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Prin decretul cu nr. 843 din 9.08.2018, Preasfin-

ţia Sa Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, 
a ridicat la rang de Sanctuar dedicat Preacuratei Fe-

cioare Maria Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 
din Oradea, Str. Corneliu Coposu, Nr. 2A, încredinţată 
păstoririi călugărilor Franciscani Minori Conventuali.

Primul rector al „Sanctuarului Eparhial Maica 
Domnului” este Pr. Iulian Robu OFMConv.

Din data de 10 martie 2009, Biserica „Adormi-
rea Maicii Domnului” a primit darul Indulgenţei plena-

re. Pentru dobândirea Indulgenţei plenare, credincioşii, 
într-un spirit de căinţă autentică, trebuie să fie spove-

diţi şi să primească Sfânta Împărtăşanie şi să se roage 
la intenţiile Sfântului Părinte Papa, îndepărtându-se de 
orice formă de păcat, chiar şi de cel venial.

Biserica Greco-Catolică „Adormirea Maicii 
Domnului” din Oradea, încă de la începuturi a fost în-

credinţată păstoririi franciscanilor din Ordinul Fraţilor 
Minori Conventuali din România. În 1993 la cererea 
şi dorinţa episcopului greco-catolic de Oradea, Vasile 
Hossu, Pr. Ştefan Tătaru preia lucrările începute la bi-
serica închinată Maicii Domnului din Oradea pe teri-
toriul fostului cimitir Olosig, o termină de construit şi 
inaugurează primul pelerinaj în 1994. De atunci, mii de 
credincioşi de diferite confesiuni îi trec pragul. Se con-

tinuă astfel apostolatul încredinţat franciscanilor încă 
din 1929 de Episcopul Valeriu Traian Frenţiu. Episco-

pul Hossu încredinţează, prin act oficial, grija acestei 
biserici preoţilor franciscani de rit oriental. 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fost con-

struită între anii 1992-1994, după un proiect canadian. 
Construcţia a început în anul 1992, iar în 1993 franciscanii 
au finalizat lucrările. Biserica a fost sfinţită în 4 octombrie 
1994, având hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

Biserica este împodobită cu un vitraliu care înfă-

ţişează „Cina cea de taină” şi este unic în ţară, nu numai 
prin dimensiunile sale, ci, mai ales, prin modul în care 
a fost realizat. Lucrarea are formă de trapez, având la 
baza de jos 12 metri, iar la cea de sus, 4 metri. Reali-
zarea lucrării s-a făcut cu sprijinul credincioşilor paro-

hiei şi a altor binefăcători. S-au montat şi alte vitralii, 
reprezentându-i pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, 
precum şi scenete din viaţa Fecioarei Maria, sau pe di-
feriţi sfinţi. În data de 15 august 2017 s-a sfinţit masa 
Sfântului Altar, după ce a fost rezidită.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă

Sanctuar închinat Sfintei Fecioare Maria, în Oradea
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E bine să nu faci răul, dar e rău a nu face binele
12.08.2018

Alocuţiunea Papei Francisc la Rugăciunea Angelus

www.itrc.ro

 Iubiți frați și surori și dragi tineri italieni,
bună ziua!

În a doua lectură de astăzi, Sfântul Paul ne 
adresează o invitație urgentă: „nu îl întristați pe Spi-
ritul cel Sfânt al lui Dumnezeu cu al cărui sigiliu ați 
fost însemnați pentru ziua răscumpărării” (Ef 4,30). 
Dar eu mă întreb: cum este întristat Spiritul Sfânt? 
Toți l-am primit la Botez și la Mir, deci, pentru a nu-l 
întrista pe Spiritul Sfânt este necesar să trăim în ma-

nieră coerentă cu promisiunile de la Botez, reînnoite 
la Mir. În manieră coerentă, nu cu ipocrizie: nu uitați 
aceasta. Creștinul nu poate să fie ipocrit: trebuie să tră-

iască în manieră coerentă. Promisiunile de la Botez au 
două aspecte: renunțarea la rău și adeziune la bine.

A renunța la rău înseamnă a spune „nu” ispitelor, 
păcatului, satanei. Mai concret, înseamnă a spune „nu” 
unei culturi a morții, care se manifestă în fuga de real 
spre o fericire falsă, care se exprimă în minciună, în 
înșelăciune, în nedreptate, în disprețuirea celuilalt. La 
toate acestea, „nu”. Viața nouă care ne-a fost dat la Bo-

tez, și care îl are pe Spiritul ca izvor, respinge o condui-
tă dominată de sentimente de dezbinare și de discordie. 
Pentru aceasta apostolul Paul îndeamnă să se scoată 
din propria inimă „orice amărăciune, furie, mânie, răc-

net, blasfemie și orice răutate” (v. 31). Așa spune Paul. 
Aceste șase elemente sau vicii, care tulbură bucuria 
Spiritului Sfânt, otrăvesc inima și conduc la imprecații 
împotriva lui Dumnezeu și împotriva aproapelui.

Dar nu este suficient a nu face răul pentru a fi 
un bun creștin; este necesar a adera la bine și a face 
binele. Iată deci că Sfântul Paul continuă: „Dimpotri-
vă, fiți buni unii față de alții, înțelegători, iertându-vă 
unii pe alții, așa cum și Dumnezeu v-a iertat în Cristos” 
(v. 32). De atâtea ori se întâmplă să auzim pe unii care 
spun: „Eu nu fac rău nimănui”. Și se crede că este un 
sfânt. De acord, dar binele îl faci? Câte persoane nu fac 
răul, dar nici binele, și viața lor se scurge în indiferență, 
în apatie, în lâncezeală. Această atitudine este contrară 
Evangheliei și este contrară și naturii voastre a tinerilor, 
care prin natură sunteți dinamici, pasionați și curajoși. 
Amintiți-vă aceasta – dacă vă amintiți aceasta, putem 
să repetăm împreună: „E bine a nu face răul, dar e rău a 
nu face binele”. O spunea Sfântul Albert Hurtado.

Astăzi vă îndemn să fiți protagoniști în bine! 
Protagoniști în bine. Să nu vă simțiți în ordine atunci 
când nu faceți răul; fiecare este vinovat de binele pe 
care putea să îl facă și nu l-a făcut. Nu e suficient a nu 
urî, trebuie iertat; nu e suficient a nu fi supărat, trebuie 
să ne rugăm pentru dușmani; nu e suficient a nu fi cauză 
de dezbinare, trebuie dusă pacea acolo unde nu este; nu 
e suficient a nu vorbi rău despre alții, trebuie să întreru-

pem atunci când auzim vorbindu-se rău despre cineva: 

a opri bârfa: asta înseamnă a face binele. Dacă nu ne 
opunem răului, îl alimentăm în mod tacit. Este nece-

sar de intervenit acolo unde răul se răspândește; pen-

tru că răul se răspândește acolo unde lipsesc creștini 
îndrăzneți care se opun cu binele, „umblând în iubire” 
(cf. 5,2), conform avertismentului Sfântului Paul.

Dragi tineri, în aceste zile ați mers mult! De ace-

ea sunteți antrenați și pot să vă spun: umblați în cari-
tate, umblați în iubire! Și să mergem împreună spre 
apropiatul Sinod al Episcopilor. Fecioara Maria să ne 
susțină cu mijlocirea ei maternă, pentru ca fiecare din-

tre noi, în fiecare zi, cu faptele, să poată spune „nu” 
răului și „da” binelui.

După Angelus, Sfântul Părinte a spus următoarele:
Iubiți frați și surori, adresez salutul meu vouă 

tuturor, romani și pelerini care provin din atâtea părți 
ale lumii. Îndeosebi îi salut pe tinerii din Diecezele 
italiene, însoțiți de respectivii Episcopi, de preoții și 
educatorii lor. În aceste zile, ați revărsat pe străzile 
din Roma entuziasmul vostru și credința voastră. Vă 
mulțumesc pentru prezența voastră și pentru mărturia 
voastră creștină! Și ieri, mulțumind, am uitat să spun 
un cuvânt preoților, care sunt cei care sunt mai aproape 
de voi: mulțumesc mult preoților, mulțumesc pentru 
acea lucrare pe care o fac zi de zi, mulțumesc pentru 
acea răbdare – pentru că e nevoie de răbdare pentru a 
lucra cu voi! Răbdarea preoților… – mulțumesc mult, 
mult, mult. Și am văzut și multe surori care lucrează 
cu voi: și surorilor, multe mulțumiri. Și recunoștința 
mea se extinde la Conferința Episcopală Italiană – re-

prezentată aici de președinte, Cardinalul Gualtiero 
Bassetti – care a promovat această întâlnire a tinerilor 
în vederea următorului Sinod al Episcopilor.

Dragi tineri, întorcându-vă în comunitățile voas-

tre, mărturisiți celor de vârsta voastră, și celor pe care 
îi veți întâlni, bucuria fraternității și comuniunii pe 
care ați experimentat-o în aceste zile de pelerinaj și de 
rugăciune. Urez tuturor o duminică frumoasă. O bună 
întoarcere acasă. Și vă rog, nu uitați să vă rugați pentru 
mine! Poftă bună și la revedere!
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Bucuria de fi împreună prin Isus
Oratoriul „Colţ de Rai” de pe lângă Parohia 

„Sfinţii Trei Ierarhi” Beiuş a organizat o tabără ecume-

nică de vară la Moneasa cu tema: „Isus este bucuria 
mea, în rest totul este vanitate” (a IV-a ediţie). Orga-

nizată în parteneriat cu Protopopiatul Greco-Catolic 
Beiuş şi Asociaţia „Ave Miriam”, tabăra a fost subven-

ţionată parţial din bunăvoinţa Parohiei Beiuş şi a di-
verşilor binecuvântaţi donatori (Reuniunea Mariană şi 
producători locali).

Copiii cursanţi la orele de religie greco-catolică 
din şcolile beiuşene, dar şi cei participanţi la activităţile 
de peste an desfăşurate în cadrul oratoriului parohial, 
indiferent de religie, au fost recompensaţi cu o petre-

cere împreună a timpului în fraternitate, cateheză, dru-

meţii şi joc. 
Perioada petrecută la Vila Dende, 25-28 iunie, 

a fost presărată cu voioşie şi comuniune. Soarele s-a 
arătat cumpătat pe bolta cerească, dar suficient pentru 
a da ocazia copiilor de a petrece câteva ore la ştrand şi 
în drumeţie. Veselia a fost deplină în piscinele animate 
de „grupul celor 38” şi pe Lacul Liniştit brăzdat de hi-
drobiciclete, dar nelipsită nici pe traseul spre Cuptorul 
Schmeltz (cuptorul de topit fier), apoi spre cariera de 
marmoră. Energia rămasă încerca să se consume şi pe 
terenul de fotbal (alături de domnul Laza Cristian, res-

ponsabil pe sport), pe care se împleticeau picioarele ce-

lor mici şi mari. Ploaia, mai darnică, nu a înnorat timpul 
ci l-a fructificat prin cateheză, vizionare de film, jocuri 
comunitare şi plăcute conversaţii amicale. Cei prezenţi 
au avut ocazia de a viziona un film creştin, cu un mesaj 
profund, mereu actual, intitulat: „State buoni se potete 
(Fiţi cuminţi dacă puteţi) - 1983” care îl prezintă pe 
Sfântul Filip Neri, cel care a înfiinţat primul oratoriu. 
Copiii au în-

văţat cântecul 
„Vanitatea va-

nităţii (Vani-
ta di vanita)”, 
cântec central 
al respectivului 
film. Acesta, 
putem afirma 
cu smerenie şi 
recunoştinţă, 
a fost cântat 
în premieră în 
limba română 
aici, datorită 
traducerii de 
către părintele 
Sabău Cristian 
şi a adaptării 
muzicale de că-

tre dirijorul corului parohial, domnul Zoltan Boldiş şi 
doamna Carmen Zima, coordonatoarea oratoriului. Ca-

tehezele susţinute de părintele Zorel, spiritualul orato-

riului, au avut ca temă centrală: „Isus este bucuria mea, 
în rest totul este vanitate”. Parcurgând diverse pericope 
evanghelice, copiii au descoperit că ei sunt privilegiaţi 
şi demni „moştenitori ai Împărăţiei”, prin dragostea pe 
care sunt invitaţi să o poarte Domnului, dar şi părinţilor 
şi aproapelui. Vigilenţa şi curăţia „ochiului, luminător 
al trupului” trebuie păstrare prin rugăciune, haruri sa-

cramentale şi lecturi creştine pentru a parcurge cu fi-

delitate calea propriei vieţi spre Tatăl ceresc. Isus este 
adevărata bucurie şi comoară a noastră, restul, o altă 
abordare, o altă atitudine fiind doar vanitate. În tot acest 
timp, încadrat în rugăciune, de dimineaţă ori de sea-

ră, se simţea constant binecuvântarea divină şi bucuria 
dată de sentimentul de familie în jurul lui Isus.

Părinţii prezenţi, alături de organizatoarea tabe-

rei, doamna Carmen Zima, au petrecut discret, dar me-

reu prezent, copiii în activităţile lor, pentru a fi mereu 
în siguranţă, prietenie neumbrită şi mereu cu cele ne-

cesare asigurate (hrană, vorbă şi grijă părintească). În 
momentele de veselie, vârsta nu a făcut diferenţe, mici 
şi mari, petrecând împreună şi prin dans. 

Totul a fost încununat cu primirea harurilor prin 
celebrarea Sfintei Liturghii de către preoţii prezenţi, pă-

rintele Zima Zorel, paroh şi protopop de Beiuş, şi pă-

rintele Oprea Ionuţ, paroh de Petrani. Evanghelia zilei, 
cu întrebarea centrală: „cine sunt mama Mea şi fraţii 
Mei?” a oferit ocazia concluziei finale: şi eu pot să fiu 
acel frate ori soră al lui Isus prin ascultarea şi împlini-
rea cuvântului Său; astfel, mi se oferă bucuria deplină 
de a fi membru al acestei familii, restul e deşertăciune.
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(continuare în pag. 6)

Otilia BĂLAŞ

Episcopul Samuil Vulcan - 260 de ani de la naştere

Dieceza Greco-Catolică de Oradea s-a bucurat 
de a fi avut un cler deosebit de instruit, „cu studii supe-

rioare absolvite, cu contacte şi legături cu lumea euro-

peană, cunoscători a mai multor limbi străine” şi cu o 
cultură umanistă de largi orizonturi. 

Episcopul Ignaţie Dărăbant era prieten şi adept 
al corifeilor Şcolii Ardelene şi al idealurilor acesto-

ra, susţinătorul lor. Oaspeţi ai Preasfinţiei Sale, „erau 
primiţi cu drag şi bunăvoinţă” la reşedinţa sa: „Şin-

cai cu temperamentul său 
tumultos şi franc” şi Clain 
„cu vorba domoală şi fan-

tezie reţinută”. La Oradea 
Şincai şi-a terminat opera 
„Hronicul românilor şi a 
mai multor neamuri”, la 
Oradea s-a păstrat opera şi 
tot la Oradea a fost valori-
ficată prima dată. 

Gheorghe Şincai 
evocă „cu surpriză şi uimi-
re”, preocupările culturale 
ale canonicilor orădeni şi 
rămâne profund impresio-

nat de gândirea şi orienta-

rea înaintată a Episcopilor 
Ignaţie Dărăbant şi Samuil 
Vulcan. Episcopul Ignaţie 
Dărăbant avea vederi largi 
şi era „sprijinitor al cultu-

rii”, iar Canonicul Samuil 
Vulcan, care îl seconda în 
toate acţiunile, fiindu-i şi 
vicar general, „avea pregă-

tit pentru tipărire un bogat volum de cuvântări dog-

matico-morale”. Şincai îşi amintea că ori de câte ori îl 
vizita pe protopopul Oradiei, George Fărcaş, îl găsea 
„citind şi scriind”.

În acel timp, Oradea era „centrul de acţiune şi 
interes al românilor din diferite provincii ale Imperiu-

lui [...] Oradea reprezentând punctul cel mai apropiat 
de legătură cu Capitala Ungariei, unde se va stabili, 
începând din acea perioadă, pentru o bucată de timp, 
centrul cel mai activ al culturii româneşti din Imperiu, 
prin ostenelile fructuoase ale unor benedictini (cori-
feii Şcolii Ardelene n.n.) ai scrisului nostru” (Mircea 
Tomuş, „Gheorghe Şincai”, Editura pentru Literatură, 
Bucureşti, 1965, p.114). Este perioada în care „Tipo-

grafia Universităţii” din Buda edita marea majoritate 
de cărţi pentru minorităţile conlocuitoare; pentru sec-

ţia română, răspunderea era dată Episcopilor greco-ca-

tolici. Începând din 1803 şi ani de-a rândul, revizori, 
cenzori şi corectori au fost numiţi erudiţii corifei ai 
Şcolii Ardelene, acolo s-au tipărit şi o parte din operele 
lor.

Toţi Episcopii Diecezei Greco-Catolice de Ora-

dea - un lanţ neîntrerupt – „au mărturisit credinţa Bi-
sericii, au trăit şi unii au murit pentru ea ...”, în acelaşi 
timp, au fost spirite deschise, susţinători ai culturii şi 

creatori de cultură. Unul 
dintre aceştia este ilumi-
nistul Samuil Vulcan, o 
personalitate proeminentă 
a Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolică 
şi a culturii româneşti, cu 
deosebire din nord-vestul 
Transilvaniei.

Evocându-l azi, la 
260 de ani de la naştere, 
simţim nevoia să reamin-

tim adevărul mărturisit de 
Nicolae Iorga: „În Arde-

al nu e un mănunchi, ci o 
pleiadă, nu e un predicator 
în pustie, cu câţiva ucenici 
răzleţi, ci profeţi serbăto-

riţi se încunjură de ucenici 
înţelegători şi devotaţi, 
cari repetă cuvântul auzit, 
îl tâlcuiesc pentru alţii, 
scot dintr-însul adevăruri 
nouă [...] De aceia curentul 

Şcoala Ardeleană nu încetează, nu slăbeşte ” (George 
Ivaşcu, „Istoria literaturii române 1”, Editura Ştiinţifi-

că, Bucureşti,1969, p.297).
Din rândul acestora face parte şi Episcopul Samuil 

Vulcan. Şi dacă adesea în istorie s-a simţit o anumită am-

biguitate, o oscilaţie între Orientul bizantin şi Occiden-

tul european, prin Biserica Greco-Catolică şi produsul 
ei, Şcoala Ardeleană, privirile s-au îndreptat numai spre 
Roma, de care ne simţim legaţi prin origine, spiritualita-

te, Biserică şi limbă. Samuil Vulcan este un reprezentant 
al acestor idei şi idealuri şi esenţa spiritului european şi-a 
pus pecetea pe întreaga lui viaţă şi activitate.

Samuil Vulcan vine din zona Blajului, s-a născut 
la Veza, la 1 august 1758, într-o familie săracă şi umilă. 
Tot la Blaj a urmat liceul, la terminarea căruia va de-

veni student al „Seminarul Teologic” din Oradea. După 

„Nu poţi clădi un viitor pe ingratitudinea faţă de trecut. Numai cel ce are ce comemora, acela are şi ce apăra”.
Dr. Constantin Pavel
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(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

un an, a fost trimis să studieze Teologia la Institutul 
„Sfânta Barbara” din Viena. În 1784, după absolvire, 
va fi numit prefect de studii la Seminarul orădean, iar 
din anul următor, 1785, va fi prefect de studii la Agria 
şi vicerector al „Seminarului Teologic” din Lemberg - 
timp în care şi-a desăvârşit cunoştinţele. A fost hiroto-

nit preot de către Episcopul Moise Dragoş (1777-1787) 
al Oradiei.

Grija pentru un cler temeinic pregătit s-a ma-

nifestat în Biserica noastră imediat după Unirea de la 
1700, când Episcopul Atanasie Anghel nu mai admite 
să fie hirotoniţi preoţi de către alţi episcopi, „unde afa-

ră de cetit şi de cântare nu se poftia altă învăţătură”. 
Astfel, la începutul secolului al XIX-lea, un om exi-
gent ca Petru Maior afirma cu satisfacţie despre preoţii 
noştri: „toţi sunt învăţaţi şi întru ştiinţa teologicească 
procopsiţi”. Având în vedere toate acestea, nu suntem 
surprinşi că Samuil Vulcan a fost ales ca profesor de 
limba română al viitorului împărat Francisc I şi consili-
er intim al Împăratului Austriei.

Episcopul Ignaţie Dărăbant îl cheamă pe Vulcan 
la sine, îl numeşte canonic şi în scurt timp vicar general. 

Ignaţie Dărăbant este Episcopul care a început 
zidirea Catedralei „Sfântul Nicolae” şi care, la moartea 
sa, şi-a lăsat întreaga avere pentru terminarea construc-

ţiei şi burse pentru studenţii teologi. Catedrala a termi-
nat-o însă urmaşul său, Samuil Vulcan.

Cei doi au lucrat împreună, Samuil Vulcan s-a bu-

curat de valoroasa experienţă în conducerea Episcopiei a 
predecesorului său, dar şi acesta a recunoscut noua forţă 
a tânărului preot, care i-a atras atenţia prin „figura impu-

nătoare, cu trăsături severe şi gesturi disciplinate, încu-

nunată de aristocraţia unei culturi bogate, om cu solide 
resorturi de ordin moral ...”. Format în Biserica Apu-

seană, Samuil Vulcan este cult, vorbeşte în mod curent 
româna, germana, franceza, italiana, maghiara, probabil 
şi polona, şi limbile clasice, ebraica, latina şi greaca. Pre-

ţuia virtuţile morale, cu deosebire omenia, curajul, răb-

darea şi bărbăţia în faţa morţii, şi considera că nu este 
suficient să nu faci răul, ci trebuie făcut binele în folosul 
societăţii. Doctrina lui se bazează pe doi piloni: primul, 
credinţa în Dumnezeu, în Biserica Sa şi pe efortul pentru 
catolicizare - pentru români însemnând revenirea în Bi-
serica Catolică de care „au fost rupţi în veacurile trecute 
şi care le garantează propăşirea lor morală şi culturală”. 
Al doilea pilon, culturalizarea poporului.

După moartea Episcopului Ignaţie Dărăbant, la 
31 octombrie 1805, întrebări neliniştitoare în legătură 
cu viitorul Episcop străbat Dieceza. Cuvântul lui Sa-

muil Micu Clain le cuprinde: „De-ar da Dumnezeu Bi-
sericii din Oradea ca episcop un om iubitor de erudiţie 
şi de învăţătură, care să sprijine cultura şi ştiinţa nea-

mului nostru”. Cu numirea lui Samuil Vulcan, aveau să 
se împlinească toate speranţele. Canonicul Ioan Cor-
neli îi scria lui Şincai: „Făcându-se numirea noului epi-

scop, noi cei care până acum am plutit între speranţă şi 
teamă, ca şi ajunşi în port, deja ne liniştim pe îndelete. 
Anume, de la Ilustritatea Sa nou numitul domn Episcop 
putem să fim încredinţaţi în viitor de toate cele bune 
pentru noi, ca de la un bărbat distins şi iubitor înainte 
de toate de cultura naţională şi de oamenii de ştiinţă” 
(Mircea Tomuş, ,,Gheorghe Şincai”, p.171).

În Catedrala din Blaj, la 25 octombrie 1806, Sa-

muil Vulcan este sfinţit Episcop pentru Dieceza de Ora-

dea prin punerea mâinilor de către Episcopul Ioan Bob. 
La Sărbătoarea Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, 29 iunie 
1807, a fost instalat la Oradea.

Este timpul când, dincoace de Carpaţi, Biserica 
Greco-Catolică, animată de ideea „reînvierii naţiei prin 
cultură”, este angajată în spiritul iluminist iozefinist în 
construirea de biserici şi înzestrarea lor cu cărţi biseri-
ceşti în limba română, cu înfiinţarea de şcoli chiar în 
cătunele îndepărtate, cu pregătirea temeinică a preoţi-
lor şi a învăţătorilor şi răspândirea culturii în popor, cu 
traducerea şi tipărirea de cărţi în limba română, dar cu 
litere latine, cărţi care apar neîntrerupt sub teascurile 
tipografiilor din Blaj şi Buda. Acesta este şi timpul rea-

lizărilor masive ale erudiţilor Şcolii Ardelene.
Centrul de lumină al tuturor marilor realizări 

pentru Biserică, cultură şi poporul român va deve-

ni „Curtea Episcopală” din Oradea. Samuil Vulcan a 
ştiut să se înconjoare de canonici excepţionali, preoţi 
învăţaţi şi cu o receptivitate uimitoare. E suficient să 
amintim pe Ioan Corneli, care îi va fi sfătuitor lui Ale-

xandru Dobra, devenit Episcop al Diecezei de Lugoj, 
sau lui Ioan Alexi, primul Episcop al Diecezei de Gher-
la, autorul unei apreciate gramatici româneşti. Dieceza 
de Oradea a cunoscut sub păstorirea Episcopului Sa-

muil Vulcan o dezvoltare remarcabilă. Datorită Bulei 
„Imposita humilitati Nostrae” a Papei Pius al VII-lea, 
Episcopul reuşeşte să obţină alipirea a 72 de parohii ro-

mâneşti - din Satu Mare şi Maramureş - de la Episcopia 
Greco-Catolică de Muncaci. Prin zelul său apostolic în 
fiecare an au crescut parohiile Diecezei, dar şi credinţa. 

Episcopul Samuil Vulcan a apărat Biserica Gre-

co-Catolică de atacurile nedrepte ale celor care erau îm-

potreiva Unirii. În Dieceza sa a interzis lucrarea „Carte 
sau lumină” a lui Maxim Peloponeziacul, datorită con-

ţinutului anticatolic. Acesta era discipolul Patriarhului 
Meletie Pigas (1590-1601) din Alexandria, cunoscut 
adversar al Bisericii Catolice şi al Unirii de la Brest 
(1596). În schimb, Vulcan a făcut cunoscută cartea 
„Floarea Adevărului” (1750), prima carte româneas-

că „întocmită şi tipărită de Şcoala Ardeleană”, opera 
colectivă a călugătilor de la Blaj, în frunte cu Episco-

pul Petru Pavel Aron. Cartea cuprinde explicarea celor 
patru puncte dogmatice sub care s-au unit românii cu 
Roma la 1700. Deci, Şcoala Ardeleană şi-a făcut in-

trarea în istorie prin mărturisirea credinţei catolice, a 
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devotamentului faţă de Biserica Greco-Catolică şi prin 
apărarea ei ... Şi această istorie a continuat neîntrerupt, 
ceea ce l-a determinat pe Sfântul Părinte Ioan Paul al 
II-lea să afirme: „Drumul Bisericii Greco-Catolice din 
România nu a fost niciodată uşor, după cum demon-

strează vicisitudinile sale. În decursul veacurilor i s-a 
cerut acesteia o dureroasă şi grea mărturisire de fideli-
tate faţă de exigenţa evanghelică a unităţii. Ea a deve-

nit astfel în mod special Biserica martorilor unităţii şi 
iubirii” (Scrisoarea Apostolică a Sfântului Părinte Ioan 
Paul II, la al Treilea Centenar al Unirii Bisericii Greco-
Catolice din România cu Biserica Romei”). 

Mergând pe linia lui Dărăbant, Episcopul Vul-
can cultivă prietenia cu Samuil Micu, Gheorghe Şincai 
şi Petru Maior - este şi primul autor al biografiei lui 
Gheorghe Şincai. Prin grija şi înţelepciunea lui Samu-

il Vulcan, aceştia au cunoscut, la Oradea, dragostea şi 
înţelegerea şi au fost ajutaţi şi încurajaţi să-şi realize-

ze proiectele. Şi cărturarii ortodocşi au găsit adăpost 
şi ajutor la Episcopul Vulcan: Moise Nicoară, Dimitrie 
Tichindeal, dr. Ioan Molnar Piuarul şi dr. Pavel Vasici, 
care, plin de recunoştinţă, va spune: „A-l lăuda pe el 
înseamnă a da soarelui lumină”. 

Cu ajutorul moral şi material al Episcopului, s-a 
tipărit primul dicţionar al românilor, „Lexiconul de la 
Buda (1825), în bună parte opera lui Samuil Micu, care 
menţiona: „Să scriu această carte m-a îndemnat dragos-

tea pentru cultura şi ştiinţa neamului meu, ca să aibă şi 
el un dicţionar, de care nici o naţie nu e lipsită ...”.

Vulcan creează la Episcopie „un adevărat insti-
tut de documentare pentru toate problemele vieţii ro-

mâneşti”, în care biblioteca personală a Episcopului 
„constituie întâiul institut ştiinţific românesc”, având 
ca obiectiv „pătrunderea în trecut şi făurirea pe viitor a 
drumurilor de înălţare ale neamului”. Astfel, Episcopul 
Vulcan formează la Oradea „un fel de academie, cea 
dintâi academie de studii privitoare la trecutul româ-

nesc”. Tot Samuil Vulcan a înlăturat literele chirilice 
atât de străine românilor şi a introdus literele latine. 
Despre Episcopul Samuil Vulcan, Nicolae Iorga va 
spune: „El a servit aici o misiune, căreia şi-a jertfit tot 
ce-a avut mai bun într-însul”.

În ceea ce priveşte învăţământul, Episcopul Vul-
can „avea credinţa fanatică şi persistentă” că şcoala şi 
cartea „pot face minuni” şi acest miracol îl dorea la ro-

mâni. Preocuparea pentru şcolile confesionale, săteşti 
şi pentru „Seminarul Teologic” este permanentă, dar 
Episcopul dorea mai mult, dorea o şcoală care să se 
identifice cu viaţa neamului său: „întru folosul şi cultu-

ra naţiunii române, lipsită cu totul de ajutor şi cultură”. 
Această şcoală avea să fie Gimnaziul din Beiuş, des-

chis în toamna anului 1828: „Care lucru cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi cu Preaînalta îngăduinţă a Preaînaltului 
Împărat care acum stăpâneşte, l-am săvârşit cu mare 
cheltuială în episcopescu oraş Beiuş ...” (Azi, Colegiul 

„Samuil Vulcan”).
Liceul din Beiuş a fost şi el una din „fântânile 

darurilor” pe care Biserica Greco-Catolică o oferea tu-

turor, indiferent de confesiune şi naţionalitate: „pentru 
toţi fiii noştri ... după putinţă să li se frângă sfânta pâine 
şi a-i cuprinde la învăţătură”, cum spunea Episcopul 
Petru Pavel Aron la deschiderea, la Blaj, în 1754, a pri-
mei şcoli sistematice în limba romană de pe tot cuprin-

sul românesc. 
Elevilor săraci, Episcopul Petru Pavel Aron şi 

Mitropolia din Blaj le dăruia vestiţii „ţipăi”, pâine gra-

tuită, ajutor pentru a-şi putea continua studiile. Mode-

lul Blajului l-a preluat şi Samuil Vulcan pentru elevii 
Gimnaziul întemeiat de el.

Preotul şi istoricul Ioan Georgescu scrie despre 
Samuil Vulcan: „ ... fu trimis de Dumnezeu pentru a 
aduce lumină poporului românesc resfirat prin văile ce-

lor trei Crişuri şi pe şesul întins al Câmpiei Ungare ...”. 
Foarte mulţi intelectuali de înaltă valoare, greco-cato-

lici şi ortodocşi, îşi datorează destinul Liceului „Samuil 
Vulcan” din Beiuş. 

Episcopul Samuil Vulcan a îmbrăţişat cauza or-
todocşilor arădeni, intervenind la Curtea din Viena şi 
ajutând cu bani proprii înfiinţarea „Preparandiei Orto-

doxe’’ (1812) din Arad, în vederea dezvoltării unei vieţi 
culturale româneşti în această localitate complet depen-

dentă de „Biserica Sârbească”. Până la Samuil Vulcan 
toţi episcopii din Arad erau sârbi. Episcopul orădean îi 
sprijină pe Moise Nicoară şi pe apropiaţii lui să aducă 
la Arad primul episcop ortodox român. Ajutorul acordat 
Bisericii Ortodoxe nu se limitează la situaţiile amintite, 
a fost continuu şi recunoscut la vremea aceea. Peste ani 
însă, dr. Iacob Radu, în cartea sa, „Samuil Vulcan - Epi-
scopul român unit al Orăzii Mari (1806-1839) - şi Bise-

rica Ortodoxă Română”, constata cu tristeţe că „se vede 
micimea de suflet a acelor fraţi din zilele noastre, care 
ajungând prin fericita mutare a vremurilor să vadă după 
vorba Episcopului Vulcan «stricată cetatea răutăţii», şi 
să se afle dânşii în situaţie mai favorabilă, în loc de ajutor 
şi mângâiere, goane şi hulă au pentru fraţii lor”.

Episcopul Samuil Vulcan s-a stins din viaţă în „Pa-

latul Episcopal” din Oradea, la 25 decembrie 1839, şi a 
fost înmormântat în cripta Catedralei „Sfântul Nicolae”.

Aniversarea celor 260 de ani de la naşterea Epi-
scopului Samuil Vulcan ne permite să-i privim în toate 
dimensiunile viaţa şi opera. Încercăm durerea de a şti risi-
pită - prin suprimarea Bisericii noastre în 1948 – „Biblio-

teca Diecezană”, realizată cu multe jertfe, care cuprindea 
manuscrisele operelor corifeilor Şcolii Ardelene şi alte 
nenumărate valori. Redescoperim însă în Samuil Vulcan 
un preot, un Episcop şi un om a cărui viaţă este o pledoarie 
pentru solidaritatea în bine şi continua dăruire „recunos-
cătorilor şi nerecunoscătorilor”, singura modalitate pentru 
a duce neobosit „lupta cea bună a vieţii”.

(urmare din pag. 6)
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Un grup de credincioşi din parohia greco-ca-

tolică Bocşa, împreună cu parohul lor, Orest Nichita, 
au „refăcut”, pe jos, drumul pe care Simion Bărnuţiu 
– marele om politic sălăjean, îl parcurgea atunci când 
mergea la Bădăcin, pentru a-şi vizita sora. Evenimentul 
– în memoria istoricului Simion Bărnuţiu, în an Cente-

nar, a avut loc în prima zi a lunii iulie.
După cum a explicat Cristian Borz, preot gre-

co-catolic la Bădăcin, participant la acest eveniment: 
,,Sora lui Simion Bărnuţiu a fost căsătorită cu Teodor 
Man, bunicul lui Iuliu Maniu. Teodor Maniu a fost un 
ţăran nobil din Bădăcin şi fruntaş al comunei. Era un 
om zdravăn şi chipeş. Într-o scrisoare către unchiul său 
Simion Bărnuţiu, din 10 martie 1861, Ioan Maniu fă-

cându-şi autoportretul, spune că are trupul înalt <<nu-

mai că sunt subţire şi nu gras ca tatăl meu>>. S-a căsă-

torit cu Ileana, sora lui Simion Bărnuţiu, cu care a avut 
trei copii: Ioan, Sofia şi Ştefan. Teodor Maniu a murit 
în floarea vârstei din cauza unei pneumonii pe care a 
contactat-o în timp ce lucra la construcţia propriei case. 
Ioan sau ,,Ionaş’’, cum i se spunea în familie, a avut 
doar doi ani la moartea tatălui său. Teodor Maniu pe 
patul de moarte, a lăsat ca Ionaş să fie dat la şcoală mai 
departe. Sofia a fost o femeie de mare vază în Bădăcin. 
Ileana a fost o femeie vrednică, deşteaptă, care a ră-

mas văduvă de tânără şi a chivernisit casa şi averea şi a 
crescut cu grijă copiii, urmând cele lăsate cu limbă de 
moarte de soţul ei – Teodor’’, a precizat preotul Borz. 
Potrivit acestuia, în scrisoarea pe care o adresează Ioan 
Maniu unchiului său, Simion Bărnuţiu, în 30 octombrie 
-1855, scria: ,,Sămănaţi prea bine laolaltă în toate celea, 

numai că Mama, 
era mai seacă şi 
mai pălită la faţă 
ca Dumneavoas-

tră’’. Într-o altă 
scrisoare, Ionaş 
îi mai spunea un-

chiului: ,,Eu altă 
creştere până în 
anul vieţii mele 
16, n-am avut de-

cât care mi-a in-

suflat-o mama cu 
dulcile ei cuvinte. 
Alt exemplu de 
virtute n-am avut 
decât purtarea ei 
cea blândă, inima 
ei cea nobilă, de 
care tot omul se miră’’.

Astfel, grupul din localitatea Bocşa a ajuns mai 
întâi la biserica greco-catolică din Bădăcin, unde ală-

turi de credincioşii locului şi de preotul Cristian Borz 
au rostit „Rugăciunea lui Maniu”, apoi au cântat cân-

tece religioase. Cei prezenţi au putut asculta „file de 
istorie”, legătura dintre Simion Bărnuţiu şi familia 
Maniu. De asemenea, enoriaşii au vizitat muzeul de la 
demisolul bisericii şi apoi s-au deplasat la Casa memo-

rială Iuliu Maniu, unde au putut vedea stadiul actual al 
lucrărilor de reabilitare.

www.realitateadesalaj.net

Duminica a V-a după Rusalii, numită şi „Du-

minica vindecării celor doi demonizaţi din Gadara”, a 
reprezentat pentru Parohia Greco-Catolică din Pişcolt 
(Satu Mare) un prilej de sărbătoare şi binecuvântare. 

Preasfinţia Sa Virgil Bercea, episcopul greco-ca-

tolic de Oradea, s-a aflat în mijlocul credincioşilor cu 
ocazia hramului bisericii „Sfinţii Apostoli Petru si Pa-

vel”, prilej de sărbătoare celebrat prin Sfânta şi Dum-

nezeiasca Liturghie. În jurul orei 10.15, Preasfinţia Sa 
Virgil Bercea a sosit în satul nostru, la Sfânta Biserică, 
fiind întâmpinat cu bucurie, cu un buchet de flori, de 
către cler şi credincioşii greco-catolici, ortodocşi, re-

formaţi, romano-catolici prezenţi la acest moment de 
bucurie spirituală. Alături de comunitatea noastră s-au 
aflat inclusiv preotul ortodox şi cel reformat.

Alături de ierarhul nostru au concelebrat la Masa 
Sfântului Altar 12 preoţi printre care îi amintim pe pă-

rintele Antoniu Chifor, vicarul responsabil cu preoţii, 
părintele Radu Filip, vicarul foraneu al Sătmarului şi 
protopop de Carei, părintele paroh Felician Buzgău.

Vizită pastorală în Parohia Pişcolt

Drumul istoricului Simion Bărnuţiu spre casa surorii din Bădăcin

Răspunsurile liturgice au fost date de către Corul 
Bisericii „Sfântul Apostol Andrei” din Carei. La finalul 
Sfintei Liturghii credincioşii au fost unşi cu untdelemn 
sfinţit, primind iconiţe şi binecuvântare. Sărbătoarea 
s-a încheiat printr-o agapă frăţească.

Giulia BUZGĂU
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Ateliere de formare pentru voluntari
Prima săptămână din iulie a marcat debutul întâlnirilor 

de formare pentru tinerii voluntari ai Asociaţiei Caritas Eparhi-
al Oradea. Din dorinţa de a-i răsplati pentru implicarea lor, am 
planificat o serie de ateliere pe parcursul lunilor de vară, la Cen-

trul Social ”Maria Rosa”, ce vor aborda teme precum: abilităţi 
de vorbit în public, inteligenţă emoţională, negociere, motivaţie, 
sănătate.

În cadrul primei întâlniri, liceenii au avut ocazia să se 
familiarizeze cu arta vorbitului în public. Atelierul a fost condus 
de trainerul Andrei Crăciun, public speaker la Liga PreUniver-
sitarilor, care le-a oferit participanţilor sfaturi practice pentru 
a-şi îmbunătăţi performanţa de a ţine un discurs în faţa grupului. 
Dorim să îi mulţumim pe această cale pentru sprijin şi pentru calitatea prezentării livrate. 

Ioana MATEA

Atelier de inteligenţă emoţională pentru voluntari
Adrian Vîntu - Emotional Intelligence, Social şi Lea-

dership Coach, le-a oferit voluntarilor Caritas, joi, 12 iulie, a.c., 
informaţii pe tema inteligenţei emoţionale, în cadrul unei întâl-
niri de formare organizată la Centrul Social “Maria Rosa”. 

Au fost abordate aspecte de comunicare, management 
al relaţiilor şi conştientizarea emoţiilor proprii si pe ale celor-
lalţi. Tinerii voluntari au avut ocazia să participe la discuţii li-
bere pe teme de interes, iar Adrian i-a captivat prin deschidere, 
autenticitate şi calitatea informaţiilor prezentate. Îi mulţumim 
pe această cale pentru sprijin şi aşteptăm cu interes viitoarele 
training-uri.

Prin intermediul programului de formare organizat pe 
perioada lunilor de vară, Asociaţia Caritas Eparhial îşi pro-

pune să-i răsplătească şi să-i motiveze pe tinerii voluntari, a căror contribuţie este indispensabilă bunei desfăşurări a 
activităţilor noastre.

Ioana MATEA

Vicarul Foraneu al Silvaniei, preotul Gheorghe 
Ţurcaş, de la Şimleu Silvaniei, va lansa în luna sep-

tembrie o carte de memorii în care povesteşte despre 
încercările vieţii în tandem cu încercările Bisericii Gre-

co-Catolice din perioada comunistă şi postdecembristă. 
Volumul intitulat „Istoria trăită” urmăreşte toate 

etapele vieţii, de la copilărie, viaţă de familie şi parcurs 
profesional până la perioada plină de încercări a păsto-

ririi comunităţii greco-catolice din Bădăcin, apoi etapa 
în care a fost paroh al Bisericii Mari de lângă Parcul 
Central, actuala Biserică Ortodoxă Nr. 1 din Şimleu 
Silvaniei şi ctitor al Bisericii Greco-Catolice „Sfânta 
Treime” din aceeaşi localitate. 

„Motivez apariţia acestui volum «Istoria trăită» 
în primul rând, ţinând cont de faptul că am 78 de ani 
şi am trăit în mai multe etape istorice, iar în carte se 
regăseşte câte ceva din fiecare etapă, pentru posteritate. 
Ceea ce am scris în carte nu e nimic înflorit, nimic nea-

devărat, numai momente trăite. Am scris câteva rânduri 
despre copilărie, despre Război (n.r. cel de-al doilea 

Război Mondial) pentru aceia 
care nu îşi imaginează cum s-a 
desfăşurat. Am amintit şi des-

pre etapa în care am fost preot 
la Bădăcin, vreau să spun că nu 
am sabotat biserica ortodoxă. 
[…] Am fost scos din Biserica 
noastră (n.r. actuala Biserică Or-
todoxă Nr.1 Şimleu Silvaniei), 
iar duminica următoare am fă-

cut liturghia la mine acasă, după 
care ne-am mutat în Parcul Cetăţii, sub cerul liber”, 
precizează autorul volumului, Pr. Gheorghe Ţurcaş.

Cartea promite o serie de mărturii ce vor servi 
înţelegerii climatului schimbărilor prin care a trecut 
Biserica, o relatare împletită cu povestea de viaţă a pă-

rintelui Ţurcaş. În prezent, volumul „Istoria trăită” se 
află sub tipar şi urmează să fie lansat în cursul lunii 
septembrie, a.c.

Ioana GALE

Preotul Gheorghe Ţurcaş va lansa o carte despre „Istoria trăită”
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În perioada 6-11 iulie a avut loc un curs de for-
mare organizat de către Asociaţia Zileos Franţa, la Paris. 
O parte din tinerii asociaţiei Zileos Oradea, elevii Lice-

ului Greco-Catolic „Iuliu Maniu” şi anume : Chivari A. 
Dominic, Boroş Maria, Sabău David, Costea Amalia şi 
Marta Alexandra, însoţiţi de doamna Ramona Dragoş, 
au participat la acest eveniment. 

Cursul a debutat cu o serie de jocuri şi cântece, 
oferind posibilitatea tinerilor de a se cunoaşte reciproc. 
A urmat mai apoi prezentare, d-nei Elisabeth Terrien cu 
privire la diversele opere de caritate din Togo, Africa, 
realizate de asociaţia A.N.G.E. În discuţiile pe grupuri, 
tinerii au împărtăşit faptul că solidaritatea este un lucru 
important, şi că Biserica Catolica de pretutindeni are 

„ALL opera”- Grest 2018
Un grup de copii de la Lice-

ul Greco -Catolic Iuliu Maniu, din 
Oradea, coordonat de doamnele 
profesoare Corina Cata , Ana Popa 
şi Emilia Has, au participat, în 1-7 
iulie, la Grest 2018, în Gironico, 
Italia. Această activitate, mult apre-

ciată de elevii participanţi, a avut, 
în acest an, tema „ALLopera”, fapt 
ce presupune implicarea noastră 
în comunitatea căreia îi aparţinem, 
descoperirea propriilor calităţi şi 
responsabilizarea în rândul seme-

nilor noştri. Copiii români au fost 
receptivi şi au luat parte la toate 
acţiunile propuse, dovedind seri-
ozitate, încredere şi spirit de echipă. Bineînţeles, pentru 
ei, necunoaşterea limbii italiene nu a fost un impediment, 
deoarece au găsit, cu uşurinţă, mijloace de comunicare cu 
noii lor prieteni.

Această experienţă în Italia a însemnat, cu certitu-

dine, pentru elevii noştri şi oportunitatea de a descoperi 
cultura, obiceiurile, dar şi frumuseţea ţinutului de nord al 
Italiei – oraşul Bergamo, Milano, lacul Como, Safari Park; 

mai mult, au vizitat într-o zi oraşul Lugano, din Elveţia. 
Mulţumim Biroului Pastoral, deoarece am învăţat 

lucruri minunate, ne-am întors cu sufletele mai bogate, 
dar, cel mai important, ne-am descoperit pe noi, pentru că 
am fost dirijaţi, prin tematica abordată în acest an Grest, 
să descoperim frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu, noi fi-

ind, desigur, parte a acesteia.
 Emilia HAŞ

Curs de formare în oraşul luminilor
acesta carismă, de a fi alături de cei nevoiaşi prin operele 
sale caritative.

Totodată, tinerii au putut să se apropie sufleteşte, 
mulţumită serii de rugăciune, conduse de părintele Yves-
Arnaud Kirchhof , director al asociaţiei „ Le FRATER-

NEL “, şi Beatrice Francois, fiind acompaniaţi de chitara 
părintelui Joachim.

Pe timpul cursului de formare, atât tinerii romani 
cât şi cei francezi au avut şansa de a-şi întări credinţa, 
participând cu toţii la liturghia duminicală din cadrul 
misiunii Greco-catolice Române din Paris, aflate în gri-
ja părintelui Cristian Crişan. Astfel, tinerii români s-au 
simţit ca în familie într-un oraş străin, în timp ce tinerii 
francezi au avut şansa de a descoperi ceva nou în cadrul 

Sfintei Liturghii, aceasta fiind diferi-
tă din punct de vedere al ritului de cea 
obişnuită, romano-catolică.

După Sfânta Liturghie, activităţi-
le au continuat cu o plimbare cu barca 
pe Sena, tinerii având posibilitatea de 
a descoperi frumoasele monumente ale 
Parisului. 

Mulţumim Domnului pentru 
această frumoasă experienţă, tuturor ce-

lor care au făcut posibilă acesta întâlni-
re, şi ne vom revedea cu siguranţă anul 
viitor, la Oradea.

Dominic A. CHIVARI
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Excursie la Roma
Concursul de istorie „Contribuții sălăjene la 

Marea Unire din 1918”, desfășurat printr-o excelen-

tă colaborare dintre Eparhia Greco-Catolică de Ora-

dea, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și liceele din 
județul Sălaj, a adus o satisfacție deplină grupului de 
sălăjeni format din elevii: Moisi Cristian, Bance Daia-

na, Ghiuruțan Dragoș, Maghiar Anamaria, Hossu Ale-

xia și Matei Valentina, profesorii: Mariana Iuga, Iulia 
Tănescu, Florica Bodea, Gheorghe Bancea și Ioan Man 
și preoții: Alexandru Fiț și Nicolae Bodea.

În cele 5 zile de vizite efective la diferite obiec-

tive, grupul sălăjenilor a avut ocazia de a descoperi as-

pecte relevante din lunga și marcanta istorie a Bisericii 
Catolice, precum și urme ale istoriei laice. 

Am vizitat numeroase bazilici dintre care s-a 
evidențiat impunătoarea catedrală San Pietro, care-și 
deschide brațele către vizitatori prin piața gigantică 
înconjurată de o impresionantă colonadă. Interiorul 
emoționează orice vizitator prin măreția și perfecțiunea 
picturilor și a basoreliefurilor ce culminează cu „Pietà” 
a lui Michelangelo sau cu „Baldachinul” lui Gian Lo-

renzo Bernini.
Capoderele artistice și istorice ale Romei au ofe-

rit o adevărată delectare a interesului pentru frumos: 
am vizitat în tihnă Panteonul, Castel Sant’Angelo, 
Piazza Navona, Fontana di Trevi, Muzeul Vittoriano, 
Muzeele Vaticanului.

Am participat la audiența de miercuri a Sfântului 
Părinte Francisc în Piața San Pietro, unde am avut oca-

zia să experimentăm universalitatea Bisericii Catolice, 
stând alături de grupuri de pelerini sosiți de pe toate 
continentele pentru a asculta cuvântul de învățătură și a 
se ruga cu însuși Pontiful Romei.        

Elevii, preoții și profesorii au fost puternic 
marcați de întâlnirea cu zona istorică a Romei, unde 
am văzut foru-

rile imperiale, 
Colosseum-ul, 
forul Romei re-

publicane, și nu 
în ultimul rând, 
Columna lui 
Traian – certifi-

catul de naștere 
a poporului ro-

mân care prin 
impresionante-

le sale metope 
evocă scene de 
luptă dintre ro-

mani și daci. 
Redăm în 

continuare câte-

va impresii ale participanților:
 „Organizarea a fost excelentă, programul fiind 

bine gândit. Flexibilitatea orarului a făcut ca fiecare să 
se poată bucura din plin de această excursie inedită. 
Personal am fost fascinat de cultura antică și de monu-

mentele reprezentative ale acesteia: Columna lui Trai-
an, Colosseum ș.cl. Sper ca și pe viitor să se organizeze 
concursuri cu astfel de premii deoarece reprezintă o 
motivație în plus.” (Dragoș Ghiuruțan – Liceul Teoretic 
„Ion Agârbiceanu”, Jibou) 

„Am petrecut câteva zile excelente la Roma, 
unde am avut ocazia să vizităm, pe lângă obiectivele 
ecleziastice, acele vestigii antice care confirmă pe viu 
originea poporului nostru, de care trebuie să fim mân-

dri. De asemenea, întâlnirea cu Sfântul Părinte a fost 
un moment de suflet și de înălțare spirituală care con-

tribuie la întărirea credinței noastre și care trebuie să 
ne facă mai buni și să ne apropie mai mult. Pentru că 
ne aflăm în Anul Centenar, la 100 de ani de la Marea 
Unire, credem cu tărie că acest proiect a fost de bun 
augur, că am avut toți de învățat din această experiență, 
elevi și profesori deopotrivă, și suntem convinși că jert-
fa generației Marii Uniri nu va rămâne nerăsplătită. Cu 
aleasă considerație, prof. Gheorghe Bancea.”

Mulțumim din suflet Eparhiei Greco-Catolice 
de Oradea și în mod special Preasfinției Sale, Dr. Vir-
gil Bercea, pentru deschiderea manifestată în direcția 
cultivării dragostei pentru istoria națională și locală în 
rândul elevilor de liceu printr-un proiect bine gândit, 
frumos structurat și armonios realizat, îndrăznind să 
afirmăm că atunci când investim în tânăra generație, ne 
pregătim viitorul.   

  Ioan MANI
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Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, credin-

cioşii greco-catolici din Eparhia de Oradea şi-au 
exprimat dorinţa să meargă la Alba Iulia, unde cu 
100 de ani în urmă Cardinalul Bisericii Greco-Ca-

tolice, Iuliu Hossu, a citit în faţa mulţimii Rezoluţia 
de Unire.

Sâmbătă, 14 iulie 2018, am pornit spre Alba 
Iulia într-un autocar cu 50 de persoane.

Am început pelerinajul cu rugăciunile de di-
mineaţă, rugăciunile în călătorie, Îngerul Domnu-

lui, Rozarul, cântări mariane, apoi am citit istoricul 
Cetăţii Alba Iulia şi aportul Bisericii Greco-Cato-

lice şi al Cardinalului Iuliu Hossu la Marea Unire.
În Alba Iulia am participat la Sfânta Litur-

ghie celebrată de Pr. Cristian Hegyes în Biserica Greco-
Catolică „Coborârea Spiritului Sfânt”, apoi am vizitat 
Cetatea cu ghid, am participat la schimbul de gardă, to-

tul fiind foarte impresionant şi emoţionant.
La întoarcere, în autocar, am cântat Paraclisul 

Maicii Domnului, am făcut Rugăciunea pentru beatifi-

carea episcopilor greco-catolici, Rozarul Îndurării Divi-
ne, am cântat cântece mariane şi religioase. Apoi le-am 

Un minunat pelerinaj la Alba Iulia

citit pelerinilor şi despre viaţa Sfântului Ilie, deoarece 
urmează această sărbătoare.

Credincioşii au fost majoritatea greco-catolici, 
dar şi ortodocşi din Oradea, Sântandrei, Nojorid şi Gi-
rişul de Criş.

Mulţumim Domnului şi Preasfinţitului Virgil pen-

tru această zi binecuvântată!
Florica OMILESCU

Prima Sfântă Împărtăşanie Solemnă în Parohia Marghita
În Duminica a 6-a după Rusalii, la Biserica 

Greco-Catolică cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavril” din Marghita, în cadrul Sfintei Liturghii ofi-

ciate de pr. paroh Liţ Demian Gheorghe împreună cu 
pr. Cristian Bălănean, a avut loc Prima Sfântă Împăr-
tăşanie Solemnă pentru şase copii cu vârste între 8 şi 
10 ani. Deşi fiecare Sfântă Liturghie din duminicile de 
peste an are un grad mai ridicat de solemnitate, rea-

mintind de Ziua Învierii Domnului, duminica din 8 iu-

lie 2018 a avut, pentru comunitatea greco-catolică din 
Marghita, ceva din farmecul spiritual special al Mari-
lor Sărbători ale creştinătăţii, reprezentând o veritabilă 
sărbătoare a parohiei. 

Credincioşii participanţi în număr mare, mul-
ţi dintre ei membrii şi apropiaţi ai familiilor celor şase 
copii care s-au întâlnit cu Domnul în Taina Sfintei Eu-

haristii, au fost cuprinşi şi ei de emoţiile micuţilor creş-

tini, atunci când aceştia au recitat rugăciunea Crezului şi 
Tatăl Nostru, dar mai ales la momentul comuniunii sa-

cramentale. Mai mult ca sigur, în sufletele credincioşilor 
prezenţi au răsunat, mai puternic ca altădată, cuvintele 
Mântuitorului: „Dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi deve-

ni asemenea copiilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor” 
(Mt 18,3). De altfel, la aceste cuvinte evanghelice pr. pa-

roh Liţ Demian Gheorghe – care s-a ocupat timp de câ-

teva săptămâni de catehezele copilaşilor şi de pregătirea 
lor pentru acest eveniment special şi unic din vieţile lor 
– a făcut referire în mod explicit în cadrul predicii, axată 
pe importanţa şi centralitatea Sacramentului Euharistiei 

în viaţa spirituală a oricărui creştin.
La finalul Sfintei Liturghii, cei şase copii au pri-

mit diplome speciale care să le aducă aminte de acest 
eveniment personal, precum şi câte o cărticică de rugă-

ciuni, un rozar şi ceva foarte plăcut vârstei lor, adică ... 
ceva dulce!

Domnul şi Sf. Fecioară Maria să îi aibă în pază, 
împreună cu familiile lor! Amin!

Pr. Cristian BĂLĂNEAN
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Vizită de lucru a Preasfinţiei Sale Virgil în Parohii

În cursul zilei de sâmbătă, 11 august 2018, Prea-

sfinţia Sa Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Ora-

dea, a efectuat o vizită de lucru în Protopopiatul Şimleu 
pe şantierul mai multor biserici aflate în construcţie, 
dar şi la Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin.

Însoţit de părintele Nicolae Bodea, protopopul 
Şimleului, ierarhul a vizitat şantierul cabanei Protopo-

piatului Şimleu din Făget. Cabana se află într-o locaţie 
foarte frumoasă şi va fi destinată activităţilor tinerilor.

Părintele Ciprian Burdaş l-a întâmpinat pe Prea-

sfinţia Sa în Parohia Drighiu prezentând lucrările la 
noua Biserică, la care de puţină vreme a fost aşezat tur-
nul şi care se află în faza de tencuire a pereţilor.

Mai apoi s-a vizitat Casa Memorială „Iuliu Ma-

niu” unde părintele Cristian Borz, cel care se ocupă de 
reabilitarea casei a prezentat stadiul actual al lucrărilor 
şi viitoarele intervenţii care vor avea loc. 

La Marca, părintele Ionuţ Costaş a prezentat sta-

diul lucrărilor la noua biserică din localitate, unde va 
urma în scurt timp montarea iconostasului.

În Parohia Şumal, părintele egumen Tarciziu Ro-

man a prezentat stadiul lucrărilor de pictare la Biserica 
parohială. Biserica se află într-un proces amplu de re-

staurare, exteriorul acesteia fiind finalizat.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă

Simpozion dedicat Centenarului Unirii la Sititelec
În data de 5 august 2018 la Parohia Greco-Cato-

lică din Sititelec a avut loc simpozionul dedicat Cente-

narului Marii Uniri.
S-au prezentat materiale bine documentate cu 

date istorice de către învăţătorii Marian Florica, Ma-

rian Ioan şi Bulea Florian în prezenţa preoţilor Torjoc 
Romulus şi Torjoc Bogdan.  Simpozionul s-a terminat 
cu un moment artistic susţinut de copiii din localitate.

Andrada JURCA
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Tineri din Eparhia de Oradea la INTC, 2018

Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic (INTC) 
s-a născut în urma dorinţei tinerilor din diferite dieceze 
şi eparhii de a se întâlni, de a se cunoaşte mai bine, de 
a împărtăşi trăirea valorilor şi de a manifesta credinţa 
creştină împreună.

În perioada 25-29 iulie, Dieceza Romano-Ca-

tolică de Satu Mare a fost gazda celui mai important 
eveniment al tinerilor catolici din România, care se or-
ganizează din trei în trei ani, Întâlnirea Naţională a Ti-
neretului Catolic (INTC). Au participat 1250 de tineri 
din diferitele eparhii greco-catolice şi dieceze romano-
catolice ale ţării.

Locaţia principală a programelor a fost Grădina 
Romei, dar participanţii au putut vizita şi puncte turis-

tice importante din oraş, biserici, organizaţii caritative, 
ordine călugăreşti cu carismă caritativă. Pe tot parcur-
sul întâlnirii, tinerii au fost ajutaţi de 75 de voluntari 
din diferitele eparhii şi dieceze, 60 de voluntari de la 
Serviciul de Ajutor Maltez.

Din Eparhia Greco-Catolică de Oradea au parti-
cipat un număr de 85 de tineri din judeţele Bihor, Sălaj 
şi Satu Mare, sub îndrumarea părintelui Paul Popa şi a 
doamnei Ramona Dragoş, responsabilii Biroului Pastoral.

Deschiderea oficială a avut loc în seara zilei de 
miercuri prin cuvântul episcopului romano-catolic de 
Satu Mare, a Preasfinţiei Sale Virgil Bercea, responsa-

bilul cu tineretul în cadrul Conferinţei Episcopale Ro-

mâne şi a oficialităţilor locale şi naţionale. 

În dimineaţa zilei de joi, tinerii au prezentat sim-

bolurile eparhiilor şi au participat la prima cateheză. 
Zilele de joi, vineri şi sâmbătă au avut fiecare câte un 
subiect de meditat – reconciliere, caritate, iar apoi iden-

titate –, şi de fiecare dată, cateheţii s-au inspirat din tema 
respectivă, dar şi din motto-ul întâlnirii – „Nu te teme, 
Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu!” (Lc 1,30). 

Zilnic a fost celebrată şi Sfânta Liturghie în rit 
greco-catolic în biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavriil”, în rit romano-catolic - limba română la bi-
serica Calvaria, în limba maghiară la Catedrală. Sâm-

bătă, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfin-

ţitul Virgil, care a transmis tinerilor şi un cuvânt de 
învăţătură.

Duminica, la finalul zilelor INTC-ului, Sfânta 
Liturghie a fost oficiată de nunţiul apostolic în Româ-

nia şi Republica Moldova, Miguel Maury Buendía, 
alături de episcopii greco-catolici şi romano-catolici 
prezenţi în Grădina Romei.

În programului INTC 2018 au fost ocazii de ru-

găciuni comune, Adoraţie Euharistică, dar tinerii au 
putut alege şi programele alternative oferite de către 
organizatori: ateliere de artizanat, programe sportive, 
city-tour sau plimbare între obiectivele turistice şi cul-
turale, activităţi în aer liber sau programe de ajutorare, 
caritative.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă
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(continuare în pag. 16)

Tinerii jurnalişti voluntari din cadrul INTC 
Satu Mare, Balint Alexandru, Balint Mădălina, Czi-
ple Hanna-Gerda şi Szarvadi Engelbert au intervi-
evat şapte episcopi dintre cei prezenţi în mijlocul 
tineretului.
Cu PSS Florentin Crihălmeanu, episcop greco-ca-

tolic de Cluj-Gherla, a stat de vorbă
Balint Alexandru:

Cu ce gânduri aţi venit la INTC?
,,Cu gânduri bune, în sensul că fiecare întâlnire a 

tinerilor este un motiv de bucurie, moment de cunoaş-

tere, de aprofundare, şi moment de bilanţ pentru noi, 
putem înţelege mai bine care este misiunea noastră, a 
episcopilor, a preoţilor.

Ce înseamnă acest INTC pentru dumneavoastră, 
când vedeţi atâţia tineri?

,,În primul rând un sentiment de bucurie, bucurie 
că biserica este vie, bucurie că biserica are un viitor. În al 
doilea rând este tot un sentiment de bucurie că mă simt şi 
eu mai tânăr, ne bucurăm împreună şi aducem laudă lui 
Dumnezeu, acesta este primul scop al acestei întâlniri.

Ce transmiteţi tinerilor prezenţi la INTC?
,,Să profite de tinereţea lor în sensul cel mai bun 

al cuvântului, să nu uite că această vârstă este cea mai 
frumoasă vârstă a persoanei umane, în care tânărul are 
aripi, încă nu este constrâns de problemele unei familii, 
de o situaţie materială şi are curajul să zboare.

Asta este important, acest curaj cu care tânărul 
porneşte la drum şi care poate împinge puţin şi biserica, 
tocmai prin faptul că tinerii sunt neconvenţionali în cel 
mai bun sens al cuvântului şi dacă aşteptăm schimbarea 
unei societăţi o aşteptăm de la tineri în primul rând şi 
nu de la cei bătrâni.

Cu PSS Tamás József episcop auxiliar de Alba Iu-
lia, a stat de vorbă Cziple Hanna – Gerda

Cu ce gânduri aţi venit la INTC?
Ce pot să spun? La noi în secuime, în fiecare an, 

avem o întâlnire a tinerilor pe care o numim CSIT şi 
care are mereu motto-ul şi mesajul propriu. Şi aici la 
această întâlnire au fost prezente aceste lucruri, şi prin 
ele vedem care este ţelul acestei întâlniri. Eu am venit 
aici cu intenţia de a-i ajuta pe tineri să realizeze acest 
ţel, pentru că scopul vieţii noastre de creştini este să îl 
cunoaştem şi să îl iubim din ce în ce mai mult pe Dum-

nezeu şi învăţătura Sa.

Ce părere aveţi despre acest INTC?
Eu sunt de părere, că până acum totul a fost foar-

te bine organizat, şi totul este în ordine. Nu am auzit 

niciun lucru negativ. Mă bucur că sunt atât de mulţi 
tineri aici, cu care se poate lucra, cu care se pot crea 
lucruri frumoase.

Pe lângă mesajul transmis în cadrul Sfintei Li-
turghii, aţi putea să ne spuneţi un gând pentru tineri?

Eu tot timpul am accentuat, şi în acest an care 
a fost dedicat tineretului, că avem un ţel, să intrăm în 
contact, să ajungem la cât mai mulţi tineri. Nici unui 
popor, nici Bisericii nu îi este indiferent câţi şi ce fel 
de tineri are. Scopul nostru este să facem viaţa cât mai 
multor tineri frumoasă, ei se gândesc că o dată trăiesc 
şi trebuie să folosească fiecare minut, dar ceea ce ei 
consideră plăcere poate să fie tocmai ceea ce le distruge 
viaţa. Risipesc acele talente, primite de la Dumezeu ca 
prin ele să îşi înfrumuseţeze şi să valorifice propria via-

ţă şi viaţa comunităţii. Să fie binecuvântare şi nu bles-

tem în societate. Acesta este mesajul meu. Să devină şi 
să fie binecuvântare pentru ceilalţi oameni.

Cu PSS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de 
Oradea, a stat de vorbă Balint Mădălina:

Cu ce gânduri aţi venit la INTC?
,,Eu particip la toate întâlnirile tinerilor şi fieca-

re întâlnire a avut specificul ei, frumuseţea ei, tinerii 
ei. Chiar zilele trecute am văzut nişte poze de la prima 
întâlnire din Cluj din 1995 şi vedem cum ne schimbăm 
noi, dar în acelaşi timp cum se schimbă şi tinerii.

Vin tineri noi, frumoşi, mereu plini de viaţă, en-

tuziaşti, câteodată cu aceleaşi problematici, alteori cu 
alte problematici, nu ca probleme ci, ca manieră de a 
înţelege viaţa, de a înţelege rugăciunea şi de a se apro-

pia de Dumnezeu. Repet, la toate întâlnirile acestea am 
venit cu mare bucurie şi pentru că tinerii îţi dau viaţă.

Cum vă simţiţi la Satu Mare ca episcop, cum 
simţiţi bucuria tinerilor prezenţi?

,,Da, orăşelul este frumuşel, nu prea îl cunosc, 
dar Grădina Romei este chiar splendidă, unde se orga-

nizează marile întâlniri, apoi eu am participat inclusiv 
la cateheza de dimineaţă, la grupuri şi văd că marea 
majoritate a tinerilor nu au venit ca să se plimbe, ci 
conştienţi pentru ceea ce au venit şi ce vor să facă aici. 
Vedeţi, lumea asta în care trăim şi avem tineri din ăştia, 
trebuie chiar să îi mulţumim lui Dumnezeu.

Ce mesaj transmiteţi tinerilor de la INTC Satu 
Mare?

,,Să se simtă bine, să nu uite niciodată rugăciu-

nea şi să aibă încredere în Domnul, în ei şi să acorde 
aceste învăţăminte prietenilor, apropiaţilor.

Episcopii ne-au răspuns
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(urmare din pag. 15)

Cu PSS Böcskei László, episcop romano-catolic de 
Oradea, a stat de vorbă Cziple Hanna – Gerda:

Cu ce gânduri aţi venit la INTC?
Nu este prima dată când particip la INTC, nici nu 

ştiu de câte ori am mai participat. De fiecare dată când 
ne pregătim, când mă pregătesc şi eu personal, pentru 
o asemenea întâlnire, mi se pare o noutate, pentru că 
de fiecare dată mergem într-un mediu nou şi putem să 
cunoaştem viaţa bisericii locale mai de aproape. Acest 
lucru îmi aminteşte mereu că aceste multe biserici locale 
alcătuiesc biserica universală şi acest lucru mă întăreşte 
în angajamentul meu, în viaţa de zi cu zi. Când a fost 
vorba despre Satu Mare şi despre această întâlnire, eu 
am văzut şi am simţit că prin întâlniri, prin schimbul de 
experienţe, prin rugăciunile în comun, prin voie bună şi 
distracţie, devenim mai puternici. Ne dăm seama că deşi 
suntem diferiţi, deşi venim din lumi diferite, formăm şi 
aparţinem unei comunităţi şi înaintăm spre un ţel comun.

Ce părere aveţi despre INTC? Este prezentă şi la 
noi în Satu Mare, buna dispoziţie şi diversitatea?

Da, o spun spre lauda sătmărenilor, ei au venit 
cu un model nou, care ia în seamă diferenţele dintre 
participanţi, nu doreşte să le amestece, ci le foloseş-

te pentru ca fiecare tânăr să poată participa conform 
identităţii sale, dar totodată să se poată apropia de cei 
care vorbesc o altă limbă sau aparţin unui alt rit, unei 
alte tradiţii. Aceasta nu este o misiune uşoară, dar după 
câte am văzut eu, s-a creat o atmosferă foarte plăcută, 
familială. Acest lucru mă bucură, la fel cum mă bucură 
şi faptul că Satu Mare a acceptat pregătirea şi organi-
zarea întâlnirii, eu sunt de părere că funcţionează bine.

Ce transmiteţi tinerilor, celor prezenţi şi acelora 
care din păcate nu au putut participa?

Am încercat şi în cadrul Sfintei Liturghii să vă 
spun, că aceste întâlniri ne oferă marea posibilitate de 
a ne trezi şi a ne aprecia corect. Suntem copiii lui Dum-

nezeu, iar acest lucru nu este ceva abstract, de neînţe-

les, ci este adevărul vieţii noastre. Trebuie să fim atenţi 
la acest fapt, ca să descoperim acele lucruri pozitive, 
acele daruri, pe care Dumnezeu ni le dă, ca pe acestea 
să ne construim viitorul. Acesta este primul lucru, apoi 
eu sper că cei prezenţi îi poartă în inimă şi pe cei care 
nu au putut veni. Nici nu vă pot spune câţi tineri mi-au 
cerut, să mă gândesc şi la ei când voi fi aici, iar această 
deschidere mă bucură. Noi cei care suntem aici, să în-

cercăm să ne încărcăm astfel încât să îi putem încuraja 
şi anima pe cei de acasă, să putem să împărtăşim cu 
bucurie experienţele noastre, pentru că bucuria este un 
cadou care nu rămâne doar al nostru. Trebuie să trans-

mitem mai departe ce am primit aici în Satu Mare, pen-

tru că de aici ceva poate să crească, să se dezvolte, dar 
nu de la sine, ci doar prin noi. Eu doresc şi vă doresc 

celor de aici să duceţi acasă şi să împărtăşiţi cu ceilalţi 
experienţele, bucuria pe care aţi experimentat-o, ca ast-
fel să se extindă bucuria, pacea şi iubirea.

Cu PSS Aurel Percă, episcop auxiliar romano-cato-
lic de Iași, a stat de vorbă Balint Alexandru:

Cu ce gânduri aţi venit la acest INTC?
Am venit cu gândul să îi însoţesc pe toţi tinerii 

din ţară dar în special pentru cei din Moldova, pentru 
că ştiu că prezenţa unui păstor, a episcopului şi al pre-

oţilor contează foarte mult pentru ei, pentru a le arăta 
că nu numai de la altar şi până la bănci în biserică ei 
sunt prezenţi în viaţa noastră, dar sunt prezenţi şi în 
aceste momente, momente de manifestare a credinţei 
şi al entuziasmului lor, atunci când sunt aproape toţi 
tinerii din toată ţara, iar eu mă bucur să îi văd aici în 
acest entuziasm al lor împreună cu toţi ceilalţi din toate 
regiunile ţării.

Am venit cu plăcere şi zic eu care am participat 
la aproape toate ediţiile, pentru că ştiu că alături de ti-
neri, te simţi mereu tânăr.

Ce mesaj aveti pentru tinerii prezenţi?
Eu mă inspir din tema pe care a propus-o Sfân-

tul Părinte Papa Francisc pentru acest an pentru tineri. 
,,Nu te teme Marie căci ai aflat har de la Dumnezeu” iar 
mesajul meu este: tineri nu vă temeţi să acceptaţi toa-

te provocările pe care Dumnezeu vi le cere astăzi. Să 
aveţi curajul Preasfintei Fecioare Maria de a vă asuma 
multe alegeri frumoase în viaţă şi să transmiteţi tuturor 
mesajul tineresc al evangheliei.

Cu Ps. Vasile Bizău, episcop greco-catolic de Mara-
mureş, a stat de vorbă Balint Mădălina:

Cu ce gânduri aţi venit la INTC Satu Mare?
Cu bucurie, apoi cu speranţa că aceasta întâlnire 

cu aceste zile de rugăciune, de conferinţe, de programe 
artistice, tot ce cuprind ele, vor rodi şi mai mult în zi-
lele în care vor urma şi în anii care vor urma, pentru că 
defapt aceste zile de întâlnire ale tinerilor sunt perioada 
intensă de a face să rodească şi mai mult cuvântul lui 
Dumnezeu, tocmai pentru că împărtăşim credinţa cu 
toţii şi o facem prezentă în această întâlnire naţională.

Cum vă simţiţi când vedeţi atâţia tineri prezenţi 
la o întâlnire?

Mă simt tânăr şi este semnul acesta al tinereţii 
bisericii. Pentru că numim şi spunem că biserica este 
mireasa lui Cristos şi o mireasă este întotdeauna fru-

moasă, senină şi în acelaşi timp este iubitoare. Aşadar a 
fi între tineri şi împreună cu tinerii este acest sentiment 
nupţial al iubirii faţă de Dumnezeu şi al valorilor care 
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se vestesc şi se fac cunoscute lumii, oraşului, locuito-

rilor din Satu Mare care privesc cu admiraţie, sper, în 
aceste zile, toţi tinerii pe care îi văd prezenţi şi în felul 
acesta e o bogăţie pentru oraş şi pentru noi .

Ce mesaj transmiteţi tinerilor prezenţi?
Le doresc din suflet tuturor tinerilor şi celor dragi 

lor să primească cât mai mult în inima lor cuvântul lui 
Dumnezeu şi să trăiască, să se bucure de viaţă, de darul 
acesta minunat pe care Dumnezeu ni-l face tuturor şi 
ne împărtăşim de acelaşi dar al vieţii. Să se bucure de 
viaţă într-un mod frumos, armonios şi creştinesc.

Cu PSS Eugen Schönberger, episcop de Satu Mare, 
a stat de vorbă Cziple Hanna – Gerda:

Ce părere aveţi despre INTC, despre organizare 
şi despre voluntari?

Despre voluntari doar cuvinte de laudă am. Des-

pre INTC: sper că ce am putut să facem am făcut, la 

fel cum au făcut şi voluntarii şi mă găndesc că nimeni 
nu va avea o părere rea. Nici nu se poate. Sper că toa-

tă lumea se simte bine şi vă mulţumesc pentru munca 
depusă.

Cum vă simţiţi ca gazdă a acestei întâlniri?
Ca gazdă? Este o onoare. Iar această onoare este 

un sentiment bun, eu chiar mă simt bine. Bineînţeles, 
între timp mai trebuie să rezolv şi alte lucruri, dar lă-

sând acestea la o parte, eu mă bucur că pot fi împreună 
cu voi.

Ce transmiteţi tinerilor, celor prezenţi şi celor 
care din păcate nu au putut participa?

Să nu vă fie frică. Celor care sunt aici, să nu vă 
fie frică să vă implicaţi, iar celor care au rămas acasă, 
pe viitor să nu vă fie frică să veniţi.

Crucea INTC a ajuns la Blaj
Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic, găz-

duită în perioada 25-29 iulie 2018 de Dieceza romano-
catolica de Satu Mare, s-a încheiat. Următoarea întâl-
nire va avea loc în anul 2021, în Arhieparhia de Alba 
Iulia şi Făgăraş.

Fericire, inimi deschise, entuziasm şi eferves-

cenţă spirituală sunt caracteristicile care au animat cea 
de-a XIV-a ediţie a întâlnirii tinerilor catolici. Frumu-

seţea şi consistenţa întâlnirilor precedente de la Vizan-

tea, Gheorghe Doja, Faraoani, Blaj, Butea, Bucureşti, 
Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea, Şumuleu-Ciuc, Baia 
Mare, Iaşi şi Cluj-Napoca, au continuat anul acesta la 
evenimentul verii din Biserica Catolică din România 

care a avut loc la Satu Mare, unde s-a desfăşurat cea 
de-a XIV-a ediţie a Întâlnirii Naţionale a Tineretului 
Catolic.

După câteva zile de o mare intensitate spirituală, 
duminică, la finalul Sfintei Liturghii de încheiere a eve-

nimentului, s-a anunţat că următoarea întâlnire a tine-

retului catolic va avea loc peste trei ani în Arhieparhia 
de Alba Iulia şi Făgăraş.

Crucea predată tinerilor veniţi din Arhieparhie, 
însoţiţi de reprezentanţii Biroului Arhieparhiei pentru 
pastoraţia tinerilor şi a copiilor, a ajuns în urmă cu pu-

ţin timp în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj.
ACC - www.e-communio.ro
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Hramul Sanctuarului „Maica Domnului” şi hirotonire de preoţi
„Pentru credincioşii greco-ca-

tolici, orădeni şi nu numai, anul acesta 
sărbătoarea Sfintei Mării a fost un prilej 
de dublă bucurie, pentru că Preasfinţia 
Sa Virgil Bercea, episcopul greco-cato-

lic de Oradea, prin decretul cu nr. 843 
din 9.08.2018, a ridicat la rang de Sanc-

tuar dedicat Preacuratei Fecioare Maria 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 
din Oradea, Str. Corneliu Coposu, Nr. 
2A, încredinţată păstoririi călugărilor 
Franciscani Minori Conventuali. Ma-

nifestările dedicate hramului Sanctua-

rului au început din după amiaza zilei 
de marţi prin celebrarea Paraclisului 
Maicii Domnului, a Sfintei Liturghii, a 
procesiunii prin oraş cu statuia Maicii 
Domnului şi a celorlalte slujbe oficiate.

La procesiunea prin oraş cu statuia Maicii Dom-

nului au luat parte un număr mare de credincioşi, preoţi, 
seminarişti, copii avându-i în frunte pe Preasfinţitul Pă-

rinte Virgil şi pe Excelenţa Sa, László Böcskei, episcop 
romano-catolic de Oradea. Pe întreg traseul credincio-

şii s-au rugat Rozariul şi au cântat cântece mariane.
În ziua Praznicului „Adormirii Maicii Domnului” 

la Sfânta Liturghie arhierească a fost citit în faţa credin-

cioşilor decretul de ridicare la rangul de Sanctuar şi de-

cretul de numire şi instlare a rectorului Sanctuarului în 
persoana părintelui Iulian Robu, care a primit din partea 
Preasfinţiei Sale Virgil, crucea pectorală. În cadrul Sfin-

tei şi Dumnezeieştii Liturghii, prin punerea mâinilor şi 
prin rugăciune, ierarhul a hirotonit doi noi preoţi,pe pă-

rintele Palas Iulian şi pe părintele Beita Gabriel.
În cuvântul de învăţătură rostit de către Prea-

sfinţia Sa, a fost subliniat faptul că Domnul ne caută 
constant pe fiecare dintre noi aşa cum noii preoţi au 
fost căutaţi de Domnul la o anumită vârsta. „Trebuie 
să ştim să răspundem acestei atunci când El ne căută: 
Da, Doamne sunt eu aici alături de toţi cei dragi ai mei, 
dar foarte aproape de Tine, foarte aproape de Maica 
Domnului”. Referitor la Sărbătoare Adormirii Maicii 
Domnului, Preasfinţitul Virgil a amintit faptul că „acest 
moment nu este unul de tristeţe ci unul de bucurie, ridi-
cându-o cu trupul la Cer, Dumnezeu face bucurie în cer 
şi în sufletele noastre”.

La final a avut loc procesiunea în jurul Sanctuaru-

lui cu statuia Fecioarei, după care preoţii nou hirotoniţi 
au binecuvântat în parte pe fiecare credincios prezent.

Eugen IVUȚ - Biroul de presă

Părintele Beita Gabriel s-a născut la data de 27 
februaire 1976, la Moinesti, jud. Bacau. Clasele prima-

re si liceeale le-a facut in localitatea de origine. Urmea-

ză apoi cursurile Facultății de Stiinte Economice din 
Sibiu – absolvind în anul 2008. Între anii 2012-2016 
urmează cursurile Facultății de Teologie Greco-Catoli-
că, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” a Departa-

mentului Oradea. Parintele Gabriel este casatorit si are 
cinci copii.

Părintele Palas Iulian este născut la data de 
19 ianuarie 1962, in localitatea Carta, jud. Hunedoara. 
Este căsătorit având doi copii. În perioada 1981-1985 
urmează cursurile Academiei de Științe Economice din 
Bucuresti, iar mai apoi în perioada 2014-2018 cursu-

rile Facultății de Teologie Greco-Catolică. din cadrul 
Universității „Babeș-Bolyai” a Departamentului Ora-

dea, urmate de cursurile de masterat.
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A V-a ediţie a Taberei de Vară de la Bădăcin
Primăria Comunei Pericei, 

Parohia Greco-Catolică Bădăcin, 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei în 
colaborare cu Centrul de Informa-

re Turistică Pericei, au demarat ac-

tivităţile în cadrul parteneriatului 
educaţional internaţional intitulat 
,,Împreună în diversitate şi multicul-
turalitate’’ la Bădăcin. Activităţile 
Taberei de Vară s-au desfăşurat în 
perioada 7-17 august 2018, în cea 
de-a V-a ediţie având ca scop orga-

nizarea mai multor activităţi recrea-

tive pentru copii şi tineri pe timpul 
vacanţei.

În acest an au fost prezenţi la 
Bădăcin 22 de copii din Republica Moldova, împreună 
cu 5 cadre didactice. Grupul de copii din Republica 
Moldova a fost invitat de către Parohia Greco-Catolică 
din Bădăcin în urma înfrăţirii dintre Primăria Comu-

nei Pericei, Consiliul Local Pericei şi comuna Răzeni. 
Cele două localităţi simbol, Bădăcin şi Răzeni, au sem-

nat, în data de 27 martie 2018, un Act de înfrăţire, în 
ziua în care, în urmă cu 100 de ani, Basarabia se unea 
cu România.

Activităţile s-au desfăşurat timp de două săptă-

mâni şi au reunit tineri din bazinul Simleu Silvaniei.
“Consider dialogul, cooperarea şi colaborarea 

internaţională ca fiind un mijloc esenţial pentru pro-

gresul şi dezvoltarea comunităţilor pe care le reprezen-

tăm. Susţin iniţiativa dumneavoastră de implicare în 
conlucrarea noastră, a agenţilor economici din ambele 
regiuni şi stabilirea de relaţii de parteneriat între or-
ganizaţii neguvernamentale, în vederea organizării şi 
desfăşurării de proiecte şi activităţi comune.” A afir-

mat primarul Comunei Pericei Bancsidai Csaba, la 27 
martie 2018.

,, A fost o mare bucurie pentru noi bădăcinanii, 
ca în Anul Centenarului, să ne înfrăţim cu o localitate 
simbol din Republica Moldova, localitatea Răzeni, lo-

calitate în care s-au născut Ion Inculeţ şi Ioan Pelivan, 
care au rămas în conştiinţa publică prin contribuţia lor 
la înfăptuirea Unirii Basarabiei cu Regatul României 
din 27 martie 1918. Iuliu Maniu, Ion Inculeţ şi Ioan Pe-

livan au militat la începutul secolului trecut, ca românii 
din cele trei provincii româneşti să trăiască într-o Ro-

mânie mare şi întregită. Acest fapt ne întăreşte credinţa 
că această înfrăţire va duce la o mai bună colaborare în 
folosul cele două comunităţi” a declarat părintele Cris-

tian Borz din Bădăcin.
Activităţile propuse de către organizatori s-au  

desfăşurat în fiecare zi la Școala ”Iuliu Maniu” din Bă-

dăcin.
Maria BORZ

La Alba Iulia, în Anul Centenar
În data de 4 august 2018, sâmbătă, un grup de pelerini de la Catedrala 

„Sfântul Nicolae” din Oradea au adus un omagiu celor care au înfăptuit Marea 
Unire şi despre care nu se pomeneşte nimic, acele 50. 000 de suflete de români 
care au umplut cetatea Alba Carolina, acei oameni din umbră care, cu sufletul şi 
patriotismul lor au susţinut Unirea, înfăptuind România Mare.

Liturghia oficiată în Biserica „Sfântul Spirit” a comemorat şi printr-un 
parastas 2 ani de la moartea Reginei Ana şi a adus un omagiu românilor parti-
cipanţi la Unire.

Vizitarea Bisericii romano-catolice „Sfântul Mihail”, a Bisericii ortodoxe 
a încoronării regilor României Mari, a Turnului lui Horia şi a Sălii Unirii au 
constituit momentul istoric al pelerinajului.

La întoarcere, una dintre minunăţiile adâncurilor, salina Turda a răcorit 
sufletele pelerinilor încărcate de emoţie, căldură şi bucurie.

Încă o zi binecuvântată!

AGRU, Parohia ”Sfântul Nicolae”, Oradea
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1,5 Lei

Sfinţirea Capelei din incinta Centrului rezidenţial „Casa Frenţiu”

În după amiaza zilei de marţi, 07 august 2018, 
a avut loc sfinţirea Capelei din incinta Centrului rezi-
denţial „Casa Frenţiu”. Slujba sfinţirii a fost oficiată 
de către Preasfinţitul Părinte Virgil Bercea, episcopul 
greco-catolic de Oradea, alături de părintele Olimpiu 
Todorean, preşedintele Caritas Eparhial Oradea, în pre-

zenţa echipei de asistenţi şi coordonatori ai centrului şi 
a celor care deja locuiesc aici. 

După slujba de sfinţire, toţi cei prezenţi s-au ru-

gat împreună Paraclisul Maicii Domnului, mărturisind 
că Ea, Maria „este cu adevărat de Dumnezeu Născătoa-

re, izvorul îndurărilor, mângâierea celor ce plâng, cău-

tarea celor pierduţi, puternică şi neîncetată mijlocitoare 
către Dumnezeu …”.

„Casa Frenţiu” nu este un azil şi nu este o casă 
de bătrâni, ci este casa unei bătrâneţi înţelepte, senine 
şi respectate; casa unde oamenii pot împărtăşi cu alţii 
propriile idei şi propriile sentimente; casa omului că-

ruia ochii îi scânteiază de bucurie sau se umbresc de 
lacrimi şi casa omului ale cărui buze lasă să treacă un 
strigăt de bucurie sau un suspin de durere. Este o casă.

Centrul Rezidenţial ”Casa Frenţiu este conceput 
pentru a satisface toate dorinţele.

Dotare structură: - 24 camere single cu baie pro-

prie, cu sistem de detecţie incendiu, apel medical, aer 
condiţionat, sistem de televiziune, internet şi telefonie; 
- sistem de supraveghere video în spaţii comune; - ca-

pelă; - spaţii pentru activităţi de terapie ocupaţională; 
- bucătărie proprie; - sală pentru servit masa; - spaţii 
de depozitare a alimentelor; - spălătorie, uscătorie, căl-
cătorie proprii; - grupuri sanitare comune; - ascensor 
modern; - living modern, dotat cu tv, video, dvd; - bar; 
- curte amenajată.

Servicii incluse în pachetul de bază: - asistenţă 
şi îngrijire permanentă prin personal calificat, respec-

tiv asistente medicale, infirmiere, personal de serviciu; 

- servicii de spălătorie, uscătorie, călcătorie; - meniul 
zilnic constând în trei mese de bază şi două gustări, 
preparat de personal calificat, în bucătăria proprie.

Servicii medicale: - medic medicină generală 
ori de câte ori este nevoie; - administrare tratament 
oral, injectabil, perfuzabil; - aplicare de creme protec-
toare şi pansamente; - asigurarea primului ajutor şi 
a serviciului de ambulanţă în caz de nevoie; - masaj 
terapeutic, kinetoterapie, reflexoterapie, masaj de re-
laxare; - gimnastică recuperatorie pentru cei care au 
nevoie; - analize medicale cu recoltare la sediul nos-
tru; - curăţarea plăgilor şi escarelor.

Servicii speciale: - servicii de coafură, frizerie, 
manichiură, pedichiură; - transportul şi însoţirea rezi-
denţilor la piese de teatru, concerte, vernisaje, filarmo-
nică; - excursii şi pelerinaje.

Activităţi: - ore de pictură şi desen; - serate mu-
zicale şi dans, film şi lectură; - jocuri de societate şi 
dezvoltare personală; - sporturi uşoare (tenis de masă, 
biliard, badminton); - activităţi de îndemânare; - 5 
o’clock tea pentru servirea de ceaiuri, cafea alături de 
un prieten; - acces nelimitat la internet pentru a păstra 
contactul cu familia, prietenii, sau pentru a învăţa noi 
lucruri; - posibilitatea vizitării rezidenţilor de către fa-
milie sau apropiaţi, ori de câte ori doresc; - plimbări 
în aer liber în curtea proprie şi în parcul din apropiere; 
- consiliere spirituală; - sărbătorirea în mod festiv a 
zilelor de naştere şi onomastice; - organizarea de mese 
festive de Crăciun, Revelion şi de Paşte.

Capacitatea centrului rezidenţial este de minim 
24 persoane şi maxim 52 persoane.
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