�r�
poate duce mai departe cuvântului Domnului”

- Interviu cu PSS Virgil Bercea, la INTC 2009 -
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(continuare în pag. 7)

Episcopul greco-catolic Petru Pavel Aron (1709-1764)
- 300 de ani de la na�tere -

Moto: ,,...Astfel �i-au câ�tigat românii din Transilvania, în locul lui Klein, un alt arhiereu, cult �i erudit 
f�r� fudulie, smerit ca s� n�ii p�rin�i �i arhiereii cei mai ale�i ai Bisericii cre�tine”.

Augustin Bunea

,,El, Episcopul P. P. Aron, este ctitorul înv���mântului în limba român�, fondatorul  �colilor din Blaj”.
Pr. Dr. Ioan M. Bota

Printre oamenii mari ai Blajului destina�i nemu-
ririi, un loc deosebit îl are Episcopul Petru Pavel Aron. 
El este cel care a întemeiat înv���mântul românesc de 
tip european �i modern, deschizând la Blaj, în toamna 
anului 1754, primele �coli cu predare în limba român�. 
�i trebuie mereu amintit adev�rul: ,,Este meritul nepie-
ritor al Transilvaniei (al Bisericii Greco-Catolice, n.n.) 
de a �  creat înv���mântul modern al tuturor români-
lor, nu numai ca metode, ci mai ales ca spirit, con�inut, 
orientare...” (George Iva�cu, ,,Istoria literaturii române 
1”, Ed. �tiin�i� c�, Bucure�ti, 1969, p.316).

Blajului �i produsului ei, �COALA ARDELEA-
N�, le dator�m începuturile culturii române moderne, 
c�ci acolo, la Blaj, s-au pus temeliile. Ini�iatorul a fost 
Episcopul Inocen�iu Micu Klein care, pe domeniul 
Blajului, în plin câmp ,,traseaz� planul viitorului a�e-
z�mânt {...} menit a ad�posti primele �coli ale româ-
nilor uni�i �i a deveni o citadel� a culturii”. Pentru a-�i 
realiza proiectul, Inocen�iu Micu trimite primii bursieri 
în Apus, la Roma �i Viena, tineri ale�i de el, deplin con-
�tient de necesitatea unei ac�iuni de culturalizare a ro-
mânilor, cât �i de înzestrare a Bisericii Unite cu preo�i 
de înalt� spiritualitate �i cultur�.

Printre cei ale�i de Episcop pentru a studia în 
Occident a fost �i P. P. Aron, urma�ul s�u, cel care avea 
s�-i înf�ptuiasc� gândul �i proiectele. Acesta face parte 
din prima genera�ie de intelectuali ai Bisericii Unite. 
A doua genera�ie a pornit de pe b�ncile �colilor din 
Blaj,a �colilor lui P. P. Aron, este genera�ia care a dat 
unele dintre � gurile cele mai impun�toare ale culturii 
noastre: Samuil Micu Clain, Gh. �incai, P. Maior �i I. 
Budai-Deleanu.

P. P. Aron este � ul parohului din Bistra, Teodor 
Aron. Primele clase elementare le-a urmat la Ro�ia 
Montan�, la terminarea c�rora continu� studiile la ,,Co-
legiul iezuit” din Cluj. La Tirnavia studiaz� Filozo� a. 
Datorit� bursei primite de la Episcopul Inocen�iu Micu 
Klein, studiaz� Teologia la Roma, la ,,Colegiul De Pro-
paganda Fide” (1734-1742). Tot la Roma a fost hiroto-
nit la 30 iulie 1742.

Tân�rul preot se înapoiaz� la Blaj unde va lucra pen-
tru Inocen�iu Micu, � ind secretarul personal al acestuia.

Preot de înalt� spiritualitate, P. P. Aron a tr�it în-
tr-o continu� jertf� �i rug�ciune. Samuil Micu îl carac-

terizeaz� astfel: ,,...au petrecut o via�� sfânt�, au fost un 
om postelnic, îndurat, bisericos �i înfrânat”. Episcopul 
P. P. Aron r�mâne pentru toate genera�iile un model de 
s� n�enie: ,,Dormea patru ceasuri �i numai pe un sac de 
paie. În 24 de ore mânca o dat�. În Paresimi prânzea du-
minica �i nu gusta nimic pân� miercuri {...}. Timp de 11 
ani a purtat pe trupul s�u un brâu din lan� de � er pe care 
l-a deschis abia înainte de moarte” (Pr. Dr. Ioan M. Bota, 
,,Istoria Bisericii Universale �i a Bisericii Române�ti”, 
Ed. ,,Via�a Cre�tin�”, Cluj-Napoca, 1994, p.177).

Dup� exilul lui Inocen�iu Micu, este numit Vi-
car General iar dup� demisia Episcopului, Administra-
tor Apostolic. La 28 februarie 1752 este ales Episcop, 
fapt con� rmat de Sfântul Scaun prin Bula din 6 iulie 
a aceluia�i an. Cons� n�irea de Episcop a avut loc la 1 
septembrie, la M�n�stirea Maria Pocs.

Ca Episcop al Blajului �i-a v�zut numai de îndato-
ririle lui, nu a �tiut decât de problemele Bisericii �i nimic 
nu a putut s�-l abat� de la ele. S-a opus r�zmeri�ei împo-
triva Unirii cu Roma produs� de c�lug�rul sârb Visarion 
�i de Sofronie, cât �i de al�i c�lug�ri str�ini care tulburau 
�i terorizau Transilvania din porunca Mitropolitului sârb 
al Carlovitzului. Fidel Unirii cu Roma, a ap�rat-o �i a 
înt�rit-o, � ind ,,tare ca stânca în credin�a Bisericii din 
Roma”. În timpul vie�ii a construit mai multe biserici, 
printre care la Cut, Bistra, M�n�rade �i R��inari.

Om de înalt� cultur�, minte luminat�, la 18 oc-
tombrie 1754, deschide la Blaj prima �coal� cu predare 
în limba român�, ,,Fântân� a darurilor”, pentru cei dor-
nici de înv���tur�, indiferent de confesiune, ,,Fiindc� 
mai to�i sunt îns�to�a�i �i � �mânzi de hrana cea su� e-

Otilia B�LA�
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teasc�, pentru aceia, tuturor � ilor no�tri, oric�rii vor 
cere, trebuie dup� putin��, a li se frânge sfânta pâine 
�i a-i cuprinde la înv���tur�” (Mons. Octavian Bârlea, 
,,Deschiderea �coalelor din Blaj, 1754”, în ,,Cultura 
cre�tin�”, octombrie, 1944, p.36). �coala a fost dat� în 
grija c�lug�rilor din Ordinul Bazilian, c�lug�ri recu-
noscu�i pentru cultura lor cu largi orizonturi.

Pe elevi, Episcopul îi hr�nea din ,,f�rimiturile 
mesei sale”, dându-le zilnic pâine, ,,�ip�ii”* de mai târ-
ziu, �i la s�rb�tori �i ,,� ertur�”.

La început a fost ,,�coala de ob�te”, destinat� 
tuturor, ,,nici o plat� de la ucenici a�teptându-se”. A 
urmat ,,�coala latineasc�” din care s-a format Liceul 
teoretic ,, Sfântul Vasile” care a dat ��rii atâtea valori. 
Re�inem apoi ,,�coala de preo�ie” destinat� form�rii vi-
itorilor preo�i, devenit� ,,Facultatea de Teologie”. Sunt 
toate treptele unei structuri �colare de la clasele prima-
re la universitate.

La în� in�are, num�rul elevilor era de 178, ca în 
anul urm�tor s� se ridice la 300. În satele diecezei a 
întemeiat 53 de �coli române�ti.

Urma�ii Episcopului Întemeietor, printre care 
Mitropoli�ii Ioan Vancea �i Vasile Suciu, dar to�i, au 
continuat opera de dezvoltare a �colilor Blajului, con-
vin�i c� ,,�tiin�a lumineaz�, ea de�teapt�, înt�re�te �i 
înavu�e�te poporul”. Blajul a ajuns o adev�rat� citade-
l� a �colilor române�ti, cu licee teoretice, comerciale, 
�coli de aplica�ie, �coal� de menaj etc. Ora�ul de pe 
Târnave a devenit model �i pentru neuni�i (ortodoc�i) 
,,câ�tigând Sibiul �i Bra�ovul �i Aradul, apoi a trecut 
mun�ii cu Asachi la Socola, cu Laz�r la Sf. Sava, dând 
�colii na�ionale o pleiad� de elemente dinamice prin 
care crezul transilvan (originea roman� a poporului 
nostru, latinitatea limbii �i unitatea poporului român) 
a fost sorbit din pruncie de genera�ia creatoare a Ro-
mâniei moderne. Un Florian Aaron la Bucure�ti, auto-
rul primului curs de istorie na�ional� �i profesor al lui 
B�lcescu, Gherman Vida, editorul lui Sincai �i dasc�l 
al lui Kog�lniceanu, apoi, într-o alt� genera�ie, Cipariu, 
B�rnu�iu, Ioan Maiorescu �i atâ�ia al�ii au constituit ar-
m�tura noii �coli române�ti ce a lichidat rapid vechiul 
înv���mânt mo�tenit de la fanario�i” (G. Iva�cu, op. cit., 
p.316); înv���mânt cu predare în limbile greac� �i sla-
von� atât de str�ine nou�, românilor. Con�tient de tot 
ce înseamn� Blajul, M. Eminescu p�r�se�te Cern�u�iul, 
pleac� spre ora�ul �colilor române�ti din Ardeal �i de 
pe o culme care domin� cetatea luminii de pe Târnave, 
o salut� cu entuziasm: ,,Te salut, Rom� Mic�!” mul�u-
mindu-i lui Dumnezeu c� o poate vedea.

Meritul mare al �colilor Blajului nu se rezum� 
doar în înv���tura serioas� care se impunea, ci �i în for-
marea caracterelor cre�tine puternice, cu sim�ul muncii 
cinstite, al datoriei împlinite, al adev�ratei iubiri de pa-
trie, al responsabilit��ii �i al jertfei. Printr-un testament 
nescris, acest spirit al Blajului s-a transmis din genera-

�ie în genera�ie pân� azi. Cum altfel se explic� martiriul 
Bisericii Greco-Catolice din secolul al XX-lea, al Epi-
scopilor �i al preo�ilor ei?

,,Vl�dica Întemeierii” a fost un animator al cul-
turii române�ti. Ne-au r�mas de la el lucr�ri de înv���-
tur� cre�tin� �i scrieri cu con�inut iluminist speci� ce 
epocii. În 1750 a deschis Tipogra� a românesc� de la 
Blaj de sub teascurile c�reia de 300 de ani (cu excep�ia 
anilor când Biserica Unit� a fost suprimat�) ies necon-
tenit la lumin� c�r�i valoroase de spiritualitate �i cultur� 
cre�tin�. Men�ion�m �i meritul incontestabil al Bisericii 
Greco-Catolice, acela de a �  introdus scrierea cu litere 
latine, izgonind în felul acesta literele chirilice, hain� 
str�in� �i ne� reasc� limbii noastre de origine latin�.

Acest mare Arhiereu a dat românilor traducerea 
Bibliei (1760-1761), pornind de la ,,Vulgata”, varianta 
în limba latin� a S� ntei Scripturi datorat� Sf. Ieronim. 
,,Biblia’’ Episcopului P. P. Aron a fost tip�rit� recent, în 
2005, de c�tre Academia Român�. Cu aceast� ocazie 
s�rb�toreasc� Prof. Eugen Simion a spus: ,,...l�sat� de 
înv��atul �i luministul P. P. Aron, cuprinde splendide 
pagini de limb� româneasc�, o limb� care luptându-se 
cu in� uen�ele �i complicatele construc�ii de cancelarie, 
se sprijin� pe limba vorbit�”. În adev�r, speciali�tii �i 
cititorii sunt uimi�i �i emo�iona�i de frumuse�ea tradu-
cerii, de in� exiunile latine p�strate nealterate.

La 9 martie 1764 bunul P�rinte, Episcopul ro-
mânilor uni�i, cel care a creat un destin european �i 
modern culturii noastre, se stinge la Capnic; se g�sea 
acolo într-o vizit� canonic�. Este adus la Blaj unde va 
�  înmormântat.

Este �tiut c� adesea marii oameni, la noi mai ales 
cei care apar�in Bisericii Greco-Catolice, sunt uita�i. 
Din uitare, acum, la 300 de ani de la na�tere, este pus 
în lumin� Episcopul P. P. Aron. În scrierile sale despre 
Blaj, N. Iorga vorbe�te despre Arhiereu, cel ,,nelini�tit 
�i îngrijorat ve�nic de viitorul �colilor bl�jene”, ca des-
pre o prezen�� continu�: ,,...P. P. Aron îmi r�sare înain-
te... Blajul este al lui... Undeva el trebuie s� �  tr�ind. 
Su� et îngrijat ve�nic de soarta �colarilor lui, r�t�cind 
prin clasele cuprinse de noapte, suind treptele catedre-
lor goale, uitându-se prin caiete, bucuros de tot ce e 
bine într-însele. Înv��a�i bine, copiilor �i tinerilor din 
�colile bl�jene. Vl�dica întemeierii v� vede...”

Azi, când ,,reperele �i exemplele valorice au-
tentice sunt tot mai pu�ine”, la Tricentenarul na�terii 
Episcopului P. P. Aron, sim�im un tainic îndemn s�-i 
cunoa�tem via�a, sim�im c� acest mare Arhiereu a cu-
noscut secretul adev�ratelor valori care înnobileaz� via-
�a, c� ne poate ajuta s� reg�sim drumul pierdut. Pentru 
aceea, cu smerenie �i recuno�tin�� îi cinstim amintirea.

_____________
* �ip�i= pâine dat� gratuit, pe tot cursul studiilor, elevilor �i stu-

den�ilor s�raci �i  merituo�i la înv�t��tur�, la 350, de c�tre Mitropolia 
din Blaj.  Primii �ip�i i-a dat Episcopul P.P.Aron. Episcopul Grigore Ma-
ior(1772-1782) a în� in�at Fondul �ip�ilor, ,,	ip�ii Blajului”.
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Tr�irea s�vâr�it� de credincio�ii protopopiatu-
lui Beiu� în calendarul lunii iunie, nu se refer� desigur 
la faptul de a tr�i, de a vie�ui. Mult peste semni� ca�ia 
lingvistic� tr�irea aceasta s-a petrecut în edi� ciul tainic 
al su� etului credincio�ilor, dimpreun� cu preo�ii lor, 
în comuniune liturgic�, de rug�ciune �i misionarism 
laic. Experien�� su� eteasc�, consumat� cu intensitate, 
tr�irea parcurs� în prima jum�tate a lunii iunie, a fost 
deplin� �i plin� în acela�i timp. Deplin� deoarece, cu 
ocazia � ec�rui eveniment petrecut, s-a c�utat apropi-
erea de acel des�vâr�it, pe care îl g�sim la întâlnirea 
cu Dumnezeu Tat�l, prin mijlocirea r�scump�r�torului 
Isus �i a neprih�nitei sale maici, Sfânta Fecioar� Maria. 
Plin� a fost tr�irea spiritual� a credincio�ilor prin nu-
m�rul relativ mare, a evenimentelor petrecute într-un 
timp destul de scurt, dar �i prin caracterul unitar, com-
pact al acestora, prin acea întregime la care jinduim to�i 
f�c�torii de bine, c�ci f�c�tori de bine dumnezeiesc au 
fost  atât organizatorii, cât �i participan�ii.

1. Duminic�, 7 iunie. Dup� în�l��toarea Litur-
ghie din aceast� Duminic� a Cincizecimii, în prezen�a 
nev�zut�, dar tr�it� a Sfântului spirit pogorât pentru noi 
spre a dobândi iertarea p�catelor noastre �i a ne pov��ui 
cu harul s�u, c�tre o via�� cre�tin�, curat�, în Biserica 
„S� n�ii Trei Ierarhi Vasile, Grigore �i Ioan” s-a petre-
cut evenimentul unic în via�a a opt copii: prima Sfânt� 
Împ�rt��anie. Înve�mânta�i într-o tog� alb�   �i-n plin�-
tatea emo�iei evenimentului erau aidoma unor îngeri, 
din ceata celor buni, radiind de bucurie, tr�ind pentru 
prima dat� sacramentul unirii cu Cristos, modalitatea 
cre�tin� de a �  p�rta�i cu Trupul �i Sângele s�u, pen-
tru a forma, pe tot parcursul vie�ii lor un singur Trup. 
Cei opt copila�i: �erb Maria Alexandra, Manea Carla 
Denisa, Taichi� Cristina, Târ�ar Darius Vlad, Chira 
Vlad Tudor, Kovacs Cesar Roland, Baidoc Alexandru 
�i Budo Daniel, preg�ti�i de p�rintele Iosif Slobodnic, 
dup� s�vâr�irea Euharistiei, acest „izvor �i culme a vie-
�ii biserice�ti” au vorbit cu  Dumnezeu, cu vocile lor 
cristaline, tremurânde, prin intermediul unor rug�ciuni 
– poezioare rostite în biserica arhiplin� a Rusaliilor. 
Tudor Chira i-a vorbit lui Dumnezeu despre p�rin�ii 
s�i cerându-i: „	ine-i, Doamne îndurate/ La mul�i ani 
cu s�n�tate”. Manea Carla Paula promitea: „Totdeauna 
lucrul t�u/S�-l începi cu Dumnezeu”, iar Darius Târ-
�ar �tia c� „De la El vine puterea /Dragostea �i mân-
gâierea” . Baidoc Alexandru cerea „D�-ne nou� ast�zi/
Harul T�u bogat” �i imediat Cezar Kovacs a ad�ugat 
„M�re�ul har m-a înv��at/S� rup cu orice p�cat”. Da-
niel Budo, parc� în numele tuturor rostea mul�umirile: 
„Mul�umim noi Doamne/Pentru-al t�u Cuvânt/Ce des-
chide inimi/Prin al t�u Spirit Sfânt”. Copii au primit din 
partea p�rintelui Mada, p�rintelui Iosif �i sora Maria 
diplome, rozaruri �i c�rticele de rug�ciuni . 

IOAN D�R�B�NEANU

2. Luni 8 iunie. �i în aceast� zi de s�rb�toare, 
a doua dup� S� ntele Rusalii, la Biserica  „S� n�ii Trei 
Ierarhi Vasile, Grigore �i Ioan” din Beiu� s-a desf��u-
rat un eveniment al pio�eniei �i misionarismului laic. 
O activitate a Reuniunii Mariane „Sfânta Maria” din 
parohia Beiu�. Sub faldurile steagului Marian înso�i�i 
de muzicalitatea emo�ional� a imnului marian, d-na în-
v���toare Aurelia Gligor a înmânat diplomele de mem-
bri �i e�arfele albastre prinse în „medalia miraculoas�” 
unui num�r destul de mare de credincio�i. În prealabil 
d-na profesoar� Tania D�r�b�neanu a vorbit credincio-
�ilor despre obiectivele �i compartimentele de activi-
tate a Reuniunii Mariane, exempli� când cu activit��ile 
realizate de Reuniunea Marian� din Beiu�.

3. Sâmb�t� 13 iunie. Activitate a Reuniunii Ma-
riane, la nivel de protopopiat. Un binevenit schimb de 
experien�� la care au participat 40 de membri ai Reuni-
unii Mariane din Beiu�, �tei, B�i�a, Pocola, împreun� 
cu preo�ii: protopop Ioan Mada, pr.  Iosif Slobodnic �i 
pr. Ro�ca Sorin (din B�i�a), desf��urat în spa�iul mio-
ritic al Arie�enilor, la poalele masivului Biharia. Pro-
gramul zilei anun�at de pre�edinta Reuniunii Mariane 
din protopopiatul Beiu�, promitea – �i s-a �i relizat – o 
„tr�ire deplin� �i plin�” pentru participan�i.

Dup� o scurt� acomodare cu „piciorul de plai” 
cuprins între pâraiele 	�r�scu �i Arie�eni, ne-am în-
dreptat intonând imnul Reuniunii Mariane, într-o pro-
cesiune de câ�iva pa�i �i o clip� – dar o clip� a lumii! 
– spre o „gur� de rai”; o mic� grot�, amenajat� cu ani 
în urm� de un grup de tineri pelerini italieni �i profeso-
rul de bun� amintire, Ninel Ode�teanu, unde ne a�tepta 
cu dumnezeiasc� bucurie, statueta S� ntei Fecioare de 
la Fatima. Am rostit aici, înainte de începerea progra-
mului propriu zis, rug�ciunea Domnului „Tat�l nostru” 
�i rug�ciunea Neprih�nitei z�misliri „N�sc�toare de 
Dumnezeu”, în�l�ându-ne su� etele c�tre Dumnezeu, 
relizând prima �i cea mai important� comuniune cu Ta-
t�l, Fiul �i cu Spiritul Sfânt, din acea zi.

Tr�ire deplin� �i plin�
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Introducerea în program a fost f�cut� de p�rin-

tele protopop Ioan Mada, care a subliniat importan�a 
acestei activit��i. 

La început s-a realizat o evocare �i-o lectur� de 
text, despre �i din episcopul Ioan Suciu, realizat� de 
subsemnatul. Motivarea acestei evoc�ri s-a f�cut prin 
dou� argumenta�ii: 

a) episcopul Ioan Suciu a fost un mare �i neobo-
sit marianist în cele trei ipostaze ale vie�ii sale: preot, 
profesor �i episcop al tineretului;

b)  episcopul Ioan Suciu, �i-a purtat pa�ii, în pe-
rioada interbelic�, chiar pe acest „picior de plai” când 
poposea cu tinerii teologi la „re�edin�a” de var� a pro-
fesorului – preot Tudor Ode�teanu de la liceul „Samuil 
Vulcan” din Beiu�. 

Nepoata acestuia, d-na Tania D�r�b�neanu, a re-
dat câteva amintiri despre episcopul Ioan Suciu, r�ma-
se în memoria colectiv� a familiei.

În continuare p�rintele Iosif Slobodnic ne-a vor-
bit despre rug�ciunea Rozariului �i apoi am rostit cu 
to�ii aceast� rug�ciune, aici la grota S� ntei Fecioare. 

P�rintele protopop Ioan Mada a �inut un scurt cu-
vânt de înv���tur� �i ne-a vorbit de Sfântul Anton.

A urmat apoi activitatea desf��urat� pe dou� ate-
liere de lucru, conduse de Sora Maria �i doamna Au-
relia Gligor �i respectiv d-na preoteas� Maria Mada �i 
d-na Tania D�r�b�neanu. S-a discutat aici despre regu-
lamentele Reuniunii Mariane, despre diferitele activi-
t��i realizate, despre apari�ia S� ntei Fecioare la Fatima, 
despre importan�a Scapularului �i despre Rozariul viu.

Agapa cre�tin� de tip „iarb� verde” a îndestu-
lat �i trupul, dup� îndestularea spiritual� a acelei zile, 
d�ruite de Dumnezeu cu soare �i mult� pio�enie nou� 
pentru a ne îmbucura to�i cu mic (pruncul de câteva 
luni  din bra�ele preotesei de B�i�a) �i mare (domnul 
	ucu Luscan -  decanul de vârst� – 72 de ani).

O zi gr�itoare, în care nu departe de Piatra Gr�-
itoare a Bihariei, noi pruncii Dumnezeului, gr�it-am 
limba credin�ei �i a iubirii.

R�mânea în urma noastr� mul�umirea, bucuria 
f�ptuirii �i în fa�a noastr� promisiunea p�rintelui Ro�-

ca Sorin, de a realiza înc� o activitate marian�, în luna 
august, la B�i�a.

4. Duminic� 21 iunie. În cadrul obi�nuitei cate-
heze duminicale, de aceast� dat�, s-a realizat disemina-
rea activit��ii de deschidere a Anului Sacerdotal, care a 
avut loc vineri 18 iunie la nivel Eparhial, la Oradea, în 
catedrala Sfântul Nicolae. S-a prezentat lista credincio-
�ilor din protopopiatul Beiu� care au fost eviden�ia�i cu 
aceast� ocazie cu diplome de merit �i medalia „crucea 
eparhial�”

Sora Maria de la congraga�ia Surorilor Minime 
ale Reginei Purgatoriului din Beiu� a evocat  personali-
tatea Sfântului Ioan Maria Vianney.

S-au propus dmersuri menite s� dezvolte valoric 
rela�ia preot – laic, în cadrul protopopiatului Beiu�, prin 
activit��i de bun� �i concret� practic�, adresate preo�i-
lor �i credincio�ilor de la nivelul AGRU �i Reuniunea 
Marian� Beiu�.

INVITA�IE
În perioada 30 August – 06 Septembrie 2009, 

cu binecuvântarea PSS Virgil Bercea, vor avea loc la 
Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea, Exer-
ci�ii Spirituale pentru laici celebrate de FR. AN-
THONY  VADAKKEMURY V.C.

Care este scopul acestor exerci�ii spiritual?
De a-L vedea, de a-L sim�i, de a-L întâlni, de 

a-L m�rturisi pe Isus.
Programul unei zile const� în adora�ie euharis-

tic�, cateheze pe diferite teme �i Sfânta Liturghie, in-
tercalate cu mese, pauze �i timp de odihn�.

Înscrierile se fac la num�rul de telefon : 0724 
590679 - Pr. Marius Matei sau la Biroul Pastoral 
Eparhial Oradea. Pentru detalii �i întreb�ri, p�rintele 
responsabil cu organizarea evenimentului, Pr. Emil 
Ghiurc� v� st� la dispozi�ie la num�rul de telefon 
0748 907913.

Costul particip�rii este de 400 RON/ persoan�.
V� a�tept�m cu drag!
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An plin de reu�ite pentru Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea
Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea �i-a prezentat 

bilan�ul de activitate pentru anul 2008. Potrivit pre�edin-
telui Asocia�iei, pr. Olimpiu Todorean, anul 2008 a mar-
cat o cre�tere atât în ceea ce prive�te num�rul de angaja�i, 
cât �i în ceea ce prive�te serviciile oferite. O mare reu�it� 
este considerat� acreditarea serviciului de distribuire a 
alimentelor �i hainelor, la care se adaug� deschiderea Li-
br�riei Gutenberg �i a unei croitorii, precum �i realizarea 
funda�iei la cl�direa în care va func�iona Casa Fren�iu.

Moto-ul sub care a fost prezentat raportul anual 
al Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea a fost „Cre�tem 
împreun�”. „În anul 2008 am crescut fa�� de 2007 ca nu-
m�r de angaja�i, dar în calitatea serviciilor pe care le-am 
oferit”, a declarat pr. Olimpiu Todorean. În cadrul depar-
tamentului de Asisten�� Social�, cea mai mare realizare 
o reprezint� acreditarea, în anul 2008, a serviciului de 
distribuire de alimente �i haine, care permite, pe viitor, 
accesarea de fonduri. „Pe lâng� distribu�ia de alimente 
�i haine, în 2008 am oferit �i alte servicii”, a precizat 
coordonatorul departamentului, Pal Rita. Potrivit aces-
teia, în 2008, Asocia�ia Caritas Eparhial a ajutat 120 de 
familii a� ate în di� cultate provenind din diferite medii 
sociale �i confesiuni religioase. De asemenea, prin pro-
gramul „O mas� cald� pentru cei s�raci”, 30 de persoane 
au bene� ciat, zilnic, gratuit, de dou� feluri de mâncare 
g�tit�. În total, în 2008 au fost sprijinite 60 de persoane 
prin acest program, ele bene� ciind �i de suport pentru 
ob�inerea actelor de identitate. În ceea ce prive�te Depar-
tamentul de voluntariat, în anul 2008, au fost activi 74 
de voluntari de toate vârstele, care au lucrat aproximativ 
1.500 de ore, evaluate la peste 9.500 lei. Printre progra-
mele derulate au fost: „Prieteni pentru un zâmbet”, în 
care clovnii i-au vizitat pe copiii interna�i la Spitalul „Dr. 
Gavril Curteanu”, „Implicare civic� �i social�” - prin 
care s-a promovat ideea de voluntariat, respectiv „Clov-
nii pe scen�”, în cadrul c�ruia au fost organizate specta-
cole de c�tre echipa de clovni. Pe de alt� parte, voluntarii 
au fost implica�i în activitatea de strângere de fonduri, 
prin campania 2%, colecte de Cr�ciun �i de Pa�ti, colec-
ta „Samariteanul milostiv” etc. Pe lâng� aceste ac�iuni, 
Asocia�ia Caritas Eparhial a încercat s� atrag� donatori 
individuali, 60 de persoane r�spunzând prin contribu�ii 
b�ne�ti. „În anul 2008, am reu�it s� strângem 702.807 
lei, 63% dintre ace�tia provenind din dona�ii”, a men�io-
nat pre�edintele Asocia�iei. La capitolul nerealiz�ri aces-
ta a men�ionat faptul c� nu au reu�it s� înceap� m�car 
construc�ia cantinei sociale, lucr�ri care, în mod sigur, 
vor demara în aceast� toamn�. Cantina va �  construit� 
pe strada Th. Aman. Pentru acest an, Asocia�ia Caritas 
Eparhial Oradea �i-a propus acreditarea serviciului de 
îngrijire la domiciliu.

 Ioana MATEAS
www.crisana.ro
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Între zi �i noapte, între realitate �i vis, 
între nimic �i ceva, între dou� � le, ca o pat� 
– via�a.

Curioas� ecua�ie psihologic�: gîndurile 
te ajut� s� înnegre�ti pagina, pagina te ajut�, 
în compensa�ie, s� înnegre�ti gîndurile.

Ca îndeletnicire uman�, scrisul î�i ofer� 
cel mai rapid �i mai direct drum spre fund�-
tura din tine.

Talentul nu e decît �tiin�a de a te împot-
moli spectaculos la mal.

Într-un fel de compensa�ie existen�ial�, 
ceea ce nu putem ob�ine ziua, ne ofer� visele, 
din bel�ug, noaptea.

Moartea este singura �ar� în care turi�tii 
nu au reclama�ii. 

Singura bucurie care nu mi se poate lua 
e bucuria de a � ... trist.

Uneori îmi place s� spun c� sînt un ��-
ran cu o infatuare demn� de un extraterestru.

Prea multe drumuri croite c�tre esen�ial 
ne împiedic� s�-l mai g�sim. Prea pu�ine, la fel.

Satul st� la p�rin�i, pe cînd ora�ul st� 
înc� în chirie. 

Lumea e atît de mic� încît de abia îmi 
încape satul în ea.

În prima parte a vie�ii producem acele 
lucruri care, în partea a doua a ei, se numesc 
amintiri. 

C�r�ile se împart în dou�: bune �i necitite.
Nu toate bucuriile materiale sînt triste-

�ea spiritului.
Bunul-sim� este doar o obliga�ie fa-

cultativ�.
În lupta cu tine însu�i, victoriile sînt 

înfrîngeri cî�tigate. 
Cei care cînt�resc via�a doar cu balan�a 

inimii vor avea întotdeauna minus în gestiune.
Dac� matematica face via�a o socoteal�, 

� loso� a o face o întrebare, dar una îndelung... 
socotit�.

Prostul e acel ipochimen care se str�du-
ie�te s� �tie cît mai pu�in.

Pentru a putea �  îmi trebuie doar atîta 
spa�iu/timp cît s� pot... gîndi.

Stomacul poate deveni du�manul capita-
list al spiritului. Dar �i aliatul s�u proletar.

(va urma)

Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Logoul ZMT 2011 din Madrid 

A fost f�cut pu-
blic logoul care va re-
prezenta urm�toarea Zi 
Mondial� a Tineretului 
(ZMT), programat� la 
Madrid între 16-21 au-
gust 2011. 

Autorul, José 
Gil-Nogués, desenator 
gra� c spaniol, a expli-
cat c� fundalul dese-
nului simbolizeaz� pe 
„tinerii din toat� lumea 
care se unesc pentru a 
celebra propria credin-
�� al�turi de papa, la pi-
cioarele crucii, �i formeaz� coroana s� ntei Fecioare de 
Almudena, patroan� a Madridului”.

În coroan�, a ad�ugat desenatorul, iese în evi-
den�� litera „M” de la Maria, ini�ial� �i a capitalei Ma-
drid, locul întâlnirii. 

Crucea, semn al cre�tinului, prezideaz� întâlni-
rea papei cu tinerii, care fac vizibil� cu m�rturia lor 
tema ZMT: „Înr�d�cina�i �i întemeia�i în Cristos, tari 
în credin��”. Mesajul logoului, a ad�ugat José Gil-No-
gués, este „o catehez�, o oportunitate de evanghelizare: 
calea rapid� �i sigur� pentru a ajunge la Cristos este 
Fecioara Maria, Mama lui Dumnezeu �i a oamenilor. 
Tinerii au, în credin�a Mariei, exemplul �i modelul pen-
tru a ajunge la Cristos �i a realiza � nalitatea prioritar� a 
ZMT: a face cunoscut lumii mesajul s�u”. 

Cu privire la form�, autorul a explicat c� „sim-
bolul are o caracteristic� spontan� �i ferm�, asemenea 
tineretului din secolul XXI. Este aproape, afabil, des-
chis. Vesel �i pozitiv”. „Folosirea unei serii de culori 
calde (ro�u, portocaliu �i galben) transmite o c�ldur� 
inconfundabil�, semn al identit��ii unui ora� ca Madrid, 
a unei ��ri ca Spania. Aceste culori sunt �i re� exul «c�l-
durii divine», al iubirii trinitare”, a explicat el. 

Logoul a fost ales printr-un concurs rezervat de-
senatorilor gra� ci profesioni�ti. José Gil-Nogués (Va-
lencia, 1971), ziarist �i desenator, a primit numeroase 
premii �i lucr�rile sale au fost expuse în cele cinci con-
tinente. Se prevede o participare de 1,5-2 milioane de 
persoane, între 18 �i 29 de ani, din aproape toate ��rile 
planetei. Santiago de la Cierva, director de comunicare 
al ZMT, a semnalat c� baza pentru organizare �i comu-
nicare vor �  pagina web �i re�elele sociale, care sunt 
calea cea mai bun� pentru a ajunge la tineri.

(Dup� Zenit, 30 iulie 2009) 
Traducere de pr. Mihai P�TRA�CU 
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Campus Unitar ACRO: „Ac�iunea Catolic� - drum de s� n�enie” 
În perioada 2 - 8 august 2009, la M�n�stirea 

P�rin�ilor Carmelitani Descul�i de la Snagov, s-a des-
f��urat a doua edi�ie a Campusului Unitar Na�ional 
al Federa�iei Ac�iunea Catolic� din România (ACRO) 
cu tema „Ac�iunea Catolic� - drum de s� n�enie” �i 
motto-ul „Pentru ca astfel s� umbla�i într-un mod 
vrednic de Domnul, ca s� îi � �i pl�cu�i în toate, prin 
orice fapt� bun�, aducând rod �i crescând în cunoa�-
terea lui Dumnezeu” (Col 1,10). 

Tema campusului a f�cut referin�� la scopul ge-
neral al oric�rei ac�iuni catolice, acela de a-�i conduce 
membrii pe drumul s� n�eniei. Structura campusului a 
fost construit� pe cele patru dimensiunii ale form�rii: 
interioritate, responsabilitate, fraternitate �i eclezialita-
te, a�a cum reies ele din Proiectul formativ al Ac�iunii 
Catolice din România, � ind ultima etap� din acest an 
asociativ care a avut ca scop cunoa�terea �i promova-
rea Proiectului formativ. Anul acesta, sectorul adul�i a 
avut un parcurs de formare dedicat familiilor tinere; 
sectorul tineri a avut propuneri provocatoare adresate 
membrilor s�i, abordând o tematic� variat�; iar secto-
rul copii a urmat un parcurs special dedicat apostolului 
Petru �i construc�iei unei b�rci. 

Acest campus s-a adresat tuturor sectoarelor 
ACRO (copii, tineri, adul�i), cu inten�ia de a �  o ocazie www.catholica.ro

de formare speci� c� conform carismei �i misiunii Ac-
�iunii Catolice. Au participat 110 reprezentan�i ai celor 
trei sectoare de vârst�: copii, tineri �i adul�i din cele 5 
asocia�ii membre (Asocia�ia Tineretului Român Unit 
- ASTRU Blaj, Asocia�ia Tineretului Român Unit - 
ASTRU Cluj, Asocia�ia Tineretului Român Unit - AS-
TRU Oradea, Asocia�ia General� a Românilor Uni�i 
- AGRU, la nivel na�ional �i Ac�iunea Catolic� „Sf. 
Iosif” din Dieceza de Ia�i) �i din Asocia�ia Tineretului 
Român Unit, Greco-Catolic - ASTRU Eparhial Lugoj, 
asocia�ie în curs de aderare la federa�ie. (...)

Asocia�ia Cerceta�ii Români Uni�i - Oradea, în 
colaborare cu Direc�ia Jude�ean� pentru Tineret Bihor 
(ANT), a organizat, în perioada 3-10 august a.c., în 
zona Valea Boiului (com. Bratca, jud. Bihor), tab�ra 
de var� intitulat� generic „Cavalerii Tranda� rului”, ca 
r�spuns concret la nevoile tinerilor de ast�zi, prin oferta 
de activit��i educative �i atractive, care, într-un cadru 
natural, contribuie la preg�tirea pentru via��. 

 Formarea identit��ii, adesea rela�ionat� cu 
competen��, încredere �i autonomiei r�spunde tinerilor 
prin oferirea unui mediu prielnic: tab�ra în mijlocul na-
turii. Ei au nevoie de oportunit��i pentru a experimenta 
roluri noi �i, prin sus�inerea p�rin�ilor, educatorilor �i a 
comunit��ii, pot deprinde aceste roluri. Tab�ra a oferit 
tinerilor participan�i o ie�ire din cotidianul vie�ii urba-
ne, pentru a petrece un timp de recrea�ie �i joc în mijlo-
cul naturii. Oferta a fost atractiv�: instalarea corturilor, 
construc�ii din lemn �i a��, drume�ii montane, descope-
rirea �i familiarizarea tinerilor cu cadrul natural, jocuri 
�i concursuri, voluntariat în sprijinul comunit��ii loca-
le. Aceste activit��i, îmbr�cate în „uniforma” cercet�-
�easc�, completeaz� educa�ia primit� acas� �i la �coal�; 
activit��ile sportive vizeaz� dezvoltarea unui corp s�-
n�tos, într-un mediu curat; activit��ile practice dezvolt� 
îndemânarea manual� �i a capacit��ii de a se descurca 
în mijlocul naturii; jocurile �i concursurile vizeaz� for-

marea caracterului 
�i dezvoltarea spi-
ritului de echip�, 
a calit��ilor (efort, 
curaj, perseveren-
��, respectul fa�� 
de ceilal�i, devo-
tament); promo-
varea voluntari-
atului se face prin echipa de conducere, care în mod 
benevol se angajeaz� în organizarea activit��ilor pentru 
a oferi participan-
�ilor exemple vii 
de solidaritate, de 
într-ajutorare �i de 
dezvoltare a sim-
�ului civic. Prin 
intermediul tabe-
rei de cerceta�i, 
tinerii pot deveni 
membri activi ai societ��ii, utili celor din jur, sensibili 
fa�� de problemele semenilor �i dornici s� îi ajute, prin 
activit��i pozitive - denumite în limbajul cercet��esc �i 
„fapte bune” - care înt�resc spiritul civic, manifestare a 
solidarit��ii umane.

Pr. Iuliu MUNTEAN

„Cavalerii Tranda� rului”
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Sâmb�t�, 15 august 2009, de s�rb�toarea Adormi-
rii Maicii Domnului, în parohia greco-catolic� din Imo-
la, credincio�ii din localitate �i cei din împrejurimi au 
venit s� participe la Liturghia solemn�, s�rb�torind cu 
mult� devo�iune pe Sfânta Fecioar� Maria. Înainte de în-
ceperea S� ntei Liturghii, credincio�ii au recitat misterele 
Rozariului de m�rire, intonând apoi un cântec de laud� 
în cinstea Fecioarei Maria. Pr. Tiberiu Sîrbu, parohul 
acestei parohii, le-a vorbit credincio�ilor în timpul predi-
cii despre importan�a credin�ei pe care a avut-o Fecioara 
Maria în Dumnezeu, despre iubirea imens� pe care ea a 
ar�tat-o fa�� de � ul ei Isus, despre mijlocirea ei pentru 
to�i cei care alearg� la ea cu credin��. 

Citând invita�ia pe care Isus a f�cut-o Martei, 
aceea de a alege acel “singur lucru care trebuie�te”, 
pr. Tiberiu i-a invitat pe credincio�i s� � e constan�i în 
cinstirea pe care credincio�ii trebuie s� o aib� fa�� de 
aceast� preamilostiv� St�pân� �i fa�� de Isus, imitând 
virtu�ile Mariei. “Sub steagul t�u, Marie, voio�i ne în-
rol�m” au cântat credincio�ii în timpul cuminec�rii, iar 

S�rb�toarea hramului parohiei din Imola

la sfâr�itul Liturghiei, în timp ce preotul a binecuvântat 
pe � ecare copil în parte, s-a intonat cu mult� c�ldur� 
cântecul “O, M�icu�� Sfânt�”. La încheierea S� ntei Li-
turghii, s-a organizat o agap� fratern� la care au fost 
invita�i to�i credincio�ii participan�i.

Pr. Tiberiu SÎRBU 

 Dup� ani buni de când nu mai trecuser� prin 
satul natal, Rodica �i Flavia Coposu au rev�zut ieri 
Bobota. Pe lâng� întâlnirea cu prietenii �i rudele, sau 
vizitarea casei parohiale �i a bisericii unde a slujit tat�l 
lor, protopopul greco-catolic Valentin Coposu, surorile, 
a� ate deja la o vârsta venerabil�, au venit s� pun� în 
ordine câteva probleme de ordin succesoral. 

 De�i în anul 1991 familia Coposu a primit, prin-
tr-o sentin�a judec�toreasc� de� nitiv� �i irevocabil�, 63 
de ari în intravilanul satului, nici pân� ast�zi conduc�-
torii prim�riei din Bobota nu au binevoit s� le fac� titlu 
de proprietate. Reprezentantul legal al familiei, Valeria 
Ciocian a f�cut nenum�rate sesiz�ri �i peti�ii pentru a 
îndrepta aceast� situa�ie injust�. Dar toate s-au lovit de 
nep�sarea celor îndritui�i s� remedieze problema. 

 Flavia �i Rodica s-au întâlnit cu primarul co-
munei, Aurel Sarca �i cu subprefectul Claudiu Bârsan, 
�i au ajuns la un compromis menit s� mul�umeasc�, cât 
de cât, preten�iile legitime ale familiei Coposu. Astfel, 
din cei 63 de ari care li se cuveneau, surorile marelui 
om politic au primit doar 59 de ari. „Noi nu dorim acest 
teren pentru noi pentru c� familia noastr�, dintotdea-
una, a dat �i nu a luat. P�mântul va �  donat Bisericii 
Greco Catolice, pentru ca p�rintele s�-�i poat� construi 
o cas� parohial�”, a spus Flavia Coposu. 

 Cei doi reprezentan�i ai autorit��ilor, primarul 
�i subprefectul, au promis c� vor face tot posibilul s� 
gr�beasc� demersurile necesare pentru întocmirea ti-
tlului de proprietate �i pentru transferul înspre Biseri-
ca Greco-Catolic�. „Facem acest compromis pentru o 
cauza nobil� (construirea casei parohiale), �i totodat�, 

pentru c� nu dorim 
s� ne lupt�m în in-
stan�� cu oamenii 
sau cu prim�ria 
din Bobota. Frate-
le nostru (Corne-
liu Coposu) ne-a 
interzis s� intr�m 
în con� ict cu bo-
botanii, chiar dac� 
averea familiei noastre dep��ea 50 de hectare când ne-
au con� scat-o comuni�tii”, a mai declarat Flavia. Din 
întreaga suprafa�� - terenuri agricole, livezi, p�dure sau 
p��uni - cele dou� mo�tenitoare ale averii Coposu au 
r�mas cu doar patru hectare, dintre care doar cei 59 de 
ari în intravilan.

H�r�ui�i de comuni�ti �i deposeda�i de toate pro-
priet��ile, membrii familiei Coposu nu au avut parte de 
un tratament mai bun nici dup� 1990. Gestul autorit�-
�ilor locale �i jude�ene reprezint� un prim pas pentru o 
necesar� repara�ie moral�.

 Dup� întâlnirea cu primarul �i subprefectul, 
surorile Seniorului au vizitat biserica satului �i casa 
parohial�, locul în care au crescut al�turi de fratele lor 
- Corneliu Coposu. Cuprinse de emo�ie, Flavia �i Ro-
dica au intrat în biserica în care odat� r�suna la amvon 
vocea protopopului greco catolic Valentin Coposu, p�-
rintele lor, care a reprezentat un reper moral pentru � ul 
s�u - Corneliu.

Paul MAGHIU
www.graiulsalajului.ro

P�mânt donat Parohiei Greco-Catolice din Bobota
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Prima Sfânt� Împ�rt��anie la B�d�cin
Parohia Greco-Catolic� din B�d�cin a tr�it mo-

mente de s�rb�toare, duminic� 28 iunie 2009, când 
cinci copii au f�cut prima Spovad� �i l-au primit pen-
tru prima oar� în su� etul lor pe Isus Cristos. S�rb�-
toarea a fost �i mai frumoas� prin faptul c� la Sfânta 
Liturghie a participat �i Vicarul foraneu al Silvaniei, 
p�rintele Gheorghe 	urca�, care prin prezen�a �i cu-
vintele adresate copiilor �i comunit��ii, a f�cut ca eve-
nimentul s� � e unul special. Cuvintele Evangheliei 
„C�uta�i mai întâi împ�r��ia lui Dumnezeu �i drepta-
tea Lui �i toate celelalte vi se vor ad�uga vou�” (Mt. 
6,33), subliniate în mod deosebit de p�rintele Vicar 
în cuvântul s�u de înv���tur�, au fost motto-ul care a 
animat s�rb�toarea. 

P�rin�i, bunici, rudenii mai apropiate sau mai 
îndep�rtate �i simpli credincio�i au fost profund im-
presiona�i de momentul primei S� nte Împ�rt��anii, 

dar �i de momentul în 
care le-au fost înmâna-
te spre aducere aminte: 
Sfânta Scriptur�, Sfân-
tul Rozar, dou� c�r�i 
despre rug�ciunile Tat�l 
Nostru �i Bucur�-te Ma-
rie, medalia miraculoa-
s� a S� ntei Fecioare �i diploma, care pus� în ram�, 
le va aminti c� acest moment trebuie repetat ori de 
câte ori vor sim�i c� s-au îndep�rtat de Cristos. Spre 
încântarea celor prezen�i, cei cinci protagoni�ti au in-
terpretat cântece �i poezii, sprijini�i � ind �i de tinerii 
din parohie. Bucuria copiilor a fost împ�rt��it� de toa-
t� comunitatea; � ecare dintre cei prezen�i a putut s� 
retr�iasc� momentul primei întâlniri cu Cristos. 

Pr. Cristian BORZ

Sfânta Liturghie arhiereasc� la Graz
Duminic�, 12 iulie, 2009, în comunitatea gre-

co-catolic� român� din Graz – Austria, a fost o mare 
s�rb�toare. Primul motiv de bucurie a fost vizita 
Preas� n�iei Sale Virgil Bercea, episcopul greco-ca-
tolic de Oradea Mare, care a celebrat prima Sfânt� 
Liturghie arhiereasc� în aceast� comunitate.

Un alt prilej de bucurie a fost introducerea 
în comunitatea ecclesial� �i a împ�r��iei vizibile a 
lui Dumnezeu prin S� ntele Sacramente ale ini�ierii 
(Sfântul Botez, Sfântul Mir, Sfânta Împ�rt��anie), a 
micu�ei Annamaria, � ica preotului Dobric� Gheor-
ghi��, p�storul comunit��ii.

Al�turi de PSS Virgil Bercea, au concelebrat 
Pr. drd. Dobric� Gheorghi�� preotul comunit��ii �i 
diaconii drd. Alexandru Suciu din Viena �i lic. theol. 
C�lin Sechelea din Gamming.

Comunitatea din Graz este o comunitate re-
lativ tân�r�, prima Sfânt� Liturghie greco-catolic� 
celebrându-se la data de 4 mai, 2008, în biserica uni-
versitar� Maria Leech, care g�zduie�te comunitatea 
greco-catolic� român�.

Biserica Maria Leech (fosta biseric� a ordinu-
lui teuton) este cea mai veche din ora�, � ind constru-
it� în anul 1202. Acest edi� ciu religios este un exem-
plu al evolu�iei �i conserv�rii stilurilor arhitectonice, 
în ea reg�sindu-se stilurile romanic, gotic �i baroc. 
Pentru o bun� func�ionare a comunit��ii greco-ca-
tolice române, p�rin�ii iezui�i au pus la dispozi�ia 
comunit��ii (atunci când necesit��ile o cer), centrul 
John Ogilve, care se a� � în apropierea bisericii.

De�i are o vârst� fraged�, comunitatea din 
Graz este într-o permanent� cre�tere, majoritatea 
membrilor ei � ind persoane stabilite aici de mai mult 
timp, tineri la studii �i persoane care au g�sit un loc 

de munca în aceasta regiune.
În cadrul predicii, PSS Virgil a edi� cat spiri-

tual pe participan�i , prin cuvintele sale optimiste: 
“voi � i si � ice, � �i asemeni plugarului, care când î�i 
în� ge plugul în glie, nu î�i mai întoarce privirea, ci o 
îndreapt� cu încredere c�tre Dumnezeu”.

Dup� celebrarea S� ntei Liturghii �i a Botezu-
lui, PSS Virgil Bercea �i membrii comunit��ii s-au 
îndreptat c�tre gr�dina seminarului diecezan din 
Graz, unde într-o atmosfer� destins�, a avut loc o 
agap� fr��easc�.

Dup� acest eveniment, PSS Virgil Bercea s-a 
întors în �ar�, binecuvântându-i pe participan�i, ma-
nifestându-�i dorin�a de a vizita aceast� comunitate 
�i cu alte ocazii.

Pr. Gheorghi�� DOBRIC�
www.bru.ro
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Exerci�ii spirituale la Holod
În perioada cuprins� între 6-17 iulie s-au des-

f��urat la M�n�stirea Franciscan� din Holod exerci-
�iile spirituale pentru preo�ii Eparhiei de Oradea. Din 
motive organizatorice reculegerile spirituale, care au 
fost o adev�rat� bucurie su� eteasc� pentru to�i clericii 
no�tri, s-au f�cut în dou� serii. Chiar dac� a existat o 
piedic� în realizarea acestor exerci�ii, cea a spa�iului, 
prin generozitatea Preas� n�itului Virgil Bercea, aceas-
ta a fost înl�turat�.

Faptul c� preo�ii doresc exerci�iile spirituale s-a 
putut vedea �i cu ocazia întâlnirilor districtuale sau 
eparhiale. Medita�iile spirituale sunt un mijloc potrivit 
de a aprinde în om Spiritul, de a face o socoteal� cu el 
însu�i, de a formula propuneri ferme pentru viitor. Sa-
cerdotului, în continu� activitate, chemat a �ine aprins 
focul credin�ei �i al dragostei pentru ceilal�i, de multe 
ori i se întâmpl� lui însu�i s� � e lipsit de acel foc al 
iubirii �i al zelului fa�� de cele dumnezeie�ti. De ace-
ea, exerci�iile spirituale sunt ocazii unice de a se reface 
�i de a se regenera su� ete�te. Din exerci�iile spirituale 
preo�ii ies cu un nou foc, cu o nou� credin��, cu un nou 

zel apostolic de a lupta pentru Domnul �i pentru reli-
gie. Preo�ii mai în vârst�, cu con�tiin�e cicatrizate, ies 
întineri�i, iar cei tineri mai adaug� la „focul �i uleiul 
su� etesc” primit în Seminar.

Suntem siguri c� exerci�iile spirituale din acest 
an au avut un efect pozitiv pentru întreaga eparhie 
greco-catolic� român� a c�rei înt�rire �i în� orire, 
dup� trecerea tuturor preo�ilor ei peste aceast� baie 
cur��itoare, se vor vedea cu ochii, r�sfrângându-se 
asupra tuturor credincio�ilor ei.

De aceea, mul�umim Arhiereului nostru care a 
f�cut posibil� aceast� idee, mul�umim p�rintelui di-
rector al exerci�iilor, pr. Ioan Mitrofan din Blaj, care a 
�tiut s� le vorbeasc� p�rin�ilor cu atâta c�ldur� �i atâta 
tact, mul�umim �i p�rin�ilor participan�i, care au �tiut 
s� arate interes �i pietate în aceste exerci�ii, dovedind 
prin aceasta c� le-au dorit, au, �i avut nevoie de ele, �i 
c� au �i voit s� pro� te de ele precum se cuvine. M�rire 
s� � e lui Dumnezeu!

Pr. Alexandru CERVID

Frumuse�ea clipei de „a �  împreun�”
Poate �i formarea mea de preot, dar �i pl�cerea 

de a comunica �i a tr�i activ în societate pentru a nu 
regreta trecerea anilor �i nerodnicia vie�ii, m-au îm-
pins la a cugeta asupra vie�ii cet��enilor ora�ului Va-
lea lui Mihai, îndeosebi a comunit��ii române. M-am 
ferit de a r�mâne la acest moment f�r� a trece la fapte. 
Vorbele, planurile m�re�e f�urite ca reac�ii la anumite 
evenimente pl�cute sau nepl�cute din via�a noastr�, din 
p�cate, se pierd multe din lipsa unei angaj�ri concrete 
în folosul binelui comun. Fie ca preot, � e ca lider al 
ONG-ului „Ave Miriam”, consider c� aceste institu�ii 
trebuie s� asculte vocea societ��ii, s� r�spund� nevoilor 
ei �i s� vin� cu ceva concret �i util ei. 

Programul recreativ, cultural �i spiritual „A FI 
ÎMPREUN�”, pe care l-am demarat începând cu 16 iu-
lie, este o astfel de ini�iativ� practic� a Asocia�iei „Ave 
Miriam”. În � ecare joi, în timpul vacan�ei, între orele 
9-13, primim în incinta sediului nostru (fosta Capel�) 
copiii dornici de a se întâlni �i a petrece împreun� într-
un ambient amical, oferindu-le gratuit: supraveghere, 
joc, gustare, îndeletniciri artistice �i educa�ie cultural� 
�i spiritual�. 

Succesul programului demonstreaz� c� ace�-
ti copii se bucur� de posibilitatea de „a �  împreun�”. 
Am demarat programul cu 6 copii, iar acum petrecem 
împreun� cu 20 de copii. Finan�area necesar� derul�rii 
acestor programe este asigurat� din venitul magazinu-
lui cu articole second-hand �i obiecte �i c�r�i religioase, 
care apar�ine ONG-ului, al c�rui patrimoniu, în caz de 
des� in�are, va trece în posesia Parohiei Valea lui Mihai. 

Zâmbetele copiiilor, veselia, jocul comunitar, 
râsetele, aten�ia �i dorin�a lor de a �ti tot mai mul-
te sunt c�r�mizi fundamentale în construirea unei 
societ��i mai bune, pornind de la copii. Toate aceste 
elemente favorizeaz� formarea lor spiritual� �i psi-
hologic�, pentru a deveni oameni deplin dezvolta�i, 
echilibra�i, sociabili... buni �i binepl�cu�i lui Dumne-
zeu. Dorin�a �i arta, însu�it� de acum, de a �  împreun� 
în fraternitate, mereu sprijin reciproc semenilor no�-
tri, este puterea care va învinge orice obstacol �i sursa 
adev�ratei fericiri în via��.

Realiz�m multe �i facem bine doar dac� �tim a 
�  împreun�. 

Pr. Zorel ZIMA
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Exerci�ii spirituale �i curs de perfec�ionare
În perioada 30 iulie – 2 august au avut loc la Fa-

cultatea de Teologie Greco-Catolic� din Oradea exerci-
�ii spirituale �i un curs de perfec�ionare pentru profeso-
rii de religie greco-catolic�. 

Exerci�iile spirituale au fost organizate pentru a 
doua oar� la Oradea de c�tre Comisia Sinodal� pentru 
Educa�ie Catolic� din cadrul Sinodului Bisericii Româ-
ne Unite cu Roma, Greco-Catolic� �i au fost sus�inute 
de c�tre p�rintele Virgil Cre�u. Au participat profesori 
din jude�ele Bihor, Maramure�, Alba �i Sibiu. 

Profesorii de religie au participat �i la un curs 
de perfec�ionare acreditat de Casa Corpului Didactic 
a Jude�ului Bihor. În cadrul cursului au fost sus�inute 
prelegeri de c�tre prof. Ana Dura �i sora Ligia Man 
din cadrul Liceului Greco-Catolic Oradea �i sora 
Maria Fodoca, directoarea Liceului Greco-Catolic 
din Bucure�ti. 

Cu aceast� ocazie s-a discutat �i situa�ia manuale-
lor de religie, urmând ca pân� la începerea anului �colar 
s� se tip�reasc� înc� cel pu�in trei manuale care sunt � -
nalizate: manualul pentru clasa a V-a, autor prof. Dura 
Ana, manualul pentru clasa a VI-a, autor prof. Hanci� 

Mariana �i manualul pentru clasa a XI-a, autor prof. Li-
gia Man. De asemenea, datorit� modi� c�rilor ap�rute în 
programa de studiu, este necesar� publicarea unei noi 
edi�ii a Ghidului profesorului de religie greco-catolic�.

Exerci�iile spirituale s-au încheiat duminic�, 2 
august, cu participarea la Sfânta Liturghie.

Biroul de pres�

Voluntariat în vorbe �i fapte
Sub acest slogan 19 de tineri din Italia au par-

ticipat, timp de o s�pt�mân�, 10-16 august a.c. la un 
campus de munc� �i jocuri pentru copii în Oradea r�s-
punzând invita�iei Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea 
�i Seminarului Teologic “S� n�ii Trei Ierarhi”.

Jum�tate din grup provin din parohia San Fiden-
zio, Polverara, � ind înso�i�i de preotul Giuliano Miotto, 
iar cealalt� jum�tate din vicariatul de Selvazzano, înso-
�i�i � ind de preotul Mattia Bezze. Grupul de voluntari 
g�zduit la seminar.

Ajun�i în Oradea s-au organizat pe grupe astfel: 
6 tineri particip� la igienizarea a trei locuin�e a bene� ci-
arilor a� a�i în baza de date a Asocia�iei Caritas Eparhial 
Oradea. Voluntarii implicându-se în zugr�vitul camerei 
�i vopsirea geamurilor �i u�ilor la o locuin��, iar celelal-
te dou� locuin�e vor bene� cia de o cur��enie general� 
precum �i vopsirea geamurilor �i a u�ilor. Bene� ciarii 
sunt persoane care se a� � în imposibilitatea de a efec-
tua aceste lucr�ri necesare men�inerea unui nivel de trai 
decent � ind bolnavi, imobiliza�i �i în vârst�.

Alt grup a participat la jocurile de var� pentru 
copii, de tip grest, organizate de Protopopiatul Greco-
Catolic de Oradea, în B�ile 1 Mai.

Un alt grup a participat la activit��i cu tinerii �i 
copii organizate de Direc�ia Jude�ean� de Asisten�� So-
cial� �i Protec�ia Copilului Bihor, la Centrul de recreere 
pentru Tineret din P�durea Neagr�.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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Doi ani de campanie anti-drog 
T��nadul este unul din putinele ora�e din �ar� 

care se poate mândri c� fenomenul care afecteaz� din 
ce în ce mai mul�i oameni, atât în rândul adul�ilor, cât 
�i în rândul tinerilor, consumul de droguri este practic, 
inexistent. Dac� în rândul turi�tilor care vin anual la 
�trandul din T��nad nu au fost semnalate cazuri de con-
sum sau tra� c de substan�e interzise, acesta este numai 
meritul lor. Dar în cazul tinerilor, care sunt categoria 
cea mai expus� riscurilor de a consuma droguri, un rol 
important l-au avut componen�ii trupelor Break gene-
ration �i Pink ma� a, de la Casa de Cultur� T��nad, care 
au promovat Campania “T��nad anti-drog” �i c�rora li 
s-au al�turat din 2009 tinerii Oratoriului Myriam, de la 
Parohia Greco-Catolic� T��nad.

Anul trecut, tinerii t��n�deni au aniversat un an 
de campanie anti-drog al�turi de îndr�gitul interpret 
Alex, iar anul acesta i-au ales ca parteneri pentru a 
marca doi ani de campanie, pe tinerii care î�i isp��esc 
pedeapsa în Penitenciarul Satu Mare. De aceast� dat�, 
Casa de Cultur� T��nad a avut onoarea de a s�rb�tori 
împreun� cu grupul folk Punctul urm�tor �i cu binecu-
noscutul cantautor folk s�tm�rean Octavian Bud.

Spectacol a produs emo�ii tuturor deopotriv�, 
arti�ti sau de�inu�i. Versurile nemuritorului Nichita St�-
nescu, cântate cu sensibilitate de fetele de la Punctul 
urm�tor  sau ritmul în� �c�rat al cântecului Libertate al 
lui Octavian Bud, solicitat în mod special de reziden�i, 
al�turi de binecunoscutul cântec Niciodat�, au adus la 
ferestrele celulelor pe cei mai pu�in noroco�i dintre de-

�inu�i, care nu se a� au în Sala de sport a penitenciaru-
lui, unde a avut loc acest eveniment.

Casa de cultur� T��nad a înlesnit a doua în-
tâlnire a reziden�ilor din penitenciar cu folkul s�t-
m�rean, în aceast� formul�, dar tinerii dansatori de 
break dance si hip-hop au fost pentru prima data în-
tr-un penitenciar activ, vizita anterioar� � ind f�cut� 
la fosta închisoare de la Sighetul Marma�iei, ast�zi 
muzeul memorial Sighet. Tinerii care au smuls ropote 
de aplauze �i strig�te de admira�ie cu acroba�iile lor 
au demonstrat c� muzica �i dansul le condimenteaz� 
su� cient via�a, f�r� s� mai apeleze la arti� cii cum sunt 
alcoolul sau drogurile. Chiar dac� au codi�e împletite 
în p�rul lor, piercing-uri sau tatuaje, � ind, la urma ur-
melor tineri ai vremurilor noastre, ei au mândria de a 
spune cu toat� for�a NU drogurilor, al�turi de arti�tii 
lor prefera�i, care anul trecut s-au al�turat campaniei 
anti-drog: Alex, Connect-R, Simplu �i de anul acesta 
Octavian Bud �i Punctul urm�tor.

Aniversarea din 8 iulie s-a desf��urat cu sprijinul 
unui t��n�dean inimos, c�ruia to�i cei implica�i în acest 
proiect îi mul�umesc. La sugestia cadrelor de la Peni-
tenciar , dar �i a unor de�inu�i se va semna în viitorul 
apropiat un protocol de colaborare cu Casa de Cultur� 
T��nad, menit s� al�ture campaniei anti-drog �i com-
ponenta anti infrac�ional� în rândul tinerilor.

Alice Valeria BOLDU�

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a câ�tigat un nou 
proiect în valoare de 10.130 euro � nan�at de Comisia Eu-
ropean�, prin Programul ,,Tineret în Ac�iune”- Serviciul 
European de Voluntariat. În cadrul acestui proiect ACEO 
va g�zdui în perioada noiembrie 2009 – mai 2010 doi vo-
luntari interna�ionali, din Marea Britanie �i Turcia. „Scopul 
proiectului este de a sprijinii tinerii europeni s� se implice în 
rezolvarea problemelor sociale �i s� ia parte în programe de 
asisten�� social� menite s� reduc� s�r�cia �i marginalizarea, 
dar de asemenea de a-�i l�rgi orizonturile culturale”.

Voluntarii se vor implica activ în programele 
ACEO, al�turi de ceilal�i voluntari Caritas �i vor desf��ura 
activit��i ca: distribuirea de îmbr�c�minte, alimente, im-
plicare în organizarea campaniilor de strângere de fonduri 
etc. De asemenea, voluntarii str�ini vor urma cursuri de 
limba român� pentru o mai bun� integrare în comunitate. 
Pe întreaga perioad� a stagiului (6 luni) voluntarilor li se 
asigur� cazare, mas�, transport, precum �i o sum� pentru 
cheltuieli personale.

Ace�ti voluntari î�i vor desf��ura activitatea pe 
baza unui Acord de Activitate semnat de p�r�ile impli-
cate în proiect: ACEO ca organiza�ie coordonatoare �i 
de g�zduire, pe de o parte �i voluntarul �i organiza�iile 

Un nou proiect

de trimitere de cealalt� parte. Pe lâng� activit��ile din ca-
drul serviciilor sociale programul voluntarilor le permite 
acestora s� socializeze �i s� înve�e cât mai multe lucruri 
despre cultura României. 

 În acest proiect ACEO este organiza�ia de g�z-
duire coordonare  a voluntarilor str�ini. În acela�i timp 
ACEO prin acreditarea pe care a primit-o în luna martie 
2009 este �i organiza�ie de trimitere a voluntarilor români 
în str�in�tate. Acest lucru înseamn� c�, tineri români cu 
vârsta între 18-30 de ani care doresc s� tr�iasc� o expe-
rien�� de via�� unic�, în alt� �ar�, se poate adresa ACEO, 
Departamentul de Voluntariat. 

Ana-Maria LAZ�R
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Duminic�, 21 iunie, comunitatea greco-catolic� 
româneasc� din Viena �i-a s�rb�torit hramul - Pogorâ-
rea Sfântului Spirit.

Liturghia a început la orele 10.00. Al�turi de PSS  
Virgil Bercea au concelebrat preo�ii: Pr. Mag. Vasile Lu�ai, 
Rector al Misiunii Române Unite din Viena, Msgr. Larry 
Hogan, Pre�edintele „International Theological Institute” 
din Gaming, Pr. Gheorghi�� Dobric� – Graz, împreun� cu 
credincio�ii, Msgr. Prot. Cristian Sab�u – Cluj-Napoca, 
Pr. Florin Gu�iu - Oradea, Pr. Vasile Iusco, Once�ti – Ma-
ramure�, Pr. Drd. Iulian Hotico – Viena, �i diaconii: Drd. 
Alexandru Dumitru Suciu din Viena �i Lic. Teol. C�lin Se-
chelea, din Gaming. Al�turi s-au a� at �i doi diaconi de rit 
latin: Mag. Flaviu F�rca� �i Mag. Hanz Klemp.

Al�turi de cei aproximativ 250 de credincio�i au 
fost prezen�i membrii corpului diplomatic de la Viena, 
printre care: E.S. D-na Silvia Davidoiu, ambasador extra-
ordinar �i plenipoten�iar al României în Republica Austria, 
Dl. Liviu Bota, ambasadorul României pe lâng� organiza-
�iile interna�ionale cu sediul la Viena, Dl. Dan Pârvulescu, 
�eful sec�iei consulare, dar �i reprezentan�ii unor institu�ii 
importante printre care: Dr. Johann Marte, Pre�edintele 
Pro Oriente �i fost director al Bibliotecii Na�ionale din 
Austria, �i Dr. Othmar Kolar, director la Missio Pro Eu-
ropa. Surpriza cea mare a fost prezen�a D-lui Mircea Ge-
oan�, Pre�edintele Senatului României �i Pre�edinte PSD, 
înso�it de so�ia sa, D-na Mihaela Geoan� - Pre�edinte Cru-
cea Ro�ie România, �i de copiii s�i. De asemenea, a fost 

Zi de s�rb�toare la Misiunea Român� Unit� din Viena
prezent �i Dl. Academician Dr. Ioan Aurel Pop, Directorul 
Institutului de Studii Transilvane �i multe alte persona-
lit��i din România �i Austria, reprezentantul Eparhiei de 
Oradea în Austria, Mag. Eugen Clintoc - coordonator de 
proiecte Eparhia Româna Unita Oradea - Arhiepiscopia 
Romano-Catolic� Viena, al�turi de Dl. Ioan Godja, Pre-
�edintele asocia�iei culturale Unirea din Wiener Neustadt.

Predica PSS Virgil a captivat auditoriul �i a luminat 
prin în�elepciunea tâlcuirii Evangheliei zilei. La sfâr�itul 
S� ntei Liturghii, PSS Virgil a mul�umit p�rintelui paroh 
pentru invita�ie, o� cialit��ilor pentru prezen��, �i credin-
cio�ilor pentru r�bdarea �i credin�a lor. De asemenea, a 
mul�umit în mod special soli�tilor din cor: Doamnei Simi-
na Ivan, solist� la Opera de Stat din Viena �i D-lui Liviu 
Burz de la Opera de Stat din Viena.

O a doua surpriz� a fost citirea de c�tre PSS Virgil 
a decretului de numire în func�ia de canonic metropolitan 
a p�rintelui paroh Vasile Lu�ai, decret semnat de Preaferi-
cirea Sa Lucian, Arhiepiscop Major.

Agapa fr��easc� a fost un motiv de bucurie �i s�rb�-
toare. Au cântat: Fanfara Elevilor „Gabriel Chaborschi”, 
taraful liceului de Arte din Râmnicu Vâlcea, Dl. Liviu 
Burz – principalul animator, Florin Filimon student la 
Conservator �i d-ra Delia Denise Godja, o cunoscut� cân-
t�rea�� în plin� ascensiune.

Cu acest prilej am lansat �i site-ul parohiei noastre 
www.ruk-wien.at

Pr. Ioan Iulian HOTICO

Seminar 
În perioada 17-19 iulie s-a desf��urat la Oradea un 

seminar organizat de c�tre Asocia�ia Catolic� Interna�ional� 
Rural�. În organizarea evenimentului s-a implicat �i Epi-
scopia Greco-Catolic� de Oradea. Lucr�rile s-au desf��urat 
la Hotelul Continental �i s-au bucurat de participarea a nu-
mero�i reprezentan�i ai sectorului agricol din 13 ��ri.

Organizatorii au preferat s� organizeze la Oradea 
acest seminar dup� ce în anul 2005 Oradea a g�zduit în 
condi�ii excelente un alt seminar.

În deschiderea seminarului pre�edintele Asocia�iei 
Greco-Catolice Rurale de pe lâng� Oradea, prof. dr. ing. 
Gheorghe Bandici, a punctat: „La noi a r�mas o reticen�� 
oarecum explicabil� fa�� de termenul de cooperativ� agri-
col� din cauza compromiterii acestui concept în perioada 
comunist�. Situa�ia e alta în ��rile cu tradi�ie în democra�ie. 
În vizitele f�cute în Italia, am v�zut cum mai multe ferme 

de peste o sut� de hectare se asociaz� pentru a putea cum-
p�ra direct de la produc�tor, f�r� adaosuri, �i cum realizeaz� 
�i o distribu�ie optim�.”

La lucr�ri a participat �i PSS Virgil Bercea care a 
urat bun venit participan�ilor. Oaspe�ii au vizitat �i o serie 
de monumente arhitecturale �i religioase din Oradea. La 
catedrala Sfântul Nicolae a avut loc o liturghie în rit latin, 
având în vedere c� marea majoritate a participan�ilor pro-
vin din ��ri catolice.

La � nalul seminarului ICRA, organizatorii i-au 
condus pe invita�i la ferma Frimont Palota, prima care a 
cultivat în România sparanghel, poreclit „aristocratul le-
gumelor”. De men�ionat îns� c� administratorul fermei, 
ing. Peter Dorner, �vab de origine, s-a inspirat din mode-
lul fermelor germane.

Biroul de pres�

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2009
IUNIE

Inten�ia general� 
Pentru ca pretutindeni cuvântul lui Dumnezeu s� � e mai cunoscut, primit �i tr�it ca izvor de libertate �i de bucurie. 
Inten�ia misionar�
Pentru ca to�i cre�tinii din Laos, Cambodgia �i Myanmar, care întâmpin� adesea mari di� cult��i, s� nu se descurajeze 
în a vesti fra�ilor lor Evanghelia, încrezându-se în puterea Spiritului Sfânt. 
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Duminic�, 9 august 2009, a fost o zi de mare 
s�rb�toare pentru comunitatea greco-catolic� din �tei, 
întrucât a fost s� n�it� biserica din localitate. Ceremonia 
a început la orele 10 �i a fost celebrat� de PSS Virgil 
Bercea, Episcop de Oradea, împreun� cu PSS Alexan-
dru Mesian, Episcop de Lugoj, �i PSS Szilard Kerestes, 
Episcop emerit al Eparhiei de Hajdudorog, Ungaria. 
Câteva sute de credincio�i au dorit s� � e prezen�i la 
acest moment deosebit. De asemenea, au participat 23 
de preo�i din protopopiatele Beiu� �i Oradea. La s� n�ire 
au participat �i autorit��ile locale �i jude�ene, între care 
senatorii Cornel Popa �i Petru Filip. 

Construc�ia bisericii din �tei a început în urm� 
cu trei ani �i jum�tate �i s-a � nalizat într-un interval 
de timp scurt prin grija p�rintelui paroh Emil Ghiurc�. 
Începând cu anul 1994 comunitatea greco-catolic� s-a 
rugat într-un apartament, apoi în biserica romano-ca-
tolic�, iar apoi s� ntele slujbe au avut loc într-o cape-
l�. Piatra de temelie a noii biserici a fost s� n�it� la 30 
octombrie 2005 de c�tre PSS Virgil Bercea. Preas� n�i-
tul Virgil a mul�umit tuturor celor care au contribuit la 
construirea bisericii din �tei, conferind p�rintelui paroh 
Emil Ghiurc� crucea pectoral� pentru meritele deose-
bite pe care le-a avut la dezvoltarea comunit��ii greco-
catolice din �tei, precum �i la construc�ia bisericii. În 
mod similar, trei dintre credincio�ii care s-au implicat 
activ în aceste eforturi au primit crucea eparhial�: Sa-
b�u Gheorghe Miron, 	ig Petru, Horvath Mihai. 

S� n�irea bisericii din �tei

Sâmb�t�, 15.08.2009, a fost o zi de mare s�rb�-
toare pentru comunitatea greco-catolic� din Chilioara, 
jud. S�laj, întrucât de s�rb�toarea Adormirii Maicii 
Domnului a fost s� n�it� biserica din localitate. Cere-
monia a început la orele 10,00 �i a fost celebrat� de 
PSS Virgil Bercea, împreun� cu numero�i preo�i din 
protopopiatele Zal�u, �imleu-Silvaniei, Supur �i Ora-
dea. Câteva sute de credincio�i au dorit s� � e prezen�i 
la acest moment deosebit.

Preas� n�itul Virgil a fost întâmpinat de p�rinte-
le paroh Cic�a Sabin, de un grup de copii, precum �i 
de autorit��ile locale �i jude�ene. Al�turi de Preas� n�ia 
Sa a participat la acest moment deosebit �i Preas� n�i-
tul Andrea Bruno Mazzocato de Treviso, p�rintele Don 
Carlo dal Pane din Imola �i p�rintele Enzo Poiana, rec-
torul Bazilicii Sfântul Anton din Padova.

Construc�ia Bisericii din Chilioara a început în 
urm� cu 5 ani �i s-a � nalizat prin grija p�rin�ilor Neago-
t� Iancu �i Cic�a Sabin. Începând cu anul 2001 comuni-
tatea greco-catolic� s-a rugat într-o capel� improvizat�. 
În anul 2004 a fost s� n�it� piatra de temelie a noii Bise-
rici din Chilioara de c�tre PSS Virgil Bercea.

Preas� n�itul Virgil a mul�umit tuturor celor care 

S� n�irea bisericii din Chilioara

În încheiere, participan�ii au participat la o agap� 
fr��easc� organizat� la restaurantul Ardealul.

 
Biroul de pres�

au contribuit la construirea Bisericii din Chilioara, în 
special preo�ilor parohi Neagot� Iancu �i Cic�a Sabin, 
p�rintelui Barbulovici Vasile, protopop de Vene�ia �i 
p�rintele Mure�an Marin, protopop de Bologna, ultimii 
doi originari din Chilioara.

În încheiere, participan�ii au participat la o agap� 
fr��easc� organizat� la c�minul cultural din localitate.
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10 diaconi au fost ridica�i la treapta preo�iei

Vizit� pastoral� a PSS Virgil Bercea în Grecia, in-
sula Kefalonia, Parohia Catolica Sfântul Ierarh Nicolae.

În ziua de Duminic�, 2 August, 2009, comuni-
tatea catolic� de pe insula Kefalonia din Grecia, a avut 
bucuria de a avea in mijlocul ei, pe PSS Virgil Bercea, 
arhip�storul Eparhiei Române-Unite de Oradea, sosit 
pe insul� in vederea unei vizite pastorale, la invita�ia 
parohului comunit��ii, Pr. Cristian Vere�.

Parohia catolic� cu hramul Sfântul Ierarh Nico-
lae de pe insula Kefalonia, apar�ine din punct de vedere 
administrativ, Arhidiecezei Catolice de Corfu, pastorit� 
de IPS Ioannis Spiteris. Num�r� 150 de su� ete, � ind 
o parohie multietnic� format� din greci, italieni, alba-
nezi, englezi, polonezi, latino-americani, � lipinezi. Pe 
timpul verii vin numero�i turi�ti care se al�tur� în Du-
minici si S�rb�tori celebr�rilor liturgice. Prin prezen�a 
PSS Virgil, membrii comunit��ii au avut posibilitatea 
s�-l întâlneasc� pe acel ierarh român, care în urm� cu 
4 ani, a r�spuns solicit�rilor Excelen�ei Sale Ioannis 
Spiteris, de a trimite un preot disponibil pentru a servi 
amintita parohie, în condi�iile în care lipsa voca�iilor 
preo�e�ti, este foarte accentuat� �i în cadrul Bisericii 
Catolice din Grecia. În omilia sa, pornind de la peri-

copa evangheliei Duminicii a XVIII-a de peste an, din 
ritul roman, în care Domnul Cristos ne înva�� despre 
Pâinea lui Dumnezeu care se coboar� din cer �i d� via-
�� lumii, a amintit despre rolul indispensabil al S� ntei 
Euharistii, pentru cei care doresc sa fac� în mod sincer 
urcu�ul spiritual spre Cer c�tre Dumnezeu Tat�l, ar�-
tând ca acest urcu� se poate realiza numai în deplin� 
sintonie stabilit� între p�storul unei comunit��i �i mem-
brii ei. Enoria�ii au avut parte �i de invita�ia Preas� n�iei 
Sale, de a vizita Eparhia de Oradea.

Biserica parohial� catolic� al insulei Kefalonia, 
mai este cunoscut� �i pentru faptul c� în ea se a� � spre 
închinare, o veche icoan� f�c�toare de minuni, Fecioa-
ra Prevesan� (Panaghia Prevesana), numit� astfel � ind-
c� provine din ora�ul Prevesa de pe partea continental� 
de est a Greciei, g�sit� în mare de catre solda�ii vene-
�ieni în secolul al XV-lea. Icoana este în egal� m�sur� 
venerat� atât de catolici cât �i de ortodoc�i.

Fie ca Maica Domnului �i al Bunului Sfat, s� 
r�spl�teasc� bun�voin�a Preas� n�iei Sale Virgil de a 
vizita aceasta mic� dar viabil� comunitate unde este 
a�teptat �i cu alte ocazii.

Pr. Cristian VERE�

Sute de credincio�i - rude, prieteni, apropia�i - 
s-au adunat ieri în Catedrala greco-catolic� „Sfântul 
Nicolae”, pentru a participa la slujba de hirotonire întru 
preo�ie a 10 diaconi, care a fost o� ciat� de PS Sa Virgil 
Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, împreun� 
cu episcopul de Treviso - Andrea Bruno Mazzocato, 
rectorul Bazilicii „Sfântul Anton” din Padova - p�rin-
tele Enzo Poiana, precum �i cu al�i oaspe�i �i prela�i din 
Austria �i Germania. 

„Preo�ia este un mare dar de la Dumnezeu”, a 
ar�tat PS Sa Virgil Bercea la S� nta Liturghie, men�i-
onând c� nu oricine poate s� devin� preot, la aceas-
t� treapt� putând accede numai cei care sunt vrednici 
de primirea ei, dup� o preg�tire minu�ioas� în cadrul 
Seminarului Teologic. „Preotul ne marcheaz� întreaga 
via��, de la na�tere �i pân� la moarte. El ne boteaz� 
pruncul, celebreaz� cununia, ne s� n�e�te casele, ne îm-
pac� cu Cristos, prin m�rturisire, ne conduce pe ultimul 
drum... Tr�ind în lume, el a fost chemat de Dumnezeu 
pentru a ne conduce, cu adev�rat, spre Mântuire, care 
începe aici, în Biseric�”, a mai spus ierarhul. Cei 10 di-
aconi care au primit sacramentul preo�iei sunt: Alexan-
dru Fi�, Anton Cioba, Alexandru Suciu, Ioan T�tar, 
Marius Chiriloaie, Ionu� Dobocan, Emil Bandici, 
Anton Rus, Cristian Laslo �i Remus Mâr�u. Trebuie 
spus c� ei au fost hirotoni�i preo�i pe parcursul Anu-

lui Sacerdotal 2009-2010, în cadrul c�ruia se acord� o 
aten�ie deosebit� preo�ilor �i misiunii pe care ace�tia o 
au în Biseric� �i în lume. Florin Jula, purt�torul de cu-
vânt al Episcopiei greco-catolice de Oradea, spune c� 
Anul Sacerdotal 2009-2010 are ca obiectiv favorizarea 
vie�ii spiriuale a preo�ilor, înt�rirea � delit��ii preo�ilor 
fa�� de Cristos �i Biseric� �i redescoperirea importan�ei 
�i rolului preo�ilor în lume. 

Pe preo�ii nou-s� n�i�i i-am v�zut extrem de emo-
�iona�i, dar gata s� porneasc� pe noul drum, s� stea de 
vorb� cu oamenii, cu tinerii �i copiii, s� predice Evan-
ghelia �i s� administreze sacramentele.

Loredana IONA�
www.crisana.ro
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