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În perioada 22 august -1 septembrie 2009 a avut 
loc Pelerinajul anual al tinerilor din �imleu Silvaniei 
la Sighetu Marma�iei, la care au participat peste 80 de 
tineri din jude�ele S�laj, Bihor, Satu Mare, Maramure�, 
Alba, Ia�i, Neam�, Bac�u �i Vaslui. În ziua de 24 august, 
pelerinii au ajuns la Cehu Silvaniei, unde au organizat 
un Simpozion despre via�a �i activitatea marelui român 
George Pop de B�se�ti, de la a c�rui trecere în ve�nicie 
s-au împlinit, în luna februarie, 90 de ani. Simpozionul 
a avut loc la �coala ce poart� numele marelui lupt�tor. 

Au fost prezen�i Pr. Florian Gui – vicar general 
al Eparhiei greco-catolice de Oradea, Pr. Angel Zarec-
zki – consilier cultural al Episcopiei greco-catolice a 

Maramure�ului, Pr. paroh Constantin Mure�an – pa-
roh la Parohia greco-catolic� Bulgari, d-na prof. Maria 
Pordea – directoarea �colii, d-na prof. Petronela Maria 
Mure�an – Universitatea de Nord din Baia Mare, d-na 
prof. Maria Drago� – �coala din B�se�ti �i dl. Vasile 
Pop – urma� direct al ilustrului înainta�. 

Au rostit cuvânt�ri dl. Marin Pop, muzeograf 
�i doctorand în istorie, Pr. drd. Ciprian Robotin, d-na 
prof. Petronela Maria Mure�an, dl. Vasile Pop, dl. prof. 
Pop Ioan, de la �coala-gazd� �i d-na prof. Maria Dra-
go�, de la �coala din B�se�ti. Ace�tia au subliniat rolul 
politic, dar �i cel de � lantrop, mecenat �i sus�in�tor al 
Bisericii Române Unite, pe care l-a avut Badea George, 
dup� cum l-au numit apropia�ii s�i. Tinerii pelerini au 
fost extrem de interesa�i, p�strând o atmosfer� cald�, de 
dragoste, respect �i admira�ie fa�� de exemplul marelui 
om: George Pop de B�se�ti. 

La Memorialul Sighet, pelerinii s-au bucurat – în 
cadrul unei S� nte Liturghii – �i de prezen�a Preas� n�i-
tului Episcop Vasile Biz�u, care a o� ciat, împreun� cu 
preo�ii pelerini, la s�rb�toarea T�ierea Capului Sfântul 
Ioan Botez�torul”, în incinta fostului penitenciar de la 
Sighet, în care a fost martirizat� parte din ierarhia ca-
tolic� român�, dar �i elita politic� �i intelectual� a ��rii 
noastre, în timpul regimului comunist.

AGRU Maramure�

Pelerinajul tinerilor din �imleu Silvaniei la Sighetu Marma�iei

 Parohia Greco-Catolic� “Sfântul Gheorghe” Oradea  
invit� toate Asocia�iile �i Grupurile de rug�ciune la recitarea 
“Rozarului de 24 de ore”, în data de 17-18 octombrie 2009, 
având ca tem�: Preo�ii: model pentru cei credincio�i prin 
cuvânt, purtare, dragoste, credin�� �i cur��ie. 
 Rug�ciunea va începe sâmb�t�, 17 octombrie 2009, la ora 
10.00.  Credincio�ii care doresc s� se al�ture acestei rug�ciuni 
continue pot s� o fac� în orice moment, în arcul celor 24 de ore, 
la Biserica “Sfântul Gheorghe”, în parohia lor sau în familie.

Pr. Olimpiu TODOREAN

Rozar pentru Preo�i
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Nu minciunii �i egoismului în comunit��ile religioase �i civile
Alocu�iunea Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus

20 august 2009

Iubi�i fra�i �i surori,
Ast�zi, pentru obi�nuita reflec�ie dumi-

nical�, folosesc ca punct de plecare pasajul 
din Scrisoarea lui Iacob care ne este propus 
în Liturghia de azi (3,16-4,3), �i m� opresc, în 
special, asupra unei expresii ce impresioneaz� 
prin frumuse�ea �i actualitatea ei. Este vorba 
de descrierea adev�ratei în�elepciuni, pe care 
Apostolul o contrapune celei false. În timp cel 
aceasta din urm� este „p�mânteasc�, materia-
l� �i diabolic�”, �i se recunoa�te din faptul c� 
provoac� invidii, certuri �i dezordini �i r�ut��i 
de tot felul” (3,16), din contra, „în�elepciunea 
care vine de sus este înainte de toate curat�, ea 
este apoi pa�nic�, prietenoas�, docil�, plin� de 
mil� �i bogat� în fapte bune, nu este p�rtini-
toare �i nici f��arnic�” (3,17).

O list� de �apte calit��i, dup� uzan�a bi-
blic�, din care rezult� perfec�iunea adev�ratei 
în�elepciunii �i efectele pozitive pe care ea le 
produce. Ca cea dintâi �i principala calitate, 
pus� aproape ca premis� a celorlalte, Sfântul 
Iacob citeaz� „puritatea”, adic� sfin�enia, re-
flexul transparent - pentru a spune astfel - al 
lui Dumnezeu în sufletul uman. �i la fel ca 

Dumnezeu, de la care provine, în�elepciunea 
nu are nevoie de a se impune cu for�a, deoare-
ce de�ine vigoarea invincibil� a adev�rului �i 
iubirii, care se afirm� de la sine. De aceea este 
pa�nic�, blând� �i prietenoas�, nep�rtinitoare, 
�i cu atât mai mult nu recurge la minciuni; este 
îng�duitoare �i generoas�, se recunoa�te dup� 
roadele de bine pe care le suscit� din bel�ug.

Pentru ce s� nu ne oprim s� contempl�m 
din când în când frumuse�ea acestei în�elep-
ciuni? Pentru ce s� nu lu�m din izvorul necon-
taminat al iubirii lui Dumnezeu, în�elepciu-
nea inimii, care ne dezintoxic� de reziduurile 
minciunii �i egoismului? Acest lucru este va-
labil pentru to�i, dar, în primul rând, pentru 
cine este chemat s� fie promotor �i „�es�tor” 
de pace în comunit��ile religioase �i civile, 
în raporturile sociale �i politice �i în rela�iile 
interna�ionale. În zilele noastre, poate �i din 
cauza anumitor dinamici proprii ale societ�-
�ilor de mas�, se constat� nu rareori o caren-
t� respectare a adev�rului �i cuvântului dat, 
împreun� cu o difuz� tendin�� de agresivita-
te, de ur� �i de r�zbunare. „Dreptatea - scrie 
Sfântul Iacob - aduce rodul s�u f�c�torilor de 
pace, dac� este sem�nat� acolo unde domne�te 
pacea” (3,18). Dar pentru a înf�ptui opere de 
pace e necesar a fi oameni de pace, punându-
se la �coala „în�elepciunii care vine de sus”, 
pentru a-i asimila calit��ile �i produce efectele 
ei. Dac� fiecare, în propriul ambient, ar reu�i 
s� resping� minciuna �i violen�a în inten�ii, în 
cuvinte �i în fapte, cultivând cu grij� senti-
mente de respect, de în�elegere �i de stim� fa�� 
de al�ii, poate nu ar rezolva toate probleme-
le vie�ii zilnice, dar ar putea s� le înfrunte în 
mod mai senin �i cu mai mult succes.

Dragi prieteni, înc� o dat� Sfânta Scrip-
tur� ne-a condus s� reflect�m asupra unor as-
pecte morale ale existen�ei umane, dar pornind 
de la o realitate ce precede îns��i morala, adi-
c� de la adev�rata în�elepciune. S�-i cerem lui 
Dumnezeu cu încredere în�elepciunea inimii, 
prin mijlocirea Aceleia care a primit în sânul 
ei �i a generat În�elepciunea întrupat�, pe Isus 
Cristos, Domnul nostru. Marie, Scaunul În�e-
lepciunii, roag�-te pentru noi!

www.radiovaticana.com
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Iubi�i P�rin�i Formatori din Seminarul Teologic,
Dragi aspiran�i la sfânta preo�ie, 

Biserica Catolic� s-a ocupat de dintotdeauna 
de cultivarea voca�iilor la preo�ie, aceasta � ind una 
dintre datoriile sale majore. Astfel, de secole, în di-
ferite Dieceze �i Eparhii au fost în� in�ate Seminarii 
Teologice majore �i minore, destinate form�rii inte-
grale a acelora care sim�eau în inim� imboldul voca-
�iei la slujirea preo�easc�.

Documentele Bisericii vorbesc despre nece-
sitatea �i obligativitatea parcurgerii unei adecvate 
form�ri în Seminar: astfel, decretul Optatam Totius 
din Conciliul Vatican al II-lea (vezi îndeosebi nr. 4 
�i urm.), documentul de implementare a prevederi-
lor conciliare promulgat de Conferin�ele Episcopa-
le Catolice �i revizuit de c�tre Congrega�ia pentru 
Educa�ia Catolic� - Ratio fundamentalis institu-
tionis sacerdotalis (vezi nr. 20 �i urm.), exorta�ia 
apostolic� a Papei Ioan Paul al II-lea Pastores dabo 
vobis (vezi cap. V, îndeosebi nr. 60 �i urm.), CCBO 
(vezi can. 331§2, 345-356) �i, nu în ultimul rând, 
Statutul Seminariilor Majore Greco-Catolice, apro-
bat de c�tre Sfântul Sinod al Bisericii Române Uni-
te cu Roma pe data de 15 mai 2008 (vezi îndeosebi 
art. 1, 19-43). Toate aceste documente abordeaz� 
chestiunea globalit��ii form�rii (umane, spirituale, 
intelectuale �i pastorale), de la care nici un candidat 
nu se poate sustrage.

Printr-o str�veche tradi�ie, Biserica noastr� 
accept� �i încurajeaz� pentru slujirea sacerdota-
l� clerul c�s�torit �i, prin urmare, selec�ioneaz� în 
vederea form�rii la preo�ie �i b�rba�i care au primit 
deja sacramentul S� ntei Cununii. Dac�, pe de o par-
te, ace�tia sunt �inu�i s� î�i îngrijeasc� propria fami-
lie, pe de-o alt� parte importanta misiune preo�easc� 
la care, prin chemarea Domnului, aspir� benevol, îi 
oblig� la o temeinic� preg�tire. 

Pentru ca aceast� formare s� �in� seama de si-
tua�ia familial� �i, deopotriv�, s� nu neglijeze exigen-
�ele unei form�ri serioase, explicit�m pentru Eparhia 
de Oradea «programul formativ personalizat» la care 
se refer� art. 25.a. din Statutul Seminariilor Majore 
Greco-Catolice, �i can. 344.§4 din CCBO �i decre-
t�m urm�toarele:

Art.1. §.1. Seminari�tii c�s�tori�i vor urma 
programul Seminarului, participând cel pu�in o zi pe 
s�pt�mân� (împreun� cu noaptea corespunz�toare) la 
via�a comunitar�. Aceast� zi va �  indicat� de c�tre 
formatori, în func�ie de programul casei, pentru ca 
�i ace�ti seminari�ti s� poat� recepta într-un mod pe 
cât posibil adecvat dimensiunile discern�mântului �i 
ale form�rii.

§.2. Pentru ca aceast� cerin�� s� se poat� în-

deplini, formatorii vor prevedea, pentru fiecare 
dintre seminari�tii c�s�tori�i, condi�ii corespun-
z�toare de cazare. 

§.3.  Ace�ti seminari�ti vor participa la cheltu-
ielile Seminarului cu o tax� corespunz�toare, calcu-
lat� propor�ional cu timpul �ederii lor în Institu�ie.

Art. 2. Seminari�tii c�s�tori�i vor fi implica�i 
în serviciile comunitare interne, cât �i în activit�-
�ile pastorale externe ale Seminarului. În cazul în 
care stringente obliga�ii familiale vor face imposi-
bil� participarea la ini�iativele pastorale ale comu-
nit��ii de la sfâr�itul de s�pt�mân�, seminari�tilor 
c�s�tori�i le va fi desemnat� o anumit� activitate 
alternativ�, în strâns� colaborare cu un preot �i cu 
formatorii din Seminar.

Art.3.  Seminari�tii c�s�tori�i vor participa la 
zilele de reculegere �i programare de la începutul � -
ec�rui an, precum �i la exerci�iile spirituale anuale 
organizate de c�tre Seminar, într-o s�pt�mân� pre-
merg�toare Sf. Pa�ti. Este recomandabil ca ace�tia 
s� ia parte la ini�iativele ocazionale ale comunit��ii 
(simpozioane, pelerinaje, excursii).

Art. 4. În intervalul în care seminari�tii c�s�-
tori�i nu sunt prezen�i în Seminar, ei se vor îngriji 
s� cultive via�a spiritual�, prin participarea zilnic� la 
Sfânta Liturghie �i la laudele dumnezeie�ti, în pro-
pria parohie sau în parohiile greco-catolice în care 
acest lucru le este cu putin�� (CCBO can. 246§2.2-
3). De asemenea, vor recurge cât mai des la sacra-
mentul S� ntei Spovezi �i vor încerca s� practice di-
rec�ia spiritual� (CCBO can. 246§2.4) cu un p�rinte 
spiritual bine stabilit (CCBO can. 339).

Art. 5. Aceste prevederi, dup� un atent discer-
n�mânt al Episcopului �i al formatorilor, vor putea �  
valabile �i pentru candida�i nec�s�tori�i, a c�ror vâr-
st� adult� �i situa�ie personal� reintr� în prevederile 
can. 344.§4 din CCBO.

 Disponibilitatea pentru propria formare este 
un factor care denot� autenticitatea chem�rii voca�i-
onale a � ec�rui candidat. Mai mult, participarea la 
via�a de Seminar, al�turi de celelalte obliga�ii famili-
ale constituie o form� de preg�tire progresiv� pentru 
viitoarele situa�ii pastorale, în care necesit��ile pre-
o�e�ti vor trebui armonizate cu acelea de cultivare �i 
între�inere a propriei familii.

 
+ Virgil BERCEA

Episcop

Scrisoare c�tre p�rin�ii formatori �i aspiran�i la preo�ie
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Scrisoare c�tre seminari�ti
Dragii mei,
Dumnezeu i-a c�utat de dintotdeauna pe oameni 

în via�a �i în împrejur�rile concrete ale existen�ei lor. El 
continu� s� ne înso�easc�, �i printre luminile �i umbrele 
tr�irii noastre, exist� �i ac�iunea Lui, uneori vizibil�, 
alte ori discret�, îns� mereu � del� �i necurmat�. Dac� în 
acest an, prin vocea Suveranului Pontif suntem îndem-
na�i cu to�ii s� re� ect�m �i s� pre�uim în mod deosebit 
misterul s� ntei preo�ii, Dumnezeu ne arat� deja sem-
nele grijii Sale. Nu pot s� nu consider ca un eveniment 
providen�ial � uxul nesperat de candida�i care, în aceas-
t� var� au b�tut la poarta Seminarului nostru: tineri sau 
mai pu�in tineri, sunt oameni care a� rm� c� au sim�it 
în inima lor o chemare pentru a-L sluji pe Dumnezeu 
cerând Sfânta Preo�ie. Din 31 de înscri�i pentru studii, 
în prima sesiune de admitere, 21 au f�cut-o în aceast� 
perspectiv�, în timp ce al�ii deja, î�i anun�� candidatura 
pentru admiterile din septembrie. 

De asemenea, un semn al providen�ei în anul sa-
cerdotal am v�zut în evenimentul cu totul extraordinar 
al hirotonirii a celor 10 noi preo�i, în Catedrala noastr�, 
pe data de 16 august. Fiec�ruia dintre ace�tia le dorim 
o preo�ie binecuvântat� �i plin� de roade!

A�a cum cei care sunt în anii mai mari o �tiu 
deja, unii dintre formatori vor l�sa Seminarul pentru 
alte misiuni. Fr. Lucian Le�, formator aici de patru ani, 
va l�sa Seminarul: îi mul�umim din tot su� etul pentru 
serviciul �i d�ruirea pe care ne-a ar�tat-o în tot acest 
interval. El va �  înlocuit în munca de formare a anilor 
III-IV de pr. Anton Chifor, un preot hirotonit la Oradea 
în vara lui 2008 care, dup� terminarea studiilor de teo-
logie la Blaj, a fost trimis pentru continuarea cercet�rii 
în Fran�a, de unde se întoarce cu o specializare în Teo-
logie Biblic�, ob�inut� la Paris.

Pe partea form�rii spirituale, îl vom primi în 
rândul nostru ca spiritual pe pr. Anton Rus. Chiar dac� 
a terminat recent studiile de teologie, experien�a sa de 
via��, precum �i calit��ile sale umane �i spirituale îl 
recomand� pentru aceast� misiune important� �i deli-
cat� deopotriv�.

Celorlal�i formatori, profesori, administratori �i 
personal auxiliar cu care vom continua s� p��im împre-
un�, le mul�umim anticipat pentru serviciul lor!

Pentru începutul noului an universitar, ne vom 
da întâlnire la Seminar joi 24 septembrie. Fiecare î�i va 
prelua camera desemnat�, iar primul moment comuni-
tar va �  constituit de cina de la orele 19.00. Sfâr�itul de 
s�pt�mân� îl vom petrece cu to�ii împreun� (dac� Pro-
viden�a ne va asigura baz� material�, vom putea chiar 
ie�i trei zile undeva în exterior), încercând s� facem o 
retragere spiritual�, împ�rt��irea experien�elor din va-
can��, programarea vie�ii �i priorit��ilor comunitare în 
noul an �i, nu în ultimul rând, primirea voioas� a anu-
lui I. Pute�i s� aduce�i fotogra� i digitale sau/�i � lmu-

le�e din timpul vacan�ei care, începând din 24.09, vor 
�  strânse de c�tre Alin Papi� (anul IV) �i Eugen Ivu� 
(anul III).

Prima zi de cursuri a Facult��ii va �  luni, 28 sep-
tembrie 2009.

Sper�m ca Dumnezeu s� ne înso�easc� cu Pronia 
sa �i în acest context marcat de o profund� criz� econo-
mic�. Fiecare seminarist intern î�i va aduce îns� contri-
bu�ia sa de 200 RON/lun�, în vreme ce seminari�tii c�-
s�tori�i, care vor �  prezen�i s�pt�mânal în comunitate, 
vor participa cu suma de 8 RON / � ecare zi de �edere în 
Seminar. Amintim c� aceste fonduri reprezint� o con-
tribu�ie a seminari�tilor la cheltuielile de între�inere a 
cl�dirii, în vreme ce pentru ei, cantina r�mâne gratuit�. 
În plus, to�i cei care vor avea calculator, frigider sau 
radiator, vor trebui s� integreze 20 RON/lun� pentru 
� ecare dintre aceste componente.

În a�teptarea revederii, v� trimit pentru medita�ia 
personal� o catehez� a Sfântului P�rinte despre via�a 
Sfântul Ioan-Maria Vianney, � gura principal� care ne 
va înso�i de-a lungul acestui an universitar. Legat de 
seminari�tii din anii II-III-IV (ciclul masteral) m� voi 
bucura s� primesc o scrisoare de evaluare din partea 
preo�ilor parohi, pentru care mul�umesc anticipat!

V� doresc � ec�ruia un timp binecuvântat �i v� 
a�tept cu mult drag

Pr. Cristian SAB�U
rector 
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(continuare în pag. 7)

Modele în (re)descoperirea  credin�ei
- Mama -

To�i avem  o nevoie � reasc� de modele pentru a 
ne forma.Cine nu a v�zut cum înva�� copii mici, imi-
tând? Primul model �i cel mai important este mama. Ea 
este de fapt �ansa pe care Dumnezeu a d�ruit-o copilu-
lui s�u  în via��. Nu doar de a-l aduce pe p�mânt cât �i 
de a-l face s� tr�iasc� în veci.

V� propun s� facem cuno�tin�� împreun� cu 
adev�rate comori, pilde vii de instruire întru credin�� 
�i iubire pe care le-am g�sit în c�r�i scrise de oameni 
h�rui�i despre cei ale�i, s� n�ii. Vom începe cu o carte 
rar�: ,,Don Bosco, Crainicul Bucuriei’’ a Pr. Dr. Liviu 
Pandrea. Îmi permit s� nu scriu aici un articol, ci s� 
citez bogat din aceast� carte extraordinar�.

Sfântul DON BOSCO (Giovanni Bosco), cel 
mai mare educator al tuturor timpurilor, va �  îndrum�-
torul nostru în primele edi�ii ale acestei rubrici.

Despre mama sa, Margareta, contemporanii spu-
neau c� era, prin virtu�ile sale extraordinare, regina ma-
melor cre�tine. ,,Având intui�ia marilor realit��i (ca pre-
zen�a lui Dumnezeu, iubirea fa�� de aproapele, pre�ul 
su� etului �i al bun�t��ii virtuoase) de�i f�r� carte, avea 
sim�ul în�scut al educa�iei. Instruirea religioas� pe care 
mama o d� copilului ei prin cuvintele, prin exemplul �i 
cu tr�irea ei, face ca practica religiei s� devin� o a doua 
natur� ce inspir� o oroare instinctiv� fa�� de p�cat, a�a 
cum în mod spontan se iube�te binele.

A �  bun devine o obi�nuin��, iar virtutea nu cere 
mare efort.

De ce atâ�ia p�rin�i bine inten�iona�i scot din co-
piii lor ni�te caricaturi de oameni ,,mici la su� et, mari 
la patimi”? Pentru c� nici prin minte nu le trece ca sunt 
chema�i s� se numeasc� �i s� � e ai lui Dumnezeu �i fra�i 
ai Îngerilor. Anumitor p�rin�i le e team� s� secondeze 
exigen�ele Religiei �i s� canalizeze pornirile uitând c� 
virtutea nu este o înc�tu�are, ci este singura noastr� 
adev�rat� libertate. Aceast� misiune unic�, mama Mar-
gareta a pus-o în aplicare cu o rar� pricepere. Ea a �tiut, 
cu simplitate �i iubire s� trezeasc� în copiii ei  o � lia-
l� încredere în Tat�l Ceresc: ,,Vede�i voi cum se joac� 
soarele ce r�sare pe vârfurile înz�pezite ale Alpilor?

Toate aceste minunate lucruri le-a f�cut Tat�l 
ceresc,pentru noi oamenii, copiii S�i.”

În nop�ile senine, privind cum se aprind stelele 
în în�l�imi, le spunea:

„Toate aceste stele minunate le-a f�cut Dumnezeu.”
„Ce frumoase sunt, mam�!”
„Da, dragii mei, dar dac� bolta cerului e a�a fru-

moas�, ce va �  Raiul însu�i?”
Pentru ea Dumnezeu, nu era un absent, un ne-

cunoscut, ci capul de-a pururi prezent al marii familii 
omene�ti.

„Copila�ii mei, Dumnezeu v� vede”, le repeta 
adesea. Dumnezeu v� vede, eu pot lipsi uneori, dar 
EL e întotdeauna de fa��. De EL nu putem ascunde 
nimic!”

Dac� grindina nimicea via familiei, le spunea: 
„Domnul ne-a dat strugurii din via noastr�, Domnul 
i-a luat. El e St�pânul. Pentru noi e o încercare. Pentru 
cei r�i e o pedeaps�.”

Când tunetele în furtun� cutremurau bolta le zi-
cea: ,,Cât e de puternic Dumnezeu! Cine i-ar putea sta 
împotriv�? De aceea s� nu p�c�tuim niciodat�, c�ci 
a p�c�tui înseamn� a te ridica împotriva lui Dumne-
zeu!”

În nop�ile geroase, aduna�i în jurul focului...: 
,,Copiii mei, cum trebuie s�-L iubim pe Dumnezeu 
care ne d� totdeauna cele de lips�. E adev�ratul nostru 
P�rinte. E Tat�l nostru care este în Ceruri!”...Ea �tia 
pe de rost Catehismul, precum �i o mul�ime de citate 
din Scriptur� �i din „Vie�ile S� n�ilor” �i le folosea cu 
m�iestrie. Seara, în jurul focului, trei perechi de ochi 
o privesc în timp ce toarce cu îndemânare, dep�nând 
�i povestea Micului Isus care, Dumnezeu � ind, s-a 
n�scut prunc supus �i nevoit s� apeleze la îngrijirea 
S� ntei Fecioare. Ce minunat� pild� de smerenie �i as-
cultare! �i ce comoar� de înv���minte se pricepea ea 
s� desprind� din via�a Pruncului Divin, devenit din 
iubire pentru noi, s�rman ca �i noi, suferind de foame 
�i frig, în lipsuri �i în prigoane.”

Margareta cuno�tea �i valoarea educativ� a 
muncii. Copiii sunt atât de încânta�i când î�i dau sea-
ma c� �i ei pot face ceva, c� sunt utili mamei pe care 
o iubesc. Aceast� nevoie a copiilor de a merita apre-
cierea �i iubirea matern� (dovedindu-se �i ei buni la 
ceva) vor face s� în� oreasc�, treptat, vrednicia social� 
a omului matur. Mama Margareta îi d�dea micului Gi-
ovannino, înc� de la 4 ani�ori mici lucru�oare casnice 
de f�cut. �i numai pe urm� îi îng�duia s� se joace cu 
fra�ii �i cu ceilal�i copii.

Lucrul odat� terminat, mititelul îi spunea:
,,Mam�, gata!”
,,Bine, Giovannino”, îi r�spundea ea, zâmbin-

du-i. Cine ar putea descrie, oare, vraja învior�toare pe 
care o are asupra copilului zâmbetul mamei.

Prima lege a educa�iei, continu� a ne spune Pr. 
Liviu Pandrea, este perfecta st�pânire de sine, ce nu 
se împac� cu satisfacerea tuturor mofturilor.

Dorin�a Mamei Margareta era ordin ce nu �tia 
de mofturi. Ei �tiau prea bine c� mama lor iubit� �i 
ve�nic zâmbitoare nu le trecea cu vedere nici un ca-

Maria-Mirela FILIMON
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priciu �i, când a hot�rât ceva, apoi hot�rârea r�mâne 
de� nitiv� dreapt� în gând �i în fapt�, vorba îi era vor-
b�. Dac� închidea u�or ochii în fa�a �treng�riilor lor 
zgomotoase, ce indispun atât de mult pe unii ,,p�rin�i 
moderni’’, nu le trecea cu vederea nici o gre�eal� care 
ar �  ar�tat chiar �i numai un început de pornire tim-
purie spre r�u...

De o inteligen�� nativ� rar�,perfect st�pân� pe 
sine �i cu un sim� al m�surii rar, �tia s� r�mân� departe 
de severitatea inhibitoare �i nervoas�, cât �i de falsa bu-
n�tate. Nici alint�ri �i dezmierd�ri proste�ti, dar reac�ii 
�i �ipete  isterice. Senin�tatea, perfecta st�pânire de sine 
�i o blânde�e vigilent� erau adev�ratele ei arme. 

Mama Margareta vedea performan�ele deosebi-
te ale lui Giovannino al s�u, dar se ferea s�-l laude, s� 
nu-l fac� vanitos. Când considera c� e nevoie de un 
cuvânt de încurajare sau de laud�, nu-i spunea: ,,Copil 
ca tine nu mai este, c� ai f�cut asta �i asta’’, ci doar: 
,,Sunt mul�umit� acum de tine �i sper c� �i Dumnezeu 
este’’, sau: ,,Mi-ai f�cut o bucurie. De tine atârn� ca �i 
de aici ininte s� devii tot mai drag mamei!’’

Ce important e momentul Primei S� nte Împ�r-
t��anii. Mama Margareta s-a ocupat ea îns��i de pre-
g�tirea lui Giovanni. În ziua sfânt� i-a spus: ,,Scumpul 
meu � u, e mare aceast� zi pentru tine. Sunt convins� 
c� Dumnezeu �i-a luat în st�pânire su� etul. F�g�du-
ie�te-I acum c� vei face totul pentru a te p�stra bun 
pân� la sfâr�itul vie�ii. De aici înainte s� te împ�rt�-
�e�ti cât mai des, dar fugi ca de foc de sacrilegii. La 
Spovad� spune întotdeauna tot, � i ascult�tor, du-te 
bucuros la Catehism, dar fugi ca de cium� de cei care 
vorbesc lucruri urâte.’’

Când a trebuit s� se despart� de � ul ei, care pleca 
la �coala mult dorit�, pentru a putea s�-�i împlineasc� 
visul de a deveni preot, mama i-a facut o singur� reco-
mandare, atât de simpl�, de ocrotitoare: ,,Fiul meu, mai 
presus de toate, � i evlavios fa�� de Preacurata!’’

Peste ani ea, mama Margareta îi va spune: ,,De 
acum e�ti preot, � ul meu, �i celebrezi �i e�ti mai apro-
piat de Mântuitorul. Adu-�i aminte îns� c� a începe 
s� celebrezi Sfânta Liturghie înseamn� �i a începe s� 
suferi. Nu-�i vei da seama imediat, dar încetul cu înce-
tul vei vedea c� Mama ta �i-a spus adev�rul ...�tiu c� 
te vei ruga zilnic pentru mine, de voi �  vie, de voi �  
murit, �i-mi ajunge. Dar de aici înainte tu s� nu te mai 
gânde�ti decât la mântuirea su� etelor, iar grija mea s� 
nu mi-o mai duci!’’

Pentru concluzii, las locul medita�iei personale 
�i rug�ciunii de mul�umire pentru c� am fost h�rui�i 
� ecare cu o mam� care, în inima noastr�, î�i are l�ca-
�ul de s� n�enie.

Îmi iau r�mas bun aici ,cu promisiunea s� con-
tinu�m în num�rul viitor cu ceea ce tocmai am început 
cu acest ultim citat despre modelul care este preotul 
Don Bosco.

Preotul

Când te v�d în strana veche,
Preot blând din lege nou�,
Întinzându-�i spre noroade
Sfinte, bra�ele-amândou�,
Lacrimi dulci de mângâiere
Curg din ochii mei �iroaie
�i-naintea ta genunchii
Cu credin�� mi se-ndoaie;
C�ci pe fruntea ta senin�
Nimb de raze se încheag�
Iar Cristos apare-n tine.

Ce sunt miile de stele?
Ce-i ne��rmurita mare?
Ce e fi rea toat�-al�turi
De sublima ta chemare?
Ve�nicia n-o încape
Iadul nu �i-o poate frânge, 
C�ci e mo�tenirea Crucii,
Z�mislit�-n chin �i sânge.

Umbra mâinii miruite
�i puternicul cuvânt
Lumilor te d� lumin�,
Sare, tristului p�mânt.
�i cu foc în sufl et aprig,
Î�i mene�te cu t�rie
Domnul pururi mo�tenirea
�i paharul t�u s� fi e.

Pentru om ales cu mil�,
Tu îi e�ti mijlocitorul
�i prin tine se închin�
Împ�ra�ii �i poporul.
Umilitul lor omagiu
Îl aduci spre împ�care
Celui d�t�tor de via��
�i de binecuvântare. (...)

Pr. Ion GÂRLEANU
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În Europa a început ie�irea din recesiunea econo-
mic� dar nivelul de incertitudine r�mâne ridicat: sus�in 
o� ciali ai Comisiei Europene prezentând previziunile pe 
termen mediu pentru ��rile membre. Produsul Intern Brut 
la nivelul întregii Uniuni se va stabiliza la � nele anului 
în curs la cota -4%, iar in� a�ia la +4%. Comisarul euro-
pean pentru Afacerile Economice �i Monetare, Almunia, 
a a� rmat c� „situa�ia s-a ameliorat, dar o economie slab� 
va continua s� aib� de suferit în privin�a �omajului �i a 
� nan�elor publice”. Cu o prognoz� în sc�dere de 8-8,5% 
�i o rat� a �omajului în iulie de 6,3%, economia României 
va cunoa�te, potrivit exper�ilor FMI, o u�oar� cre�tere în 
2010, dar anali�tii sunt siguri de un lucru: exist� prea mul-
te incertitudini. 

Tehnic vorbind, actuala criz� economic�, totul a 
început cu un an în urm�, pe 12-14 septembrie, când colo-
sul � nanciar american Lehman Brothers intra în faliment, 
declan�ând o serie de pr�bu�iri în lan� �i închiderea a nu 
mai pu�in de 107 b�nci americane. Dar la o re� ec�ie mai 
profund�, adev�rata criz� a început din alt� parte. „Cri-
za se trage din folosire gre�it� a libert��ii, drept care este 
nevoie de un antidot etic pentru homo oeconomicus care 
este tentat s� caute numai avantaje”, spune cardinalul Di-
onigi Tettamanzi, arhiepiscop de Milano, într-un articol de 
luni din cotidianul italian La Stampa. „De la r�d�cin� a 
venit criza, numai de la r�d�cin� poate veni solu�ia just�”, 
a� rm� prelatul catolic, impulsionat s� scrie articolul doar 
de „responsabilitatea �i pasiunea de a �  în serviciul Evan-
gheliei �i al omului”.

La un an de la începutul actualei crize economice, 
card. Tettamanzi prive�te pentru o clip� mai înapoi, la 
criza din 1929. Ambele au în comun acela�i traseu, mar-
cat de trei etape: se trag dintr-o serie de crahuri, care la 
rândul lor se veri� c� dup� o perioad� de mare euforie pe 
pie�ele � nanciare, apoi, r�spândirea efectelor la econo-
miile din întreaga lume, în � ne, consecin�a unui num�r 
atât de mare de �omeri încât este amenin�at� subsisten�a 
îns��i a largi p�turi de popula�ie. �i cu acea ocazie, a fost 
energic� interven�ia Bisericii, care prin papa Pius al XI-
lea s-a exprimat în trei enciclice: Quadragesimo anno 
(1931), Nova impendet (1931) �i Charitate Christi com-
pulsi (1932). În aceasta din urm�, Pius al XI-lea a� rma: 
„Nici un responsabil din economia public�, nici o for�� 
organizatoare nu va putea s� ghideze condi�iile sociale 
spre o solu�ionare pa�nic� dac� mai întâi în îns��i do-
meniul economiei nu va învinge legea moral� bazat� pe 
Dumnezeu �i pe con�tiin��”.

În raport cu criza actual�, recenta enciclic� a pa-
pei Benedict al XVI-lea „Caritas in veritate”, propune din 
nou cu încredere �i curaj revenirea la etic�, factor absolut 
necesar, promi��tor �i fecund pentru o economie �i � nan�e 
capabile s� � e în serviciul omului �i „dezvoltarea uman� 
integral�”. E nevoie de o etic� ce nu se teme de valorile 
umane, adesea uitate sau respinse ideologic ca amenin�are 

�i negare a e� cien�ei economice, valori precum d�ruirea, 
încrederea reciproc�, gratuitatea, solidaritate sau fraterni-
tatea. Un citat elocvent, ca atâtea altele, din „Caritas in 
veritate”: „criza, scrie Sfântul P�rinte, ne oblig� s� pl�nu-
im din nou drumul nostru, s� ne stabilim noi reguli �i s� 
g�sim noi forme de angajare, s� punct�m spre experien-
�ele pozitive �i s� renun��m la cele negative. Criza devine 
astfel ocazie de discern�mânt �i de o nou� capacitate de a 
proiecta” (nr. 21). (...)

„Sunt convins, a� rm� card. Tettamanzi, criza se 
trage în cele din urm� din folosirea gre�it� a libert��ii: 
atunci când libertatea câtorva, apoi a multora, ajunge s� 
inventeze – complice � ind absen�a de reguli �i control – 
numai instrumente de îmbog��ire �i mecanisme economi-
ce tot mai alterate, atunci începe criza! E vorba de respon-
sabilitate în comportamentul individual dar �i de absen�a 
sau insu� cien�a unor reguli, legi �i controale institu�ionale 
e� cace. Numai etica îl pune pe om în condi�ia de a alege 
în direc�ia binelui, a binelui propriu �i al tuturor conside-
ra�i împreun�”.

Ie�irea din criz�, a�adar, nu poate �  a�teptat� numai 
de pe versantul tehnic, a� rm� arhiepiscopul de Milano, dar 
trebuie s� � e deschis� la întrebarea fundamental� cu privire 
la folosirea just� �i corect� a libert��ii, deci a dimensiunii 
etice. În acest sens, a continuat prelatul catolic, antidotul la 
homo oeconomicus, la homo consumans – la omul care ca-
ut� doar avantaje tot mai mari în detrimentul tuturor celor-
lal�i �i adesea chiar în detrimentul s�u – este omul capabil 
de iubire, de a �  solidar �i de a servi, este omul care �tie s� 
pun� pro� tul �i interesul la locul potrivit, la nivelul slujirii: 
pentru sine, pentru familie �i pentru to�i ceilal�i.

Problema este mai întâi de toate de ordin cultural: 
e necesar� o „conversie”, o schimbare – observ� cardi-
nalul în articolul s�u. „Dup� cum de mult� vreme spun 
c� „Nu exist� viitor f�r� solidaritate”, trebuie s� inves-
tim încredere �i curaj în sobrietate. Este o valoare uitat�, 
dac� nu chiar în�eleas� gre�it �i respins�. Este confun-
dat�, dac� nu cu propria zgârcenie, cu o via�� bazat� pe 
economii minu�ioase, pe renun�are la consum... În�eles 
în acest fel, mai mult decât un mod exemplar de ac�iune, 
acesta ar p�rea un comportament problematic dac� este 
aplicat în orice situa�ie. �i, dincolo de toate, limitat la 
sfera economic� a vie�ii”.

„Dar sobrietatea autentic� este cu totul altceva! 
Este un stil de via�� în ansamblu s�u: sobrietate în cuvinte, 
în modul de a se prezenta, în exerci�iul puterii, în tr�irea 
de � ecare zi. Sobrietatea nu are de a face doar cu bunuri-
le materiale, dar se refer� la o via�� ordonat�, echilibrat�, 
departe de orice form� de exces, dup� o m�sur� just�. O 
sobrietate în�eleas� astfel reprezint� calea regal� pentru 
solidaritate. Ea nu este un scop în sine, dar trebuie c�utat� 
pentru c� deschide noi spa�ii: în minte, în inim�, în via�� 
�i în casa noastr�”.

Criza economic� v�zut� de un om al Bisericii
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Despre preotul Valentin Coposu,  pe care bunul 
Dumnezeu ni l-a trimis nu se poate vorbi decât într-o 
�inut� foarte înalt�, cu admira�ie, emo�ie �i cu un pro-
fund respect. Valentin Coposu întruchipeaz� simbolul 
luptei de biruin�� �i stânc� neclintit� a românismului 
din Ardealul cotropit.

Note biogra� ce. Valentin Coposu este � ul preo-
tului Greco-Catolic, Grigore Coposu (1885-1909) din 
satul Cioara, jude�ul S�laj �i al preotesei Ludovica din 
satul Benesat, Maramura�. Valentin, unicul � u în fami-
lie, s-a n�scut la data de 1 noiembrie 1886 în localita-
tea Cioara, jude�ul S�laj, � ind botezat de c�tre preotul 
Grigoriu Sima impreun� cu so�ia Iuliana pe data de 17 
noiembrie1886. Copil�ria �i-a petrecut-o în satul s�u 
natal, unde face �i doi ani din scoala primar�. La insis-
ten�ele lui Ioan Ciocean �i a preotului Ioan Pop, urmea-
z� �coala în satul vecin, la Domnin, situat la 6-7 km. de 
satul natal unde îl are ca dasc�l pe Ipatie Teodoreanu 
care venise în Domnin tocmai din Deva, � ind foarte 
apreciat în S�laj. Elevul Valentin a locuit în gazd� la 
dasc�lul s�u care-i creaz� condi�ii pentru înv���tur�. 
Devotamentul s�u pentru scoal� îl face pe dasc�lul Ipa-
tie s� intervin� pe lâng� conducerea „Astra” de la Sibiu 
c�reia îi solicit� dou� burse �colare una pentru Valentin 
Coposu �i una pentru Ioan Pop, � ul preotului din Dom-
nin, pentru a-�i putea continua studiile gimnaziale �i  li-
ceale  din Baia Mare. Se decide s� urmeze facultatea de 
teologie, o începe la Budapesta, dar datorit� atitudini 
sale de româneasc� intransigen�� nu a putut s� o termi-
ne la Budapesta �i se transfer� la Academia Teologic� 
din Gherla. Este hirotonit preot în anul 1909, an în care 
este numit ca preot cooperator în frumoasa comun� ro-
mâneasc� Bobota, jude�ul S�laj, unde a slujit al�turi de 
protopopul Gavril Vaida (1827-1918), memorandist �i 
bunicul dinspre mam� a preotesei Aurelia Coposu. A 
slujit în localitatea Bobota pân� în anul 1940, an în care 
s-a cedat Ardealul �i pentru a-�i salva via�a a fost nevoit 
s� se refugieze împreun� cu familia peste grani�e stabi-
lindu-se la Co�lariu în jude�ul Alba unde numai dupa 
un an de zile a plecat la Domnul pe data de 28 iulie 
1941. S-a c�s�torit în anul 1909 cu Aurelia Ancean, � ca 
protopopului Iulian Ancean �i a preotesei Cornelia, �i 
nepoat� direct� dinspre mam� a protopopului din Bo-
bota Gavril Vaida de Glod-memorandist �i un înf�cl�rat 
patriot. Dumnezeu le-a binecuvântat c�s�toria cu harul 
S�u ceresc d�ruindu-le sase copii: Cornelia Veturia, 
Corneliu Valeriu, Mircea Viorel, Doina Viorica, Flavia 
Lucia �i Stelu�a Lucia

 Activitatea Parohial�. Cu  o înalt� cultur� �i cu 
o profund� preg�tire teologic�, pr. Valentin Coposu a 
urcat treptele ierarhice ale ale Bisericii. Este hirotonit 
în anul 1909, apoi în perioada 1929-1931 este numit 

Pr. dr. Valentin Coposu
(1885-1909)

protopop al Districtului �am�ud urmând ca în acela�i 
an s� � e numit protopot al Districtului Supur, unde va 
sluji pân� când, for�at de împrejur�ri se mut� cu familia 
la Co�lariu în 1940.  De pe pozi�ia acestor func�ii a 
coordonat, a vizitat �i a îndrumat zeci de parohii c�rora 
le-a acordat ajutoare spirituale �i materiale.

 În calitate de preot, propov�duitor al Evanghe-
liei lui Cristos, Valentin Coposu a manifestat o cucerni-
c� slujire, pe Atotputernicul Dumnezeu �i pe credincio-
�ii ce îi avea spre p�storire. În cei 33 de ani de preo�ie 
dintre care 32 în biserica din Bobota a avut o bogat�  
activitate preo�easc�. A celebrat peste 8500 de liturghii, 
a introdus în Bobota cultul Sf. Tereza, cultul preas� ntei 
inimi a lui Isus, cultul Sf. Iosif, cultul Sf. Anton, Calea 
Crucii, Rug�ciunea Rozarului, perelinaje la m�n�stiri, 
Reuniunea Marian�. În cadrul Reuniunii Mariene pr. 
Valentin îndeplinea func�ia de dirigent iar ca pre�edinte 
a fost preuteasa Aurelia Coposu. În calitate de adminis-
trator al parohiei Bobota, pr. Valentin a avut urmatoare-
le realiz�ri: în anul 1923 doteaz� turnul bisericii cu trei 
clopote noi deoarece clopotele vechi au fost ridicate �i 
duse de c�tre unguri, topite �i transformate în gloan�e 
pentru primul R�zboi Mondial. A f�cut repara�ii capita-
le la biseric� �i casa parohial�, a construit iconostasul, a 
realizat dou� amvonuri unul pentru preot �i unul pentru 
cor �i tineret. A dotat biserica cu strane iar pe data de 1 
septembrie 1929 biserica a fost s� n�it�.

 Activitatea didactic�. Având o proeminent� 
preg�tire intelectual�, pr. Valentin timp de 20 de ani 
(1920-1940) a indeplinit func�ia de director al �colilor 
confesionale din satele Bobota, Der�ida �i Zalnoc. A 
realizat construirea a trei localuri de �coli �i a trei lo-
cuin�e pentru dasc�li în satele Bobota, Der�ida �i Zal-

Pr. George CHI�

(continuare în pag. 19)
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„Na�terea ta Preacurat�, Maica Soarelui …” 
Cu aceste cuvinte începe o minunat� priceas-

n� închinat� Maicii Domnului �i tot ele desemneaz� 
esen�a marii s�rb�tori din � ecare an de la 8 septembrie 
“Na�terea Maicii Domnului”. 

Pentru Biserica noastr� din B�ile 1 Mai semni� -
ca�ia acestei s�rb�tori se distinge între s�rb�torile anu-
lui liturgic prin faptul c� este hramul acestei Biserici.

În � ecare an am s�rb�torit cum se cuvine �i dup� 
modestele noastre posibilit��i aceast� zi. Credem mai 
întâi de toate c� orice s�rb�toare cre�tineasc� este o s�r-
b�toare a su� etului, a inimii �i a con�tiin�ei de cre�tin. 

A�a a fost �i anul acesta. Preg�tirile pentru s�r-
b�toare au început din seara de duminic� 6 septembrie 
cu o Binecuvântare Euharistic� urmat� de Paraclisul 
Maicii Domnului. 

Sâmb�t� diminea�a, în ajunul s�rb�torii s-a ce-
lebrat o Sfânt� Liturghie iar seara am invocat ajuto-
rul Maicii Domnului prin rug�ciunea Rozarului �i a 
Paraclisului. 

Momentul culminant al s�rb�torii a fost Sfânta 
Liturghie celebrat� în ziua s�rb�torii de p�r. Paroh Pân-
cotan Vasile �i p�r. profesor Du�e C�lin. Aceast� Litur-
ghie s-a transmis direct pe “Postul de Radio Maria”. 

În cuvântul de înv���tur� rostit de p�r. paroh s-a 
scos în eviden�� minunata misiune a Maicii Domnului 
de a �  prin rug�ciunile ei înso�itoarea �i sus�in�toarea 
apostolilor la vestirea Evangheliei de-a lungul �i de-a 
latul P�mântului �i totodat� în cealalt� dimensiune, cea 
a spiritului uman, în con�tiin�ele �i su� etele oamenilor. 

Se �tie c� la hramul Bisericii noastre mai exist� 
o ad�ugire �i anume aceea de “Maica Domnului-Steaua 
Evangheliz�rii”. A�a cum Maica Domnului l-a înso�it 
pe sfântul apostol �i evanghelist Ioan în misiunea ce o 
primise �i astfel �i pe ceilal�i apostoli; a�a cum în dimi-
nea�a Rusaliilor, dup� primirea Spiritului Sfânt, aposto-
lii au ie�it plini de curaj la propov�duirea Evangheliei 
iar Preacurata Fecioar� i-a sus�inut cu rug�ciunile ei, 
tot la fel �i de atunci încoace �i azi �i-n viitor, credem 
c� vestirea Evangheliei nu se poate face temeinic f�r� 
participarea prin rug�ciune a S� ntei Fecioare. De aceea 
hramul Bisericii noastre poart� aceast� ad�ugire, ex-
primându-se astfel rolul activ, constant �i permanent al 
S� ntei Fecioare în Biserica Domnului Isus Cristos. 

La terminarea Liturghiei parohienii Bisericii 
noastre au fost bucuro�i s�-�i înconjure invita�ii ve-
ni�i din Oradea �i din alte localit��i cu considera�ie 
�i dragoste. Seara la Paraclis l-am avut ca oaspete drag 
inimilor noastre pe PSS Virgil, episcopul nostru care 
a r�spuns, ca-ntotdeauna cu pl�cere invita�iei noastre 
la asemenea evenimente. Cu aceast� ocazie a s� n�it o 
“R�stignire” a Domnului Isus Cristos, situat� la intra-
rea în localitatea B�ile 1 Mai, având înscris pe ea �i 
atestarea documentar� a 760 de ani a acestei localit��i, 

locul ales � ind chiar locul ini�ial al vetrei satului Haieu. 
Din acest moment localnicii �i trec�torii prin sta-

�iunea noastr�, veni�i la odihn� sau tratament, vor avea 
în cale acest semn al cre�tinismului, a�a cum îi st� bine 
oric�rei comunit��i, urmând astfel o minunat� tradi�ie 
conform c�reia, intrând într-o localitate se cuvine s� Îl 
salut�m pe Domnul nostru Isus Cristos, C�ruia I se în-
chin� cei ce tr�iesc pe aceste meleaguri. 

Mul�umim Postului Radio Maria pentru colabo-
rare; mul�umim domnului Pop Gheorghe care a “rupt” 
o mic� parte din curtea sa pentru amplasarea acestei 
“R�stigniri”; mul�umim parohienilor no�tri care au 
contribuit bucuro�i la o parte din cheltuielile ce s-au 
f�cut; mul�umim trec�torilor anonimi, care auzind ini-
�iativa aceasta au contribuit �i ei din pu�inul lor; mul�u-
mim PSS Virgil pentru prezen�a �i disponibilitatea Sa. 

L�udat s� � e Domnul nostru Isus Cristos �i Prea-
curata Sa Mam�, Sfânta Fecioar� Maria!

Pr. Vasile PÂNCOTAN
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Încep s� devin tot mai bogat în ceea ce 
nu-mi trebuie.

Inexprimabilul exprimat în limitele ne-
limitate ale unei limbi – iat� o posibil� de� -
ni�ie a poeziei.

Frumuse�ea este, uneori, calea cea mai 
fals� spre frumos.

Dac� fericirea este scopul vie�ii (cum 
se sus�ine înc� de la antici), ar trebui s� mai 
umbl�m pu�in la no�iunea de scop.

Din fericire, sîntem tot mai puternici 
prin dorin�e, nu prin concretiz�rile lor.

Singura uitare care merit� ceva pre�ui-
re e aceea de a uita c� exist�m.

Revoltate, ideile cer cuvintelor dreptul 
de autor.

Cei care se roag� trebuie mai mult s� 
dea, nu s� cear�.

Ura poate mobiliza mai mult decît iubi-
rea. În schimb, iubirea poate mobiliza �i ura.

A scrie poezie înseamn� a cînta la vioa-
ra diafan� a cuvintelor. 

Lini�tea se ob�ine, de obicei, cu o mare 
risip� de vorbe.

Cuvintele tr�iesc numai în vie�i de apoi.
Patria �i moartea te g�sesc oriunde ai � . 
Pentru a putea muri ai neaparat nevoie 

de cel pu�in o... via��.
Via�a ne scoate pu�in din eternitate. 

Moartea ne introduce la loc.
Detest în a�a de mare m�sur� înmor-

mînt�rile încît mi-am propus s� nu particip 
nici chiar la a mea.

Fericirea nu e decît „idealul imagina�i-
ei” impus realit��ii.

Libertatea s-a n�scut o dat� cu primul 
refuz... refuzat.

Filoso� a a gre�it f�cînd din adev�r 
o problem�. C�ci nu exist� adev�r, ci doar 
minciuni seduc�toare despre adev�r.

Uneori cî�tigurile aduc cele mai nea�-
teptate pierderi.

Un poem trebuie scris doar pîn� se 
scrie singur.

Unele prietenii nu fac decît s� degrade-
ze prietenia.

Plictisit de moarte, timpul a început s�-
�i despart� eternitatea în silabe.

Proza nu e decît o poezie orfan� de mam�.
(va urma)

Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI

Instalarea pr. Alexandru Fi� la Boc�a
Duminic�, 20 septembrie 2009, credincio�ii 

greco-catolici din Parohia Boc�a au tr�it un moment 
deosebit. Prin grija PSS Virgil Bercea, dup� aproape 
doi ani de activitate pastoral� în Boc�a, p�rintele Vasile 
Aciu a fost transferat la Zal�u, activitatea s� n�iei sale 
� ind continuat� de pr. Alexandru Fi�.

Noul paroh, instalat de p�rintele protopop Valer 
P�r�u, a fost a�teptat cu iubire cre�tineasc� de comuni-
tatea din Boc�a, dar mul�umirile pentru osteneala p�-
rintelui Vasile Aciu au fost deosebite.

În viitorul apropiat, noul paroh va locui la Boc�a, 
urmând �irul destoinicilor preo�i greco-catolici care au 
p�storit aici, în frunte cu cunoscutul � u al S�lajului, 
vicarul Alimpiu Barbolovici.

Pr. Valer P�R�U

Fondacio, o provocare pentru tineri
În perioada 12-16 august a.c. a avut loc a doua 

edi�ie a Forumului de var� Fondacio. Anul acesta Foru-
mul s-a �inut la Stâna de Vale, unde au participat 40 de 
tineri cu vârste cuprinse între 16-30 de ani, din Eparhia 
de Oradea �i Eparhia de Lugoj.

Programul acestui Forum a fost unul variat: mo-
mente spirituale cuprinzând Sfânta Liturghie �i Ado-
ra�ia dinaintea S�rb�torii Adormirii Maicii Domnului, 
conferin�e pe tema forumului „Ce m� preocup� pe 
mine ca tân�r, azi?”, momente recreative: jocuri, kara-
oke, atelier de dans �i atelier de expresivitate corporal�. 
În ziua de 13 august, împreun� cu cei de la Salvamont 
am fost pe munte, unde am putut face diferite „spor-
turi extreme”, precum tiroliana, rapel �i podul indian. 
A fost o zi plin� de entuziasm �i adrenalin�. Conferin-
�ele au fost �inute de Pr. R�zvan Opri�a, doamna Adela 
Opri�a �i doamna Ana Pop. Fiecare zi a avut farmecul 
ei! Important� a fost bucuria, entuziasmul �i voia bun� 
care s-au instalat înc� de pe drum.

Forumul de anul acesta a fost un adev�rat suc-
ces! A�tept�m cu ner�bdare urm�torul forum!

Ana-Maria BORHAN
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Dup� ce împ�ratul Constantin a acordat libertate 
Bisericii prin Edictul de la Milano în anul 313, mama sa, 
Sfânta Elena, a poruncit s� se fac� s�p�turi pe muntele 
Golgota pentru a c�uta Crucea pe care fusese r�stignit 
Isus. A� area acesteia a fost serbat� cu mare solemnitate 
la Ierusalim, unde episcopul ora�ului a în�l�at lemnul 
crucii pentru a �  v�zut de mul�imea de credincio�i, gest 
de la care provine �i numele s�rb�torii celebrat� în ziua 
de 14 septembrie: În�l�area S� ntei Cruci. 

Imediat dup� aceasta, în  ziua de 15 septembrie, 
pentru a celebra suferin�a Aceleia care a fost � del� lui 
Dumnezeu pân� la picioarele crucii, Biserica Catolic� a 
� xat o alt� s�rb�toare pe care a numit-o Sfânta Fecioar� 
Maria Îndurerat�. Ea î�i g�se�te fundamentul în scena 
proprie Evangheliei lui Ioan care o prezint� pe Maria la 
picioarele crucii. Textul o descrie astfel:

Lâng� crucea lui Isus, st�teau mama Lui �i sora ma-
mei Lui, Maria a lui Cleopa �i Maria Magdalena. A�adar, 
v�zând Isus c� st�tea acolo mama lui �i discipolul pe care îl 
iubea, i-a spus mamei: «Femeie, iat�-l pe � ul t�u !» Apoi, i-a 
spus discipolului: «Iat�-o, pe mama ta!» �i, din ceasul acela, 
discipolul a luat-o acas� la el (In 19,25-27).

Evanghelistul a notat cu � delitate �i ultimele 
momente petrecute de Isus pe cruce. La picioarele ei 
se a� a Maria, Mama Sa. Acel Fie de la Buna Vestire a 
adus-o prin credin��, de la Betleem la Golgota. Atunci 
a crezut c� Pruncul care se n��tea în iesle, între animale 
este Fiul lui Dumnezeu. Acum, Ea crede c� Cel care 
moare pe Cruce, r�stignit între doi tâlhari, este Fiul lui 
Dumnezeu �i Mântuitorul lumii. Prin credin�� Maria 
este des�vâr�it unit� cu Cristos în nimicirea de sine. 

Figura Mariei la picioarele crucii este aceea de 
Îndurerat�, de Mam� a durerilor. Ea este aproape de 
Fiul R�stignit, agonizant, care prin testament o con-
stituie “Mama” tuturor ucenicilor s�i reprezenta�i prin 
Ioan, ucenicul iubit, prezent la tragedia Calvarului. Din 
în�l�imea crucii, Isus o “vede” pe Mama Sa �i îl “vede” 
pe Ucenicul S�u! El reveleaz� Mariei maternitatea ei 
spiritual� fa�� de to�i oamenii: „Iat�-l, pe � ul t�u!”. În 
acela�i timp, îi cere ucenicului o atitudine � lial� fa�� de 
Maria “Iat�-o pe mama ta!” 

Episodul care o prezint� pe Maria la picioarele 
crucii este unul dintre cele mai semni� cative care se re-
fer� la inserarea ei în misterul lui Cristos �i al Bisericii, 
adic� în opera de r�scump�rare a su� etelor. „Femeia” 
de pe muntele Calvar, prin misiunea de colaboratoare 
cu R�scump�r�torul r�stignit, este constituit� Mama 
Noului Popor al lui Dumnezeu. În durerile crucii, 
Mama Fiului lui Dumnezeu devine �i Mama spiritual� 
a celor care cred în El, Mama Corpului Mistic al Fiului 
s�u, Mama Bisericii.

Misterul particip�rii S� ntei Fecioare la patima 
�i moartea Fiului S�u este probabil evenimentul evan-
ghelic care a g�sit cea mai intens� �i vast� rezonan��, 
mai ales în pietatea popular�, dar �i în Liturgia Bisericii 
cre�tine, � e de rit latin, � e de rit bizantin.

Prezen�a Mariei la picioarele crucii, a�a cum 
apare în Evanghelia lui Ioan, a fost transpus� în poezie 
�i cânt, pentru început de Sfântul Efrem Sirul. În opera 
sa, El acord� un loc deosebit Mamei lui Isus, fa�� de 
care manifest� o devo�iune special�, � ind atras în mod 
irezistibil de persoana �i virtu�ile ei. A� rmând c� Ea 
este � in�a cea mai sublim� dup� Isus, Sfântul Efrem 
cânt� credin�a Mariei în dumnezeirea Fiului S�u, de la 
leag�n pân� la Calvar, la Crucea, moartea �i învierea 
lui. Este primul autor care crede c� Isus, a�a cum a f�-
cut-o pe mama sa p�rta�� suferin�elor sale, mai mult 
decât pe oricare alt� creatur�, tot astfel a f�cut-o pe Ea, 
înaintea tuturor, p�rta�� bucuriei învierii.

Aceast� tem� a fost dezvoltat� ulterior de c�tre 
P�rin�ii �i imnogra� i Bisericii, în mod special de Ro-
man Melodul considerat cel mai mare poet din Biseri-
ca greac�. La lumina lui Cristos, el venereaz� misterul 

Cu Maria, la picioarele Crucii …
Sr. Ligia MAN - CIN
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maternit��ii divine a Mariei, dar cu o deosebit� m�ies-
trie, se opre�te �i asupra tr�s�turilor umane ale Mariei 
ca Mam� a lui Dumnezeu. Sentimentele Mariei a� ate la 
picioarele crucii, Roman le transpune într-un imn cele-
bru folosit de Biserica bizantin� în celebr�rile din S�p-
t�mâna Mare, imn ce se dezvolt� sub forma unui dialog 
dintre Mam� �i Fiu, în momentul cel mai dramatic al 
istoriei mântuirii.  

Maria este prezentat� ca � ind Mielu�eaua curat� 
�i nevinovat� care trebuie s� asiste la sacri� ciul Celui 
N�scut din Ea. Îl urmeaz� pe Mielul lui Dumnezeu, co-
ple�it de greutatea p�catelor oamenilor dar nu poate în-
�elege drama unui astfel de moment tocmai la doar câ-
teva zile de la intrarea triumfal� a lui Isus în Ierusalim:

  
„Mielu�eaua Maria, v�zându-�i Fiul dus la junghie-

re, îl urma zdrobit� de suferin��, împreun� cu alte femei �i 
striga: O, Fiule, unde mergi? …. Spre o moarte nedreapt� te 
îndrep�i �i nici unul nu împarte cu tine suferin�a ta!  

În imnul lui Roman Melodul, Fiul iubit se în-
dreapt� îns� spre Mama sa �i îi explic� motivul acestor 
suferin�e ca � ind necesare pentru r�scump�rarea ome-
nirii din sclavia p�catului. O invit� s� accepte cu re-
semnare jertfa sa care este un mare mister de mântuire:

De ce plângi Mam�? Nu trebuie eu s� p�timesc? Nu 
trebuie s� merg înaintea mor�ii? Cum a� putea altfel s�-l 
mântuiesc pe Adam? (…) lini�te�te-te” o, Mam�! Prime�te �i 
tu suferin�a. �ie nu �i se potrivesc lacrimile, din momentul în 
care ai fost numit� „plin� de har”. 

Orientul cre�tin nu a instituit o s�rb�toare special� 
închinat� Mariei Îndurerate, dar Liturgia bizantin� cânt� 
suferin�a Mariei la picioarele crucii ca martor� la agonia 
Fiului s�u, pe tot parcursul anului liturgic. Este deosebit 
de semni� cativ troparul care se cânt� la ora a XI-a. Fiul 
Mariei, Preot �i Victim� înf�ptuie�te pe altarul crucii 
mântuirea lumii, prin care durerea acesteia se schimb� 
în bucurie „luând r�scump�rare”. Maria, ca Mam� �i Îm-
preun�-R�scump�r�toare, î�i une�te suferin�a matern� cu 
aceea a r�stignirii Fiului, prin „inima ce arde”:

Pe Mielu�elul �i P�storul �i Mântuitorul lumii pe cruce 
v�zându-l, Ceea ce l-a n�scut a zis l�crimând: Lumea se bucu-
r� luând r�scump�rare, iar inima mea arde v�zând r�stignirea 
ta, care pentru to�i o suferi, Fiule �i Dumnezeule al meu.

În Liturgia bizantin� colaborarea Mariei la opera 
de r�scump�rare a su� etelor s�vâr�it� de Fiul S�u este 
pus� în eviden�� într-o multitudine de tropare �i imnuri, 
dar ea apare în mod cu totul deosebit în textele cântate 
în S�pt�mâna Mare �i, mai ales, în Vinerea �i Sâmb�ta 
Sfânt�. Liturgia contureaz� � gura Mamei zdrobit� de 
suferin��, cu inima str�puns� de „sabia durerii”, cople-
�it� de triste�e în fa�a nerecuno�tin�ei �i a cruzimii de 

care are parte Fiul s�u. În acela�i timp, evocarea sufe-
rin�ei materne nu este separat� de cereri de mijlocire 
în favoarea celor credincio�i, precum cânt� al treilea 
tropar din prohod: „O, Fecioar�, f� vrednici pe robii t�i 
s� vad� învierea Fiului T�u! 

În Orientul cre�tin, suferin�a Mariei la picioarele 
crucii este „vizualizat�” �i într-o multitudine de icoane 
mariane. Între cele referitoare la momentele legate de 
patima Fiului s�u, Sfânta Fecioar� apare într-o icoan� 
foarte r�spândit� cunoscut� sub denumirea de „Maica 
Domnului a Patimii” ce dateaz� de prin secolul al XIV-
lea. Maria este reprezentat� în bust, cu Pruncul în bra�e. 
Privirea acestuia este îndreptat� spre partea superioar� 
a icoanei, unde un înger prezint� instrumentele p�timi-
rii. El poart� în mân� crucea �i câteva piroane. În partea 
opus�, un alt înger poart� lancea �i trestia cu burete-
le. V�zându-le, Pruncul pare însp�imântat �i cuprinde 
cu mânu�ele mâna stâng� a Mamei sale, c�utând parc� 
refugiu la pieptul ei. Maica Domnului are capul u�or 
înclinat �i o privire ce exprim� o resemnare dureroas�. 

Reprezent�rile Patimilor lui Isus sunt ilustrate cu 
multe detalii în toate edi� ciile de cult ale R�s�ritului 
cre�tin. Între acestea, scenele R�stignirii ocup� un loc 
deosebit. Ele variaz� îns� în func�ie de perioada �i locul 
în care au fost realizate, precum �i de mentalitatea ico-
nografului �i de sursa lui de inspira�ie. Astfel, de exem-
plu, Sfântul Ioan Gur� de Aur, vorbind despre drumul 
Calvarului spunea: „Isus î�i duce crucea asemenea unui 
trofeu împotriva tiraniei mor�ii. Întocmai ca cei care au 
învins în b�t�lii, El purta pe umeri simbolul izbânzii”. 
Iat� de ce în multe reprezent�ri bizantine, chiar dac� 
apar elemente ce dau o not� brutal� imaginii, precum 
coroana de spini sau o frânghie în jurul gâtului lui Isus, 
acesta p��e�te spre Golgota liber, gânditor, neînfricat, 
�i chiar respectat de du�manii care abia îndr�znesc s�-l 
ating�. Fa�� de reprezent�rile din arta occidental� care 
dore�te s� pun� în eviden�� tot noianul de suferin�e tru-
pe�ti �i su� ete�ti de care a fost cople�it Isus pe cruce, 
în scena R�stignirii, iconograful bizantin nu a c�utat 
s� transmit� emo�ia nespus� a p�timirii trupe�ti, ci mai 
degrab� semni� ca�ia teologic� a jertfei lui Cristos de-
s�vâr�it� prin moartea sa pe cruce. Lipsesc contrac�iile 
spasmodice ale fe�ei, ale gurii �i înnegurarea ochilor 
celui agonizant. Chipul lui Isus exprim� suferin�� �i 
durere, dar în acela�i timp, blânde�e �i iertare. Plin de 
senin�tate, Împ�ratul doarme cu bra�ele deschise larg, 
ca semn de ofrand� �i primire: via�a a adormit, a�a cum 
se exprim� Liturgia bizantin� la Laudele din Sâmb�ta 
Mare. Nu apar pe trupul lui Isus nici chiar r�nile din 
timpul patimilor care s�-i confere aspectul cadaveric. 
Mai mult decât suferin�a trupeasc� a lui Cristos, icoana 
bizantin� a r�stignirii urm�re�te s� arate biruin�a sa asu-
pra iadului �i a mor�ii. De aceea, suferin�a lui Cristos pe 
cruce este deja trans� gurat�. Cu trupul s�u curbat spre 
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dreapta, capul plecat �i ochii închi�i, cu fa�a întoars� spre 
Maria, Cristos transcende Crucea: pare mai degrab� c� o 
poart� decât c� este �intuit pe ea. 

 În partea dreapt� a scenei, la picioarele crucii, 
apare Maica Domnului. Prad� unei dureri imense, ea 
st� dreapt� �i nu las� loc revoltei, ci se al�tur� iubirii 
Bunului P�stor ce moare pentru oile sale. În unele re-
prezent�ri, Maria î�i apropie de obraz mâinile acoperite 
de mantie pentru a în�bu�i un suspin adânc sau pentru 
a-�i ascunde lacrimile. În altele, Maria î�i a�eaz� mâna 
stâng� pe piept �i pare a se înclina u�or spre cruce. Î�i 
aduce aminte de cuvintele Fiului ei �i este p�truns� de 
taina mor�ii. 

Scenele ce completeaz� r�stignirea lui Isus sunt 
cele de la coborârea de pe cruce, punerea în mormânt 
�i plângerea Domnului. Inspirate din S� ntele Evanghelii 
�i din textele apocrife, icoanele coborârii lui Isus de pe 
cruce �i a plângerii Domnului, sunt realizate în diferite 
variante. În unele, trupul lui Isus luat de pe cruce de Iosif 
din Arimatea, este culcat pe p�mânt, la picioarele crucii, 
iar Maria, întins� asupra lui, î�i apropie obrazul de cel al 
� ului, udându-l cu lacrimi � erbin�i. În altele, în timp ce 
Iosif sau Ioan ia în bra�e trupul mort al lui Isus, Maria 
îi ajut� cu mâinile ei. Prime�te în bra�e trupul lui Isus 
dup� ce mâinile sale au fost desprinse de pe cruce, îi ia 
capul �i îl sprijine�te de obrazul sau de pieptul ei. La 
spatele Mariei sunt alte personaje care îl plâng pe Isus 
�i îl jelesc. Plângerea Domnului este inspirat� de proto-
evanghelia lui Nicodim, în care Maria, amintindu-�i de 
profe�ia b�trânului Simeon spune: „Cum s� nu te jelesc 
� ul meu? Iat� ce mi-a prorocit dreptul Simeon (…) iat� 
sabia care îmi str�punge acum su� etul. Lacrimile, dulce-
le meu � u, cine mi le va �terge?” Plângerea Domnului în 
diferitele ei variante, se reg�se�te în cunoscutele epitafe 
ce nu lipsesc din Biserica R�s�ritului �i care sunt purtate 
în procesiune în Vinerea Mare. Este a�ezat pe un catafalc 
iar preo�ii �i credincio�ii cu lumân�ri aprinse, cânt� în 
jurul lui prohodul Domnului.

A�a cum toate celebr�rile liturgice sunt orientate 
deja spre lumina Învierii, tot astfel Maria, Maica Dom-
nului �i, odat� cu ea, iconogra� a bizantin� ce ilustreaz� 
Patima Mântuitorului, nu se opre�te la u�a mormântului 
�i la triste�ea personajelor, ci la m�rirea lui Dumnezeu. 
Biserica �tie c� Jertfa lui Cristos pe cruce este r�scump�-
r�toare, iar moartea Lui spre Înviere, a�a cum îi va cânta 
în zorile-nvierii: Cristos a înviat din mor�i cu moartea pe 
moarte c�lcând… R�stignirea �i moartea lui Isus pe cru-
ce nu a însemnat un e�ec, ci triumful s�u asupra mor�ii!  

Pentru colaborarea Mariei la opera de r�scum-
p�rare a su� etelor, pe lâng� titluri consacrate, precum 
Maic� sau N�sc�toare de Dumnezeu, Fecioar�, Dum-
nezeiasc� Mireas�, pe drept cuvânt, Biserica o invo-
c� cu termeni precum: Ap�r�toare Doamn�, Maica 
Vie�ii, Maica Luminii, Împ�r�teas� Maic�, St�pân� �i 
Doamna lumii.

(urmare din pag. 13) Nu-�i cer...
Nu-�i cer Isuse o cas� grandioas�, în care 

m-a� sim�i stingher�, �i n-a� �ti unde s� Te g�sesc, 
ci I�i cer s� m� prime�ti cât mai des în casa Ta, unde 
m� voi sim�i cu atât mai fericit� cu cât se a� � adu-
na�i mai mul�i fra�i în numele T�u.

Nu-�i cer Isuse o comoar�, care mi-ar aduce 
nelini�te, ne�tiind ce s� fac cu ea si unde s� o �in, în 
schimb î�i cer s� m� aju�i s�-mi strâng comori în cer.

Nu-�i cer Isuse s� am zilnic cele mai bune bu-
cate pe mas�, ci I�i cer s� m� ajuti s� m� rog �i s� 
postesc cât mai des, ca s� pot primi cu umilin�� hra-
na pentru su� et.

 Nu-�i cer Isuse, boga�ii care mi-ar da b�taie 
de cap si m-ar îndep�rta de Tine,ci-Ti cer cât mai 
multe bog��ii spirituale.

Nu-�i cer Isuse o via�� tumultoas�, care m-ar 
obosi, ci doresc s�-mi g�sesc lini�tea în t�cerea Ta.

Nu-�i cer Isuse, o cale pres�rat� doar cu roze, 
c�ci nu m-a� asem�na deloc cu Tine, care ai suferit 
pentru noi.

Nu-�i cer Isuse s� c�l�toresc prin toate col-
�urile lumii, ci-�i cer s� umblu zilnic în prezen�a Ta.

Nu-�i cer Isuse, s� mi se aduc� onoruri, ci-�i 
cer s� m� la�i sa m� prostern la picioarele Tale, spre 
a-�i aduce laud� si mul�umire.

Nu-�i cer Isuse nimic din ceea ce m-ar face 
s� Te pierd, ci I�i cer tot ce m-ar ajuta s� Te câ�tig.

Silvia  PANTI�
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Duminic�, 30 august 2009, într-un cadru festiv, 
P�rintele Gheorghe �urca�, protopop al �imleului �i 
Vicar foraneu al Silvaniei �i-a luat r�mas bun de la eno-
ria�ii s�i, retr�gându-se de la aceast� dat� din func�ia 
de protopop. 

Dup� Sfânta Liturghie celebrat� împreun� cu un 
sobor de preo�i în prezen�a autorit��ilor locale �i na�i-
onale (� ind prezent domnul deputat Lucian Bode, pri-
marul ora�ului domnul Septimiu �urca�, viceprimarul 
�i consilieri locali) �i a numero�ilor credincio�i, p�rin-
tele �urca�, printr-un discurs emo�ionant, a mul�umit 
tuturor celor care l-au sprijinit în activitatea pastoral�; 
de asemenea a f�cut o „dare de seam�” a celor realizate 
în �imleu-Silvaniei în timpul p�storii sale atât ca pa-
roh cât �i ca protopop. Au urmat discursurile domnilor 
Septimiu �urca�, Lucian Bode, dr. Liviu Gârbea, prof. 
Florica Pop, pr. Cristian Sab�u, pr. Mircea Ardelean, 
pr. Nicolae Bodea, iar in � nal corul „Te Laudamus” a 
interpretat trei cântece în cinstea celui s�rb�torit. 

Trebuie s� îi mul�umim lui Dumnezeu pentru 
multe lucruri: pentru via�a pe care ne-a d�ruit-o, pen-
tru familia pe care o avem, pentru cariera profesional�, 
pentru s�n�tate, pentru dragostea pe care o manifest� 
fa�� de noi, pentru �ansa pe care ne-a dat-o de a-L cu-
noa�te, dar �i pentru persoanele pe care le întâlnim �i 
care ne-au marcat via�a într-un fel sau altul. În via�� 
întâlnim persoane trimise de Dumnezeu special s� ne 
schimbe drumul sau s� � e sf�tuitorul, reazemul atunci 
când drumul este greu �i anevoios. Aceste persoane 
providen�iale sunt modele care îl au la rândul lor ca 
model pe modelul suprem Cristos: „A�a s� lumineze 
lumina voastr� în fa�a oamenilor, ca ei s� vad� faptele 
voastre bune, �i s� m�reasc� pe Tat�l vostru care este în 
ceruri”. Ei au în�eles c� dorin�a puternic� de ai schimba 
pe ceilal�i trebuie pl�tit� cu un mare pre�, pre�ul exem-
plului personal; exist� un proverb „dac� nu g�se�ti ni-
c�ieri un prieten adev�rat, � i tu unul pentru al�ii”. 

O astfel de persoan� trimis� de Dumnezeu ca s� 
schimbe via�a multora este �i p�rintele Gheorghe �ur-
ca�. De-a lungul celor peste 30 de ani de preo�ie, p�-
rintele a întâlnit multe persoane, care ast�zi spun „Deo 
gratias” – mul�umesc lui Dumnezeu c� ast�zi datorit� 
lui am familia întreag�, iar copiii îmi încânt� su� etul, 
pentru c� la rândul meu pot �  �i eu model pentru al�ii, 
pentru c� datorit� lui am devenit o persoan� onest� �i 
respectat�. Multe persoane �i-au g�sit �elul în via�� dup� 
ce s-au sf�tuit cu p�rintele, care era disponibil oricând 
s� dea un sfat celor care îl cereau. A�a s-a întâmplat �i 
cu tinerii care, în anii ’90 �i dup� aceea erau îndruma�i 
s� se apropie mai mult de Dumnezeu �i s� îmbrace hai-
na preo�iei. „C�uta�i mai întâi împ�r��ia lui Dumnezeu 
�i dreptatea Lui �i toate celelalte vi se vor ad�uga vou�” 

era fraza pe care p�rintele �urca� o repeta noilor preo�i 
veni�i �i instala�i în parohii din protopopiatul �imleu-
Silvaniei. Mul�i preo�i au crescut la umbra p�rintelui, 
având în el modelul preotului, care î�i duce misiunea 
pân� la cap�t indiferent de vicisitudinile vremii în care 
tr�ie�te. E foarte simplu sa deosebe�ti un preot înn�scut 
de un preot „de ocazie”. Preo�ii pe care i-a condus cu 
în�elepciune �i tact, în timpul celor 20 de ani în care a 
fost protopop �i mai târziu Vicar al Silvaniei, au sim�it 
mereu c�ldura �i blânde�ea unui adev�rat p�rinte. Chiar 
�i criticile adresate uneori, erau pornite din iubire �i din 
dorin�a sincer� de a devenii mai buni �i mai zelo�i slu-
jitori ai lui Cristos. 

Ast�zi, când p�rintele Gheorghe �urca� se re-
trage din func�ia de protopop, preo�ii din Vicariatul 
Silvaniei, se cuvine s� spun� �i ei „Deo gratias” – s� 
mul�umeasc� lui Dumnezeu pentru c� au avut �ansa 
s�-l întâlneasc�, s�-l aib� ca mentor, coordonator, în-
drum�tor �i bun p�rinte. 

P�rinte, v� mul�umim pentru c� ne-a�i netezit 
drumul �i ast�zi avem parohii pe care trebuie doar s� 
le între�inem �i s� le dezvolt�m. V� mul�umim pentru 
toate Liturghiile celebrate în aer liber, în locuri impro-
vizate, sub amenin�are, în ploaie �i în frig. V� mul�u-
mim pentru toate manifest�rile spirituale sau culturale 
la care a�i participat �i unde a�i ridicat blazonul Bise-
ricii noastre f�când-o mai cunoscut� �i mai iubit�. V� 
mul�umim pentru timpul petrecut cu autorit��ile statu-
lui pentru a ob�ine drepturile Bisericii. Pentru toate cele 
pe care le-a�i f�cut �i pentru cele pe care cu siguran�� le 
ve�i face pentru Sfânta noastr� Biseric�, V� mul�umim. 

„Lupta cea bun� am luptat…, credin�a am p�zit” 
(2 Tim. 4,7), ar dori s� spun� cu Sfântul Pavel, dar noi 
�tim c� „lupta” nu s-a terminat �i a�a cum îl cunoa�tem 
nu va renun�a pân� „c�l�toria nu va sfâr�i”. 

Pr. Cristian BORZ

P�rintele Gheorghe �urca� s-a retras…
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În Aula Magna a Facult��ii de Teologie Greco-
Catolic� din Oradea, a avut loc în data de 27 august 
2009, întâlnirea responsabililor cu înv���mântul din 
cadrul cultelor recunoscute de stat. Cu acest prilej, au 
participat reprezentan�i ai Bisericii romano-catolice de 
limb� român� �i maghiar�, greco-catolici, reforma�i, 
unitarieni, penticostali, adventi�ti de ziua a �aptea �i 
bapti�ti. La aceast� sesiune de lucru a participat �i PSS 
Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea. 

Ierarhul a mul�umit participan�ilor pentru bun�-
voin�a de a �  prezen�i la aceast� întâlnire, dup� care a 
men�ionat, în cuvântul s�u, c� trebuie depuse eforturi 
pentru a se �ine cont de punctul de vedere al cultelor în 
elaborarea legilor educa�iei. �i anul trecut a fost orga-
nizat� o întâlnire similar� la Oradea, în aceea�i loca�ie, 
în urma c�reia a fost elaborat un material, care a fost 
trimis atunci Ministerului Educa�iei �i Cercet�rii. 

Scopul întâlnirii din acest an a fost elaborarea 
unor propuneri comune, care s� � e asumate de toate cul-
tele �i înaintate apoi Ministerului Educa�iei, Cercet�rii �i 
Inov�rii, pentru a �  introduse în Codul Educa�iei. 

Cultele sunt interesate, în special, de înv���mântul 
confesional �i de predarea religiei în �coli. În cadrul sesi-
unii de lucru de ieri, a fost elaborat un document, care va 

Cultele minoritare au analizat proiectele legilor educa�iei

�  semnat de �e� i cultelor �i trimis Ministerului Educa�i-
ei. Documentul con�ine o serie de propuneri de principiu 
care trebuie s� se reg�seasc� în cadrul legilor educa�iei �i 
care vor contribui la dezvoltarea înv���mântului confesi-
onal �i la o mai bun� predare a religiei în �coli. 

Evenimentul a fost organizat de c�tre Comisia Si-
nodal� pentru Educa�ie Catolic�, din cadrul Sinodului Bi-
sericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, Oradea. 

Biroul de pres�

Biserica greco-catolic� din comuna Sititelec, cu 
hramul ,,Sfântul Nicolae”, a avut pl�cerea de a inau-
gura,  Duminic�, 13. 09.2009, o grot� dedicat� S� ntei 
Fecioare Maria, ce a fost construit� de c�tre curatorul 
bisericii Târb Silviu, împreun� cu familia �i cu apor-
tul altor credincio�i. Ideea construirii a venit din partea 
acestei familii, iar ea fost imediat sus�inut� de p�rintele 
paroh al bisericii Pr.Torjoc Romulus.   

Lucr�rile, la aceast� grot�, a durat aproximativ o 
lun�, lucrându-se în � ecare s�pt�mân�, pu�in câte pu-
�in. Finis�rile grotei au ajuns spre � nal, iar încununarea 
grotei o va face  statuia  Fecioarei Maria înalt� de 1/20 
cm, adus� din Polonia ce va �  pus� în interiorul grotei, 
unde to�i credincio�ii vor �  invita�i s� se roage Mariei. 
Treisprezece fete îmbr�cate în alb cu tranda� ri în mân�, 
albul semni� când puritatea �i bucuria evenimentului. 

La s� n�irea grotei au fost invita�i reprezentan�ii 
celorlalte culte a� ate în sat cât �i membrii acestora, dar 
�i credincio�ii bisericii greco-catolice din satele înveci-
nate cât �i din Oradea. 

Dup� sfânta Liturghie, grota a fost s� n�it� de 
c�tre preotul paroh al bisericii, împreun� cu Pr. Ionu� 
Oprea, din parohia Petrani, în compania credincio�ilor 
invita�i, la un eveniment plin de bucurie �i mul�umire 
adus� S� ntei Fecioare Maria, mama �i ocrotitoarea tu-
turor cre�tinilor. Lectorul Torjoc Bogdan, împreun� cu 
corul marianelor al bisericii, au animat acest eveniment 
cu cânt�ri mariane.

Bogdan TORJOC

S� n�irea grotei
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Dup� � nalizarea lucr�rilor de reabilitare a bi-
sericii din Sarc�u, jude�ul Bihor, duminic�, 13 sep-
tembrie 2009, a sosit momentul s� n�irii acesteia. 
Preas� n�itul Virgil Bercea a fost întâmpinat în loca-
litate de c�tre autorit��ile locale în frunte cu primarul 
comunei Sîrbi, precum �i de un grup de copii care 
i-au d�ruit � ori. Al�turi de Preas� n�ia Sa au partici-
pat la aceast� s� n�ire pr. protopop de Marghita Zorel 
Micl�u� �i preo�i din acela�i protopopiat. De aseme-
nea au participat numero�i credincio�i din localitate, 
dar �i din alte localit��i învecinate. 

În cuvântul s�u de înv���tur�, referindu-se la 
Evanghelia zilei, Preas� n�itul Virgil a spus: “Dum-
nezeu a dorit ca în �ara Sfânt� s� ajung� nu oameni 
care au fost sclavi, ci o alt� genera�ie, de oameni li-
beri. Sclavia este una a p�catului. Noi suntem noul 
popor al lui Dumnezeu. Domnul ne dore�te liberi. 
Când intr�m în casa Domnului trebuie s� intr�m li-
beri de orice p�cat. Este mare lucru ca atunci când 
intr�m în biseric� s� ne consider�m � i ai acesteia”. 
Referindu-se la s� n�irea l�ca�ului de cult, Preas� n�ia 
sa a continuat: “M� bucur c� biserica a fost înfru-
muse�at�. Bunul Dumnezeu s� v� r�spl�teasc� însutit 
pentru ceea ce a�i f�cut”. 

La rândul s�u, pr. paroh Gabriel �cuta a mul�u-
mit Bunului Dumnezeu �i tuturor celor care au con-
tribuit la � nalizarea lucr�rilor, spunând: “Dac� ar �  
s� sintetiz�m ceea ce se întâmpl� acum, dou� cuvinte 
descriu totul: emo�ie �i bucurie”. La � nalul S� ntei 
Liturghii Preas� n�itul Virgil a acordat pr. Gabriel 
�cuta crucea eparhial� pentru meritele deosebite pe 
care le-a avut în dezvoltarea comunit��ii greco-cato-

S� n�irea bisericii din Sarc�u

lice din Sarc�u �i mai ales pentru implicarea în repa-
rarea l�ca�ului de cult. 

Prima biserica din Sarc�u a fost construit� din 
p�mânt �i acoperit� cu �indril� în anul 1828. Actualul 
l�ca� de cult a fost construit în perioada 1933-1938 
de c�tre pr. Gheorghe Micl�u�. Lucr�rile de reabili-
tare au constat în tencuirea exterioar� �i interioar�, 
repararea acoperi�ului, precum �i schimbarea ico-
nostasului. Localitatea Sarc�u este renumit� pentru 
a�a-numita “proclama�ie de la Sarc�u” a preotului �i 
revolu�ionarului greco-catolic Ioan Munteanu, care 
a participat activ la revolu�ia de la 1848. De altfel, 
anul trecut s-au împlinit 200 de ani de la na�terea 
preotului Ioan Munteanu, prilej cu care a fost orga-
nizat un simpozion. La � nalul slujbei participan�ii au 
fost invita�i la o mic� agap� fr��easc�. 

Biroul de pres� 

Duminic�, 13 septembrie 2009, credincio�ii 
români din Ostiglia �i din împrejurimi au s�rb�torit 
„Na�terea Maicii Domnului”, hram al comunit��ii, 
care este s�rb�torit în prima duminic� dup� praznic.

Parohia Român� Unit� cu Roma, Greco-Ca-
tolic�, este o parohie tân�r�, în formare, care propo-
v�duie�te cuvântul lui Dumnezeu tuturor, încercând 
s�-i uneasc� pe români ca o comunitate p�mânteas-
c� �i cereasc�.

Sfânta Liturghie a început la ora 11:00 în ca-
pela parohial� din Ostiglia; a participat un num�r 
semnificativ de credincio�i. Am avut �i deosebita 
pl�cere de a avea în mijlocul nostru ca invita�i pe 
p�rintele Dan Todea din Imola - preot misionar, �i 
pe doamna Alina, reprezentant al românilor în pri-
m�ria din Ostiglia.

Cuvântul de înv���tur� a scos în eviden�� 
dou� aspecte: semnifica�ia crucii �i credin�a în Isus 
Cristos. Dup� terminarea sfintei liturghii s-a bine-

Hramul comunit��ii române�ti din Ostiglia, Italia

cuvântat biroul parohial �i o capel� de rug�ciune �i 
catehez�. La sfâr�itul binecuvânt�rii s-a organizat o 
agap� cre�tin� tradi�ional�.

Pr. Andrei MESE�AN
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noc. A încadrat cele trei �coli cu dasc�li bine preg�ti�i, 
pe care i-a salarizat din bugetul bisericii. Pe propria 
cheltuial� a trimis la scoli înalte patru copii s�raci 
�i orfani de tat�, mor�i pe câmpul de lupt� în primul 
R�zboi Mondial. Ca dasc�l pr. Valentin, cu dragoste 
�i pasiune, a trudit �i a depus mult su� et pentru pro-
gresul înv���mântului românesc, din aceast� localitate. 
Pr. Valentin Coposu-un mare român �i un bun patriot. 
Pr. Valentin Coposu a desf��urat o activitate patriotic� 
incomensurabil�, su� et din su� etul neamului s�u, pr. 
Valentin a reu�it s� � e un port-drapel al românismului 
din Ardealul înrobit. Înc� din 1906, la vârsta de 20 ani, 
când are loc o campanie electoral� maghiar�, îl sus�ine 
�i lupt� pentru alegerea lui Gheoghe Pop de B�se�ti.  
În 1908 devine un ��r�nist înfocat �i activ al Partidu-
lui National din Transilvania, partid în care activa �i 
tat�l s�u. În 1910 devine membru al Astrei, iar în 1911 
este ales membru al Societ��ii Pentru Fondul de Teatru 
Românesc. În 1912 particip� la adunarea de protest a 
românilor de la Alba Iulia înpotriva încerc�rilor de ma-
ghiarizare a Ardealului. În 1914 refuz� s� citeasc� în 
biserica din Bobota, Proclama�ia Guvernului Maghiar 
de intrare a Transilvaniei în r�zboi al�turi de Puterile 
Centrale(care-�i indreptau armele �i împotriva fra�ilor 
din �ara Româneasc�), fapt pentru care este trimis pe 

front în Galia ca preot militar. În 1915 de reântoarce 
acas�, iar la 1 decembrie 1918particip� ca delegat la 
Marea Adunare de la Alba Iulia al�turi de Valer An-
cean, Ciocean Nicolae �i Ianc�u Ioan, tineri � �c�i reâ-
tor�i de pe front, reprezentând cercul �imleu Silvaniei.

 În Bobota lui drag�, pr. Valentin a activat în 
1919 ca Vice-pre�edinte al Consiliului Judetean S�laj. 
În 1929 ales ca frunta� al P.N.�. �i pre�edinte de plas�, 
în 1936 devine Pre�edintele Ligii Antirevizioniste �i în 
acela�i an ales ca senator al Consiliului de Adminis-
tra�ie. Pentru neobosita-i activitate na�ional� �i preo-
�easc� a fost decorat cu Coroana �i Steaua României �i 
Medalia Ferdinand cu Spad�. Prin Dictatul de la Viena 
din 30 august 1940, partea de Nord a Transilvaniei a 
fost smuls� �i predat� Ungariei iar pr. Valentin Coposu 
era trecut pe o list� neagr� a mor�ii de c�tre guvernul 
maghiar de la Budapesta. Pentru a-�i salva viata a fost 
nevoit s� se refugieze înpreun� cu familia în septem-
brie 1940 mai întâi la Blaj apoi la Co�lariu unde nu-
mai dup� un an în vârst� de 54 de ani a trecut la cele 
vesnice în ziua de 28 iulie 1941.  Pr. Valentin Coposu 
a intrat în istorie prin dragostea de neam �i �ar�, prin 
lupta neobosit� pentru aceasta �i idealurile ei, murind 
în cele din urm� în pribegie, fr�mântat �i zbuciumat de 
destinul României Mari.  

Pr. dr. Valentin Coposu ...
(urmare din pag. 9)

Adunarea Special� a Sinodului Episcopilor pen-
tru Orientul Mijlociu se va �ine de la 10 la 24 octombrie 
2010 a anun�at papa Benedict al XVI-lea la întâlnirea 
cu Patriarhii �i Arhiepiscopii majori Orientali, între 
care �i Preafericirea Sa Lucian Mure�an, Arhiepiscop 
Major de F�g�ra� �i Alba Iulia. Tema adun�rii va � : 
„Biserica catolic� în Orientul Mijlociu: comuniune �i 
m�rturie. „Mul�imea celor care au crezut era o singur� 
inim� �i un singur su� et” (Fap 4,32).

„O întâlnire fratern�”: astfel Papa, anun�ând-o, 
s-a referit la viitoarea Adunare a Sinodului episcopilor 
pentru Orientul Mijlociu. „Din interven�iile voastre vor 
ie�i la iveal� în mod cert acele problematici care v� fr�-
mânt� �i care vor putea g�si orient�ri adecvate în sedii-
le competente”. „Orizontul ecumenic este adesea legat 
de cel interreligios”, a a� rmat Benedict al XVI-lea sub-
linind: „În aceste dou� domenii întreaga Biseric� are 
nevoie de experien�a de convie�uire pe care Bisericile 
voastre au dezvoltat-o înc� din primul mileniu cre�tin”.

Papa a amintit c� în mai multe ocazii Patriarhii 
au solicitat „un contact mai frecvent cu episcopul Ro-
mei” �i deci a explicat c� simte ca „principal� îndatori-
rea” de a promova sinodalitatea care - a ad�ugat - „este 
atât de scump� ecleziologiei orientale �i a fost salutat� 
cu pre�uire de Conciliul al II-lea din Vatican. Prin de-
cretul „Orientalium Ecclesiarum”, adunarea conciliar� 

a demonstrat Bisericilor Orientale o stim� pe care Ioan 
Paul al II-lea a rea� rmat-o mai ales în Exorta�ia aposto-
lic� „Orientale Lumen”. A amintit aceasta Benedict al 
XVI-lea ad�ugând c� o împ�rt��e�te „pe deplin”. Îm-
preun� cu auspiciile: „Bisericile Orientale Catolice ’s� 
în� oreasc�” pentru a-�i îndeplini cu reînnoit� vigoare 
apostolic� misiunea încredin�at� „de a promova unita-
tea tuturor cre�tinilor, în special orientali”. 

În încheierea întâlnirii de sâmb�t� la Castel Gan-
dolofo cu Patriarhii �i Arhiepiscopii majori Orientali, pe 
care Papa a de� nit-o drept „o reuniune cu caracter infor-
mal, ce ne permite s� ascult�m vocea Bisericilor pe care 
voi le sluji�i cu admirabil� abnega�ie, �i s� înt�rim leg�-
turile de comuniune care le leag� de Sediul Apostolic”, 
Benedict al XVI-lea a spus: „Nu uit, în special, apelul 
de pace pe care l-a�i pus în mâinile mele la terminarea 
Adun�rii Sinodului Episcopilor din octombrie, anul tre-
cut. �i vorbind despre pace, gândul se duce, în primul 
rând, la regiunile Orientului Mijlociu. Folosesc de aceea 
ocazia pentru a da anun�ul Adun�rii Special a Sinodu-
lui Episcopilor pentru Orientul Mijlociu, convocat� de 
mine �i care se va �ine de la 10 la 24 octombrie 2010, pe 
tema ’Biserica catolic� în Orientul Mijlociu: comuniune 
�i m�rturie: „Mul�imea celor care au crezut era o singur� 
inim� �i un singur su� et” (Fap 4,32).

Adunarea Special� a Sinodului Episcopilor
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Biroul de Pres� al Sfântului Scaun a dat, în ziua 
de joi, 17 septembrie 2009, un comunicat privind vizi-
ta primului ministrul Emil Boc în Vatican: „În aceast� 
diminea��, cardinalul Secretar de Stat Tarcisio Bertone 
S.D.B., înso�it de Arhiepiscopul Dominique Mamberti, 
secretar pentru Rela�iile cu Statele, s-a întâlnit cu Emil 
Boc, primul-ministru al României. Primul-ministru a 
fost primit de Sfântul P�rinte Benedict al XVI-lea la 
încheierea audien�ei generale de ieri, 16 septembrie”. 
Premierul Emil Boc i-a d�ruit Papei un vas de sticl� de 
culoare albastr� cu � r de aur, lucrare ce poart� semn�-
tura artistului Ioan Nem�oi. 

Cardinalul Bertone s-a întâlnit cu Emil Boc
La rândul s�u, Papa Benedict al XVI lea i a ofe-

rit un stilou personalizat, iar membrilor delega�iei câte 
o medalie ponti� cal� pentru b�rba�i �i un rozariu pen-
tru femei. „Discu�iile cordiale”, continu� comunicatul, 
„au permis un schimb rodnic de opinii privind actuala 
situa�ie interna�ional�, cu o aten�ie particular� acordat� 
anumitor aspecte de cooperare bilateral� între Sfântul 
Scaun �i România. Au fost atinse �i unele probleme im-
portante în rela�iile Bisericii Catolice cu statul român. În 
acest context, secretarul de stat �i-a exprimat interesul �i 
pentru, printre alte lucruri, situa�ia Catedralei Sf. Iosif 
din Bucure�ti �i a comunit��ilor catolice din România”.

A decedat luni 7 septembrie 2009, la Roma, în 
urma unui infarct, la vârsta de 90 de ani, Mons. Pam� l 
Carna�iu, primul crainic, în martie 1947, al emisiunilor 
programului în limba român� de la Radio Vatican, �i 
primul responsabil al redac�iei române. Dup� 1950, în-
dat� ce a început s� � e transmis� Sfânta Liturghie în ri-
tul bizantin român al Bisericii Greco-Catolice, s-a a� at 
al�turi de PSS Vasile Cristea, Episcop din 1960, printre 
preo�ii care o� ciau Liturghia în � ecare duminic� �i la 
marile s�rb�tori în capela postului Radio Vatican. 

Situl Radio Vatican ne aminte�te c� Mons. Pam� l 
Carna�iu s-a n�scut la 17 octombrie 1919, în localitatea 
Cisteiu de Mure�, jud. Alba, în Arhieparhia Greco-Ca-
tolic� de F�g�ra� �i Alba Iulia. Dup� studii gimnaziale 
la Blaj a fost trimis la Colegiul Ponti� cal Pio Romeno 
din Roma, unde �i-a terminat studiile teologice chiar 
în timpul r�zboiului. A fost hirotonit preot la 25 martie 
1945. Instaurarea regimului comunist în �ara noastr�, 
persecu�iile �i suprimarea Bisericii Greco-Catolice l-au 
f�cut s� r�mân� în „lumea liber�”. A f�cut mult bine 
românilor care reu�eau s� scape de dictatura din �ar� �i 
care emigrau în diferite ��ri din Occident. 

Pe plan cultural, a colaborat cu studii �i articole 
la revista „Buna Vestire”, publica�ie de zidire cre�tin� 
care ap�rea la Roma. Ca tân�r preot, a fost chemat la 
Secretariatul de Stat, unde a lucrat timp de mul�i ani, 
pân� în 1989, � ind în ultima perioad� minutant de pri-
ma clas�. Din cele relatate de persoane care l-au cunos-
cut în activitate, era deosebit de apreciat �i consultat 
întrucât î�i însu�ise temeinic stilul Curiei Romane. Ul-
terior a fost canonic onorar în Capitlul Bazilicii papale 
Sfântul Petru din Vatican. 

Slujba cu prohodul înmormânt�rii s-a desf��u-
rat la ora 11, vineri, 11 septembrie, în biserica Bunei 
Vestiri a Colegiului Ponti� cal Pio Romeno, unde a lo-
cuit mereu înc� din timpul când era student. Au o� ciat 
Liturghia înmormânt�rii PSS Virgil Bercea, Episcop al 

Eparhiei greco-catolice de Oradea, �i PSS Mihai Fr�-
�il�, Episcop vicar de Bucure�ti, împreun� cu rectorul 
Colegiului, pr. Claudiu Pop. Au participat de asemenea 
preo�i �i seminari�ti de la Colegiile Român �i Ucrai-
nean, c�lug�ri�e �i credincio�i, în total circa o sut� de 
persoane. Congrega�ia Bisericilor Orientale a fost re-
prezentat� de sub-secretarul acesteia, Mons. Maurizio 
Malvestiti, care a dat lectur� unui mesaj din partea Car-
dinalului prefect Leonardo Sandri �i a întregului perso-
nal al departamentului. 

Cardinalul Giovanni Coppa, canonic al Bazilicii 
San Pietro �i consultant la Secretariatul de Stat, într-
un emo�ionant cuvânt de pomenire, l-a caracterizat pe 
Mons. Carna�iu drept un om de su� et, care împ�r�ea cu 
umilin�� darul �tiin�ei, iubindu-�i Biserica �i �ara într-o 
mare � delitate fa�� de Cristos �i fa�� de Biseric�. Bi-
serica român� de rit latin a fost reprezentat� de Mons. 
Anton Lucaci �i de pr. Adrian Danc�, din redac�ia pro-
gramului în limba român� al Radio Vatican. O nepoat� 
a Mons. Pam� l Carna�iu, venit� la Roma în pelerinaj, 
a putut �  de fa��, singura dintre rudele r�posatului, la 
slujba înmormânt�rii. Dup� slujb�, sicriul cu trupul ne-
însu� e�it al Mons. Pam� l a fost condus de PSS Virgil �i 
de pr. Claudiu Pop la Cimitirul Prima Porta din Roma.

A decedat la Roma Mons. Pam� l Carna�iu
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Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2009
OCTOMBRIE

Inten�ia general� 
Pentru ca duminica s� � e tr�it� ca ziua în care cre�tinii se reunesc pentru a-l celebra pe Domnul înviat, participând 
la masa Euharistiei. 
Inten�ia misionar� 
Pentru ca întregul popor al lui Dumnezeu, c�ruia i-a fost încredin�at de c�tre Cristos mandatul de a merge �i de a 
predica Evanghelia la toat� f�ptura, s�-�i asume în mod activ propria responsabilitate misionar� �i s� o considere ca 
pe cea mai înalt� slujire pe care o poate oferi omenirii.


