
palatul episcopal greco-catolic 
din oradea a ars

Revistă lunară de cultură creştină

Oradea, 27 septembrie Seria I, Anul XXI, Nr. 15 (299), 2018

 Editată de Episcopia Română Unită  cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea 

Din sumar:

Alocuțiunea Papei Francisc la Rugăciunea Angelus - pag. 3;

 Îndemnul Conferinței Episcopale Române cu privire la Referendumul din 6-7 

octombrie 2018 - pag. 5; Scrisoarea PSS Virgil Bercea la începutul noului An 

Pastoral - pag 15.



2 VESTITORUL

vestitorul

P.S.S. Virgil Bercea: Preşedinte

Redacţia şi administraţia:
Pr. Olimpiu Todorean: redactor coordonator
Ioan F. Pop: secretar de redacţie

Colaboratori:
Otilia Bălaş, Ioan Dărăbăneanu, Alin Crețu.

Adresa:
410210 - Oradea, str. Ep. Mihai Pavel, 4;
Tel: 0259.436.492; Fax: 0259.430.509;
E-mail: olimpiu35@yahoo.it;  Tel: 0722.450.013

Abonamente: Claudiu Boda
Str. Corneliu Coposu nr. 13, Bl. X9, Ap. 8
410445 - Oradea; Tel: 0744.958.932

Difuzare: Claudiu Boda
Str. Corneliu Coposu nr. 13, Bl. X9, Ap. 8
410445 - Oradea; Tel: 0744.958.932

I.S.S.N. 1454 - 8526

Referendumul pentru revizuirea 
Constituţiei, incendiul care a distrus 
palatul episcopal din Oradea, tinerii şi 
educaţia au fost câteva dintre temele 
abordate de episcopii romano-catolici 
şi greco-catolici din România în cadrul 
sesiunii plenare a Conferinţei Episco-
pilor din România (CER). Adunarea a 
avut loc la Şumuleu Ciuc, la Centrul 
Jakab Antal, în zilele de 18-20 septem-
brie 2018, fi ind găzduită de Arhiepisco-
pia Romano-Catolică de Alba Iulia. La 
această sesiune de lucru a participat şi 
noul episcop de Timişoara, Excelenţa 
Sa József-Csaba Pál. De asemenea, a 
participat ca invitat permanent şi Epi-
scopul de Chişinău, Excelenţa Sa Anton Coşa.

La deschiderea lucrărilor a luat parte şi Nunţiul 
Apostolic în România, Mons. Miguel Maury Buendía, 
cu care episcopii au discutat în detaliu despre Vizita 
„ad limina Apostolorum” pe care ierarhii din România 
şi Republica Moldova o vor face la Roma, în perioada 
5-10 noiembrie 2018.

Totodată, episcopii au considerat necesar să 
transmită un îndemn către preoţii şi credincioşii catolici 
din România şi toţi oamenii de bunăvoinţă de a partici-
pa la Referendumul stabilit în zilele de 6-7 octombrie 
2018, pentru modifi carea Articolului 48, aliniatul 1, din 

Constituţia României. Aşa cum spuneau şi în Scrisoa-
rea deschisă din 04.05.2017, Constituţia are menirea de 
a sta la baza unei legislaţii adecvate în domeniul fami-
liei în care să fi e tutelate drepturile fi ecăruia şi să fi e 
respectată natura lucrurilor în tradiţia creştină; terme-
nul căsătorie neputând fi  utilizat decât pentru a defi ni 
realitatea uniunii stabile şi deschise la viaţă dintre un 
bărbat şi o femeie.

Episcopii au fost informaţi despre starea pala-
tului episcopal al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, 
după incendiul suferit recent, şi au discutat despre po-
sibilităţile pe care le au la dispoziţie pentru a sprijini 
refacerea acestuia, manifestând apropierea şi susţinerea 
faţă de Preasfi nţitul Virgil Bercea.

În cadrul sesiunilor de lucru, episcopii au discu-
tat şi unele aspecte referitoare la educaţie, organizarea 
Olimpiadelor de Religie Catolică în limba română şi 
maghiară; despre participarea la Sinodul dedicat tineri-
lor, convocat de Papa Francisc, care se va desfăşura în 
octombrie 2018 la Roma, cu tema „Tinerii, credinţa şi 
discernământul vocaţional”; despre beatifi carea, pe 22 
septembrie a.c., la Nisiporeşti (NT), a tinerei Veronica 
Antal, fecioară martiră, care va deveni astfel o mijloci-
toare şi un model de trăire a credinţei şi despre viitoarea 
beatifi care a Episcopilor martiri greco-catolici.

Episcopii au stabilit ca următoarea sesiune ple-
nară a CER să se desfăşoare în perioada 7-9 mai 2019, 
la Bucureşti, găzduită de Arhiepiscopia Romano-Cato-
lică de Bucureşti.

Conferinţa Episcopilor din România îi reuneşte 
pe toţi episcopii romano-catolici şi greco-catolici din 
România şi exprimă unitatea Bisericii locale şi comu-
niunea cu urmaşul lui Petru, Sfântul Părinte. Episcopii 
catolici din România se întrunesc de două ori pe an în 
sesiune ordinară, primăvara şi toamna.

Pr. Francisc UNGUREANU, Secretar General

Episcopii catolici reafi rmă susţinerea proiectului de modifi care a 
Constituţiei României
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Bolnavul - problemă sau ocazie?
9.09.2018

 Alocuţiunea Papei Francisc la Rugăciunea Angelus

Iubiți frați și surori, bună ziua!
Evanghelia din această duminică (cf. Mc 7,31-

37) prezintă episodul vindecării miraculoase a unui 
surdomut, făcută de Isus. I-au adus un surdomut, ce-
rându-i să își pună mâna peste el. În schimb, El face 
asupra lui diferite gesturi: înainte de toate îl duce deo-
parte departe de mulțime. În această ocazie, ca în altele, 
Isus acționează cu discreție. Nu vrea să impresioneze 
mulțimea, nu este în căutarea popularității sau a suc-
cesului, ci dorește numai să facă bine persoanelor. Cu 
această atitudine, El ne învață că binele trebuie făcut 
fără zgomote, fără ostentație, fără „a suna trâmbița”. 
Trebuie făcut în tăcere.

Când s-a afl at deoparte, Isus a pus degetele în 
urechile surdomutului și cu salivă i-a atins limba. Acest 
gest face trimitere la Întrupare. Fiul lui Dumnezeu este 
un om inserat în realitatea umană: s-a făcut om, de ace-
ea poate să înțeleagă condiția difi cilă a unui alt om și 
intervine cu un gest în care este implicată propria ome-
nitate. În același timp, Isus vrea să dea de înțeles că 
minunea are loc din cauza unirii sale cu Tatăl: pentru 
aceasta, și-a ridicat privirea spre cer. Apoi a suspinat 
și a rostit cuvântul rezolutiv: „Eff atá”, care înseamnă 
„Deschide-te”. Și imediat omul a fost vindecat: i s-au 
deschis urechile, i s-a dezlegat limba. Vindecarea a fost 
pentru el o „deschidere” față de ceilalți și față de lume.

Această relatare din Evanghelie subliniază 
exigența unei duble vindecări. Înainte de toate vinde-
carea de boala și de suferința fi zică, pentru a reda să-
nătatea trupului; chiar dacă această fi nalitate nu se poa-
te dobândi complet în orizontul pământesc, în pofi da 
atâtor eforturi ale științei și medicinii. Însă există o a 
doua vindecare, probabil mai difi cilă, și este vindeca-
rea de frică. Vindecarea de frică ce ne determină să îl 
marginalizăm pe cel bolnav, să îl marginalizăm pe cel 
suferind, pe cel neputincios. Și există multe moduri de 
a marginaliza, și cu o pseudo-milă sau cu înlăturarea 
problemei; rămânem surzi și muți în fața durerilor per-
soanelor marcate de boli, neliniști și difi cultăți. De prea 
multe ori bolnavul și suferindul devin o problemă, în 
timp ce ar trebui să fi e ocazie pentru a manifesta grija și 
solidaritatea unei societăți față de cei mai slabi.

Isus ne-a dezvăluit secretul unei minuni pe care 
o putem repeta și noi, devenind protagoniști ai lui „Ef-
fatá”, ai acelui cuvânt „Deschide-te” cu care El a redat 
surdomutului cuvântul și auzul. Este vorba de a ne des-
chide la necesitățile fraților noștri care suferă și au ne-
voie de ajutor, alungând egoismul și închiderea inimii. 
Tocmai inima, adică nucleul profund al persoanei, este 
aceea pe care Isus a venit să o „deschidă”, să o elibere-
ze, pentru a ne face capabili să trăim pe deplin relația cu 

Dumnezeu și cu alții. El s-a făcut om pentru ca omul, 
făcut interior surd și mut de păcat, să poată asculta gla-
sul lui Dumnezeu, glasul Iubirii care vorbește inimii 
sale, și astfel să învețe la rândul său să vorbească lim-
bajul iubirii, traducându-l în gesturi de generozitate și 
de dăruire de sine.

Maria, cea care s-a „deschis” total la iubirea 
Domnului, să ne dobândească să experimentăm în fi e-
care zi, în credință, minunea lui „Eff atá”, pentru a trăi 
în comuniune cu Dumnezeu și cu frații.

După Angelus, Sfântul Părinte a spus următoarele:

Iubiți frați și surori,
Ieri, la Loreto, în Sanctuarul Pontifi cal al Sfi ntei 

Case, s-a celebrat sărbătoarea Nașterii Mariei și s-a de-
marat propunerea de spiritualitate pentru familii: Casa 
Mariei, casă a fi ecărei familii. Să încredințăm Sfi ntei 
Fecioare inițiativele sanctuarului și pe cei care, în dife-
rite moduri, vor lua parte la ele.

Astăzi, la Strasbourg, se celebrează beatifi ca-
rea lui Alfonsa Maria Eppinger, fondatoare a Suro-
rilor Preasfântului Mântuitor. Îi aducem mulțumire 
lui Dumnezeu pentru această femeie curajoasă și 
înțeleaptă care, suferind, tăcând și rugându-se, a măr-
turisit iubirea lui Dumnezeu mai ales față de cei care 
erau bolnavi în trup și în spirit. Aplauze pentru noua 
fericită toți împreună!

Vă salut cu afect pe voi toți, romani și pelerini 
care provin din diferite țări: familiile, grupurile pa-
rohiale, asociațiile. Salut credincioșii din Dieceza de 
Como, tinerii participanți la întâlnirea promovată de 
Opera Bisericii, miruiții din Prevalle. Urez tuturor o 
duminică frumoasă. Și vă rog, nu uitați să vă rugați 
pentru mine. Poftă bună și la revedere!
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Întâlnirea Naţională a Reuniunii Mariane de la Cluj-Napoca

În perioada 6-8 septembrie 2018, la Cluj-Napoca 
a avut loc Intâlnirea Naţională a Reuniunii Mariane, cu 
tema “Preasfânta Fecioară Maria, modelul nostru”.

Din partea Eparhiei de Oradea am participat trei 
marianişti : Mirela Flimon, Silvia Pantiş de la Oradea şi 
domnul Dărăbăneanu de la Beiuş, împreună cu Părinte-
le spiritual Traian Dobrată.

Întâlnirea a debutat joi, 6 septembrie, cu Sfânta 
Liturghie arhierească, ţinută la Catedrala „Schimbarea 
la Faţă”.

Cuvinte de deschidere a lucrărilor ne-au adresat: 
P.S.S. Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gher-
la, doamna Angela Groza, preşedintă la nivel naţional, 
doamna Monica Culea, preşedinta Reuniunii Mariane 
a Eparhiei de Cluj-Gherla, şi pr. Ioan Fărcaş, asistent 
spiritual naţional.

Pe toată perioada lucrărilor, delegaţiile eparhia-
le ne-am unit în rugăciune, am participat la celebrarea 
Euharistică, am împărtăşit experienţe, ne-am revizuit 
îndatoririle de marianişti, ne-am îmbogăţit cunoştinţele 
şi credinţa prin conferinţele la care am participat. 

„Fie mie după cuvântul Tău”, este conferinţa ţi-
nută de Florin Pop, Părintele spiritual al Eparhiei de Cluj 
-Gherla, conferinţă din care se desprinde învăţătura de 
a avea răbdare, a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, aşa 
cum Fecioara Maria a avut răbdare să asculte. Prezenţa 
Mariei trebuie aşezată în sufl etul nostru la loc de cinste. 
Să ne străduim să-i aducem cinstitori Mamei Cereşti.

Conferinţa „Fecioara Maria, modelul nostru”, 
ţinută de pr. Ioan Fărcaş, ne îndeamnă la rugăciune cu 
încredere, mai ales la rugăciunea Rozariului, pentru că 
cea mai mare plăcere a Mamei lui Dumnezeu este să ne 
dea ajutor. Să avem statornicie şi fi delitate, pentru că 
Ea nu a abandonat planul lui Isus.

Ne-a captivat în mod deosebit momentul omagi-
al ,,Cardinal Iuliu Hossu”, o adevărată lecţie de istorie 
ţinută de Preasfi nţitul Florentin Crihălmeanu. 

De menţionat e faptul că ,,Anul Cen-
tenarului Marii Uniri” s-a dedicat Episco-
pului martir şi mărturisitor Iuliu Hossu, 
vestitorul Unirii de la Alba Iulia, cel a cărui 
deviză o ştim cu toţii „ Credinţa noastră este 
viaţa noastră”, cel pe care Papa Paul al VI-
lea îl numeşte , la 10 martie 1973, „Simbol şi 
far al fi delităţii, model de credinţă”. 

P.S.S Florentin s-a implicat, de altfel, 
în aproape tot programul Reuniunii Maria-
ne.

Surorile din ,,Congregaţia Maicii 
Domnului” au organizat o seară de rugă-
ciune în întâmpinarea ,,Sărbătorii Naşterii 
Maicii Domului”, care a cuprins slujba ,,Ve-
cerniei”, ,,Paraclisul Maicii Domnului” şi o 

oră de ,,Adoraţie Euharistică”. Ele au fost bune gazde 
şi pentru membrii Reuniunii Mariane veniţi din ţară. 

Ziua de 8 septembrie a fost o sărbătoare solem-
nă, care s-a remarcat printr-o procesiune a greco-cato-
licilor, începând de la Catedrala „Schimbarea la Faţă” 
până la ,,Comunitatea Surorilor Maicii Domnului”. Pe 
tot parcursul drumului, preoţii şi credincioşii au into-
nat cântece mariane şi au recitat rugăciunea Rozariului. 
Sfânta Liturghie a devenit mai frumoasă prin participa-
rea alături de P.S.S. Florentin, Episcop de Cluj-Gherla, 
şi a unui înalt oaspete din Iordania, P.S.S. Kyr Joseph 
Ghebara, Arhiepiscop de Petra şi Filadelfi a, şi a altor 
ofi cialităţi.

Din cuvintele de învăţătură ale P.S.S Florentin 
am ales cele în care ne-a invitat la contemplarea frumu-
seţii Fecioarei Maria şi a explicat ce înseamnă această 
frumuseţe.

„În Fiica aleasă a Tatălui străluceşte cea mai 
frumoasă şi mai virtuoasă dintre creaturi. În Ea putem 
contempla Femeia înveşmântată în Soare, care strălu-
ceşte de razele divinităţii, spune cartea Apocalipsului, 
este ca un cristal transparent la razele dumnezeieşti, Ea 
este cea care calcă răul în picioare cu puterea harului 
şi deplinătatea comuniunii cu Dumnezeu. Capul Ei 
este împodobit cu diadema stelelor virtuţilor, ale celor 
aleşi de Dumnezeu. Frumuseţea Mariei constă, în pri-
mul rând, în acel har excepţional pe care doar Ea l-a 
primit de a nu fi  atinsă de rău, de a fi  concepută fără 
de păcat…Contemplăm în Maria un model de viaţă în 
smerenie, în modestie, în sfântă indiferenţă faţă de cele 
materiale”.

Ne provoacă o mare bucurie să avem o astfel de 
Mamă. Să o respectăm, să o iubim, să o slujim cu cre-
dinţă. Cine aleargă la Maria se va mântui! 

Cu blândul Isus, să ne binecuvânteze Fecioara 
de Sus!

Silvia PANTIŞ
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ÎNDEMNUL CONFERINȚEI EPISCOPALE ROMÂNE

 Noi, episcopii de ambele rituri ai Bisericii Ca-
tolice din România, reuniți la Șumuleu Ciuc în Sesiune 
plenară de toamnă a Conferinței Episcopale Române, 
salutăm plini de speranță decizia de declanșare a Refe-
rendumului ce va avea loc în zilele de 6 și 7 octombrie 
2018 pentru revizuirea Constituției României.

 Inițiativa demarată încă din anul 2015 de 
Coaliția pentru familie din care fac parte și Asociația 
Familiilor Catolice Vladimir Ghika și Acțiunea Ca-
tolică din România, de a înlocui actuala formulare a 
articolului 48, aliniatul 1, din Constituție: „Familia se 
întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți”, cu 
formularea: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber 
consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea 
acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asi-
gura creșterea, educația și instruirea copiilor”, își pro-
pune să înlăture orice echivoc cu privire la termenul 
„soți”, precizând că numai uniunea liber consimțită în-
tre un bărbat și o femeie se poate constitui în căsătorie. 
Precizarea este în deplin acord cu învățătura Evanghe-
liei, dar și în spiritul tradiției neamului românesc, mo-
tiv pentru care Biserica Catolică a susținut încă de la 
început inițiativa venită din partea laicatului și a unui 
mare număr de cetățeni.

 Constituția are menirea de a sta la baza unei 
legislații adecvate în domeniul familiei în care să fi e 
tutelate drepturile fi ecăruia și să fi e respectată natura 
lucrurilor în tradiția creștină; termenul căsătorie nepu-
tând fi  utilizat decât pentru a defi ni realitatea uniunii 

stabile și des-
chise la viață 
dintre un băr-
bat și o femeie 
(cf. Scrisoare 
deschisă din 
04 .05 .2017) . 
De aceea, rea-
fi rmăm nece-
sitatea acestei 
precizări în 
Constituția țării 
noastre, prin 
modifi carea ar-
ticolul 48, aliniatul 1.

 În documentul Amoris Laetitia, dedicat fami-
liei din zilele noastre, Papa Francisc ne încurajează să 
apărăm căsătoria între un bărbat și o femeie ca temei al 
familiei naturale și să nu ne fi e teamă în a o promova, 
cu riscul de a contrazice sensibilitatea actuală ori cu-
rentele de gândire la modă (cf. nr. 35). În acest sens, 
noi, toți episcopii romano-catolici și greco-catolici din 
România, vă îndemnăm să susțineți modifi carea arti-
colului 48 din Constituție prin prezența la vot în ziua 
Referendumului. De asemenea vă îndemnăm călduros 
să faceți cunoscut acest eveniment acasă, la muncă, în 
grupurile de prieteni și cunoscuți, și, ca formă de apos-
tolat, să promovați participarea la vot.

Episcopii Catolici din România

cu privire la Referendumul din 6-7 octombrie 2018
către preoții și credincioșii catolici din România și către toți oamenii de bunăvoință

Voluntariatul, „un capital plin de viaţă al Bisericilor noastre”
«Misiunea noastră de Păstori ne conduce în mij-

locul oamenilor şi inimile noastre ascultă strigătul nu-
meroaselor suferinţe fi zice, de aproape şi de departe», 
se spune în Mesajul fi nal redactat la încheierea adună-
rii plenare a Consiliului Conferinţelor Episcopale din 
Europa (CCEE), care a avut loc în Polonia, la Poznan, 
între 13 şi 16 septembrie 2018.

Participanţii şi-au concentrat atenţia în mod de-
osebit asupra solidarităţii şi, implicit, asupra voluntari-
atului care „pune în mişcare mii de creştini în Europa 
şi se prezintă ca un fenomen consistent şi esenţial, în 
măsură să intre în contact – cu un dinamism creativ 
deosebit – cu mulţi săraci şi marginalizaţi prezenţi în 
societăţile noastre opulente”.

Defi nind voluntariatul „un capital plin de viaţă 
al Bisericilor noastre”, participanţii la adunarea plenară 
de la Poznan au subliniat necesitatea formării în vede-
rea voluntariatului, „pornind de la formarea spirituală 
ca adeziune la Isus Cristos”, alimentarea cu Cuvântul 
şi sacramentele lui Isus generând dorinţa urgentă de în-

făptuire a carităţii şi fortifi când calitatea mărturiei. 
În documentul fi nal al adunării plenare a Consi-

liului Conferinţelor Episcopale din Europa se exprimă 
şi necesitatea evanghelizării noilor forme de sărăcie – 
despre care vorbeşte papa Francisc în exortaţia aposto-
lică „Evangelii Gaudium”, referindu-se la nerespecta-
rea vieţii, la destrămarea familiei, la impunerea culturii 
genului, la restrângerea câmpului libertăţilor, inclusiv 
a libertăţii religioase, la chestiunea privind migranţii şi 
refugiaţii.

Mesajul fi nal acordă spaţiu temei dialogului ecu-
menic şi interreligios, evidenţiind totodată necesitatea 
dialogului civil, mai ales în actualul context european, 
caracterizat de tensiuni tot mai crescânde.

Reuniunea episcopilor catolici din Europa, cu 
desfăşurare la Poznan, a avut loc în contextul manifes-
tărilor jubiliare prilejuite de împlinirea a 1050 de ani de 
la înfi inţarea, la Poznan, a primei dieceze din Polonia 
şi a 100 de ani de la redobândirea independenţei ţării.

www.vaticannews.va/ro
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De Centenar, din oraşul în care s-a născut Iuliu Maniu în oraşul 
din care s-a înălţat la cer

De 18 ani, tinerii pelerini cinstesc memoria lui 
Iuliu Maniu luând parte la pelerinajul anual care por-
neşte de la Şimleu Silvaniei, oraşul în care s-a născut 
Iuliu Maniu, poposesc la Bădăcin şi vizitează Casă 
Memorială „Iuliu Maniu” şi locul în care ar fi  trebu-
it să se odihnească, şi se sfârşeşte la Groapa Comună 
din Sighet, acolo unde, în anonimat, Maniu îşi doarme 
somnul cel de veci. Şi în acest an, pelerinii vor petrece 
câteva zile în rugăciune şi jertfă, cinstind astfel memo-
ria înaintaşilor care la rândul lor s-au jertfi t pentru acest 
neam. Pelerinajul se desfăşoară în perioada 22 august-1 
septembrie şi se întinde pe un traseu de 165 de km de 
mers pe jos, indiferent de condiţiile vremii.

Pelerinii s-au întâlnit miercuri, 22 august, la Bise-
rica Greco-Catolică „Sfânta Treime” din Şimleu Silvani-
ei, după care au pornit spre Bădăcin, prima localitate în 
care au şi înnoptat. Scopul pelerinajului este de a come-
mora episcopii şi martirii închisorilor comuniste, printre 
care se numără şi Iuliu Maniu, victimă a dictaturii roşii, 
decedat în închisoarea din Sighet alături de patru epi-
scopi greco-catolici, canonici şi mulţi demnitari. În ziua 
în care a murit, pe data de 5 februarie 1953, comandantul 
închisorii a anunţat la Bucureşti decesul lui Maniu spu-
nând doar atât: „S-a stins lumina în celula 3!”.

„M-au impresionat mărturiile supravieţuitorilor 
din închisoarea de la Sighet”

Pentru tineri, pelerinajul este o adevărată provo-
care, mulţi dintre ei şi-au schimbat modul de a fi , de 
a gândi, şi de a relaţiona, în urma acestei experienţe. 
Ca în fi ecare an, prima localitate vizitată de pelerini a 
fost satul Bădăcin, unde se vizitează Casa Memorială 
„Iuliu Maniu”, mormintele familiei Maniu şi biserica. 
Traseul pelerinilor continuă, iar pe parcursul zilelor 
care urmează, ei străbat mai multe localităţi, printre 
care: satul Bocşa – satul natal al lui Simion Bărnuţiu, 

Bocşiţa, Cehu Silvaniei, Băseşti – locul în care s-a năs-
cut Gheorghe Pop de Băseşti, Ulmeni, Mireşu Mare, 
Baia Mare, Şişeşti, Hărniceşti, Giuleşti – localitatea de 
origine a fruntaşului ţărănist Ilie Lazăr, Vadu Izei, şi, 
în fi nal, oraşul Sighetu Marmaţiei, care va fi  traversat 
până la Cimitirul Săracilor, acolo unde zac trupurile ce-
lor care au murit în închisoarea din centrul oraşului, 
azi Memorialul victimelor comunismului. Pe data de 
29 august se sărbătoreşte Tăierea Capului Sfântului 
Ioan Botezătorul, iar pelerinii vor participa la Sfânta 
Liturghie care se va celebra în Memorial. „Am aşteptat 
cu nerăbdare acest pelerinaj. Mi-a plăcut pentru că pe 
tot parcursul drumului m-am simţit tot mai aproape de 
Dumnezeu. M-au impresionat mărturiile supravieţui-
torilor din închisoarea de la Sighet”, ne-a transmis un 
pelerin care a participat în anii precedenţi.

Pelerinajul a fost organizat pentru prima oară 
în anul 2000, când iniţiatorul pelerinajului, călugărul 
Florian Gui, a străbătut pentru prima dată pe jos acest 
traseu. Organizatorii sunt Episcopia Greco-Catolică de 
Oradea şi Congregaţia „Don Orione”.

www.salajeanul.ro

Începerea Cauzei de beatifi care a fratelui MIHAI NEAMŢU
Pe data de 23 iulie 2018, Congregaţia pentru Ca-

uzele Sfi nţilor a emis decretul nihil obstat prin care îşi 
exprimă acordul pentru începerea Cauzei de beatifi ca-
re şi canonizare a Slujitorului lui Dumnezeu MIHAI 
NEAMŢU OSBM.

Miercuri 15 august 2018, de Sărbătoarea Ador-
mirii Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Cardinal 
LUCIAN, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Uni-
tă cu Roma, Greco-Catolică, a publicat Edictul prin 
care se manifestă în mod public Cererea Părintelui 
Postulator Cristian Barta, legată de începerea Cauzei 
şi a Anchetei arhieparhiale asupra vieţii şi virtuţilor 
eroice, precum şi asupra faimei de sfi nţenie unită cu 
faima semnelor ale Slujitorului lui Dumnezeu MIHAI 
NEAMŢU OSBM. 

Fratele MIHAI NEAMŢU s-a născut pe data 
de 13 octombrie 1924 la Prilog în judeţul Satu-Mare. 
După doi ani petrecuţi la mănăstirea greco-catolică de 
la Bixad, din cauza problemelor de sănătate, tânărul 
MIHAI NEAMŢU revine la casa părintească, unde, în 
perioada de persecuţie a Bisericii Greco-Catolice, a în-
sufl eţit o intensă activitate pastorală pentru numeroşi 
credincioşi, fi ind în permanenţâ urmărit de serviciile 
de Securitate. Casa fratelui MIHAI a devenit astfel rea-
zăm pentru mulţi nevoiaşi, care îl cercetau pe călugărul 
de la Prilog spre a primi poveţe şi alinare în nevoile lor 
trupeşti şi sufl eteşti.

Călugărul MIHAI NEAMŢU OSBM a trecut la 
Domnul pe 23 iunie 2000.

www.bru.ro
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Tinerii… şi muzica zilelor noastre
În perioada 3-7 septembrie 2018, la Râşnov, De-

partamentul Artistic din cadrul Biroului Pastoral Epar-
hial pentru Laici din Oradea, în colaborare cu Asociaţia 
Hope din Italia, a organizat un curs de formare naţional 
pentru tinerii care cântă sau compun muzică.

Muzica, pentru noile generaţii, este ca o carte de 
”antropologie” deoarece ei se inspiră din aceasta şi iau 
ca modele pe artiştii din ziua de azi.

Prin acest curs, biserica îşi propune să fi e alături 
de tinerii talentaţi, să îi ajute să îşi identifi ce propriul 
stil, să îşi poată împărtăşi emoţiile şi trăirile cu cei care 
îi ascultă şi să devină un instrument de promovare a 
adevăratelor valori.

La acest curs au fost prezenţi peste 30 de tineri din 
întreaga ţară (Constanţa, Iaşi, Ialomiţa, Zalau, Roman, 
Cluj-Napoca, Blaj, Oradea, Bucureşti, Braşov, Marghi-
ta, Tg-Jiu). Această reţea de tineri pe care noi dorim să 
o construim a avut ocazia să fi e îndrumată pe parcursul 
zilelor de formare de către: Andrei Tudor – compozitor, 
dirijor, producător, Paula Seling – Artist, Compozitor, 
Marco Brusati – Director Asociaţia Hope –Italia şi nu în 
ultimul rând Ovidiu Lazar, care s-a ocupat de organizare 
şi a făcut ca acest masterclass să fi e posibil.

Împreună cu formatorii, tinerii au reuşit să îşi 
îmbunătăţească aptitudinile muzicale şi să creeze o 
echipă unită care să colaboreze şi în viitor. Fiecare par-
ticipant a interpretat un cântec, iar după aceasta au ur-
mat sfaturile şi indicaţiile foarte utile ale formatorilor 
din România şi Italia. Totodată tinerii au fost împărţiţi 
în patru grupuri şi au fost provocaţi de către organiza-

tori să compună o piesă pornind de la valorile şi infor-
maţiile transmise de către formatori. Încă o dată tinerii 
ne-au demonstrat că sunt creativi, apreciază frumosul 
şi că dacă sunt îndrumaţi şi ascultaţi pot să creeze lu-
cruri deosebite.

Tot acest itinerariu al tinerilor a fost presărat cu 
momente de rugăciune şi meditaţii care să îi ajute să 
crească şi să îşi consolideze propria identitate.

După plecarea tinerilor, au ajuns delegaţiile lice-
elor greco catolice şi romano catolice din Oradea, Blaj, 
Cluj şi Bucureşti, împreună cu care vom organiza 5 
conferinţe în luna Octombrie, pentru tinerii din liceele 
menţionate mai sus. Am decis să ne întâlnim pentru a 
construi împreună o metodă prin care biserica şi şcoala 
să fi e aproape de tineri. La această întâlnire, împreună 
cu domnul Marco Brusati, s-a studiat fi gura tânărului 
de astăzi şi evoluţia antropologică, pornind de la noi-
le mijloace de comunicare (Facebook, Tweeter, Insta-
gram, WhatsApp, Snapchat e.t.c). Această evoluţie din 
ultimii 15 ani este uimitoare. 

Întreaga echipă a lucrat la modalitatea prin care 
conferinţele propuse tinerilor din fi ecare liceu să fi e cât 
mai efi ciente şi constructive.

Mulţumim doamnei Paula Seling, domnilor An-
drei Tudor , Marco Brusati, Ovidiu Lazar şi Preasfi nţi-
tului Virgil pentru susţinerea necondiţionată a acestui 
proiect! Nu în ultimul rând, mulţumim echipei de pro-
fesori şi delegaţi ai tuturor liceelor mai sus menţionate!

Pr. Paul POPA
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A fost o zi de sărbătoare pentru comuni-
tatea greco-catolică din satul Ghenci, protopo-
piatul Carei, duminică, 26 august 2018, întrucât 
a fost resfi nţită biserica din localitate după re-
novări majore atât în interior, cât şi în exterior.

Ceremonia a început la ora 11.00 şi a 
fost celebrată de Mons. Pascal Gollnisch, vi-
car general al Ordinariatului pentru catolicii 
orientali din Franţa, director general al Asoci-
aţiei L’Œuvre d’orient din Paris, alături de Pr. 
Vicar Foraneu şi Părintele Protopop de Carei, 
Pr. Radu Dan Filip, Pr. Antoniu Chifor, vicar cu 
preoţii, Pr. Aurel Hendea, Protopop de Tăşnad, 
Pr. Lucian Constantin Cociorva, parohul locu-
lui, precum şi alţi preoţi din Grecia, din proto-
popiatele de Carei, Tăşnad şi Oradea. La acest 

eveniment a fost prezent şi primarul localităţii, Domnul 
Marius Andrei Roka.

Renovarea capitală a bisericii a început în anul 
2010 şi a constat în lucrări majore atât în interior, cît şi 
în exteriorul bisericii. După citirea Hrisovului, acesta a 
fost aşezat în masa altarului, alături de relicvele Sfi ntei 
Faustina Kowalska.

În cuvântul de învăţătură, Pr. Antoniu Chifor a 
subliniat importanţa acestui eveniment, dar şi faptul că 
o clădire se reînnoieşte, iar alta se distruge, făcând refe-
rire la evenimentul nefast avut loc la Palatul Episcopal, 
chemând însă pe toţi cei prezenţi la rugăciune pentru 
binele Bisericii.

La fi nalul Liturghiei au urmat câteva cuvinte 
pline de încărcătură spirituală rostite de Mons. Pas-
cal Gollnisch, care a felicitat preotul paroh alături de 
întreaga comunitate pentru efortul depus în renovarea 
acestei biserici, ca mai apoi să ia cuvântul Pr. Vicar 
Foraneu şi Părintele Protopop de Carei, Pr. Radu Dan 
Filip, precum şi Domnul Primar Marius Andrei Roka.

Înainte de binecuvântarea fi nală, prin binecuvân-
tarea şi dispunerea Preasfi nţitului Virgil Bercea, Mons. 
Pascal Gollnisch i-a fost acordată crucea pectorală şi 

epigonatul sau bederniţa, ca semn de recunoştinţă 
pentru ajutorul acordat bisericii noastre, iar părin-
telui paroh i-a fost acordată crucea pectorală, ca 
semn de recunoştinţă pentru munca depusă în via 
Domnului. Au urmat înmânări ale unor diplome 
de mulţumire pentru căteva Asociaţii şi persoane 
apropiate preotului paroh, pentru ajutorul fi nanci-
ar acordat de aceştia în renovarea bisericii, amin-
tind aici Asociaţia L’Œuvre d’Orient din Paris, 
Asociaţia Kirche in Nott din Germania şi mulţi 
alţi binefăcători.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă unde au 
fost invitaţi toţi cei prezenţi.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă

Resfi nțirea bisericii din Ghenci
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Duminică, 12.08.2018, a fost sărbătoare în Paro-
hia Greco-Catolică din Ştei, unde s-a celebrat Hramul 
Bisericii „Schimbarea la Faţă”. Alături de comunitatea 
credincioşilor locali au participat grupuri din Beiuş, in-
cluzând aici şi corul Parohiei „Sfi ntii Trei Ierarhi” care 
au animat Sfânta Liturghie, credincioşi din Băiţa, Vaş-
cău şi din alte împrejurimi. 

A celebrat Sfânta Slujbă Pr. Protopop Zorel Zima 
(protos), Pr. Paroh Emil Ghiurcă, Pr. Vasile Răzvan Ia-
cob (predicator), iar alături de aceştia un grup de preoţi 
compus din Pr. Gheorghe Marius Boţa, Pr. Iosif Slobot-
nic, Pr. Marius Taichiş, Pr. Marcel Ioan Rostaş. 

După cuvântul de mulţumire a Pr. Protopop şi 
cel al Pr. Paroh, a urmat Întâlnirea Protopopială a Reu-
niunii Mariane, tot Pr. Vasile Răzvan fi ind cel care a ţi-
nut un cuvânt de învăţătura; la fi nalul acesteia, Pr. Pro-
topop a citit mesajul adresat de către Dna. Otilia Bălaş, 
preşedinte al acestei Asociaţii.

Săvârşită fi ind şi această întâlnire, ne-am îndrep-
tat cu toţii în curtea parohială unde a avut loc o agapă 
frăţească, unde comunităţile adunate au avut deosebita 
plăcere de a se cunoaşte mai bine şi de a discuta diver-
se probleme şi aspecte precum ar fi  Centenarul Marii 
Uniri sau Unirea cu Roma de la 1700. 

Mulţumim Părintelui Protopop pentru participa-
rea activă, grupului din Beiuş, grupurilor din alte părţi 

Hramul Bisericii Greco-Catolice din Ştei

Cursuri de formare pentru preoţi şi soţiile lor

venite alături de părinţii lor însoţitori, Părintelui Vasile 
Răzvan, Reuniunii Mariane, şi nu în ultimul rând co-
munităţii parohiale din Ştei pentru efortul depus şi pen-
tru iubirea arătată. 

Mulţumim, desigur, Bunului Dumnezeu care 
ne-a oferit această ocazie de a ne aduna în Numele Său, 
de a-L lăuda şi de a mulţumi Lui. Să nu uităm că „fun-
damentul unui popor îl constituie o comunitate înte-
meiată pe consimţământul şi alianţa tuturor” (Cicero), 
astfel şi noi să stăm în Alianţa cu care Dumnezeu ne-a 
binecuvântat.

În perioada 1-8 septembrie 2018, în Italia, a avut 
loc Cursul de formare pentru preoţi şi soţiile lor, la care 
au participat un număr de douăzeci de preoţi cu soţiile 
din Eparhia greco-catolică de Oradea. 

Participanţii au sosit la Scorzè di Treviso (paro-
hia San Benedetto) sâmbătă, 1 septembrie, în jurul ore-
lor 17.00, fi ind întâmpinaţi de don Massimo Gallina şi 
de familiile care i-au găzduit. În ziua următoare, preoţii 
din Eparhia de Oradea împreună cu soţiile lor au vizitat 
parohia, au participat la o conferinţă pe tema sacramen-
telor căsătoriei şi preoţiei, susţinută de don Renzo Bo-
netti, apoi au celebrat Sfânta Liturghie în ritul bizantin. 

Programul din cea de a treia a fost extrem de an-
trenant: după rugăciunea Laudelor, în biserică, a urmat 
prezentarea Şcolii de evanghelizare şi a celor şapte mo-
mente de rugăciune specifi ce Comunităţilor familiale 
de evanghelizare. Participanţii au putut nota felul în 
care preotul colaborează cu familiile la lucrarea evan-
ghelizării. Ziua s-a încheiat cu participarea preoţilor şi 
a soţiilor lor la CFE în familii. Pentru toţi a fost o ex-
perienţă unică. 

Marţi, 4 septembrie, s-a plecat spre Salizzole di 
Verona (Domus Familiae), iar în seara aceleaşi zile par-
ticipanţii s-au întâlnit cu preotul paroh din Bovolone, 
care le-a prezentat misiunea şi activitatea sa din paro-

hie. A urmat celebrarea Sfi ntei Liturghii în rit bizantin, 
cina în parohie şi întâlnirea cu familiile găzduitoare.

Miercuri, 5 septembrie, s-a vizitat Sanctuarul 
Madonna della Corona, iar în după amiaza aceleiaşi 
zile a avut loc o plimbare „romantică” pe Lacul de 
Garda, urmată de celebrarea Sfi ntei Liturghii în Paro-
hia San Giovanni Battista a San Giovanni Lupatoto, de 
cina în parohie şi de mărturii. 

Ziua de joi, 6 septembrie, a fost marcată de vi-
zitarea Veronei, de întâlnirea cu Episcopul de Verona, 
Mons. Giuseppe Zenti, de prânzul luat în Seminarul din 
Verona şi de celebrarea Liturghiei în ritul bizantin în 
parohia Santi Angeli Custodi di Verona. 

Apogeul cursului de formare a fost atins în data 
de 7 septembrie, zi în care don Renzo Bonetti a prezen-
tat identitatea şi misiunea sacramentelor căsătoriei şi 
preoţiei. Ziua s-a încheiat cu celebrarea Sfi ntei Litur-
ghii în parohia Casaleone, iar a doua zi, participanţii 
s-au reîntors în ţară. În timpul călătoriei spre casă atât 
preoţii, cât şi soţiile lor au avut posibilitatea să-şi îm-
părtăşească experienţa avută, şi toţi au subliniat că a 
fost un curs reuşit şi şi-au exprimat dorinţa repetării 
unei experienţe asemănătoare, dar în care să fi e inclusă 
şi vizitarea oraşelor Veneţia şi Padova.

www.egco.ro
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(continuare în pag. 11)

Comunicat de presă referitor la incendiul care a devastat Palatul 
Episcopal Greco-Catolic din Oradea

În seara zilei de 25 august, a.c. Palatul Episco-
pal Greco-Catolic din Oradea a fost cuprins de fl ăcările 
unui incendiu devastator, observat în jurul orei 21.30.

La faţa locului s-au prezentat mai multe echipaje 
de pompieri care au încercat să stingă focul. Intervenţia 
a durat mai multe ore.

Incendiul a mistuit acoperişul Palatului, în între-
gime, devastând de asemenea şi etajul întâi al clădirii. 
Palatul Episcopal nu era racordat la reţeaua electrică, 
excepţie făcând iluminatul arhitectonic exterior, care 
este conectat la reţeaua de iluminat stradal.

În cursul dimineţii, 26 august 2018, s-a consti-
tuit o comisie de expertiză formată din reprezentanţi 
ai Pompierilor, ai Serviciului Criminalistic al Poliţiei 
Române şi ai Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, în 
vederea identifi cării surselor care au provocat incen-
diul. În momentul în care această comisie va pune la 
dispoziţie rezultatele fi nale, acestea vor fi  comunicate.

Acoperişul Palatului Episcopal a fost distrus în 
întregime. Valoarea pagubelor materiale este greu de 
estimat atât de devreme. Doar manopera refacerii in-
tegrale a acoperişului a costat peste 200.000 de euro. 
Învelitoarea metalică din cupru şi decoraţiunile acope-
rişului au fost primite ca donaţie din Italia.

Totodată, au fost avariate total sau parţial o serie 
de elemente arhitectonice şi decoraţiuni interioare prin 
prăbuşirea tavanelor şi intervenţia cu apă a pompierilor.

Clădirea dispune de un foaier de marmură de 
Vaşcău în două culori, deasupra acestuia găsindu-se un 
vitraliu în stil Art Nouveau cu elemente renascentiste 
a căror lumină vitrată lumina toată suprafaţa foaierului 
de marmură. 

Pe stâlpul de la intrare se afl a o lampa Art Nou-
veau de bronz, de asemenea pe pereţii laterali se găseau 
aplice în acelaşi stil. La intrarea în sălile palatului se afl a 
portalul cu emblema ctitorului episcop Demetriu Radu. 

În sălile palatului se afl au 4 sobe preţioase de 
maiolica verde, albă şi două maro, în stilul saloanelor 
respective. În saloane se găseau 2 candelabre de di-
mensiuni mari, unul în stil neogotic, respectiv Art Nou-
veau. E greu de estimat valoarea acestora, ţinând cont 
de vechimea, dimensiunea şi măiestria execuţiei lor. 

Ferestrele aveau sticla de secol XIX cu lemnărie 
în stilul încăperilor, cu rolete din epocă. Parchetul din 
sălile principale era o intarsie cu elemente geometri-
ce în acelaşi stil. Uşile palatului completau desăvârşi-
rea decoraţiunilor în stil eclectic. Inclusiv clanţele din 
bronz erau adevărate opere de arta. 

Zugrăveala pereţilor era demonstraţie de măies-
trie a artei 1900. La etaj mai exista un vitraliu în holul 
principal. Capela adăpostea decoraţiuni specifi ce unui 
lăcaş de cult neobaroc, iar turnurile şi acoperişul aveau 
decoraţiuni metalice.

Foto: www.bihon.ro
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(urmare din pag. 10)

Consiliul Local al municipiului Oradea a aprobat 
azi, 31 august 2018, Contractul de parteneriat între Mu-
nicipiul Oradea şi Episcopia Română Unită cu Roma, 
Greco-Catolică, de Oradea, în vederea realizării lucrărilor 
de consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare a clădirii 
afectate de incendiul din data de 25 august şi administrării 
de către Municipiul Oradea a Palatului Episcopal Greco-
Catolic din Oradea, pe o perioadă de minimum 20 de ani. 

Aceste soluţii au fost identifi cate de reprezentan-
ţii Primăriei Oradea şi ai Episcopiei, cu scopul reabili-
tării acestei clădiri emblematice şi redării ei în circuitul 
public, ţinând seama de distrugerile masive pe care in-
cendiul le-a provocat clădirii Palatului Episcopal Gre-
co-Catolic din Oradea. 

Prin încheierea acestui contract de parteneriat, 
s-a convenit ca Episcopia Română Unită cu Roma, 
Greco-Catolică de Oradea să transmită imobilul în 
administrare, pe durata a 20 de ani, Municipiului Ora-
dea, termenul putând fi  prelungit prin acordul părţilor. 
În acest sens, Episcopia va pune la dispoziţia Muni-
cipiului Oradea imobilul Palatul Episcopal Greco-Ca-
tolic (monument istoric construit între anii 1903-1905 
după proiectul arhitectului Kalman Rimanoczy junior) 
şi construcţiile anexe în vederea realizării lucrărilor de 
consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare.

Municipiul Oradea va curăţa într-o primă clă-
direa de moloz şi va realiza o expertiză de rezistenţă, 
care să indice părţile din edifi ciu care se pot refolo-
si, respectiv care trebuie demolate. În a II-a etapă, în 

Toate aceste valori patrimoniale vor fi  evaluate 
de o comisie specială a Episcopiei Greco-Catolice de 
Oradea, pentru a se constata dacă se mai pot recupera.

În perioada care urmează, atenţia Episcopiei 
Greco-Catolice este direcţionată spre eliminarea riscu-
lui de prăbuşire a pereţilor Palatului, într-o primă fază, 
iar apoi, în pregătirea unui proiect pentru reconstruirea 
acestuia.

Tristul eveniment reprezintă o tragedie atât pen-
tru Biserica Greco-Catolică, cât şi pentru Oradea, întru-
cât clădirea, monument istoric, este o emblemă a comu-
nităţii orădene, fi ind încărcată de istorie şi semnifi caţii. 

Palatul episcopal a fost ctitorit de către episcopul 
Demetriu Radu, cel care a prezidat împreună cu Ghe-
orghe Pop de Băseşti Marea Adunare de la Alba Iulia, 

pe 1 Decembrie 1918. Palatul a fost inaugurat în 1905, 
într-un stil eclectic, proiectat de arhitectul Rimanoczy 
Kalman jr. 

În 1948, odată cu desfi inţarea Bisericii Greco-
Catolice de către regimul comunist, clădirea a fost con-
fi scată şi transformată în Şcoală Populară de arte, iar 
apoi în Biblioteca Judeţeană. 

Palatul Episcopal a fost retrocedat Episcopiei 
Greco-Catolice în anul 2005. A fost restaurat acoperi-
şul, faţada exterioară şi curtea. Palatul Episcopal Gre-
co-Catolic din Oradea reprezintă o bogăţie arhitectura-
lă, spirituală şi istorică a întregii comunităţi din Oradea.

Suntem încrezători în Bunul Dumnezeu care nu 
ne-a abandonat niciodată. El va fi  cel care ne va ajuta 
împreună cu toţi oamenii de bunăvoinţă.

Consiliul Local a aprobat contractul de parteneriat pentru 
reabilitarea Palatului Episcopal Greco-Catolic

toamna acestui an, se vor realiza lucrări ,,de urgenţă” 
pentru punerea în siguranţă a clădirii, inclusiv zona de 
acoperiş. În a treia etapă, se vor realiza reabilitarea şi 
refuncţionalizarea efectivă a clădirii, inclusiv partea in-
terioară, conform planurilor iniţiale.

Ce prevede contractul?
Contractul prevede cesionarea în favoarea Mu-

nicipiului Oradea a dreptului de a obţine autorizaţii, de 
a realiza lucrări de consolidare, reabilitare şi refuncţio-
nalizare, respectiv de a folosi cu titlu gratuit imobilul. 

Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea va 
fi  declarat bun de interes public şi transmis în folosinţă 
gratuită Municipiului Oradea, cu destinaţia de edifi ciu 
social-cultural, în vederea amenajării şi funcţionării, pe 
durata a minimum 20 de ani, a unui centru cultural şi 
spaţiu expoziţional, cu respectarea eticii creştine şi a 
normelor canonice ale cultului Greco-Catolic. 

Lucrările de consolidare, reabilitare şi refuncţio-
nalizare a imobilului ar urma să se fi nalizeze în termen 
de cel mult trei ani. La terminarea lucrărilor, Municipiul 
Oradea va preda proprietarului – Episcopiei Române 
Unite cu Roma Greco Catolică, de Oradea, parte din 
imobilul reabilitat, cu destinaţie de sediu curiei episco-
pale, în suprafaţă utilă de minim 1/3 din suprafaţa totală. 

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Cato-
lică de Oradea va păstra calitatea de proprietar asupra 
întregului imobil consolidat şi reabilitat, transmis în fo-
losinţă gratuită Municipiului Oradea.

Lucrările de consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare a clădirii Palatului Episcopal vor dura 3 ani şi 
vor fi  realizate de către Primăria Municipiului Oradea. La sfârşitul lucrărilor, Palatul Episcopal va găz-
dui Curia Episcopală precum şi Muzeul Greco-Catolic şi un Centru Cultural care vor fi  administrate 
de Primăria Oradea pentru o perioadă de 20 de ani şi care vor fi  deschise publicului larg. Episcopia 
Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea îşi păstrează calitatea de proprietar asupra în-
tregului imobil şi, împreună cu Primăria Municipiului Oradea, va depune toate eforturile pentru atra-
gerea de subvenţii, fonduri nerambursabile şi colectarea de donaţii de la persoane fi zice şi juridice.



12 VESTITORUL

Otilia BĂLAŞ

Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea a ars
În noaptea de 25 

august din acest an a ars 
,,Palatul Episcopal Gre-
co-Catolic” din Oradea. 
De totdeauna, mistuirea 
în foc a unui edifi ciu 
prăbuşeşte sufl etele, 
care, căzute şi risipite 
şi ele, căută speranţa. În 
Antichitatea greco-lati-
nă se credea că, atunci 
când se prăbuşeşte în 
foc o clădire purtătoa-
re de valori, se naşte 
speranţa, pe care titanii 
o poartă pe frunţile şi 
umerii lor.

În noaptea du-
rerii priveam neputin-
cioşi focul ce nu se lăsa 
stins. Și totuşi, peste 
fl ăcările pustiitoare, 
pâlpâia SPERANȚA: 
biruinţa binelui asupra răului, încrederea că Dumne-
zeu ne va veni în ajutor, că Palatul se va reclădi. Eram 
cu toţii inimă lângă inima Preasfi nţitului nostru, în 
SUFERINȚĂ şi SPERANȚĂ.

Palatul a fost ridicat de Episcopul Demetriu 
Radu (1861-1920). Preasfi nţia Sa a dorit atât de mult 
să ridice Palatul Episcopal, încât, înainte de a fi  instalat 
Episcop al Diecezei, a cerut arhitectului Kalman Ri-
manoczy junior (1870-1912), planurile viitorului Palat 
Episcopal. Demetriu Radu a fost instalat Episcop al 
Oradiei la 16 august 1903, lună în care a şi început de-
molarea parţială a vechiului Palat, din care arhitectul a 
păstrat o parte, iar în noiembrie clădirea era ridicată în 
roşu. Despre construcţie, Canonicul Iacob Radu mărtu-
riseşte:  ,,Lucrările s-au executat în timp de doi ani, în 
toate amănuntele lor sub supravegherea şi conducerea 
Episcopului, care parcă a avut profetica prevedere de 
a ridica o casă în care la plinirea vremii să poată fi  pri-
miţi cu toată strălucirea Auguştii Suverani ai României 
întregite!’’

Clădirea reşedinţei episcopale îşi are originea în 
secolul al XVIII-lea şi a cunoscut etape de extindere pe 
măsură ce s-a dezvoltat Episcopia.Realizat în manieră 
eclectică, cu elemente neogotice, romanice, Art Nou-
veau, baroc şi bizantine, cu interioare bogate în valori 
artistice. Interioarele: capela Episcopilor, sălile de re-
cepţie, sala de congregaţie, sala de recepţie, saloanele, 
biblioteca, toate cu pictură murală, parchet cu intarsii, 
candelabre şi mobilier din tot ce putea fi  mai frumos - 

un Palat monumental al Episcopiei Greco-Catolice şi al 
Oradiei. Palatul a fost sfi nţit la 11 iunie 1905 de către 
Mitropolitul Victor Mihaly de Apşa (1841-1918), con-
celebranţi fi ind Episcopul Vasile Hossu şi Canonicul 
Augusti Bunea.

Arta este un semn al unui fel de a vorbi, desigur, 
depinde de cine vorbeşte şi de persoana care înţelege. 
De mai bine de un secol Palatul Episcopal Greco-Cato-
lic din Oradea, chiar şi după incendiu, vorbeşte despre 
Dumnezeu, credinţă şi bucuria credinţei, despre bogă-
ţia rugăciunii, despre biruinţa adevărului şi a luminii 
asupra întunericului, despre jertfă şi martiriu.  Palatul 
Episcopal a fost ,,casa’’ exponenţilor Școlii Ardelene: 
Samuil Micu Clain, Gh. Șincai şi P. Maior. În Palat s-a 
creat cultură, Samuil Micu Clain, Gh. Șincai acolo şi-
au scris o parte din opera lor. De acolo s-a răspândit 
cultură, pentru ca prin ea omul să devină mai uman. 
Și tot acolo s-au clădit sufl ete mari. Palatul a vorbit şi 
vorbeşte despre comunitatea noastră, despre legătura 
de sufl et dintre noi şi Episcopii anteriori, despre noi şi 
Preasfi nţia Sa Virgil Bercea, uniţi în gândul şi fapta BI-
NELUI.

Și aceasta voce au înţeles-o orădenii care ne sunt 
astăzi solidari, chiar în acest moment atât de dureros. 
Pentru căldura şi solidaritatea cu care ne înconjoară, 
pentru atenţia instituţiilor, a Primăriei Municipiului, 
suntem profund mişcaţi şi recunoscători.
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Prima declaraţie publică a Preasfi nţitului Virgil Bercea, după 
incendiul care a devastat Palatul Epsicopal Greco-Catolic

Lăudat sa fi e Isus! 
Este un moment foarte trist, păcat că s-a în-

tâmplat ceea ce s-a întâmplat. Îmi este greu să îmi 
adun gândurile. Este o drama pentru Episcopie, pen-
tru că, da, e adevărat, e proprietatea noastră, dar e o 
dramă pentru întreaga Oradie. Practic, aceste clădiri 
ale cui sunt, ale orădenilor! 

Le mulţumesc pe acesată cale pentru că au de-
monsrat cât de mult îşi iubesc oraşul. Dumneavoas-
tră ştiţi cât de greu s-a lucrat aici, cu ce eforturi am 
reuşit să facem să strălucească în mijlocul oraşului 
acest edifi ciu. 

Il rog pe bunul Dumnezeu sa ne ajute să nu în-
genunchem şi să mergem înainte, să il putem recos-
trui. Va fi  un efort extraordinar de greu, dar am văzut 
enorm de multă disponibilitate. Din partea oradeni-
lor înainte de toate, din partea întregii ţări, am vă-
zut disponibilitate din partea episcopilor noştri. Am 
văzut multă disponibilitate din partea episcopilor 
ortodocşi, ne-a sunat inclusiv Patriarhul, din partea 
evreilor, a reformaţilor, a neoprotestanţilor. Am în-
ţeles bine că de fapt acest edifi ciu este al Oradiei, al 
nostru, al tuturor, nu este numai al greco-catolicilor. 

Am văzut un val de simpatie si sinceritate din 
partea episcopilor din aproape întreaga Europă care, 
văzând drama care s-a întâmplat aici, ne-au transmis 
că ne sunt aproape nouă şi orădenilor, ne sunt aproa-
pe acum sufl eteşte, dar că nu vor uita să ne ajute la 
reconstruire. 

Este o mare încercare. Dreptul Iov a spus: 

“Domnul a dat, Domnul a luat, Fie numele Domnu-
lui binecuvantat”. Spun şi eu ca dreptul Iov, Domnul 
a dat, Domnul a luat, Fie numele Domnului binecu-
vantat. Să ne ajute bunul Dumnezeu ca să-l redăm 
comunităţii noastre orădene. Aşa cum a fost! 

Vreau să mai spun că disponilibitatea Primă-
riei Oradea este o disponibilitate totală, dar și din 
partea Prefecturii, a Consiliului Judeţean. Toţi cei-
lalţi care ne-au ajutat până acum, Poliţie, Pompieri, 
săracii, tot ce au putut să facă au făcut. I-am văzut, 
aici am fost şi eu cu ei în piaţă. Bunul Dumnezeu să 
le răsplătească tuturor! 

Bunul Dumnezeu poate ca să ne ajute! Aşa 
cum ne pot ajuta toţi oamenii de bună-credinţă.

Eugen Ivuţ - Biroul de presă

Foto: www.bihon.ro

A trecut la Domnul Părintele Iosif Balint

În după amiaza zilei de 22 septembrie 2018, Pă-
rintele Iosif Balint, fost paroh al Parohiei nr. 1 din Ora-
dea, s-a mutat la Casa Tatălui Ceresc.

Preasfi nţia Sa Virgil Bercea, episcopul greco-ca-
tolic de Oradea, alături de preoţii, persoanele consacra-
te şi de credincioşii Eparhiei se roagă în aceste momen-
te pentru odihna sufl etului Părintelui Iosif.

„La Tine s-a mutat sfi nţitul Tău slujitor, îndum-
nezeindu-se acum, prin taina cea făcătoare de viaţă, 
Cristoase. Primeşte sufl etul lui ca pe o pasăre în mâini-
le Tale, Mântuitorule; aşează-l pe el în curţile Tale, cu 
cetele îngerilor şi odihneşte pe acesta pe care l-ai luat 
cu porunca Ta, Doamne, pentru mare mila Ta ”.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

Eugen Ivuţ - Biroul de presă
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„Dr Iuliu Hossu – Episcopul Unirii” 

A şasea conferinţă din seria „Conferinţele Uni-
rii” organizate de către Episcopia Greco-Catolică de 
Oradea şi Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” în 
parteneriat cu diferite instituţii a adus în faţa publicu-
lui personalitatea primului cardinal al României, Iuliu 
Hossu, cel care a fost ales de Marele Sfat Naţional să 
citească Declaraţia de Unire a Transilvaniei cu Regatul 
României, mulţimilor adunate pe Câmpul lui Horia.

Cu titlul „Dr Iuliu Hossu – Episcopul Unirii”, 
conferinţa domnului profesor universitar dr. Marius 
Bucur, prodecan al Facultăţii de Istorie şi Filosofi e din 
cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, a 
conturat marea personalitate a Bisericii Greco-Catolice, 
dar şi a istoriei neamului românesc, care l-a consacrat ca 
pe o icoană de arhanghel ce străjuieşte şi astăzi întreaga 
Românie, prin cuvintele rostite la 1 decembrie 1918.

Prezent la eveniment alături de Preasfi nţitul Pă-
rinte Virgil Bercea, s-a afl at şi Preasfi nţia Sa Florentin 
Crihălmeanu, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, 
însoţit de către vicarul general, Călin Bot. Preasfi nţia 
Sa a prezentat la fi nalul conferinţei cele 10 panouri din 
cadrul expoziţiei deschise cu acest prilej, cu principale-
le momente din viaţa Cardinalului Iuliu Hossu. În holul 
polivalent al Bibliotecii a fost deschisă o expoziţie cu 
panouri aduse de la Episcopia Greco-Catolică din Cluj.

Istoricul Silviu Sana a prezentat o scurtă evocare 
a personalităţii Episcopului Iuliu Hirţea la împlinirea 
celor 40 de ani de la trecerea la cele veşnice.

Cuvântul de mulţumire a fost adresat de către 
doamna Ligia Mirişan, directorul Bibliotecii Judeţene 
şi de către Preasfi nţia Sa Virgil Bercea conferenţiarilor, 
celor prezenţi şi tuturor celor implicaţi în organizarea 
acestor Conferinţe ale Unirii.

Cardinalul Iuliu Hossu pentru fi delitatea faţă de 

cauza românească şi pentru protestele împotriva abu-
zurilor făcute de extremiştii maghiari cu implicarea 
tacită a autorităţilor maghiare, a fost luat în vizor de 
extremiştii maghiari. A fost molestat, insultat şi ame-
ninţat cu moartea, scăpând cu viaţa din două atentate.

Sub regimul comunist a continuat să lupte pentru 
Biserică şi neamul românesc. Deşi i s-a oferit scaunul 
Mitropoliei ortodoxe din Iaşi, sau chiar cel de patriarh, 
şi-a respectat promisiunea depusă la hirotonire, ale-
gând, la fel ca ceilalţi confraţi episcopi, calea crucii Bi-
sericii Române Unite, drumul temniţelor şi al domici-
liilor obligatorii. În ultimele clipe ale vieţii sale a spus: 
„Lupta mea s-a sfârşit! A voastră continuă! Duceţi-o 
până la capăt!” 

Iuliu Hossu:
Data şi locul naşterii: 30 ianuarie 1885, Milaş 

(Bistriţa-Năsăud). 

Studii:           
• 1892-1896 Şcoala primară Milaş (Bistriţa-Nă-

săud).
• 1896-1904 Gimnaziul luteran din Reghin, Li-

ceul romano-catolic din Târgu Mureş (clasa a IV-a) 
Gimnaziul greco-catolic din Blaj (clasele V-VIII).

• 1904-1910 Seminarul din Blaj şi apoi Colegiul 
de Propaganda Fide din Roma.

• 1910 obţine diploma de doctor în teologie.
Hirotonit: 27 martie 1910 la Roma, de către Epi-

scopul Vasile Hossu al Gherlei.

Activitate: 
• 1910-1912, revenit în ţară, a ocupat funcţia de 
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protocolist, arhivar şi bibliotecar în cadrul Episcopiei 
Lugojului.

• 1912, a fost promovat director de cancelarie de 
către Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, fi ind distins cu 
brâu roşu – ca protopop onorar – şi numit asesor con-
sistorial.

• 1913, a fost numit profesor la Catedra de Studii 
Biblice a noului Seminar din Lugoj.

• 1914, a fost delegatul Bisericii Române Unite 
la Congresul Euharistic Internaţional de la Lourdes. 

• 1914-1917, datorită izbucnirii războiului, s-a 
înrolat voluntar ca preot militar, fi ind repartizat la Vie-
na, unde a asigurat asistenţa spirituală pentru militarii 
români şi pentru răniţii din spitale.

• 1917, 3 martie, a fost numit Episcop pentru 
Eparhia greco-catolică română de Gherla, de către 
Împăratul Carol I al Austriei; în 17 aprilie 1917 a fost 
confi rmat de Papa Benedict al XV-lea şi în data de 4 
decembrie 1917 a fost sfi nţit Episcop în catedrala din 
Blaj; în 16 decembrie 1917 a fost instalat la Gherla.

• 1918, 1 decembrie, a fost ales în Marele Sfat 
Naţional Român şi a participat la Marea Unire de la 
Alba Iulia din 1 decembrie 1918. A citit Declaraţia de 
Unire a Transilvaniei cu Regatul României, mulţimilor 
adunate pe Câmpul lui Horia.

• 1918, 2 decembrie, a făcut parte din delegaţia 
care i-a dus Regelui Ferdinand I, Declaraţia de Unire 
de la Alba Iulia.

• 1919, a fost ales senator de drept în Parlamen-
tul României. 

• 1930, a mutat reşedinţa Episcopiei de la Gherla 
la Cluj, în luna octombrie 1930 fi ind instalat ofi cial în 
Catedrala „Schimbarea la Faţă”.

• 1932, a obţinut dreptul de folosinţă, în comun 

cu credincioşii romano-catolici ai Bisericii Piariştilor 
(Universităţii) din Cluj. A apărat suveranitatea şi inte-
gritatea ţării împotriva revizionismului.

• 1933-1934, a construit clădirea Academiei Teo-
logice din vecinătatea Catedralei „Schimbarea la Faţă”.

• 1941, 25 iulie - 1945, ca urmare a cedării Ar-
dealului de Nord către Ungaria prin Dictatul de la Vie-
na, Episcopul Iuliu Hossu a fost numit Administrator 
Apostolic al teritoriilor româneşti intrate în componen-
ţa statului ungar.

• 1945, a înfi inţat Liceul român unit de băieţi 
„Inochentie Micu Clain”, cel de fete „Maica Domnu-
lui” din Cluj şi gimnaziul „Maica Domnului” din Jucu 
de Jos. A încredinţat şcolile de fete Congregaţiei Maicii 
Domnului.

• 1946, a fost ales membru de onoare al Acade-
miei Române.

• 1948 1 octombrie, s-a opus simulacrului „unifi -
cării” bisericeşti cu Biserica Ortodoxă Română şi a dat 
decretul de excomunicare pentru preoţii greco-catolici 
care au trecut la ortodoxism.

• 1946, a fost ales membru de onoare al Acade-
miei Române.

• 1948 28 octombrie -1955, a fost reţinut de către 
Securitate şi apoi închis la Ministerul de Interne, Dra-
goslavele, Căldăruşani şi Sighet. 

• 1955-1970, i s-a fi xat domiciliu obligatoriu la 
mănăstirile ortodoxe Curtea de Argeş, Ciorogârla şi din 
nou la Căldăruşani.

• 1969 28 aprilie, a fost numit Cardinal (In pec-
tore) de către Papa Paul al VI-lea.

• 1970, 28 mai, a decedat în Spitalul Colentina 
din Bucureşti.

Eugen Ivuţ - Biroul de presă

(urmare din pag. 14)

Scrisoarea PSS Virgil la începutul noului An Pastoral
„Iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii pentru că iu-

birea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut 
din Dumnezeu şi-l cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iu-
beşte nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumne-
zeu este iubire.” 1 Ioan 4, 7.

Preacucernici Părinţi,
La începutul anului 2017 am ales să aprofundăm 

la nivelul Eparhiei de Oradea cele trei Virtuţi Teologa-
le: Credinţa, Speranţa şi Iubirea. 

După ce în anii 2017 şi 2018 am acordat o aten-
ţie deosebită virtuţii Credinţei, respectiv a Speranţei, 
în acest nou an pastoral care tocmai s-a deschis vom 
încerca împreună să descoperim importanţa virtuţii 
Dragostei coroborată cu slujirea aproapelui. 

Dragostea adevarată şi sinceră faţă de Dumnezeu 
ne îndeamnă la o slujire înfl ăcărată faţă de aproapele. 
Dragostea primită şi dăruită este pentru fi ecare dintre 
noi o experienţă originară în care se naşte speranţa. 

În acest sens, 
vă îndemn ca activită-
ţile pastorale (catehe-
ze, misiuni populare, 
reculegeri şi exerciţii 
spirituale) pe care le 
desfăşuraţi în fi ecare 
parohie să fi e centrate 
pe tema de meditat. 

Fie ca Fecioa-
ra Maria, Maica lui 
Dumnezeu şi Maica 
Bisericii, să crească 
în noi virtutea Carită-
ţii şi solidaritatea faţă de cei marginalizaţi. 

Uniţi în rugăciune.

† Virgil BERCEA, Episcop
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PELERINI DIN ROMÂNIA LA ÎNTÂLNIREA MONDIALĂ A 
FAMILIILOR DE LA DUBLIN

Începând cu data de 21 August 2018 a avut loc 
la Dublin Întâlnirea Mondială a Familiilor cu tema „ 
Evanghelia Familiei: Bucurie pentru lume”.

La acest eveniment au participat Prelaţi, preoţi, 
călugări, călugăriţe şi laici din intreaga lume. Din Ro-
mânia au fost prezenţi pelerini din Eparhia greco-cato-
lică de Oradea,Eparhia greco-catolică de Cluj-Gherla, 
Arhidieceza romano-catolică de Bucureşti, Dieceza ro-
mano-catolică de Timişoara, Dieceza romano-catolică 
de Oradea şi Dieceza romano-catolică de Satu Mare. 

Evenimentul a debutat în seara zilei de Marţi, 
21 August la RDS cu o Rugăciune prezidată de Arhi-
episcopul de Dublin Diarmuid Martin, în contemporan 
fi ind astfel de rugăciuni în toate Diecezele Irlandei. 

În Zilele de 22, 23 si 24 August tot la RDS în Du-
blin au avut loc Conferinţe,Mese rotunde şi Workshop- 
uri în cadrul Congresului Pastoral. Cardinali, Episcopi, 
Preoţi, călugări, călugăriţe şi laici din întreaga lume au 
coordonat aceste momente avănd toate mulţi partici-
paţi. În acelaşi timp au existat activităţi pentru cei mai 
tineri precum şi standuri de expoziţii pe teme spirituale.

În seara zilei de Miercuri, 22 August, a avut loc 
Sfânta Liturghie în rit Latin în limba română la biserica 
Our Lady of Lourdes de pe Sean McDermott Street. 
Celebrarea euharistică a fost prezidată de noul Episcop 
romano-catolic de Timişoara,ES Monseniorul Jozsef 
Csaba Pal. Pelerinii au fost întâmpinaţi de Pr. Eugen 
Tâmpu, Responsabilul cu pastoraţia românilor roma-
no-catolici din Dublin, dar şi de Pr. Dr. Coriolan Mu-
reşan, Responsabilul cu pastoraţia greco-catolicilor de 
limbă română. A existat şi un moment de Rugăciune 
pentru pelerini la mormântul Servului lui Dumnezeu 
Matt Talbot. A urmat o mică gustare organizată de Co-
munitatea românească din această biserică. 

Joi, 23 August, pelerinii de limbă maghiară din 
România au participat la Sfânta Liturghie la biserica 
Holy Family de pe Aughrim Street. Celebrarea a fost 
prezidată de ES Monseniorul Jozsef Csaba Pal, Epi-
scop de Timişoara. Înaltul Ierarh i-a mulţumit Pr. Co-
riolan Mureşan pentru primirea făcută in Parohia unde 
slujeşte dânsul. La sfârşitul Sf. Liturghii pelerinii au 
fost invitaţi la o mică agapă pregătită de parohia gazdă. 

Sâmbătă, 25 August, pelerinii din România 
au participat la biserica Holy Family de pe Aughrim 
Street la Sfânta Liturghie greco-catolică prezidată de 
ES Monseniorul Dr. Florentin Crihălmeanu, Episcop 
de Cluj-Gherla, concelebrând ES Monseniorul Jozsef 
Csaba Pal, Episcop de Timişoara, şi ES Monseniorul 
Cornel Damian,Episcop auxiliar al Arhidiecezei de 
Bucureşti. Liturghia a fost în limba română cu ectenii 
şi în Engleză fi ind prezenţi şi membri ai Comunităţii 
Greco-catolice din Dublin şi ai Parohiei romano- ca-

tolice locale. Preasfi nţitul Episcop Florentin a ţinut in 
Cuvânt de învăţătură în care a subliniat rolul important 
al familiei în viaţa Bisericii şi a societăţii, mulţumind la 
fi nal Părintelui Decan Patrick Madden şi Părintelui Co-
riolan Mureşan pentru primire . Din partea Decanului 
de Dublin Centru Nord, Pr. Patrick Madden a mulţumit 
Înalţilor Ierarhi, preoţilor şi credincioşilor pentru rugă-
ciunea împreună în această biserică a Sfi ntei Familii. 
Părintele Coriolan a mulţumit la rândul său in numele 
Comunităţii Greco-catolice locale subliniind că este 
un moment istoric ca 3 Ierarhi să viziteze Comunita-
tea. După poza de Grup a urmat o Agapă pregătită de 
credincioşii greco-catolici din Dublin, agapă de la care 
nu au lipsit tradiţionale sarmale făcute exact ca în Ţara 
Maramureşului şi în Ţara Oaşului. 

Ziua de 25 August a reprezentat şi momentul 
mult aşteptat al vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc. 
După ceremonia de la aeroport la care Suveranul Pon-
tif a fost primit de Episcopi şi de Tanaiste (Vicepremi-
er), Sfântul Părinte s-a întâlnit cu Preşedintele Michael 
Higgins la Palatul Prezidenţial din Phoenix Park. A ur-
mat apoi Întâlnirea la Castelul din Dublin cu membrii 
Guvernului şi mai multe personalităţi ale vieţii publice 
irlandeze. În discursul Său la Castel în Sala Sf. Patricķ, 
Suveranul Pontif a spus: „Aşa cum ştiţi, motivul vizitei 
mele este să iau parte la Întâlnirea Mondială a Famili-
ilor, care se ţine anul acesta la Dublin. Efectiv, Biserica 
este o familie de familii şi simte necesitatea de a susţine 
familiile în eforturile lor pentru a răspunde cu fi deli-
tate şi cu bucurie la vocaţia dată lor de Dumnezeu în 
societate. Pentru familii, această Întâlnire este o opor-
tunitate nu numai pentru a reafi rma angajarea lor la 
fi delitate iubitoare, la ajutorul reciproc şi la respectul 
sacru faţă de darul divin al vieţii în toate formele sale, 
ci şi pentru a mărturisi rolul unic desfăşurat de familie 
în educarea membrilor săi şi în dezvoltarea unui ţesut 
social sănătos şi înfl oritor.” După o parte dedicată fa-
miliei şi păcii, Sfântul Părinte a ţinut să sublinieze şi 
faptul că: ”Sunt foarte conştient de condiţia fraţilor şi 
surorilor noştri mai vulnerabili - mă gândesc în special 
la femei, şi la copii, care în trecut au îndurat situaţii 
de difi cultate deosebită; şi la orfanii de atunci. Luând 
în considerare realitatea celor mai vulnerabili, nu pot 
decât să recunosc scandalul grav provocat în Irlanda 
de abuzurile asupra minorilor din partea membrilor 
Bisericii care aveau funcţia de a-i proteja şi a-i edu-
ca. Încă răsună în inima mea cuvintele spuse la ae-
roport de doamna ministru pentru copii. Mulţumesc. 
Mulţumesc pentru acele cuvinte. Eşecul autorităţilor 
ecleziastice - episcopi, superiori călugăreşti, preoţi şi 
alţii - în înfruntarea în mod corespunzător a acestor 
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delicte repugnante a provocat pe bună dreptate indig-
nare şi rămâne motiv de suferinţă şi de ruşine pentru 
comunitatea catolică”. În încheiere Sfântul Părinte a 
adăugat: ”Mă rog pentru ca Irlanda, în timp ce ascultă 
polifonia discuţiei politico-sociale contemporane, să 
nu uite melodiile vibrante ale mesajului creştine, care 
au susţinut-o în trecut şi pot continua să facă asta în vi-
itor.Cu aceste gânduri, din inimă invoc asupra voastră 
şi asupra întregului iubit popor irlandez binecuvântări 
divine de înţelepciune, bucurie şi pace. Mulţumesc.”

După un moment de Rugăciune în faţa relicve-
lor Servului lui Dumnezeu Matt Talbot la biserica Our 
Lady of Lourdes de pe Sean McDermott Street, Suve-
ranul Pontif s-a întâlnit la Pro-Catedrala St. Mary cu 
un Grup de cupluri căsătorite recent sau care au avut o 
aniversare specială a căsătoriei. Cu acest prilej Suvera-
nul Pontif a spus: ”Iată ceea ce aş vrea să vă spun. În-
tre toate formele rodniciei umane, căsătoria este unică. 
Este o iubire care dă naştere unei noi vieţi. Implică res-
ponsabilitatea reciprocă în transmiterea darului divin 
al vieţii şi oferă un mediu stabil în care noua viaţă poa-
te să crească şi să înfl orească. Căsătoria în Biserică, 
adică sacramentul căsătoriei, este părtaşă în mod spe-
cial de misterul iubirii veşnice a lui Dumnezeu. Când 
un bărbat şi o femeie creştini se unesc în legământul 
căsătoriei, harul lui Dumnezeu îi abilitează să-şi pro-

mită liber unul altuia o iubire exclusivă şi durabilă. 
Astfel unirea lor devine semn sacramental - acest lucru 
este important: sacramentul căsătoriei - devine semn 
sacramental al alianţei noi şi veşnice dintre Domnul 
şi mireasa sa, Biserica. Isus este mereu prezent în mij-
locul lor. Îi susţine în decursul vieţii în dăruirea reci-
procă de sine, în fi delitate şi în unitate indisolubilă (cf. 
Gaudium et spes, 48). Iubirea lui Isus faţă de cupluri 
este o stâncă, este un refugiu în timpurile de încerca-
re, dar mai ales este izvor de creştere constantă într-o 
iubire curată şi pentru totdeauna. Puneţi pariuri pu-
ternice, pentru toată viaţa. Riscaţi! Deoarece căsăto-
ria este şi un risc, dar este un risc care merită. Pentru 
toată viaţa, pentru că aşa este iubirea.” Câteva cupluri 
căsătorite au dat mărturii despre viaţa lor în faţa Suve-
tanului Pontif. 

Pelerinii au putut să îl vadă pe Sfântul Părinte 
care a parcurs centrul oraşului în Papamobil. 

La Centrul de Zi al Capucinilor, Papa Francisc a 
întâlnit un Grup de persoane fără adăpost ce sunt aju-
tate de către Capucini spunând: ”mulţumesc pentru iu-
birea şi încrederea pe care o aveţi cu părinţii capucini, 
mulţumesc pentru că veniţi cu încredere! Vă voi spune 
un lucru: ştiţi de ce veniţi cu încredere? Pentru că ei vă 
ajută fără a vă lua demnitatea. Pentru ei, fi ecare dintre 

(continuare în pag. 18)
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voi este Isus Cristos. Mulţumesc pentru încrederea pe 
care ne-o daţi nouă. Voi sunteţi Biserica, sunteţi popo-
rul lui Dumnezeu. Isus este cu voi. Ei vă vor da lucru-
rile de care voi aveţi nevoie, dar ascultaţi sfaturile pe 
care ei vi le dau: mereu vă vor sfătui bine. Şi dacă aveţi 
ceva, vreo îndoială, vreo durere, vorbiţi cu ei, şi vă vor 
sfătui bine. Voi ştiţi că ei vă iubesc: altminteri, această 
lucrare aici n-ar exista. Mulţumesc pentru încredere. 
Şi un ultim lucru: rugaţi-vă. Rugaţi-vă pentru Biseri-
că. Rugaţi-vă pentru preoţi. Rugaţi-vă pentru capucini. 
Rugaţi-vă pentru episcopi, pentru episcopul vostru. Şi 
rugaţi-vă şi pentru mine... îmi permit să cer un pic. Ru-
gaţi-vă pentru preoţi, nu uitaţi de asta.”

Festivalul Familiilor din Croke Park a inclus 
muzica irlandeză şi nu numai, dans şi mărturii ale mai 
multor familii din întreaga lume. Sfântul Părinte Papa 
a vorbit şi auci celor pelerinilor: ”Voi, dragi familii, 
sunteţi marea majoritate a poporului lui Dumnezeu. Ce 
aspect ar avea Biserica fără voi? O Biserică de sta-
tui, o Biserică de persoane singure... Pentru a ne aju-
ta să recunoaştem frumuseţea şi importanţa familiei, 
cu luminile sale şi umbrele sale, a fost scris în exor-
taţia Amoris laetitia despre bucuria iubirii, şi am voit 
ca tema acestei Întâlniri Mondiale a Familiilor să fi e 
„Evanghelia familiei, bucurie pentru lume”. Dumne-
zeu doreşte ca fi ecare familie să fi e un far care iradiază 
bucuria iubirii sale în lume. Ce înseamnă? Înseamnă 
că noi, după ce am întâlnit iubirea lui Dumnezeu care 
mântuieşte, încercăm, cu sau fără cuvinte, s-o manifes-
tăm prin mici gesturi de bunătate în routine zilnică şi 
în momentele cele mai simple ale zilei. Şi asta cum se 
numeşte? Asta se numeşte sfi nţenie”

Duminică, 26 August, după ce Suveranul Pontif 
a fost la Sanctuarul Maicii Domnului de la Knock unde 
s-a rugat Angelus, a avut loc Sfânta Liturghie pontifi -
cată de Papa Francisc în Phoenix Park la care au parti-
cipat curca 300 000 de pelerinii. În ciuda ploii şi a vân-
tului credincioşi de toate vârstele au venit să se roage 
cu Sfântul Părinte. La începutul Celebrării Euharistice 
Suveranul Pontif a spus la Actul penitenţial: ”Cerem 
iertare pentru abuzurile din Irlanda, abuzuri de putere 
şi de conştiinţă, abuzuri sexuale din partea membri-
lor califi caţi ai Bisericii. În mod special cerem iertare 
pentru abuzurile comise în diferite tipuri de instituţii 
conduse de călugări şi călugăriţe şi de alţi membri ai 
Bisericii. Şi cerem iertare pentru cazurile de exploata-
re de muncă la care au fost supuşi atâţia minori.

Cerem iertare pentru momentele în care ca Bise-
rică n-am oferit supravieţuitorilor oricărui tip de abuz 
compasiune, căutarea a dreptăţii şi adevărului, cu ac-
ţiuni concrete. Cerem iertare.

Cerem iertare pentru unii membri ai ierarhiei 
care nu au luat asupra lor aceste situaţii dureroase şi 
care au rămas în tăcere. Cerem iertare.

Cerem iertare pentru copiii care au fost luaţi de 

la mamele lor şi pentru toate acele momente în care 
se spunea atâtor fete-mame care încercau să-şi cau-
te copiii de care au fost despărţite, sau copiilor, care 
le căutau pe mamele lor, se spunea că era păcat de 
moarte: acesta nu este păcat de moarte, este porunca 
a patra. Cerem iertare.

Domnul să menţină şi să facă să crească aceas-
tă stare de ruşine şi de căinţă şi să ne dea forţa pentru 
a ne angaja pentru ca niciodată să nu se mai întâmple 
aceste lucruri şi pentru ca să se facă dreptate. Amin.”

În predica Sa, Papa Francisc a spus: ”Misiunea 
de a da mărturie despre această Veste Bună nu este 
uşoară. Totuşi, provocările pe care creştinii le au as-
tăzi în faţa lor, în felul lor, nu sunt mai puţin difi cile 
decât cele pe care au trebuit să le înfrunte primii misi-
onari irlandezi. Mă gândesc la sfântul Columban, care 
cu micul său grup de însoţitori a dus lumina Evan-
gheliei în ţinuturile europene într-o epocă de întuneric 
şi de decadenţă culturală. Succesul lor misionar ex-
traordinar nu era bazat pe metode tactice sau planuri 
strategice, nu, ci pe o docilitate umilă şi eliberatoare 
faţă de sugestiile Spiritului Sfânt. Mărturia lor zilnică 
de fi delitate faţă de Cristos şi între ei a fost cea care 
a cucerit inimile care doreau cu ardoare un cuvânt de 
har şi care a contribuit la naşterea culturii europene. 
Această mărturie rămâne un izvor peren de reînnoire 
spirituală şi misionară pentru poporul sfânt şi credin-
cios al lui Dumnezeu.”

Arhiepiscopul Diarmuid Martin a vorbit în Cuvân-
tul Său adresat Papei despre o „ noua Primăvară a Biseri-
cii în Irlanda după o lungă iarnă”, cuvinte de speranţă în 
contextul societăţii irlandeze atât de secularizate.

După Întâlnirea cu Episcopii, Papa Francisc s-a 
reîntors la Vatican. Următoarea Întâlnire cu Familiile 
va fi  peste 3 ani La Roma.

Pelerinii greco-catolici din Eparhia de Oradea 
au avut bucuria să se roage şi în bisericile ce au făcut 
parte din Pilgrim Walk, in moment special fi ind cel în 
faţa Statuii Maicii Domnului de Dublin şi a relicvelor 
Sf. Valentin din biserica carmelitană de pe Whitefriars. 
În biserica Saint Michan Pr. Bryan Shortall a explicat 
pelerinilor istoria difi cilă a catolicilor Irlandei în peri-
oada sec. XVI-XX şi i- a binecuvântat cu relicva Sf. 
Padre Pio. Pelerinii au participat şi la Pelerinajul cu re-
licvele Sf. Tereza de Lisieux, a Sfi nţilor Zelie şi Louis 
Martin în biserica Holy Family de pe Aughrim Street.

Înainte de revenirea la Oradea, pelerinii conduşi 
de Pr. Vicar General Mihai Vătămănelu OFMConv şi 
de Pr. Mihai Tegzeş,Consilier eparhial pentru familii, 
s-au întâlnit cu Pr. Timothy Bartlett,Secretarul General 
al Întâlnirii Mondiale a Familiilor 2018.

Departamentul pentru pastoraţia familiei 
din Eparhia de Oradea
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Manifestări dedicate Anului Centenar la Vintere

Manifestările dedicate Anului Centena-
rului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 au 
fost marcate de către Parohia Română Unită cu 
Roma, Greco-Catolică, Vintere, în colaborare 
cu Primăria Holod, Consiliul Judeţean Bihor, 
Asociaţia „Episcop Vasile Aftenie” şi Prefectu-
ra Judeţului Bihor printr-o amplă manifestare.

Autorităţile, preoţii invitaţi şi Preasfi nţia 
Sa Dr. Virgil Bercea au fost întâmpinaţi la mo-
numentala Biserică din Vintere cu fl ori de către 
preotul paroh dr. Florin Jula. Sfânta Liturghie 
Arhierească a fost celebrată de către de Prea-
sfi nţia Sa împreună cu un sobor format din 10 
preoţi şi diaconi. La fi nalul Sfi ntei Liturghii, a 
urmat parastasul pentru odihna sufl etelor tutu-
ror eroilor neamului care şi-au jertfi t viaţa pen-
tru înfăptuirea României Mari. 

Deplasarea de la Biserică la locul unde este am-
plasat monumentul a fost făcută cu mijloace de trans-
port în comun, dar şi pe jos, vinterenii dorind să fi e 
prezenţi în număr cât mai mare pentru a cinsti memo-
ria înaintaşilor. 

Monumentul este sub forma unei cruci luminoa-
se având înălţimea de 14 metri. 

La sosirea prefectului judeţului Bihor, dl. Ioan 
Mihaiu, s-a prezentat onorul de către comandantul 
Garnizoanei Oradea, iar apoi a fost intonat Imnul de 
stat al României. Monumentul a fost dezvelit de că-
tre preotul paroh dr. Florin Jula împreună cu primarul 
Holodului, dl. Ioan Horga, pe placa comemorativă se 
găseşte inscripţia:

MONUMENT RIDICAT ÎN MEMORIA TU-
TUROR EROILOR ŞI SFINŢIT CU OCAZIA CEN-
TENARULUI MARII UNIRI DE LA 1 DECEMBRIE 
1918. ÎN AMINTIREA MĂRTURISITORILOR CRE-
DINŢEI GRECO-CATOLICE CARE AU CONTRI-
BUIT LA REALIZAREA ACESTUI IDEAL. PRIN 
GRIJA PĂRINTELUI FLORIN JULA-PREOT PA-
ROH DE VINTERE 16.09.2018

Preoţii, împreună cu Preasfi nţia Sa, au sfi nţit 
monumentul şi s-au rugat pentru eroi neamului care au 
luptat în cele două războaie mondiale. 

Au urmat alocuţiunile rostite de către Preasfi nţia 
Sa Dr. Virgil Bercea, dl prefect al judeţului Bihor Ioan 
Mihaiu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, 
dl. Ioan Mang, Primarul Comunei Holod, dl. Ioan Hor-
ga şi preotul paroh dr. Florin Jula. 

Preotul paroh Florin Jula, ca organizator şi gaz-
dă a manifestării, a menţionat eforturile care au fost 
depuse pentru înălţarea acestui monument ridicat în 
memoria tuturor eroilor, indiferent de naţionalitate sau 
confesiune. Întrucât memoria eroilor trebuie cinstită în 
mod neîntrerupt, s-a anunţat intenţia comunităţii gre-

co-catolice din Vintere de a construi şi amplasa Calea 
Crucii pe dealul din Vintere. Întrucât pe terenul limitrof 
monumentului a fost amplasată în timpul celui de-al 
doilea război mondial o baterie de artilerie a armatei 
române, preotul dr. Florin Jula a anunţat intenţia de a se 
reface tranşeele, de a se reface situl militar în vederea 
organizării unui muzeu militar în aer liber. 

Întrucât un asemenea monument nu poate fi  con-
struit fără binefăcători şi sprijinul autorităţilor, Prea-
sfi nţia Sa a oferit diplome de recunoştinţă celor care au 
făcut posibil un asemenea monument. Astfel, au primit 
diplome: dl. arhitect Ioan Ologu; dl. Gelu Costea- Eu-
rocon Concept Srl, fi rma care a proiectat structura de 
rezistenţa a monumentului; - dl. Vajai Gheorghe- SC. 
Gavella Com Srl- fi rma care a construit monumentul; 
dl. Carţiş Mihai- Sc. Electro Excell Consulting, fi rma 
care a alimentat cu energie electrică monumentul; dl. 
Stanciu Ioan- director UAMT, care a contribuit fi nanci-
ar la fi nalizarea proiectului; dl. Lucian Silaghi, directo-
rul Direcţiei Judeţene de Cultură Bihor; dl. Ioan Mang 
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bihor; dl. Ioan 
Horga, primarul comunei Holod.

În continuarea manifestării, un grup de copii îm-
brăcaţi în costume populare, condus de doamna Anca 
Banda, directoarea Casei de Cultură a Municipiului 
Beiuş a prezentat un moment artistic cu cântece patri-
otice şi poezii.

Participanţii au depus coroane şi buchete de fl ori 
la monument.

Fanfara a susţinut câteva melodii militare, după 
care detaşamentul militar de onoare a defi lat spre bucu-
ria nemărginită a celor prezenţi care au fost emoţionaţi 
şi cu lacrimi de bucurie în ochi.

Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru reuşita 
acestei manifestări şi pentru toate binecuvântările trimise 
părintelui Florin Jula, familiei şi comunităţii din Vintere.

Consiliul Parohial
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1,5 Lei

Donaţii pentru reabilitarea Palatului Episcopal

Episcopia Greco-Catolică şi Primăria munici-
piului Oradea anunţă că cei care doresc să facă donaţii 
pentru a contribui la reabilitarea Palatului Episcopal, 
grav afectat de incendiul din 25 august 2018, o pot face 
atât în conturile deschise la Banca Transilvania de că-
tre Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din 
Judeţul Bihor (Oradea Heritage) şi de către Episcopia 
Greco-Catolică Oradea, cât şi în numerar la obiectivele 
turistice din oraş, la Sala ghişeelor din cadrul Primăriei 
Oradea, la sediul Episcopiei Greco-Catolice şi la toate 
parohiile Greco-Catolice ale Eparhiei de Oradea. 

Astfel, se vor putea face donaţii la casieriile 
obiectivelor turistice Turnul Primăriei Oradea, Sinago-
ga Zion şi Cetatea Oradea, de marţi până duminică în-
tre orele 10.00 - 17.00, precum şi la ghişeele de încasări 
din cadrul Primăriei Oradea, de luni până joi între orele 
07.30 - 18.00, iar vineri între orele 07.30 - 15.30.

În ceea ce priveşte donaţiile la sediul Episcopiei 
Greco-Catolice de pe strada Mihai Pavel nr. 4, acestea 
pot fi  făcute de luni până vineri între orele 08.00-16.00, 
sau la toate Parohiile Greco-Catolice de pe întreg teri-
toriul Eparhiei din Oradea.

Reamintim şi conturile deschise la bancă pentru 
donaţii în numerar sau cu ordin de plată:

EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA GRECO-
CATOLICĂ DE ORADEA

EURO - RO78BTRLEURCRT0463151401
RON - RO31BTRLRONCRT0463151401
USD - RO82BTRLUSDCRT0463151401
CHF - RO57BTRLCHFCRT0463151401
GBP - RO36BTRLGBPCRT0463151401
HUF - RO91BTRLHUFCRT0463151401

Banca Transilvania
Sucursala Oradea
SWIFT: BTRLRO22

FUNDAŢIA DE PROTEJARE A
MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDEŢUL 

BIHOR

EURO - RO57BTRLEURCRT0078504002
USD - RO88BTRLUSDCRT0078504001
RON - RO69BTRLRONCRT0078504007
SWIFT: BTRLRO22


