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În zilele de 5-7 octombrie 2009, la Se-
diul Episcopiei Romano-catolice din Satu Mare 
s-a desf��urat sesiunea de toamn� a Conferin�ei 
Episcopale Române, cu participarea Episcopilor 
greco-catolici �i romano-catolici. A luat parte, 
ca invitat, E.S. Francisco-Javier Lozano, Nun�iu 
Apostolic în România. 

Conferin�a a analizat situa�ia Catedralei 
Sfântul Iosif �i a elaborat o declara�ie prin care 
î�i exprim� solidaritatea cu Arhiepiscopia de Bu-
cure�ti, sus�inând protejarea �i salvarea Catedra-
lei. Conferin�a Episcopal� a primit cu îngrijorare 

Sesiunea de toamn� a Conferin�ei Episcopale Române
Comunicat

comunicatul de pres� al Patriarhiei Ortodoxe Ro-
mâne din 29 septembrie 2009, care incit� la ur� 
interconfesional� �i sus�ine procesul de epurare 
cultural� �i religioas� la care este supus� Biserica 
Greco-Catolic� în România. Episcopii au discutat 
despre întâlnirea Sfântului P�rinte Papa Benedict 
al XVI-lea cu Patriarhii �i Arhiepiscopii majori, 
despre importan�a anului sacerdotal în cadrul Bi-
sericii noastre, a întâlnirilor preo�e�ti care vor 
avea loc, despre raportul pozitiv care exist� în-
tre Biserica Latin� �i Greco-Catolic�. În vederea 
alegerilor preziden�iale, Conferin�a Episcopilor 
a transmis credincio�ilor o declara�ie, care va fi 
citit� în toate bisericile. 

Conferin�a face apel la ap�rarea familiei, 
aflat� în criz�, de care depinde via�a Bisericii �i 
a societ��ii, condamn� manipularea genetic�, fer-
tilizarea artificial� precum �i grava problemati-
c� privind posibilitatea legaliz�rii prostitu�iei �i 
a drogurilor. Episcopii au discutat despre legea 
înv���mântului asumat� de c�tre Guvern �i de si-
tua�ia orelor de religie în �coli. În acest context 
s-a vorbit despre integrarea facult��ilor de teolo-
gie în universit��ile de stat �i formarea teologic� 
a laicilor, respectiv necesitatea elabor�rii unei 
„Ratio studiorum”. S-a discutat totodat� despre 
modul de func�ionare a asocia�ilor din cadrul Bi-
sericii. Conferin�a a abordat �i alte probleme de 
ordin intern. 

S-a stabilit ca urm�toarea sesiune a Confe-
rin�ei Episcopale s� aib� loc la Oradea, în perioa-
da 25-27 mai 2010.

pr. Cazimir Bud�u
secretar general 

Declara�ia Conferin�ei Episcopilor din România
referitoare la alegerile preziden�iale din 2009 

Noi, episcopii catolici de ambele rituri din România, reuni�i la Satu Mare între 5 �i 7 octombrie 2009, îndem-
n�m pe � ecare cre�tin �i pe to�i oamenii de bun� voin�� s� mearg� la vot pentru alegerile preziden�iale din 2009. 

Cre�tinii trebuie s� aib� un rol activ �i esen�ial în p�strarea �i promovarea valorilor cre�tine ale poporului nos-
tru, în conformitate cu înv���tura S� ntei Scripturi �i a Bisericii. 

De aceea, insist�m ca to�i cre�tinii s� acorde votul lor acelui candidat care promoveaz� valorile demnit��ii 
umane, sprijin� familia �i respect� via�a din momentul conceperii �i pân� la sfâr�itul ei natural, promoveaz� pacea, 
valorile moralei cre�tine �i crea�ia lui Dumnezeu. Cum s� nu ne pese de cine ne va conduce? 

În exercitarea acestui drept, nimeni nu trebuie s� se lase in� uen�at de bani sau avantaje materiale. 
Adresându-v� acest mesaj, ne rug�m lui Dumnezeu pentru binele ��rii �i al întregului popor. 
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Biserica universal� pune în relief propria voca�ie misionar�
Alocu�iunea Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus

18 octombrie 2009

Iubi�i fra�i �i surori,
Ast�zi, a treia duminic� din octombrie, se 

celebreaz� Ziua Misionar� Mondial� care consti-
tuie pentru fiecare comunitate bisericeasc� �i pen-
tru fiecare cre�tin o chemare puternic� la angaja-
mentul de a vesti �i m�rturisi Evanghelia tuturor, 
în special celor care înc� nu o cunosc. În Mesajul 
pe care l-am scris pentru aceast� ocazie, m-am in-
spirat dintr-o expresie a c�r�ii Apocalipsului, care 
la rândul s�u reia o profe�ie a lui Isaia: “Na�iunile 
vor umbla în lumina lui” (Ap 21,24). Lumina des-
pre care se vorbe�te aici este cea a lui Dumnezeu, 
revelat� de Mesia �i reflectat� pe chipul Bisericii, 
reprezentat� ca noul Ierusalim, ora�ul minunat în 
care str�luce�te în plin�tate slava lui Dumnezeu. 
Este lumina Evangheliei, care orienteaz� drumul 
popoarelor �i le c�l�uze�te spre realizarea unei 
mari familii în dreptate �i în pace, sub paternita-
tea unicului Dumnezeu bun �i îndur�tor. Biserica 
exist� pentru a vesti acest mesaj de speran�� în-
tregii umanit��i, care în timpul nostru „cunoa�te 
minunate cuceriri, dar pare s� fi pierdut sensul re-

alit��ilor ultime �i chiar al existen�ei” (Ioan Paul 
al II-lea, Enc. Redemptoris missio, 2).

În luna octombrie, mai ales în aceast� Du-
minic�, Biserica universal� pune în relief propria 
voca�ie misionar�. C�l�uzit� de Spiritul Sfânt, ea 
�tie c� este chemat� s� continue opera lui Isus în-
su�i vestind Evanghelia Împ�r��iei lui Dumnezeu, 
care „este dreptate, pace �i bucurie în Duhul Sfânt” 
(Rom 14,17). Aceast� Împ�r��ie este deja prezent� 
în lume ca for�� de iubire, de libertate, de solidari-
tate, de respect al demnit��ii fiec�rui om iar comu-
nitatea bisericeasc� simte ap�sând în inim� urgen�a 
de a lucra, pentru ca suveranitatea lui Cristos s� se 
realizeze pe deplin. Toate m�dularele �i articula-
�iile sale coopereaz� la asemenea proiect, potrivit 
diferitelor st�ri de via�� �i carisme. În aceast� Zi 
Misionar� Mondial� doresc s� amintesc misionarii 
�i misionarele - preo�i, c�lug�ri, c�lug�ri�e �i laici 
voluntari - care î�i consacr� existen�a pentru a purta 
Evanghelia în lume, înfruntând �i disconforturi �i 
dificult��i �i uneori chiar adev�rate persecu�ii. M� 
gândesc, între al�ii, la p�rintele Ruggero Ruvoletto, 
preot „fidei donum”, ucis recent în Brazilia, la p�-
rintele Michael Sinnot, c�lug�r sechestrat în urm� 
cu pu�ine zile în Filipine. �i cum s� nu ne gândim la 
ceea ce iese la iveal� din Sinodul Episcopilor pen-
tru Africa în termeni de sacrificiu extrem �i de iu-
bire fa�� de Cristos �i Biserica sa? Mul�umesc Ope-
relor Pontificale Misionare pentru serviciul pre�ios 
pe care îl aduc anim�rii �i form�rii misionare. Invit 
apoi pe to�i cre�tinii la un gest de împ�r�ire materi-
al� �i spiritual� pentru a ajuta tinerele Biserici din 
��rile mai s�race. 

Dragi prieteni, ast�zi, 18 octombrie, este �i 
s�rb�toarea sfântului Luca evanghelistul care, pe 
lâng� Evanghelie, a scris Faptele Apostolilor, pen-
tru a povesti r�spândirea mesajului cre�tin pân� la 
marginile lumii cunoscute atunci.

S� invoc�m mijlocirea lui, împreun� cu cea 
a sfântului Francisc Xaveriu �i a sfintei Tereza a 
Pruncului Isus, patronii misiunilor, �i a Fecioarei 
Maria, pentru ca Biserica s� poat� continua s� r�s-
pândeasc� lumina lui Cristos la toate popoarele. În 
afar� de aceasta, v� cer s� v� ruga�i pentru Adu-
narea special� pentru Africa a Sinodului Episco-
pilor, care în aceste s�pt�mâni se desf��oar� aici, 
în Vatican.

www.radiovaticana.com
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Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catoli-
c�, a primit cu îngrijorare comunicatul Patriarhiei Ro-
mane din 29 septembrie 2009, care incit� la ur� inter-
confesional� �i sus�ine procesul de epurare cultural� �i 
religioas� la care Biserica Greco-Catolica este supus� 
în România.

Comunicatul men�ionat a� rma c� Biserica Gre-
co-Catolic� ar dori “s� intre în proprietatea l�ca�urilor 
de cult ortodoxe cu speran�a acapar�rii credincio�ilor 
ortodoc�i care le frecventeaz�”, ca apoi s� concluzione-
ze c� Patriarhia Român� va continua “s� sensibilizeze 
autorit��ile de Stat pentru adoptarea unor m�suri legis-
lative �i a unor solu�ii practice de rezolvare a neîn�ele-
gerilor patrimoniale dintre cele dou� Biserici române�ti 
în conformitate cu realitatea confesional� din teritoriu”.

“Realitatea confesional� din teritoriu”, la care 
Patriarhia Român� face referire, este rezultatul a 40 de 
ani de persecu�ie comunist� îndreptat� împotriva Bise-
ricii Greco-Catolice, urma�i de înc� 20 de ani în care 
comunitatea greco-catolica este supus� unui proces sis-
tematic de epurare cultural� �i religioas� în România.

Dintre ac�iunile de dup� c�derea comunismului 
întreprinse în vederea elimin�rii Bisericii Greco-Cato-
lice din via�a religioas� românesc� amintim:

- h�r�uirea, intimidarea, amenin�area chiar cu 
moartea a credincio�ilor greco-catolici pentru a nu-
�i declara �i manifesta apartenen�a confesional�;

- intimidarea �i batjocorirea copiilor greco-
catolici în �coli;

- refuzul, în multe localit��i, preo�ilor orto-
doc�i de a permite înmormântarea greco-catolicilor 
în cimitire;

- terorizarea psihologic� a comunit��ilor gre-
co-catolice chiar �i acolo unde i-am l�sat pe fra�ii 
ortodoc�i în bisericile noastre;

- incitarea la ur� împotriva greco-catolicilor 
prin discursuri politice sau religioase;

- intimidarea �i agresarea fizic� a preo�ilor 
greco-catolici;

- biserici greco-catolice �inute închise în timp 
ce credincio�ii no�tri se roag� în strad�, �coli, cen-
trale termice sau case particulare;

- demolarea sau distrugerea de biserici greco-
catolice;

- refuzul autorit��ilor Statului Roman de a aplica 
hot�rârile judec�tore�ti care sunt în favoarea noastr�.

Inten�ia declarat�, în prag de alegeri preziden�ia-
le, a Bisericii Ortodoxe majoritare de a sus�ine legifera-
rea efectelor acestor ac�iuni îndreptate contra Bisericii 
Greco-Catolice minoritare este îngrijor�toare.

COMUNICAT
Pozi�ia Bisericii Greco-Catolice fa�� de inten�ia declarat� a Bisericii Ortodoxe

Române de a sus�ine legiferarea epur�rii culturale �i religioase în România

La 20 de ani 
de la Revolu�ia din 
Decembrie 1989 �i 
de la repunerea în 
legalitate a Bise-
ricii noastre, este 
greu de în�eles de 
ce Patriarhia Româ-
n� continu� s� atace 
dreptul de propri-
etate al Bisericii 
Greco-Catolice, iar 
prin dezinformare 
s� instige opinia 
public� la ur� îm-
potriva credincio-
�ilor greco-catolici, 
prezentându-i drept 
acaparatori de biserici �i de credincio�i ortodoc�i.

Biserica Greco-Catolic� revendic� în instan�� 
doar acele l�ca�uri de cult �i propriet��i de care a fost 
deposedat� abuziv în 1948 de c�tre Statul comunist. 
Recursul la justi�ie este solu�ia adoptat� de Biserica 
Greco-Catolic� pentru a-�i intra în drepturi ca urma-
re a refuzului Statului Român de a repara nedreptatea 
din 1948, precum �i a refuzului Bisericii Ortodoxe 
Române a oric�rei forme de colaborare pentru a re-
zolva aceast� situa�ie.

Biserica Greco-Catolic� a f�cut dovada bunei 
credin�e oferind pu�inele biserici pe care le-a recu-
perat pentru celebr�ri alternative comunit��ilor orto-
doxe, acolo unde acestea nu au biseric� proprie. Din 
p�cate, Patriarhia Român� refuz� aceast� solu�ie, de�i 
în Europa de Vest nu g�se�te nici o piedic� s� celebre-
ze servicii religioase alternative în bisericile pe care 
Biserica Catolic� i le pune la dispozi�ie.

Statul Român are obliga�ia, competen�a �i dato-
ria moral� de a legifera restituirea propriet��ilor con-
� scate de la Biserica Greco-Catolica de c�tre regimul 
comunist.

Cerem politicienilor români s� nu fac� din în-
c�lcarea dreptului de proprietate �i libertate religioas� 
un subiect de campanie electoral�.

Epurarea cultural� �i religioas� la care Biserica 
Greco-Catolic� �i credincio�ii ei sunt supu�i în Româ-
nia trebuie s� înceteze, l�sând loc democra�iei auten-
tice, în care principiile statului de drept s� prevaleze.

Biroul de pres� al Arhiepiscopiei Majore – Blaj
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În perioada 12-14 octombrie 2009 a avut loc la 
Bologna întâlnirea preo�ilor români uni�i din diaspora, 
cu tema “Misiunea Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic�, în Europa”. La aceast� întâlnire au 
participat 27 de preo�i care p�storesc comunit��ile gre-
co-catolice din Italia, Austria, Germania, Fran�a, Belgia 
�i Grecia, împreun� cu PSS Virgil Bercea, Episcop de 
Oradea, responsabil cu preo�ii din diaspora, din partea 
Sinodului Episcopilor greco-catolici. 

La aceast� întâlnire au fost abordate oportuni-
t��i �i provoc�ri ale misiunii Bisericii Române Unite 
cu Roma în contextul diasporei europene, ce au fost 
tratate în cadrul a 5 conferin�e: 

1. Observa�ii �i perspective asupra parohiilor 
greco-catolice române în Europa – conferin�� a PSS 
Virgil Bercea; 

2. Preotul greco-catolic în diaspora european� – 
conferin�� a pr. Claudiu Pop, rectorul Colegiului Pio 
Romeno din Roma, Italia; 

3. Raporturile parohiilor greco-catolice cu Bise-
rica Catolic� �i cu Biserica Ortodox� Român� – confe-
rin�� a pr. Marinel Mure�an, protopop de Emilia-Roma-
na �i paroh la Bologna, Italia; 

4. Diaspora greco-catolic� în raport cu statul – 
conferin�� a pr. Gabriel Buboi, rectorul Misiunii greco-
catolice din Paris, Fran�a; 

5. Organizarea intern� a comunit��ilor greco-ca-
tolice – conferin�� a pr. Irineu F�rca�, rectorul Misiunii 
greco-catolice din Munchen, Germania. 

Expunerile au scos în eviden�� problematici-
le �i re� ec�iile participan�ilor, în lumina experien�ei 
acumulate în diferitele realit��i ecleziale �i sociale 
din care provin. Au fost prezen�i al�turi de noi câ�iva 
invita�i de seam� din Biserica Catolic� Italian� pre-
cum: pr. Gianromano Gnesotto, directorul na�ional al 
Funda�iei Migrantes din cadrul Conferin�ei Episcopa-
le Italiene (ce se ocup� cu complexa problematic� a 
emigr�rii), pr. Maurizio Ardini, directorul diecezan 
al Funda�iei Migrantes din Dieceza de Imola, �i pr. 
Andrea Cagnato, directorul departamentului media al 
Arhidiecezei de Bologna. 

Întâlnirea preo�ilor români, greco-catolici, din diaspora

Prezen�a românilor în diaspora european� este 
considerabil�, iar o asemenea prezen�� nu este percepu-
t� doar ca o problem� din partea comunit��ilor locale, ci 
�i ca o �ans� de îmbog��ire reciproc� – dup� cuvintele 
directorului na�ional Migrantes – �i nu în ultimul rând 
pentru însu�i speci� cul catolic: unitatea în diversitate. 

Preo�ii au considerat întâlnirea ca � ind bene� c� 
pentru consolidarea �i stimularea rela�iilor dintre ei, �i 
se dore�te ca acest fel de întâlnire s� devin� un eve-
niment cu frecven�� anual�. S-a stabilit astfel ca anul 
urm�tor întâlnirea s� aib� loc la Paris, tot în luna oc-
tombrie. Momentele de rug�ciune, de re� ec�ie �i de 
împ�rt��ire reciproc� sunt un prilej de bucurie �i de 
mul�umire adus� Domnului de c�tre întreaga Biseric� 
Român� Unit� cu Roma.

Secretariatul
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Un eveniment de o deosebit� importan�� spiritu-
al� �i cultural� a avut loc în cadrul Episcopiei Greco-
Catolice de Oradea, în ora�ul nostru, la sfâr�itul lunii  
septembrie, în zilele de 24- 26 a.c.

La Seminarul Teologic Greco-Catolic, cu bine-
cuvântarea PSS Virgil Bercea, s-a desf��urat ,,Întru-
nirea arhidiecezan� anual� a Reuniunii Mariane”. În-
treaga organizare a acestei însemnate întruniri a fost 
realizat� de Biroul Pastoral al Episcopiei împreun� cu 
Reuniunea Marian� din Oradea. Au fost  prezente la 
Oradea delega�ii din toate Diecezele, delega�ii din care 
nu putea lipsi P�rintele spiritual al Reuniunilor Mari-
ane. Am avut între noi la aceste lucr�ri mariani�ti din 
Blaj, Cluj-Napoca, Baia Mare, Târ�ol�-Oa�, Sighetu 
Marma�iei �i Timi�oara. Din Dieceza de Oradea, în afa-
r� de cei din ora�ul nostru, gazdele, au venit mariani�ti 
din Beiu� �i Zal�u. Reuniunea Marian� este o asocia�ie 
a laicilor din Biserica Catolic�, poate cea mai veche (a 
luat � in�� la Roma în anul 1563), care se caracterizeaz� 
printr-o evlavie particular� pentru Sfânta Fecioar� Ma-
ria, model de credin�� �i rug�ciune, model în felul de a 
gândi �i de a ac�iona.

În Biserica Greco-Catolic� din România Reu-
niunea Marian� exist� de 95 de ani, din 1914. Prima 
Reuniune Marian� a fost în� in�at� de Episcopul D. 
Radu, de preo�ii - profesori de la Academia Teologica 
Greco-Catolic� �i de protopopul de Oradea, I. Gen�. În 
istoria sa de aproape 100 de ani, Reuniunea Marian� 
din Oradea �i întregul Bihor a fost lumin� pentru lume. 
Sunt numeroase obiectivele Reuniunii Mariane, dar 
men�ion�m c� al�turi de cele spirituale sunt �i multe 
altele, cum ar �  formarea adev�ratelor caractere cât �i  
cunoa�terea �i r�spândirea culturii cre�tine.

Lucr�rile au fost deschise de PSS Virgil Ber-
cea care, în cuvântul s�u, ne-a îndemnat s� o privim 
pe Preacurata pentru a-i contempla frumuse�ea vie�ii, o 
via�� d�ruit� lui Dumnezeu �i planului Lui de mântuire 
în Isus Cristos.  Programul întrunirii a îmbinat rug�ciu-
nea (� ecare zi a început cu Sfânta Liturghie) �i medi-
ta�ia cu analiza  vie�ii mariane din � ecare Diecez�, cu 
discu�ii care au dus mai departe cunoa�terea tr�irii, spi-
ritualit��ii �i ac�iunilor mariane. Lucr�rile prezentate: ,, 
Rolul �i importan�a Reuniunii Mariane în via�a religi-
oas�, cultural� �i social� a comunit��ii” (prof. Angela 
Groza, pre�edinta R.M. arhidiecezane, Blaj), ,,Preotul 
în via�a Reuniunii Mariane” (prof. Otilia B�la�, Ora-
dea) �i ,,Al�turi de Maria, la picioarele lui Isus (Maria 
Mucea, Cluj-Napoca) au atins probleme esen�iale ale 
Reuniunii Mariane.

Va r�mâne pentru totdeauna în su� etul mariani�-
tilor Sfânta Liturghie celebrat� de PSS Virgil Bercea în 
Catedrala „Sf. Nicolae”, cum vor r�mâne �i medita�iile 

Întrunirea arhidiecezan� a Reuniunii Mariane
din Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�

Pr. M. V�t�m�neanu �i a Sr. Ligia, medita�ii care au 
ar�tat calea perfec�iunii cre�tine cu ajutorul permanent 
al Preacuratei, �i recitarea Sf. Rozar, la l�sarea nop�ii, 
în lumina blând� a candelelor, la Grota Fecioarei de la 
Lourdes din curtea Seminarului. Sunt multe astfel de 
momente de neuitat. Cel mai tulbur�tor a fost tr�it în 
Palatul Episcopal (a� at în lucr�ri de restaurare), unde, 
în capela Episcopilor de Oradea, noi, to�i mariani�tii, 
ne-am unit mâinile �i rug�ciunea  pentru Biserica noas-
tr� Greco-Catolic� �i pentru Episcopul Martir Valeriu 
Traian Fren�iu. Eram chiar în locul în care acesta, în 
toamna anului 1948, a fost arestat pentru � delitatea fa�� 
de Biserica Catolic�. A fost întemni�at la Sighet, unde a 
�i murit �i a fost aruncat într-o groap� comun�.

La sfâr�itul lucr�rilor oaspe�ii au avut ocazia 
s� cunoasc� frumuse�ea ora�ului nostru, M�n�stirea 
Franciscan�,,Adormirea Maicii Domnului”, ,,Radio 
Maria”, de unde, cu su� etul plin, au vorbit de tot ce au 
tr�it la Oradea, ,,Palatul Episcopal Romano-Catolic”, 
,,Bazilica”, întregul complex baroc, unic în frumuse�e 
�i valoare.

La sfâr�itul lucr�rilor, dup� împ�rt��irea experi-
en�elor �i a gândurilor de viitor, �inând seama c� azi 
lumea traverseaz� un de�ert spiritual, s-au formulat 
hot�râri care privesc apostolatul �i evanghelizarea, cu-
noa�terea culturii cre�tine, aten�ia fa�� de cei în nevoie, 
fa�� de vârstnici �i bolnavi. 

Reuniunea Marian� a dovedit �i dovede�te c� are 
capacitatea de a se adapta timpurilor (m�rturie sunt cei 
aproape 500 de ani de existen��). În vreme ce lumea 
î�i schimb� mereu stilul de via�� �i pierde tot mai mult 
din umanitate, Reuniunea Marian� r�mâne în orizon-
tul existen�ei Mariei, ap�r� �i transmite adev�rurile de 
credin�� �i valorile cre�tine. Este al�turi de Biseric� în 
efortul de a se împotrivi r�ului �i a purta binele în lume.

,,Cu blândul Isus, s� ne binecuvânteze Fecioara de Sus”

Otilia B�LA�



7Octombrie 2009

(continuare în pag. 8)

Stima�i �i dragi mariani�ti din Oradea,
Pre�edinta Dvs. �i-a exprimat dorin�a ca s� v� trimit un mesaj marian. De ce tocmai eu? Pentru c� am bene-

� ciat cel mai mult de Reuniunea Marian�.
Era în 1933, eu � ind elev în clasa a VI-a (azi cls. aX-a) la Liceul ,,Sf. Vasile” din Blaj, P�rintele Septimiu To-

doran, profesorul de religie, ne-a invitat s� alc�tuim Reuniunea Marian�. M-am înscris, �i mi-au venit toate bunurile 
prin Ea, Buna noastr� Mam�.

Preacurata Fecioar� Maria mi-a schimbat orientarea vie�ii mele cu 180 de grade spre adev�ratul scop supe-
rior al vie�ii. De aici a urmat �i voca�ia mea la via�a consacrat� �i Preo�ie.

V� doresc, dragi mariani�ti, ca buna noastr� Mam� s� v� ocroteasc� �i s� v� învredniceasc� de toate darurile 
sale alese �i în special de virtu�ile sale: umilin�a profund�, credin�a vie, ascultarea necondi�ionat�, speran�a-încre-
derea total�, rug�ciunea continu�, morti� carea universal�, puritatea-cur��ia-castitatea, iubirea arz�toare de Dum-
nezeu �i oameni, r�bdarea eroic�, blânde�ea angelic� �i în�elepciunea divin�. Vi le-am transmis a�a cum le am �i eu 
�i v� invit la practicarea lor. Dar numai una o dat�, c� cine practic� o virtute perfect le are pe toate.

Aceea�i propunere o voi face �i  mariani�tilor de aici din Blaj în duminica viitoare, 20 septembrie. In conse-
cin��, v�  provoc la întrecere cu mariani�tii de aici.

Al S� ntei Fecioare smerit � u �i al vostru frate,
Pr.Bernard Stef, marianist în vârst� de 93 de ani, 75 de ani de via�� consacrat� �i 68 de ani de preo�ie.
Ps. Toate acestea vi le spun ca s� v� ajuta�i �i s� mul�umi�i Domnului �i Maicii S� nte de darurile lor. 

Scrisoarea de salut a p�rintelui Bernard �tef

„Omnia mecum porto”- eu port totul cu mine. 
În anul 570  î .Cr. , când Cyrus a atacat Asia, Bias a 
spus „omnia mecum porto”, în momentul în care lu-
mea disperat� la venirea du�manului a început s�-�i 
transporte averile, numai el r�mânea impasibil afr-
mând cele de mai sus.

 Reuniunea Marian� î�i desf��oar� activitatea 
eminamente spiritual� sub scutul protector al Prea-
curatei Fecioare Maria. Preacurata este preg�tit� de 
Dumnezeu într-un mod cu totul special, deosebit.

Sfânta Fecioar� Maria a oferit Tat�lui Ceresc 
toat� suferin�a ei, toat� iubirea �i toat� via�a ei. �i 
a adus o real� contribu�ie la mântuirea noastr�. În 
data de 8 septembrie, Fecioara Maria s-a n�scut cu 
adev�rat mistic (nu � zic). Na�terea Mariei este un 
prilej de dragoste, devotament �i d�ruire pentru noi 
to�i. Ea este Regina Ingerilor. Fecioara Maria este 
speran��, lumin�, paradis, revela�ie. Ea este mama 
noastr� a tuturor, ea revars� harurile, în�elegerea �i 
iertarea asupra noastr�.

   Scopul esen�ial al Reuniunii Mariane este 
acela de a se cunoa�te în detaliu via�a Preacuratei 
Fecioare Maria, via�a �i istoria Bisericii Universale 
în general, a Bisericii Greco-Catolice Unite cu Roma 
în special, vie�ile s� n�ilor, activitatea �i opera lor, 
s�rb�torile religioase precum �i evenimentele cre�ti-
ne mai importante. Este primordial s� relev�m faptul 
c� membrele Reuniunii Mariane formeaz� „Garda de 
onoare” a Preacuratei � ind, permanent, înrolate sub 
faldurile steagului s�u.

La Blaj, activit��ile Reuniunii Mariane �i tr�-

irea vie�ii spirituale au fost îndrumate constant de 
p�rintele spiritual �tef �tefan Bernard. El, cu în�e-
lepciune, cu d�ruire �i r�bdare a reu�it s� formeze o 
tr�ire spiritual� cre�tin�, pioas�, cu r�spândire în via-
�a noastr� de familie, la locul de munc�, în societate, 
în rela�ia noastr� cu aproapele. Cele mai multe dintre 
marianiste particip� zilnic sau frecvent la Sfânta Li-
turghie, se cuminec�, recit� Rozariul Preacuratei, al 
spiritului Sfânt, al Divinei Îndur�ri sau particip� la 
devo�iunile dedicate Fecioarei Maria: Paraclis, Aca-
tist, novene, litanii; particip� la Calea Crucii sau la 
Binecuvântarea Euharistic�.

În cartierele mai îndep�rtate s-au format gru-
puri de rug�ciune în care se roste�te Rozariul sau alte 
rug�ciuni pentru bolnavi �i s�raci. S-au organizat �i 
continua s� se organizeze întruniri comune cu alte 
Reuniuni Mariane: a studen�ilor teologi sau a tineri-
lor. La aceste întruniri ample ne-a bucurat cu prezen-
�a sa Preafericitul Lucian Mure�an sau diver�i preo�i, 
c�lug�ri, intelectuali, tineri.

Membrele marianiste colaboreaz� cu surori-
le ter�iare în ac�iunile caritative care au în vedere 
ajutorarea b�trânilor, bolnavilor, s�racilor. Aceea�i 
colaborare se manifest� �i în îngrijirea material� �i 
mai ales spiritual� a oamenilor de la „C�minul de 
b�trâni”. Se îngrijesc de preg�tirea �i slujirea S� ntei 
Liturghii în duminici �i s�rb�tori.

Printr-un contract încheiat cu Caritas-ul Mi-
tropolitan, marianistele particip� la ajutorarea celor 
s�rmani (concret- se fac pachete pentru ace�tia).

Activitatea social-cultural� �i religioas� a Reuniunii Mariane �i 
implicarea ei în comunitatea local�
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Au fost încre�tina�i câ�iva copii s�rmani �i 
sunt ajuta�i în continuare cu bani, îmbr�c�minte �i 
alimente. Alte marianiste îngrijesc oameni bolnavi, 
permanent sau temporar. Pentru viitor vom avea în 
vedere socializarea unor copii, tineri sau b�trâni. Ar 
trebui s� se reîn� in�eze Reuniunile Mriane ale tine-
retului �i elevilor în �coli. Aceasta presupune impli-
carea preo�ilor, a so�iilor lor, a profesorilor de religie 
�i a celorlal�i profesori, evident, greco-catolici.

Dac� la începutul referatului meu am îmbinat 
partea sau sec�iunea caritativ� cu cea spiritual�, în 
ceea ce prive�te sec�iunea cultural�, s-au desf��urat 
multiple activit��i dedicate evenimentelor culturale 
�i religioase din via�a Bisericii Greco-Catolice Unite 
cu Roma: apari�iile de la Banneaux (Ianuarie 1933), 
apari�iile de la Lourdes (februarie 1958), s�pt�mâ-
na bolnavilor (februarie), Învierea Domnului nos-
tru Isus Cristos, luna Preacuratei Fecioare Maria �i 
pelerinajul tineretului, cinstirea Inimii lui Isus (iu-
nie), Coborârea Spiritului Sfânt, Adormirea Maicii 
Domnului (pelerinajul adul�ilor-august), Na�terea 
Preacuratei Fecioare Maria, În�l�area S� ntei Cruci, 
Regina Sfântului Rozariu, luna mor�ilor, s�rb�toarea 
S� n�ilor Arhangheli, Neprih�nita Z�mislire, Na�te-
rea Mântuitorului, etc..

Cu ocazia diverselor evenimente culturale, 
marianistele au participat cu lucr�ri dedicate vie�ii �i 
activit��ii unor personalit��i: Ioan Inochentie Micu 
Klein, Petru Pavel Aron, Timotei Cipariu, Augustin 
Bunea, Radu Brate�, Ion Agârbiceanu, sau s�rb�tori-
rea Scolilor Blajului, la 11 octombrie.

Activitatea sau sec�iunea religioas� le implic� 
pe toate celelalte. Scopul central al Reuniunii este 
religios, sfânt, spiritual. Acesta presupune: înfrumu-
se�area Bisericii, procurarea de ornate pentru preo�i, 
ridicarea sediului pentru desf��urarea pelerinajului 
la bisericu�a din C�rbunari.

Reuniunea Marian�, aceast� organiza�ie religi-
oas�, are un rol extrem de important în via�a Biseri-
cii sau în comunitatea local�, prin exemplul personal 
al � ec�rei marianiste, prin chemarea la rug�ciune, la 
o via�� spiritual� mai profund� �i veridic�, prin înt�-
rirea credin�ei �i a Bisericii noastre. Ne putem totu�i 
întreba: cum putem rezolva acest fapt? Prin m�rirea 
rândurilor membrilor Reuniunii Mariane, prin înt�ri-
rea congrega�iei, prin implicarea preo�ilor, a doam-
nelor preotese �i a tinerilor.

Noi suntem membri ai Bisericii Catolice. �tim 
cu to�ii c� accep�iunea cuvântului catolic este aceea 
a universalit��ii. Deci Biserica Catolic� este Biserica 
universal�, a�a cum am mo�tenit-o de la Isus, de la 
Sfântul Petru. Isus Cristos este lumina neamurilor, 
iar Biserica lumineaz� oamenii cu lumina lui Cris-
tos, a Spiritului Sfânt, a S� ntei Treimi. Biserica este 

sfânt�, Spiritul Sfânt � ind cel care i-a dat aceast� 
s� n�enie, ea � ind locul unde în� ore�te Spiritul Sfânt. 
Credin�a c� Biserica este Una, Sfânt�, Catolic� �i 
Apostolic� este inseparabil� de credin�a în Dumne-
zeu Tat�l, Fiul �i Spiritul Sfânt. Biserica a fost creat� 
de Dumnezeul ve�nic, în planul total liber �i tainic 
al în�elepciunii �i bun�t��ii Sale. Dumnezeu a cre-
at lumea în vederea comuniunii cu via�a sa divin�. 
Aceast� comuniune se realizeaz� odat� cu consacra-
rea oamenilor în Cristos.         

Acest an este închinat S� ntei Preo�ii. Preotul 
este ales de Dumnezeu. Nu omul alege Preo�ia, ci 
Preo�ia îl alege pe om. Dac� „a �  scriitor înseamn� 
a �  st�pânul inimilor al gândurilor �i al sentimente-
lor omului universal. A �  poet înseamn�a �  st�pâ-
nul cuvintelor, a comunica cu su� etele, cu îngerii, 
cu Dumnezeu. A �  preot însemn� a stabili leg�tura 
dintre Cer �i p�mânt, a-L aduce pe Isus viu între oa-
meni, a vorbi cu Isus, a te ridica prin des�vâr�irea 
vie�ii spirituale spre Paradisul cel mult râvnit �i visat 
de orice creatur�”.

Acest material, care sper s�-�i ating� �elul do-
rit, va �  încheiat cu un citat din „Chemarea la iubi-
re”, din opera Preas� n�itului Ioan Suciu: „z�c�min-
te de eroism se g�sesc în � ecare su� et. În anumite 
momete ale istoriei, sub lovituri �i împrejur�ri nea�-
teptate se de�teapt� în mul�i eroul. Unii tr�iesc, al�ii 
mor eroic. Se vede c� nu r�spundem eroic, decât la 
anumite sunete de clopot. �i Providen�a trage acest 
clopot... Îl auzi cum r�sun� prin v�i, prin mun�i, prin 
dumbr�vile su� etului t�u?

R�spunde!
Clopotul este iubire!
Iubirea este credin��!
Credin�a este Dumnezeu!”
Sper, în � nalul interven�iei mele, ca su� etele 

mariani�tilor, su� ete alese de Dumnezeu s� � e ca su-
� etele despre care p�rintele Faber a� rma: „soarele �i 
valurile de purpur�, cerurile cu coroanele de stele, 
mun�ii �i podoaba lor, m�rile �i re� ec�iile lor str�-
lucitoare, p�durile �i parfumurile lor, � orile �i orna-
mentul lor  sunt departe de a egala frumuse�ea unui 
su� et care îl serve�te pe Isus prin iubire.”

În permanen�� îl vom adora pe Domnul nostru 
în Sfântul Sacrament. Invita�ia lui David: „veni�i s�-l 
ador�m �i s� ne prostern�m înaintea lui Dumnezeu” 
ne este adresat� tuturor. �i noi, mariani�tii, îl vom 
adora pe Dumnezeu, Domnul nostru, recunoscându-i 
maiestatea suveran� de Dumnezeu, domina�ia Sa ab-
solut� asupra noastr� �i asupra a tot ceea ce exist�.

Angela GROZA,
BLAJ
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A� dori mai întâi s� v� transmit cele mai calde 
�i sincere salut�ri din partea marianistelor din Eparhia 
de Cluj-Gherla, care în aceste zile sunt al�turi de noi cu 
inimile �i rug�ciunile lor.

„Iat� ce bine �i ce pl�cut este s� locuiasc� fra�ii 
împreun� în unire” (Ps 133, 1).

Cu adev�rat este minunat cum lucreaz� Dum-
nezeu; ca fra�ii întru Isus Cristos aduna�i din cele 
patru z�ri, s� tr�iasc� în unire  �i în aceste zile de har 
�i binecuvântare s� se adape din acela�i izvor d�t�tor 
de via��, izvor care ne înso�e�te pe tot drumul „Da-
mascului cunoa�terii noastre”, ca s� putem spune �i 
noi cu Sfântul Apostol Pavel: „Cine e�ti, Doamne?” 
�i „Ce vrei s� fac?”.

Dac� ast�zi suntem aici este înc� o dovad� c� 
Atotputernicul nostru Creator se folose�te de noi în lu-
crarea Sa, c� � ecare, dup� harul cu care a fost împo-
dobit, poate s� � e o lumin� acolo unde î�i duce via�a, 
pentru cei din jur.

Cuvântul Domnului ne spune: „Ea avea o sor�, 
numit� Maria, care s-a a�ezat jos, la picioarele Domnu-
lui �i asculta cuvintele Lui”(Lc. 10, 39). Iat� un model 
de smerenie �i model care ne arat� cum putem urca spre 
Împ�r��ia Tat�lui Ve�nic, preg�tit� celor ce-L iubesc; 
„jos, la picioarele Lui” �i a „asculta cuvintele Lui”, f�-
când ca Maria „ceea ce trebuie�te”, alegându-�i „partea 
cea bun�”, �i nu numai atât, ci având �i asigurarea c�: 
„aceast� parte nu i se va lua”.

În Betania, cu �ase zile înainte de Pa�te, tot în 
casa Martei, aceea�i Maria, cu mir de nard curat, unge 
picoarele lui Isus �i le �terge cu p�rul ei, dovedind un 
gest profetic; c�ci nimeni n-a f�cut ceva pentru ziua 
îngrop�rii Lui în afar� de Maria.

Noi , ast�zi, ne a� �m în al III-lea mileniu de la 
aceast� umilin�� pilduitoare a Mariei din Betania, umi-
lin�a cea mai potrivit� pentru inimile noastre: jos la pi-
cioarele Lui. Cât� lini�te aduc cuvintele Lui în tumultul 
stresant al zilelor noastre... Ce cuvinte ascult�m ast�zi? 
Sunt case în care, probabil, nu se sting zi �i noapte ra-
dioul, televizorul, certurile, vorbele urâte. Isus vorbe�te 
�i ast�zi vizitând ora�e, sate, c�tune, inimi, dar oare câ�i 
î�i pleac� urechea s�-L asculte, câ�i lu�m în mâini Bi-
blia �i aplecându-ne asupra ei ochii, s�-i sorbim cuvin-
tele? Cine le va citi va �ti ce trebuie �i va alege pentru 
totdeauna partea cea bun�, pentru c� este ve�nic�. Pân� 
când nu vom sta jos �i vom asculta cuvintele Lui, nu 
avem nici o �ans� a bucuriei, care vine ca o raz� din 
Împ�r��ia lui Dumnezeu.

Tr�im în vremuri destul de trepidante, de mul-
te ori ne îngrozim, dar oare de câte ori ne plec�m ge-
nunchii înainte picioarelor Lui, pr�fuite �i pironite în 
locul nostru? Îndemnul lui Isus, „c�uta�i mai întâi Îm-
p�r��ia lui Dumnezeu �i neprih�nirea Lui”, începe cu 
ace�ti pa�i f�cu�i de Maria. Numai a�a vom deschide 

perspectiva Împ�r��iei S� nte în aceast� lume, care �tim 
c� „zace în cel r�u”(1 In 5, 16).

Dragul meu ascult�tor, având mereu în fa�a ochi-
lor modelul Mariei �i � ind � deli angajamentului pe 
care l-am f�cut fa�� de Mama lui Isus „ca ni�te isprav-
nici ai harului felurit al lui Dumnezeu, � ecare din noi 
s� slujeasc� altora dup� darul pe care l-a primit” (1 Pt 
4, 10), pentru ca lucrarea lui Dumnezeu, care ne-a fost 
încredin�at�, s� sporeasc�.

Dac� suntem împreun� lucr�tori în via Domnu-
lui, s� ne împletim eforturile: „unii s�desc, al�ii ud�” 
spune Sf. Ap. Pavel în 1 Cor 3, 7, iar bene� ciarii pot �  
o parte din recolta ve�nic� �i ne vom bucura de minune 
dup� minune, pentru c� minune nu înseamn� ce poate 
face o singur� persoan�, ci felul prin care Dumnezeu 
poate lucra prin mai mul�i. Trebuie s� ne supunem vo-
in�ei lui Dumnezeu pentru ca El s� ne foloseasc� acolo 
unde este nevoie de noi, iar eforturile noastre s�-i con-
duc� pe câ�i mai mul�i oameni la Creatorul lor.

Este mult de lucru, cu mâna �i cu inima, pentru 
tân�r �i pentru b�trân. Pentru cel slab �i pentru cel pu-
ternic. Este de lucru pentru to�i „cât este ziu� trebuie s� 
lucrez lucrurile Celui ce m-a trimis; vine noaptea când 
nimeni nu mai poate s� lucreze” (In 9, 4).

De foarte mute ori sarcinile �i îndatoririle ne co-
ple�esc. De câte ori nu suntem descuraja�i de atâta r�u, 
suferin��, boal�, atâtea nenorociri pe care le vedem în 
jurul nostru.  Am vrea de multe ori s� schimb�m lu-
mea, dar acest lucru nu este la îndemâna noastr�. Ceea 
ce putem face, îns�, este ca acolo, unde ne a� �m, s� 
ne facem treaba cu credin�� �i d�ruire �i s� spunem în 
rug�ciunile noastre: Doamne, te rug�m s� vegehzi Tu 
asupra întregii lumi �i începe lucrarea Ta cu inima mea. 
Fiecare din noi poate s� � e o oaz�, pentru c� de�ertul 
este mare �i e loc de multe oaze.

Dac� vom purta imaginea Betaniei în inimile 
noastre, dac� o vom înso�i pe Maria în atitudinea fa�� 
de Domnul, vom putea �  cu siguran�� oaze binecuvân-
tate, vom putea cu adev�rat d�rui din lumina noastr� �i 
altora care înc� tr�iesc în întuneric.

Dragii mei ascult�tori, în încheiere a� dori s� v� 
îndemn cu urm�toarele cuvinte ale Sf. Ap Pavel din Col 
3, 17: „�i orice face�i, cu cuvântul, sau cu fapta, s� fa-
ce�i în numele Domnului Isus �i mul�umiri prin El, lui 
Dumnezeu Tat�l”. Semnul clar c� ai lucrat cu credin�� 
curat� este asigurarea: „�i pacea lui Dumnezeu care în-
trece orice pricepere, v� va p�zi inimile în Cristos Isus” 
(Fil. 4, 7)

O astfel de pace v� doresc tuturor din toat� inima.
  

Maria MUCEA
Pre�edinta Reuniunii Mariane,

Eparhia de Cluj-Gherla

Al�turi de Maria la picioarele lui Isus
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La deschidere, Papa Benedict al XVI-a a încre-
din�at ANUL SACERDOTAL Preacuratei �i l-a pus 
sub ocrotirea Patronului Preo�ilor, Sfântului Ioan Ma-
ria Vianney.

Încredin�area S� ntei Fecioare a unui An închi-
nat Preo�ilor se explic� prin evlavia deosebit� pentru 
Preacurata, evlavie atât de vie în via�a Bisericii Catoli-
ce. Marii s� n�i �i preo�ii Bisericii o m�rturisesc: S� n�ii 
Bernard, Ludovic Maria Grignon de Monfort, Alfons 
Maria de Liguori, Fr.de Salles, Tereza a Pruncului Isus, 
Maximilian Maria Kolbe �i atât de mult al�ii.

Privind în urm�, dac� ne vom opri doar la câteva 
momente din istoria Bisericii, vom observa cât de puterni-
c� este aceast� evlavie. Putem începe cu Suveranii Ponti� .

În Enciclica ,,Ad catholici sacerdoti” (1936) a 
lui Pius al XI-lea, foarte actual�, în capitolul ,,Despre 
evlavia preotului” g�sim îndemnul: ,,Aceast� evla-
vie trebuie s� se îndrepte mai întâi c�tre Tat�l Ceresc; 
îns� trebuie s� se adreseze �i c�tre Fecioara Maic� a 
lui Dumnezeu; pe aceasta trebuie s-o iubeasc� preo�ii 
cu o dragoste mai înfocat� decât mirenii, pentru c� le-
g�turile ce le are preotul cu Cristos sunt mai strânse, 
dup� cum �i rela�iile dintre Maria �i Dumnezeiescul 
R�scump�r�tor sunt mai însemnate”.

Sunt prea numeroase îndemnurile Suveranilor 
Ponti�  pentru evlavie la S� nta Fecioar�, ca s� le putem 
enumera aici. Ne oprim doar la câteva: Papa Pius al IX-
lea a decretat „Dogma Neprih�nitei Z�misliri a S� ntei 
Fecioare”, Papa Pius al XII a proclamat, în 1950, Dog-
ma ,,În�l��rii S� ntei Fecioare cu trupul �i cu su� etul la 
Cer”. De la Pius al X-lea, to�i Suveranii Ponti�  au f�cut 
pelerinaje la Lourdes, Fatima sau alte Sanctuare mari-
ane. Cardinalul Roncalli, viitorul Pap� Ioan al XXIII-
lea, a ridicat, la Lourdes, Bazilica Sfântului Pius al X-
lea, cu ocazia Centenarului Apari�iilor S� ntei Fecioare, 
Papa Pius al XII-lea a împodobit-o pe Sfânta Fecioar� 
cu o coroan� str�lucitoare �i a consacrat întreaga ome-
nire Inimii Neprih�nite a Mariei.

Mai aproape de noi, avem exemplul Papei Ioan 
Paul al II-lea. Imediat dup� alegerea sa ca Pap� i s-au 
prezentat vreo �ase modele pentru stema ponti� catului 
s�u. Le-a respins pe toate, p�strând stema sa de Arhie-
piscop al Cracoviei, sub care a schi�at un M, simbolul 
numelui Mariei, c�reia i-a acordat întreaga via�� o mare 
devo�iune. Datorit� iubirii �i evlaviei pentru Preacura-
ta, �i-a pus întregul ponti� cat sub protec�ia ei iar cunos-
cutele cuvinte ,,Totus Tuus” (Cu totul al t�u) au f�cut 
cunoscut� lumii aceast� evlavie. 

Vorbind de la tribuna ONU, Papa Ioan al II-lea 
a fost v�zut cu Rozarul în mân�. Gestul era un îndemn 
direct la aceast� rug�ciune .

La un an de la atentat, la 13 mai 1982,  Papa Ioan 
Paul al II-lea  a mers la Fatima pentru a-i mul�umi Fe-

Preotul în via�a Reuniunii Mariane
cioarei c� l-a salvat �i a a�ezat glon�ul care era destinat 
s�-l ucid�, în coroana Preacuratei.

Cât prive�te Reuniunea Marian� (R.M.), a fost 
sus�inut� �i recomandat� de Suveranii Ponti�  întregii 
Biserici. Benedict al XIV-lea, el însu�i marianist spu-
nea: ,,Noi ne �inem de o sfânt� datorie de a ridica �i 
sprijini, cu toata t�ria noastr� apostolic�, aceast� insti-
tu�ie…”. R.M. din care facem parte a fost în� in�at� în 
1563 de un preot iezuit, P�rintele Leunis, Papa Grigore 
al XIII-lea, în 1584, a aprobat-o numind-o ,,Prima Pri-
maria” (Mama tuturor Congrega�iilor Mariane), la care 
sunt asociate toate R.M. din Biserica Catolic�. Suvera-
nii Ponti�  Sixt al V-lea �i Benedict al XIV-lea au con-
tribuit la dezvoltarea �i r�spândirea R.M. (ini�ial s-a în-
� in�at pentru tineretul �colar, apoi s-a aprobat intrarea 
b�rba�ilor în R.M. �i, din 1751, �i a femeilor). Membrii 
R.M. au format în decursul secolelor o adev�rat� eli-
t� de cre�tini. Din R.M. au f�cut parte Papii: Urban al 
VIII-lea, Alexandru al VII-lea, Clemente IX,X,XI,XII, 
Inocen�iu X,XI,XII,XIII, Grigore XV, Pius al IX-lea, 
Celebrul preot-predicator Bossuet �i foarte mul�i laici, 
împ�ra�i sau oameni simpli, savan�i �i arti�ti ca Tasso, 
Lope de Vega, Calderon de la Barca, P. Corneille etc.

În Biserica Român� Unit� cu Roma Reuniune 
Marian� a fost în� in�at� destul de târziu, în primele 
decenii ale secolului al XX-lea, dar Biserica i-a re-
cunoscut imediat valoarea, încât, de la început, a fost 
considerat� ,,garda de onoare a Preacuratei”, asocia�ie 
capabil� s� stea în ap�rarea Bisericii.

Prima R.M. s-a în� in�at în Dieceza de Oradea, 
în 1914, în timp ce P�stor al Diecezei era Episcopul 
D. Radu; are deci o vechime remarcabil�: 95 de ani! 
Fondatorii ei au fost Episcopul D. Radu, Protopopul 
de Oradea, Ioan Gen� �i preo�ii-profesori ai Academiei 
Teologice. În 1948 existau R.M. în toate liceele confe-
sionale �i în toate parohiile Diecezei.

Dac� de la începuturile ei, oriunde în Biserica 
Catolic�, ini�iatorii R.M. �i conduc�torii ei spirituali 
au fost Episcopii �i preo�ii, este � resc s� g�sim aceas-
t� situa�ie �i în Biserica noastr�. În congrega�iile din 
Dieceza de Oradea, în formarea spiritului marianist, în 
organizarea �i desf��urarea tuturor ac�iunilor Episcopii 
�i preo�ii au avut un rol principal. Pân� în 1948, Episco-
pii D. Radu, Valeriu Traian Fren�iu, Ioan Suciu, iar în 
clandestinitate, pentru p�strarea spiritualit��ii mariane, 
Ep. Iuliu Hir�ea �i preo�ii supravie�uitori închisorilor. 
Nu vom enumera aici obiectivele R.M., se cunosc, dar 
trebuie subliniat faptul c� în tr�irea evlaviei fa�� de 
Preacurata, în a �  ea, Sfânta Fecioar�, model în felul de 
a gândi, a ac�iona, în credin��, în cunoa�terea adev�ru-
rilor ei, în iubirea �i � delitatea fa�� de Biserica Catoli-
c�, în Dieceza noastr� s-a lucrat foarte mult. Numai a�a 

Otilia B�LA�
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Unii tr�iesc doar ca s� dea credit hazardului.
Poezia e imnul de stat al spiritului.
Arta e singura nebunie care necesit� ta-

lent, voca�ie.
Orice form� î�i tr�deaz� fondul. Fondul se 

tr�deaz� (formal) singur.
Singur�, îndoiala nu ne poate face în�elep�i.
Vai de cei care dau totul pentru a avea �i 

nimic pentru a � .
Îmi place s�-mi caut libertatea acolo unde 

al�ii �i-o pierd.
Exist� oameni în prezen�a c�rora nu pot gîndi. 
Anumite c�r�i îmi vine s� le citesc... urlînd.
Libertatea e în�elepciunea de a �ti s� pierzi 

o seam� de libert��i.
Morala e ceea ce îi scap� oric�rei înv���-

turi morale.
Fatalitatea românului e c� nu poate face din 

istorie bici. Îi iese din cînd în cînd cîte un c�p�stru.
F�cut din ��rîn�, doar atît a putut s� ias� 

- un biet om.
Evolu�ionismul a degradat omul pîn� la 

stadiul de maimu��. Una care tot promite s� de-
vin� om. (Din p�cate, nici o maimu�� nu reu�e�te 
ast�zi s� devin� om, pe cînd tot mai mul�i oameni 
reu�esc s� devin� maimu�e).

Într-o lume a bun�st�rii obligatorii e tot 
mai greu s� � i s�rac.

Prima nedumerire ontologic� – mu�tele 
care intrau singure în lamp�.

Din�untrul butoiului, Diogene nu prea ve-
dea lumea, nici m�car un om. Dinafar�, lumea 
vedea butoiul gol.

Secolul acesta e la mod� s� pari... om.
F�cut� doar dintr-o coast�, femeia pare a �  

reu�it mult mai bine.
Oare judecata de apoi nu s-ar putea face 

chiar acum?
Unii oameni par a �  lucrarea de licen�� a 

Diavolului. La cei ie�i�i din doctoratul s�u mi-e �i 
team� s� m� gîndesc.

Curios cum cel mai profund lucru, moar-
tea, nu se înva�� nic�ieri. Cu toate acestea, ea ne 
reu�e�te tuturor în mod perfect.

Nu m� împac deloc cu cel care sînt, dar m� 
în�eleg de minune cu cel care pot � .

Poezia e o ne�tiin�� dumnezeiasc�.
Uneori îmi vine s�-i întreb pe al�ii ce mai 

fac, pe ce lume m� a� u.
(va urma)

Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Reculegere spiritual� pentru familii

Totul a pornit în vara lui 2004, când Eparhia de 
Oradea a fost vizitat� de Tony �i Lili Gaucci, cuplu 
maltez, pre�edinte al “Mi�c�rii Familiilor Cre�tine” din 
Europa �i reprezentant pe lâng� NATO în promovarea 
valorilor cre�tine. În urma întâlnirii pe care au avut-o 
cu PSS Virgil Bercea, Episcop greco-catolic de Oradea, 
s-a n�scut ideea în� in��rii de grupuri de catehez� �i de 
rug�ciune pentru familii, la nivel de parohii pentru in-
formarea �i formarea familiei în spiritul valorilor cre�-
tine. Scopul acestor ac�iuni are în vedere protejarea �i 
ajutarea familiilor într-o lume dominat� de cultura rela-
tivismului �i a mor�ii, dar �i promovarea rolului laicilor 
în Biseric�, în conformitate cu înv���tura Conciliului 
Vatican al II-lea. 

În spiritul acesta, la începutul unui an nou pasto-
ral (2009-2010), cu binecuvântarea PSS Virgil Bercea, 
a avut loc, în data de 17-18 octombrie, a.c., la “Pen-
siunea Col� de Rai” (Zal�u) reculegerea spiritual� pe 
tema: “Familia, loc al iert�rii �i al iubirii” la care au 
participat treizeci �i cinci de familii din Oradea, Zal�u 
�i Ip împreun� cu pr. P�r�u Valer (protopop de Zal�u), 
pr. V�t�m�nelu Mihai (paroh la biserica „Adormirea 
Maicii Domnului”-Oradea) �i pr. Ciprian Robotin (de 
la biserica „Sfânta Familie”, Zal�u). Medita�iile au fost 
�inute de pr. Mihai Valentin Tegze� din Oradea. În sea-
ra zilei de sâmb�t�, pr. Mihai a eviden�iat importan�a 
iert�rii în familie “în aceast� via�� pres�rat� cu disensi-
uni sau neîn�elegeri mici sau mari”, prezentând iertarea 
ca � ind “darul” care face posibil� construirea pun�ilor 
peste abisul pr�pastiilor, dar �i reluarea �i str�baterea 
“împreun�” a c�l�toriei pe str�zi care p�reau de� nitiv 
întrerupte ori închise, c�tre ve�nica Împ�r��ie. 

În ziua de duminic� – dup� Sfânta Liturghie ce-
lebrat� împreun� cu credincio�ii de la biserica „Sfânta 
Familie” din Zal�u – pr. Mihai, propunând unele teme 
privitoare la familie care au fost prezentate la Ciudad 
de Mexic, a ar�tat faptul c� “în familie, se înva�� s� se 
recunoasc� importan�a altuia �i se d�ruie�te darul pro-
priei prezen�e; se înva�� virtu�ile care vor �  apoi r�s-
pândite în societate: încrederea, cooperarea, reciproci-
tatea, solidaritatea, fapt ce face ca familia s� aib� un rol 
important în societate”. La � nal, pr. Mihai a subliniat 
c� “familia este o �coal� de iubire ‘neobosit�’ care î�i 
cere s� te d�ruie�ti din iubire �i s� prime�ti iubire”. 

Programul a fost meticulos armonizat, îmbi-
nând partea teologal� cu cea amuzant�, distractiv� 
(audi�ie video/radio, dans…). Prelegerile, pres�rate 
cu exemple concrete din via�a cotidian�, au stârnit un 
real interes, � ind urmate de momente cu o înc�rc�tur� 
emo�ional� deosebit�, de discu�ii între genera�iile pre-
zente. P�rerea general� a celor prezen�i a fost deose-
bit�, propunându-se repetarea acestui gen de medita�ii 
care, din mila Domnului, ar putea avea loc chiar în 
perioada Postului Mare. 
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(urmare din pag. 10)

se explic� p�strarea �i transmiterea adev�rurilor de cre-
din��, a con�tiin�ei identit��ii greco-catolice �i a rug�-
ciunii Sfântul Rozar în familiile marianiste, �i de la ele 
mai departe, în anii mul�i �i întuneco�i ai persecu�iei. �i 
tot a�a se explic� reîn� in�area R.M. de c�tre PSS Vasile 
Hossu, la scurt timp dup� ob�inerea libert��ii Bisericii 
(1993), dar nu ca un început, ci ca �i o continuare.

În noul context, Episcopul Vasile Hossu, la înce-
put, �i PSS Virgil Bercea, în continuare, s-au str�duit s� 
fac� în a�a fel încât R.M. s� r�mân� aceea�i congrega�ie 
a evlaviei fa�� de Sfânta Fecioar� �i a form�rii caracte-
relor cre�tine, dar s� � e deschis� noului din Biseric�, 
Conciliului Vatican II, în ceea ce prive�te misiunea Bi-
sericii în lumea contemporan�, în care ,,persoana omu-
lui este  cea care trebuie mântuit� �i societatea uman�, 
care trebuie ref�cut�”.

Muta�iile pe care le cunoa�te societatea la sfâr-
�itul mileniului al II-lea �i începutul celui de al III-lea 
sunt îns� profunde; progresul �tiin�ei �i al tehnicii au 
schimbat fa�a p�mântului �i au ridicat o complexitate de 
probleme, c�ci muta�iile sunt evidente �i pe plan pshio-
logic, moral �i religios, valorile tradi�ionale � ind tot mai 
mult uitate. Negarea lui Dumnezeu �i a religiei, ateismul, 
indiferentismul nu mai sunt azi situa�ii izolate, ci înf�-
�i�ate ca exigen�e ale progresului �tiin�i� c sau ale unui 
nou umanism f�r� Dumnezeu, f�r� sacru, toate ducând 
la pierderea su� etului. Cultura contemporan� european� 
este deja un teritoriu deschis pentru noi forme de religi-
ozitate: religiile laice, spiritualit��ile orientale, credin�a 
în reîncarnare, New-Age, credin�a asimilat� unui folclor, 
sectele, horoscopul, sportul, fotomodelele �i muzica mo-
dern� devenite un fel de religii etc., toate reprezentând 
neo-p�gânismul cu consecin�a: pr�bu�irea normelor mo-
rale. �i s� un uit�m pericolul relativismului. Despre lu-
mea secularizat� ar �  multe de spus, dar ne oprim aici. 
Îns� subliniem: suntem obliga�i s� apreciem amploarea 
acestei realit��i potrivnice Evangheliei.

Noul Statut al R.M. �ine seam� de aceast� re-
alitate, de aceea în primul capitol se men�ioneaz� ca 
scop al R.M. ,,aprofundarea credin�ei prin cunoa�terea 
Evangheliei lui Cristos �i a preceptelor Bisericii, apos-
tolatul pentru a r�spândi Împ�r��ia lui Cristos în su� ete 
�i în lume”. Dar nu este u�or azi s� se vorbeasc� despre 
adev�rurile de credin�� �i despre valorile cre�tine care, 
dup� a� rma�ia Cardinalului Poupard, nu sunt altceva 
decât cele ale Fericirilor.

În acest apostolat, în aceast� reevanghelizare, 
R.M. poate veni în sprijinul preo�ilor dac� se dore�te 
acest lucru �i dac� exist� o colaborare permanent� între 
preot, �i el marianist, �i R.M., ca tot mai mul�i dintre 
credincio�i s� în�eleag� în profunzime aceste adev�ruri 
�i s� reg�seasc� for�a Evangheliei. Este o modalitate 
prin care s-ar aduce un surplus de su� et în Biseric�. În 
întrunirile mariane lunare se poate face foarte mult. Nu 
cuprindem acum întreaga bog��ie a tematicii, dar, dac� 

ne oprim numai la cunoa�terea culturii cre�tine, nu nu-
mai c� prin ea s-ar îmbog��i cuno�tin�ele, s-ar desco-
peri ceva din frumuse�ea �i iubirea lui Dumnezeu, dar 
s-ar putea diminua confuzia dintre bine �i r�u �i s-ar 
ajunge la convingerea c� adev�rul nu se decreteaz� prin 
majoritate. În noua evanghelizare, în transmiterea me-
sajului cre�tin, cultura are ,,o importan�� primordial�”.

Unul dintre cei mai de seam� mariani�ti con-
temporani, Rene Laurentin, ne aminte�te c� ast�zi tra-
vers�m un de�ert spiritual, dar prin Maria putem p�s-
tra contactul cu Cerul. Ca Mam�, Maria se manifest� 
concret în vie�ile acelora care i se încredin�eaz� �i î�i 
deschid inima ei, prin ea îl putem cunoa�te mai bine pe 
Isus ca s�-I urm�m  Calea.

Privind �i sumar obiectivele R.M., se poate în-
�elege cât bine spiritual s-ar realiza prin R.M. Dar în-
s��i R.M. se g�sesc adesea în di� cultate. În imaginea 
multora R.M. este o grupare de b�trâne care se roag� 
Rozarul. E foarte bine c� ne rug�m, de altfel Sf. Rozar 
este cu predilec�ie rug�ciunea noastr�. Dar nu e totul. 
Am dori, ca de la altar, preotul s� explice credincio�ilor 
ce este R.M., pentru c� adesea nu se �tie. Avem nevoie 
de preo�i care s� arate c� R.M. este pentru toate vârste-
le, b�rba�i �i femei, indiferent din ce asocia�ii mai fac 
parte, pentru c� evlavia marian� trebuie s� � e prezent� 
oriunde în Biseric�.

În contextul contemporan, R.M. se str�duie�te 
,,s� reînve�e trecutul pentru a în�elege prezentul, pentru  
a ac�iona �i a cl�di viitorul “, dar în trecut rolul prin-
cipal l-a avut PREOTUL. A face abstrac�ie de aceas-
t� mo�tenire a trecutului, care are ca centru prezen�a 
preotului în întreaga via�� marian�, este ca �i cum s-ar 
umbla în prezent ,,precum un amnezic care-�i caut� în 
zadar punctele de reper”.

R.M. are capacitatea de a se adapta timpului în 
care tr�im, are �i aceast� obliga�ie; pentru c�, în vre-
me ce lumea î�i schimb� mereu stilul de via�� �i pierde 
tot mai mult din umanitate, R.M. r�mâne în orizontul 
existen�ei Mariei, ap�r� �i transmite adev�rurile de cre-
din�� �i valorile cre�tine, str�duindu-se s� formeze, cu 
ajutorul preotului, unele dintre cele mai înalte spirite 
din Biseric�. Este ceea ce ne d�  certitudine �i speran��.
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S-a încheiat vineri, 16 octombrie, prima Întâlni-
re Na�ional� a Preo�ilor Catolici, g�zduit� de Arhiepi-
scopia Romano-Catolic� de Bucure�ti. La întâlnire au 
participat 65 de preo�i, de ambele rituri, din Arhidie-
ceza Romano-Catolic� de Bucure�ti, Arhidieceza Ro-
mano-Catolic� de Alba Iulia, Dieceza de Ia�i, Dieceza 
de Timi�oara, Dieceza de Oradea, Eparhia Greco-Ca-
tolic� de Cluj-Gherla, Eparhia Greco-Catolic� de Ora-
dea Mare, Eparhia Greco-Catolic� de Lugoj �i Eparhia 
Greco-Catolic� de Maramure�.

Preo�i de rituri diferite, de etnii diferite, de vârste 
diferite au petrecut câteva zile împreun� (13-16 octom-
brie) la m�n�stirea c�lug�rilor carmelitani de la Cio� i-
ceni (Snagov) pentru a se ruga împreun�, pentru a re-
� ecta împreun� asupra temelor propuse de Pr. Tarciziu 
�erban sau pe marginea înv���turilor date de episcopul 
greco-catolic Mihai Fr��il�, de episcopul romano-cato-
lic Cornel Damian �i de Înalt Preas� n�itul Ioan Robu, 
arhiepiscop mitropolit de Bucure�ti.

Întâlnirea de la Snagov, care a avut ca tem� 
„Sfânta Preo�ie, între slujire carismatic� �i func�iona-
rism institu�ional”, va �  urmat� de alte cinci asemenea 
întâlniri, g�zduite de alte dieceze/eparhii. Prin aceste 
întâlniri, episcopii români doresc s� le ofere preo�ilor 
lor oportunitatea ca, pe parcursul Anului S� ntei Preo�ii 
(19 iunie 2009-11 iunie 2010), s� se roage împreun�, 
s� re� ecte împreun� asupra misiunii la care sunt che-
ma�i, s� se cunoasc� mai bine unii pe al�ii. „Comuniu-

nea preo�easc� se realizeaz� cunoscându-ne”, a� rma de 
altfel la sfâr�itul întâlnirii unul din preo�ii participan�i. 
Mul�i dintre preo�i au declarat c� �i-ar dori s� participe 
la toate întâlnirile care se vor �ine pe parcursul Anului 
S� ntei Preo�ii, considerând întâlnirea de la Snagov „o 
experien�� extraordinar�”. Unii �i-au exprimat speran-
�a c� astfel de întâlniri vor continua �i dup� încheierea 
Anului dedicat S� ntei Preo�ii, pentru o formare perma-
nent� nu doar la nivel local dar na�ional, pentru a înt�ri 
unitatea în diversitate a Bisericii Catolice din România.

A� ând de la Înalt Preas� n�itul Ioan Robu, pre�e-
dinte al Conferin�ei Episcopale Române, despre aceste în-
tâlniri ale preo�ilor din timpul Anului S� ntei Preo�ii, car-
dinalul Claudio Hummes, prefect al Congrega�iei pentru 
Cler, i-a asigurat pe preo�ii români de rug�ciunea sa. 

Prima Întâlnire Na�ional� a Preo�ilor din Anul S� ntei Preo�ii

CONGREGATIO PRO CLERICIS
Din Vatican, 14 octombrie 2009

Excelen�a voastr�,
cu ocazia primei Întâlniri Na�ionale a Preo�ilor Catolici din România, de ambele rituri, care se desf��oar� 

în aceste zile în Arhidieceza dumneavoastr�, în timpul Anului S� ntei Preo�ii declarat în mod fericit de c�tre Su-
veranul Pontif, Congrega�ia pentru Cler dore�te s� � e prezent� asigurându-v� de rug�ciunea noastr�, de aten�ia 
noastr� fratern� �i transmi�ându-v� urarea cea mai � erbinte pentru o reu�it� rodnic� a acestei Întâlniri �i a celor-
lalte cinci ce vor urma �i care vor �  g�zduite de alte dieceze/eparhii ale acestei nobile ��ri.

Anul declarat cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la na�terea pentru cer a Sfântului Ioan Maria Vianney, 
cu aceast� minunat� imagine epifanic� a faptului c� preo�ia este îns��i iubirea Inimii lui Isus, ne cheam� la con-
vertire personal� pentru misiune; convertire zilnic� la identitatea noastr� tainic� �i minunat� de alter Christus, la 
slujirea noastr� pastoral� privit� ca o consecin�� logic� �i imediat� a identit��ii noastre. Convertirea ne cere s� 
înv���m nu doar s� d�m dar, mai ales s� ne d�ruim, s� ne oferim dup� modelul Bunului P�stor.

Ne cere s� începem � ecare zi cu ceea ce con�inea acel „Da” al Mariei Preas� nte, pentru ca Duhul Sfânt 
s� poat� prelungi în noi ac�iunea lui Cristos în mijlocul poporului care ne este încredin�at prin misiunea noastr�.

„Da”-ul este acel scurt cuvânt care a schimbat soarta omenirii �i care este secretul rodniciei iden-
tit��ii noastre preo�e�ti. Sfântul P�rinte a ales pentru acest An de har deviza „Fidelitatea lui Cristos, 
fidelitatea preotului”.

De aceea v� transmit tuturor urarea de a tr�i prin „da”-ul zilnic aceast� deviz� �i v� doresc tuturor s� ne 
revedem în jurul lui Petru, la Roma, în zilele 9, 10 �i 11 iunie 2010. Vom putea tr�i împreun� bucuria comuniunii 
în fr��ietatea preo�easc�.

Card. Claudio Hummes
Prefect

Mauro Piacenza
Ahiepiscop titular de Vittoriana

Secretar



14 VESTITORUL

Duminic� 4 octombrie 2009, a fost o zi binecu-
vântat� de Dumnezeu pentru comunitatea greco-catoli-
c� din Nojorid, jud. Bihor, întrucât a fost s� n�it� noua 
biseric� din localitate. La eveniment au dorit s� parti-
cipe numero�i credincio�i din Nojorid, dar �i din loca-
lit��ile învecinate, o� cialit��i locale �i jude�ene. Prea-
s� n�itul Virgil Bercea a fost întâmpinat în fa�a prim�riei 
de c�tre domnul primar Mircea Crainic, de un grup de 
copii care i-au oferit � ori, precum �i de c�tre p�rintele 
paroh Hava Lucian împreun� cu 18 preo�i din protopo-
piatele Beiu�, Marghita, Holod �i Oradea. 

Dup� s� n�irea bisericii, în cuvântul s�u de înv�-
��tur�, Preas� n�itul Virgil, referindu-se la Evanghelia 
zilei a spus: “Ce mare lucru este iubirea! O de� ni�ie 
mai frumoas� a iubirii decât cea a Sfântului Apostol 
Pavel nu exist�. Sfântul Apostol Pavel le scrie corinte-
nilor acest imn al dragostei. Dragostea este r�bd�toare, 
binevoitoare, nu pizmuie�te, nu se laud�, nu se trufe�te 
�i toate le n�d�jduie�te. Dragostea nicicând nu înce-
teaz�. Trebuie s� vedem în noi cât de mult� dragoste 
avem fa�� de ceilal�i.” În continuare, f�când referire 
la s� n�irea l�ca�ului de cult, Preas� n�ia Sa a ad�ugat: 
“Ast�zi este un moment deosebit pentru comunitatea 
din Nojorid. În urm� cu câ�iva ani am pus piatra de 
temelie a acestui edi� ciu. Am primit un sprijin deosebit 
din partea autorit��ilor locale. Domnul primar a reu�it 
s� în�eleag� problema �i s� g�seasc� o solu�ie. Trebuie, 
îns�, s� v� mul�umim în primul rând dumneavoastr�, 
dragilor no�tri credincio�i din Nojorid, f�r� de care nu 
am �  reu�it s� � naliz�m acest sfânt loca�.” 

S� n�irea bisericii din Nojorid

La rândul s�u, p�rintele paroh Hava Lucian a 
mul�umit Bunului Dumnezeu �i tuturor celor care au 
contribuit la � nalizarea lucr�rilor. În acela�i timp, a 
mul�umit Preas� n�itului Virgil pentru ajutorul acordat, 
precum �i p�rintelui Ioan Erdeli care a avut un rol deo-
sebit la în� in�area acestei parohii. La � nalul S� ntei Li-
turghii, p�rintele paroh Hava Lucian a primit din partea 
Preas� n�itului Virgil crucea pectoral� pentru meritele 
deosebite pe care le-a avut în administrarea parohiei �i 
� nalizarea bisericii. Dup� intrarea în legalitate, o bun� 
perioad� de timp s� ntele slujbe s-au desf��urat într-un 
spa�iu pus la dispozi�ie de c�tre prim�rie. Prin grija co-
munit��ii locale, to�i cei prezen�i au fost invita�i la o 
agap� fr��easc�.

Biroul de pres� al Episcopiei de Oradea

Vineri, 2 octombrie 2009, dup� Sfânta Liturghie 
de la ora 18.00, Parohia „Sfânta Familie” din Zal�u a 
organizat, în spiritul celei de a 7-a edi�ii a ini�iativei 
mondiale Ora de Adora�ie pentru Copii prin programul 
Apostolatului Mondial de la Fatima, urmând exemplul 
micu�ilor p�stori de la Fatima, o sear� de rug�ciune în-
aintea Preasfântului Sacrament.

Copiii, p�rin�ii �i educatorii, al�turi de preo�ii 
prezen�i, au participat la aceast� or� de adora�ie într-un 
num�r îmbucur�tor. Înaintea Preasfântului Sacrament 
copiii au rostit rug�ciuni de consolare c�tre „Inima 
euharistic� a lui Isus”, pentru familiile lor �i, în acest 
An al Preo�iei, s-au rugat pentru persoanele consacrate. 
Seara de rug�ciune a fost animat� cu cântece interpre-
tate de membrii grupului „Prietenii lui Isus �i a Mariei 
Schinina” sub îndrumarea Sorei Cornelia.

La � nalul adora�iei grupul de copii a oferit un 
frumos moment de cântece.

Pr. Valer P�R�U

Or� de adora�ie pentru copii la Zal�u
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A� at� la cea de-a treia participare la Competi-
�ia pentru cele mai bune rapoarte anuale, organiza�ia 
Caritas Eparhial Oradea s-a num�rat printre premian�i, 
câ�tigând premiul la categoria Raportul cu cea mai 
buna re� ectare a activit��ii de voluntariat. 

  Competi�ia „Cele mai bune rapoarte anuale” 
este organizat� de Forumul Donatorilor din România 
�i s-a adresat anul acesta atât ONG-urilor cât �i com-
paniilor implicate în proiecte de CSR (responsabilitate 
social� corporatist�). Gala de decernare a premiilor a 
avut loc în data de 24 septembrie a.c., la Hotelul Crow-
ne Plaza din Bucure�ti. 

 Premiul pentru raportul cu cea mai bun� re� ec-
tare a activit��ii de voluntariat a fost înmânat organiza-
�iei Caritas Eparhial Oradea de c�tre Corina Pintea de 
la Pro Vobis Centrul Na�ional pentru Voluntariat, ini�i-
atorul acestui premiu. Adela Ghi�ulescu, director exe-
cutiv al Caritas Eparhial Oradea a spus în cuvântul s�u 
de mul�umire: „Este un premiu meritat �i primirea lui a 
fost posibil� în primul rând datorit� voluntarilor no�tri 
care s-au implicat �i au lucrat sute de ore în activit��i 
precum: campania 2%, colectele de alimente, distribu-
irea unei mese calde, zilnic, pentru 30 de persoane f�r� 
ad�post, distribuirea de îmbr�c�minte, efectuarea cur�-
�eniei în casele unor bene� ciari prea bolnavi sau prea în 
vârst� pentru a putea face acest lucru ei în�i�i, etc.” 

Câstig�torii edi�iei 2009 sunt:
• Premiul pentru raportul cu cea mai buna re� ec-

tare a activit��ii de voluntariat - Caritas Eparhial Oradea
• Premiul pentru cel mai bun raport anual reali-

zat de ONG-uri mari - Funda�ia Cote

Cele mai bune rapoarte anuale

• Premiul pentru cel mai bun raport anual rea-
lizat de ONG-uri medii - Asocia�ia pentru Dezvoltare 
Durabila ViitorPlus

• Premiul pentru cel mai bun raport anual reali-
zat de ONG-uri mici - Asocia�ia Evolution

• Premiul - Premiul pentru cea mai buna re� ec-
tare a activit��ii de instruire - Asocia�ia de Dezvoltare 
Economico - Sociala (ADES)

• Premiul Un pas spre sustenabilitate - Asocia�ia 
Handicapa�ilor Neuromotori

• Diploma speciala pentru cel mai bun raport de 
CSR (responsabilitate social� corporatist�) - Petrom SA

• Diploma speciala pentru organiza�ii foarte mari 
- Funda�ia Român� pentru Copii, Comunitate �i Familie

Ajuns� la cea de-a VIII a edi�ie, competi�ia a nu-
m�rat anul acesta 41 de ONG-uri înscrise �i 4 companii 
�i a fost organizat� sub patronajul Excelen�ei Sale, Dl. 
Oystein Hovdkinn, ambasadorul Regatului Norvegiei 
la Bucure�ti.

Un nou start pentru copiii 
de la Oratoriul „Maria Imacula-
ta” s-a dat sâmb�t�, 3 Octombrie, 
atunci când a avut loc deschiderea 
noului an de activit��i.

S�rb�toarea a adunat în cur-
tea Liceului Greco-Catolic peste 
50 de copii �i tineri dornici de a 
�  împreun�, de a se juca �i de a-L 
cunoa�te pe Dumnezeu. P�rintele 
Doru Popovici a s� n�it înc�perile 
oratoriului �i pe to�i cei prezen�i, 
dup� care au urmat jocurile care 
au adus mult� voie-bun�. Invita-
tul surpriz� a fost clovnul „Floricel” de la Caritas 
Eparhial Oradea care a dat o pata de culoare �i vese-
lie evenimentului. Au fost invita�i �i tinerii din trupa 
de break dance „Jaws”, unul din componen�ii trupei 
� ind Alex Morar, membru al Oratoriului, care au f�-
cut un show pe cinste. Copiii s-au rugat, au cantat, 

Un nou început pentru OMI Junior

s-au jucat �i au dansat împreun�. 
Îi a�tept�m pe to�i copiii cu vârsta cuprins� între 

9-13 ani în � ecare sâmb�t� la ora 14, pe strada Iuliu 
Maniu,nr. 5 la Oratoriul „Maria Imaculata” (în incinta 
Liceului Greco-Catolic).

Anca BOT
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Jude�ul Satu Mare, situat în nordul-vestul Româ-
niei �i întins pe o suprafa�� de 4.418 km2 (1,8% din 
suprafa�a ��rii), cuprinde în interiorul limitelor sale 
p�r�i semni� cative din Câmpia de Vest (câmpiile: So-
me�ului, Carei, T��nadului, Ardudului etc.), Dealurile 
de Vest (dealurile: Crasnei, Codrului �.a.) �i Carpa�ii 
Orientali (Mun�ii Oa�, Depresiunea Oa�, Mun�ii Igni�).

În anul 2002, popula�ia jude�ului num�ra 367.281 
persoane*, din care 29.200 locuitori (7,95% din totalul 
popula�iei unit��ii administrativ-teritoriale) – cei care 
fac obiectul demersului nostru – erau de confesiune 
greco-catolic�** �i erau aronda�i episcopiilor de Ora-
dea �i Maramure�.

Conform statisticii, în cele 4 ora�e din jude� exis-
tente în anul 2002*** locuiau 12.081 de credincio�i 
greco-catolici – 9.688 (33,1%) în Satu Mare, 1.688 
(5,7%) în Carei, 421 (1,4%) în Negre�ti-Oa� �i 284 
(0,9%) în T��nad – care de�ineau o pondere de 41,4% 
din totalul popula�iei unite.

Locuitorii greco-catolici din mediul rural – 
17.119 persoane (58,6%) – erau repartiza�i neuniform 
în cele 56 de comune ale jude�ului de la acea dat�. Prin 
num�rul mare al credincio�ilor uni�i se remarcau comu-
nele: Târ�ol�, cu 1.888 credincio�i (6,4% din locuitorii 
greco-catolici din jude�), Livada, cu 1.736 (5,9%), Hal-
meu, cu 1.723 (5,9%), Lazuri, cu 1.396 (4,7%), Bo-
tiz, cu 1.103 (3,7%), Bixad, cu 1.014 (3,4%), Ardud, 
cu 901 (3,0%), Moftin, cu 694 (2,3%), Odoreu, cu 541 
(1,8%), S�uca, cu 492 (1,6%), Turulung, cu 433 (1,4%) 
�i Viile Satu Mare, cu 416 (1,4%). În 17 comune nu-
m�rul greco-catolicilor era cuprins între 100 �i 400 de 
persoane — Pomi, cu 385, C�ua�, cu 365, C�line�ti-
Oa�, cu 361, Dorol�, cu 337, Micula, cu 323, Veti�, cu 
293, Bogdand, cu 260, Medie�u Aurit, cu 235, Certeze, 

Geogra� c, cele mai mari concentr�ri ale popu-
la�iei greco-catolice din jude� se g�seau în localit��i 
din aria Câmpiei Some�ului (ora�ul Satu Mare �i co-
munele: Livada, Ardud, Halmeu, Lazuri, Botiz, Medi-
e�u Aurit etc. ) �i Depresiunea Oa� (ora�ul Negre�ti-
Oa� �i comunele: Târ�ol�, Bixad, Certeze etc.)****.

Din anul 1990 pân� în prezent, prin h�rnicie �i 
devotament, credincio�ii greco-catolici din jude� au 
ridicat numeroase l�ca�uri de cult: biserici – în Ar-
dud, Botiz, Boine�ti, Carei, C�line�ti, C�m�rzana, 
C�ua�, Ciuperceni, Dr�gu�eni, Luc�ceni, Media�u 
Aurit, Moi�eni, Negre�ti-Oa�, Pi�colt, Prilog, Raco-
va, Române�ti, Satu Mare (2), Silva�, Supuru de Jos, 
T��nad, Târ�ol�, Trip, Tur�, Vama etc. – �i capele – în 
Aliceni, Carei (2), Aliceni.

Credincio�ii greco-catolici din jude�ul Satu Mare

Ioan M�RCULE	
C�t�lina M�RCULE	

cu 221, Culciu, cu 191, Ora�u Nou, cu 150, Pi�colt, cu 
139, C�m�rzana, cu 128, P�ule�ti, cu 128, Cruci�or, cu 
114, Supur, cu 109 �i Craidorol�, cu 102 —, iar în 27 
era de sub 100 de persoane.

* http://recensamant.referinte.transindex.ro/
** Între jude�ele României, prin num�rul ridicat 

al locuitorilor greco-catolici, Satu Mare se plasa pe lo-
cul II, dup� jude�ul Cluj (30.012 credincio�i).

*** Pân� în prezent, localit��ile Livada �i Ardud 
au fost declarate ora�e �i a fost în� in�at� comuna C�-
min.

**** Enciclopedia geogra� c� a României, Bu-
cure�ti, 1982.
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În Aula Magna a Facult��ii de Teologie Greco-Ca-
tolic� din Oradea a avut loc, în data de 27 august 2009, 
întâlnirea responsabililor cu înv���mântul din cadrul cul-
telor recunoscute de stat. Cu acest prilej, au participat 
reprezentan�i ai Bisericii romano-catolice de limb� ro-
mân� �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 Ber-
cea, 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. Scopul întâlnirii din acest 
an a fost elaborarea unor propuneri comune, care s� � e 
asumate de toate cultele �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 
�  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� al Episcopiei de Oradea 

Cultele minoritare au analizat proiectele legilor educa�iei
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Aula Magna a Facult��ii de Teologie Greco-Ca-
tolic� din Oradea a g�zduit duminic� 4 octombrie 2009 
lansarea traducerii “Evanghelia dup� Matei”, edi�ie bi-
lingv�, vol. I, realizat� de Cristian B�dili��. Traducerea 
a fost prezentat� de c�tre Preas� n�itul Virgil Bercea, 
decanul Facult��ii de Teologie Greco-Catolic� Cluj-
Napoca �i de c�tre conf. univ. dr. Marius David Cruce-
ru, decanul Facult��ii de Teologie Baptist� din cadrul 
Universit��ii Emanuel din Oradea. 

În prezentarea sa, Preas� n�itul Virgil a eviden�iat 
faptul c� în lumea civilizat� cel pu�in o dat� la 10 ani 
trebuie f�cut� a traducere a Bibliei. Apoi a f�cut referi-
re la activitatea deosebit� pe care o are domnul B�dili�� 
prin traducerea Septuagintei �i acum prin traducerea 
Evangheliei dup� Matei, continuând cu o analiz� suc-
cint� a traducerii. Domnul Cristian B�dili�� a mul�umit 
organizatorilor pentru oportunitatea de a lansa aceast� 
traducere la Oradea �i în special Preas� n�itului Vir-
gil: “Mi-a� dori ca toate confesiunile din România s� 
aib� un Episcop care s� aib� deschiderea �i caracterul 
Episcopului pe care ave�i norocul s� îl ave�i la Ora-
dea. �ineam foarte mult s� ajung la Oradea, în mijlocul 
Bisericii Greco-Catolice, s� spun acest cuvânt de mul-
�umire.” Referindu-se la traducere, Cristian B�dili�� a 
precizat c� proiectul cuprinde 7 volume, urm�torul � -
ind traducerea Evangheliei dup� Ioan. 

“Evanghelia dup� Matei” con�ine o introducere, 
textul grecesc, textul românesc �i comentariul care î�i 
propune s� l�mureasc� toate aspectele pe care le ridic� 
textul grecesc. Este important de �tiut c� aceast� tra-
ducere nu este una confesionalizat�, întrucât, a�a cum 
spunea autorul “sunt format în Occident �i cred c� este 
o absurditate s� facem o traducere confesional�. Inter-

Lansarea traducerii „Evanghelia dup� Matei”

pretarea poate �  confesionalizat�”. Foarte interesante 
au fost analizele pe text cum ar �  cea a rug�ciunii Ta-
t�l nostru, care prezint� anumite elemente diferite în 
aceast� traducere. La fel, în opinia traduc�torului nu 
exist� niciun temei lingvistic ca s� îl catalog�m pe Iuda 
ca un tr�d�tor, ci mai degrab� ca un pred�tor al Mân-
tuitorului. Cristian B�dili�� a men�ionat c� “nu putem 
s� ne spiritualiz�m dac� nu avem o versiune corect� a 
Evangheliei. Aceast� traducere ofer� tuturor confesiu-
nilor o versiune corect�”. 

În cuvântul s�u, pastorul Marius David Cruceru 
a men�ionat c� domnul Cristian B�dili�� “nu a c�zut în 
capcana de a-�i înduhovnici textul cu arhaisme, ceea ce 
a dat textului naturale�e. Vocabularul este simplu, curat, 
fapt care va conferi valoare acestei traduceri.” La eve-
niment au �inut s� � e prezente o serie de personalit��i 
ale vie�ii culturale �i religioase or�dene, printre care �i 
Preas� n�itul Bocskei Laszlo, Episcop romano-catolic de 
Oradea. Men�ion�m c� Oradea este al treilea loc unde a 
fost lansat� aceast� traducere dup� Bucure�ti �i Ia�i.

Biroul de pres� al Episcopiei de Oradea
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,,Preotul este ap�r�torul adev�rului, se înal�� îm-
preun� cu îngerii, pream�re�te laolalt� cu arhanghelii, ri-
dic� pe altarul din ceruri jertfele, este p�rta� la preo�ia lui 
Cristos, pl�m�de�te din nou f�ptura, reface în ea chipul 
lui Dumnezeu, o zide�te din nou pentru lumea de sus �i, 
lucrul cel mai important, este îndumnezeit �i îndumne-
zeie�te”, spunea Sfântul Grigore de Nazians. �i o spun �i 
credincio�ii Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, care au 
r�spuns, în data de 17 octombrie, a.c., invita�iei lansate 
de parohia greco-catolic� „Sfântul Gheorghe” din Ora-
dea (din incinta Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie) de 
a spune rozariul, timp de 24 de ore, pentru preo�i. 

Chiar dac� a�teapt� �i pretind multe de la preo-
tul lor, credincio�ii din Oradea sunt con�tien�i c� via�a 
preotului este o lupt� continu�. De aceea, enoria�ii au 
încercat s� le dovedeasc� preo�ilor c� sacri� ciile lor nu 
sunt zadarnice. Astfel, pe lâng� practicarea iubirii fa�� de 
aproapele lor, credincio�ii or�deni s-au rugat al�turi de 
preo�i pentru slujitorii lui Dumnezeu. 

Tema rug�ciunii din acest an a fost „Preo�ii: mo-
del pentru cei credincio�i prin cuvânt, purtare, dragoste, 
credin�� �i cur��ie”. Evenimentul s-a înscris în rândul 
ini�iativelor care marcheaz� Anul Preo�iei.

Celebrarea a început sâmb�t� la ora 10.00, � ind 
condus� de preo�ii Sorin Cr�ciun, Ionu� Dobocan �i 
Olimpiu Todorean. Ace�tia le-au prezentat credincio�ilor 
medita�ii, în cadrul c�rora au creionat �i � gura Sfântului 
Ioan Maria-Vianney, modelul propus preo�ilor de Papa 
Benedict al XVI-lea. Prin medita�ii, preo�ii �i credincio-
�ii, au conturat mai ales chemarea �i menirea preotului.

Primii care au participat la manifestarea religioas� 
au fost copiii claselor I-IV ai Liceului Greco-Catolic; au 
urmat apoi copiii claselor V-XII ai Liceului Greco-Cato-
lic, Asocia�ia “Cerceta�ii Români Uni�i - Oradea”, Preo�i, 
congrega�ii �i ordine religioase, Asocia�ia “Reuniunea 
Marian�”, Asocia�ia “Vârsta a Treia”, Grupul “Alegria” 
de la M�n�stirea “Maica Domnului”, Asocia�ia Generala 
a Românilor Uni�i (AGRU), Studen�i teologi de la se-
minarul „S� n�ii Trei Ierarhi”, Studen�ii de la Colegiul 
„Sfânta Familie”; Asocia�ia Ter�iarilor Franciscani, Gru-
pul “Preasfânta Inim� a lui Isus”, Grupul “Rozarul viu”, 
Credincio�ii comunit��ii “Sfântul Gheorghe”, Asocia�ia 
Tineretului Român Unit (ASTRU) �i  Oratoriul “Maria 
Imaculata” de la Catedrala “Sfântul Nicolae”. 

Toate aceste grupuri au interpretat cântece religi-
oase �i au rostit rug�ciunea meditat� a Sfântului Rozariu 
�i au re� ectat la condi�ia �i misiunea preotului etc.

La � nal, p�rintele Olimpiu Todorean, parohul Bise-
ricii Sfântul Gheorghe, i-a îndemnat pe preo�i �i pe credin-
cio�i s� tr�iasc� �i s� lupte în locul pe care l-a încredin�at Ta-
t�l, pentru ca, astfel, s� se realizeze peste tot Împ�r��ia Lui, 
s�-�i consacre via�a pentru slujirea aproapelui �i a fra�ilor, 
dar �i la o tr�ire a credin�ei autentice �i a misiunii preo�e�ti.

Rozar pentru Preo�i
Crina DOBOCAN
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PSS Louis Vasile Pu�ca� a adormit întru Domnul
Louis Vasile Pu�ca� s-a n�scut la 13 septembrie 

1915 pe p�mânt american, din p�rin�i români imigran�i, 
în ora�ul Aurora (Illinois, SUA) din Dieceza de Rock-
ford. Dup� absolvirea �colii Elementare St. Michael 
din Aurora (Illinois), s-a înscris la Seminarul Prepara-
toriu Quigley, Seminarul Minor al Arhiepiscopiei din 
Chicago. Primii doi ani de studii ai s�i i-a absolvit la 
Seminarul Greco-Catolic al Eparhiei de Oradea, pentru 
a-�i exersa limba român�. Urm�torii doi ani de studiu 
i-a urmat la Colegiul De Propaganda Fide din Roma. 
În timp ce se a� a la Roma, a fost stat la Seminarului 
Greco-Catolic Românesc „Pio Romeno”. 

Din cauza începerii celui de-al doilea r�zboi 
mondial, a fost nevoit s� p�r�seasc� Europa �i s� î�i 
încheie studiile în SUA. Pu�ca� s-a înscris la Seminarul 
Major Benedictin „St. Procopius” din Lisle (Illinois), 
pentru a termina ultimii doi ani de �coal�. A fost hi-
rotonit ca preot catolic de rit bizantin la 14 mai 1942 
în ora�ul Pittsburgh (Pennsylvania), de c�tre PSS Basil 
Takach, Episcop al Episcopiei Greco-Catolice Rutene 
din America. Fiind încardinat în Episcopia Romano-
Catolic� din Erie (Pennsylvania) pentru a sluji ca preot 
pentru parohiile greco-catolice române�ti, pr. Pu�ca� a 
fost numit ca preot al parohiei St. John din Farrell (Pen-
nsylvania) �i ca administrator (paroh) al Bisericii St. 
George din Erie (Pennsylvania). La 1 februarie 1965 
a fost numit ca preot-paroh la parohiei greco-catolice 
române�ti St. George din Aurora (Illinois). 

La 4 decembrie 1982 Papa Ioan Paul al II-lea 
a scos toate cele 17 parohii române�ti catolice de rit 
bizantin (române unite cu Roma) de sub jurisdic�ia 
ierarhiei romano-catolice americane �i a constituit un 
Exarhat Apostolic, dependent direct de Congrega�ie 
pentru Bisericile R�s�ritene, �i l-a numit ca primul 
Exarh pe p�rintele Louis Vasile Pu�ca�, cu titlul de 
Episcop titular de Leuce. La 26 iunie 1983, p�rintele 
Pu�ca� a fost hirotonit Episcop titular de Leuce de c�-
tre Arhiepiscopul greco-catolic român Traian Cri�an, 
secretar al Congrega�iei pentru Cauzele S� n�ilor din 

Curia Roman�, asistat de c�tre PSS Emil John Mi-
halik, Episcop greco-catolic de Parma (Ohio) �i de 
PSS Michael Joseph Dudick, Episcop greco-catolic 
rutean de Passaic (New Jersey). Episcopul Pu�ca� a 
fost instalat ca primul Exarh al Exarhatului Apostolic 
Românesc de Rit Bizantin din America la 28 august 
1983 în Biserica St. George din Canton (Ohio), de 
c�tre Arhiepiscopul Pio Laghi, Pro-Nun�iu Apostolic 
în Statele Unite ale Americii. 

La 26 martie 1987, Papa Ioan Paul al II-lea a ri-
dicat Exarhatul Apostolic la rangul de Episcopie, luând 
astfel na�tere Eparhia român�-catolic� de rit bizantin 
Sf. Martir George având re�edin�a la Canton (Ohio) �i 
cu Catedrala „Sf. Mucenic Gheorghe”, iar Mons. Louis 
Vasile Pu�ca� a fost numit Episcop titular al Eparhiei 
nou în� in�ate. Episcopul Pu�ca� s-a retras din func�ia 
de episcop al Episcopiei Greco-Catolice Române St. 
George din Canton (Ohio) la 15 iulie 1993, devenind 
Episcop emerit. A trecut la Domnul sâmb�t� diminea-
�a, 3 octombrie. Conform informa�iilor disponibile în 
acest moment, funeraliile Episcopului Pu�ca� vor înce-
pe mar�i seara la ora 19.00 cu priveghiul, iar miercuri, 
7 octombrie, la ora 10.00 va avea loc înmormântarea. 

www.catholica.ro

Un Episcop ortodox bulgar despre unitatea cre�tinilor
Episcopul ortodox rus Tihon i-a spus Papei Benedict al XVI-lea despre dorin�a sa de unitate �i despre angaja-

mentul s�u pentru accelerarea comuniunii cu Biserica Catolic�. La sfâr�itul audien�ei generale de miercuri, Episcopul 
Patriarhiei Bulgariei pentru Europa Central� �i de Apus i-a spus Sfântului P�rinte: „Trebuie s� g�sim unitatea cât mai 
rapid posibil �i s� celebr�m în sfâr�it împreun�”, informeaz� L`Osservatore Romano. „Oamenii nu în�eleg diviziunile 
dintre noi �i discu�iile pe care le purt�m”, a a� rmat Episcopul. A sus�inut apoi c� nu va precupe�i nici un efort în munca 
de refacere rapid� „a comuniunii dintre catolici �i ortodoc�i”. Episcopul Tihon a subliniat c� „dialogul teologic ce se 
desf��oar� în aceste zile în Cipru este f�r� îndoial� important, dar nu trebuie s� ne � e team� s� spunem c� trebuie s� 
g�sim cât mai rapid calea spre o celebrare împreun�”. „Catolicul nu va deveni ortodox �i viceversa, dar trebuie s� ne 
apropiem de altar împreun�”, a ad�ugat el. Prelatul i-a spus Pontifului c� „aceast� aspira�ie este un sentiment ce a reie�it 
din lucr�rile adun�rii” convocate pentru Episcopia sa, desf��urat� în Roma, la care au luat parte to�i preo�ii �i câte doi 
delega�i din � ecare parohie ortodox� bulgar� din Centrul �i Apusul Europei. „Am venit la Papa s� ne exprim� dorin�a de 
unitate, dar �i pentru c� el este Episcopul Romei, ora�ul gazd� al întâlnirii noastre.” www.catholica.ro
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Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2009
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Inten�ia general�
Pentru ca to�i b�rba�ii �i femeile din lume, mai ales cei care au responsabilitate în domeniul politic �i economic, s� se 
implice mereu în ocrotirea crea�iei. 
Inten�ia misionar� 
Pentru ca to�i credincio�ii de diferite religii, cu exemplul de via�� �i printr-un dialog fratern, s� dea o m�rturie clar� 
c� numele lui Dumnezeu este purt�tor de pace. 

Har �i pace din partea lui Dumnezeu iar de la 
noi binecuvântare pentru to�i cei ce aduce�i daruri �i 
face�i bine întru s� ntele noastre biserici �i v� aduce�i 
aminte de cei s�raci.

+ Virgil Bercea
Episcop

Iubi�i credincio�i,
Atunci când ziua începe s� scad� �i omul are 

nevoie s� � e îngrijit, Isus îl ia în grija sa �i nu îl trimite 
acas� f�r� s� �  prev�zut ceea ce îi lipse�te.

Îndemnul Da�i-le voi de mâncare! nu este în 
sensul de a merge �i de a cump�ra pâine pentru al�ii, 
ci de a-l lua din pâinea ta �i a o d�rui. Doar atunci se 
înmul�e�te pâinea.

Pâinea �i pe�tii pe care îi ave�i dumneavoastr� nu 
sunt doar pentru dumneavoastr�, sunt pentru to�i. Dac� 
m�nânci din ceea ce ai, te saturi doar tu. Dac� le d�ru-
ie�ti, m�nânc� to�i, chiar �i tu, �i î�i va mai r�mâne.

De ce s� stai s� m�sori ceea ce d�ruie�ti altora?

În spiritul acesta, Asocia�ia „Caritas Eparhial 
Oradea” continu� tradi�ia din duminica „Samaritea-
nului milostiv”, zi în care se organizeaz� în � ecare an 
o colect� special�. Prin urmare, tasul din data de 15   
noiembrie, 2009, duminica „Samariteanului milos-
tiv”, va �  predat, de � ecare parohie, Asocia�iei.

Colecta din acest an va �  destinat� continu�rii 
proiectului „O mas� cald� pentru cei s�raci”, derulat 
de asocia�ie împreun� cu Surorile Misionare Francis-
cane ale lui Cristos.

Pr. Olimpiu Todorean
Pre�edinte

Colect� special�


