
vestitorul
Revist� lunar� de cultur� cre�tin�

Oradea, 27 noiembrie Seria I, Anul XVIII, Nr. 5 (197), 2009

 Editat� de Episcopia Român� Unit�  cu Roma, Greco-Catolic�, Oradea 

„un milion de stele”

Din sumar:

Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus - pag. 3;

Dialogul teologic dintre catolici �i ortodoc�i - pag. 4-6; 

Zece motive contra avortului chimic - pag. 8-9.



2 VESTITORUL

vestitorul

P.S.S. Virgil Bercea: Pre�edinte

Redac�ia �i administra�ia:
Pr. Olimpiu Todorean: redactor coordonator,
Ioan F. Pop: secretar de redac�ie.

Colaboratori:
Otilia B�la�, Nicolae Costru�, pr. Ioan Erdeli,             
Maria-Mirela Filimon, Silvia Panti�.

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

Abonamente: Alexandru Toma
Str. Borsecului Bl. X16, Ap. 30
Tel: 0259.472.823; 0741.933.193

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

I.S.S.N. 1454 - 8526

Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, Sinodul  Episcopilor
Comunicat

În perioada 27-29 octombrie a.c. s-au desf��urat la 
Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major, lucr�rile sesiunii ordina-
re de toamn� a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolic�, aceasta � ind cea de-a unsprezecea 
sesiune sinodal� de la ridicarea Bisericii Greco-Catolice din 
România la rang de Biseric� Arhiepiscopal� Major�.

La lucr�rile desf��urate în Biblioteca Facult��ii de 
Teologie Greco-Catolic� din Blaj au participat to�i membrii 
Sfântului Sinod, astfel: Preafericirea Sa Lucian Mure�an, 
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic�; PSS Virgil Bercea, Episcop eparhial de 
Oradea; PSS Florentin Crih�lmeanu, Episcop eparhial de 
Cluj-Gherla; PSS Alexandru Mesian, Episcop eparhial 
de Lugoj; PSS Ioan �i�e�tean, Episcop eparhial de Mara-
mure�; PSS John Michel Botean, Episcop eparhial de St. 
George în Canton, Ohio (SUA); PSS Mihai Fr��il�, Epi-
scop auxiliar de Alba Iulia �i F�g�ra�, Vicar al Bucure�tilor; 
PSS Vasile Biz�u, Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majo-
re. Lucr�rile Sfântului Sinod s-au desf��urat sub pre�edin�ia 
Preafericitului P�rinte Arhiepiscop Major Lucian.

Desf��urarea lucr�rilor Sinodului au fost preceda-
te de celebrarea unui Te Deum Laudamus în Catedrala 
Arhiepiscopal� ”Sfânta Treime”, în cuvântarea sa PSS 
Vasile, Episcopul Curiei Arhiepiscopale Majore, încre-
din�ând lucr�rile grijii Preas� ntei Fecioare Maria.

Pe ordinea de zi s-au reg�sit teme de actualitate 
ale vie�ii �i activit��ii biserice�ti din �ar� �i str�in�tate. S-a 
prezentat un raport asupra recentei întruniri a Preo�ilor din 
Occident (Bologna, 12-14 octombrie 2009), întâlnire des-

f��urat� sub pre�eden�ia PSS Virgil, secretar al Sinodului 
�i responsabil sinodal cu diaspora, �i s-au discutat teme 
referitoare la organizarea comunit��ilor din Europa Occi-
dental� dar �i a celor din Canada sau SUA, precum �i teme 
de organizare a vie�ii liturgice. Au fost analizate unele as-
pecte propuse din partea Comisiei Sinodale Liturgice, ca 
urmare a acestor propuneri, Sinodul Episcopilor stabilind 
norme liturgice asupra folosirii coerente a c�r�ilor liturgice,  
indicând care sunt variantele o� ciale ale acestora pentru uz 
liturgic public, conform normelor de drept.

Referitor la componen�a �i pre�edin�ia Comisiilor 
Sinodale, Sfântul Sinod a decis cooptarea unor noi mem-
bri exper�i în unele Comisii, �i încredin�area pre�eden�iei 
unora dintre acestea la noi Episcopi: astfel, PSS Floren-
tin este noul Pre�edinte al Comisiei Sinodale Teologico-
Istoric�, iar PSS Mihai, Episcop Auxiliar de Bucure�ti, 
noul Pre�edinte al Comisiei Sinodale Liturgice.

Raporturi cu celelalte Biserici au fost �i ele anali-
zate, � ind considerate atât în realitatea lor na�ional� cât �i 
în cea interna�ional�: prezentarea PSS Florentin, ca parti-
cipant la cea de-a 11 sesiune plenar� a Comisiei interna�i-
onale de dialog teologic dintre Biserica Catolic� �i Bise-
rica Ortodox�, desf��urat la Pafos, în Cipru, între 16-23 
octombrie a.c., � ind considerat� exemplar� pentru dorin�a 
sincer� de unitate între cre�tini.

Sinodul Episcopilor a mai analizat raportul � nanciar 
al Curiei Arhiepiscopale Majore, prezentat de Econom Pr. 
Dr. Ioan Mitrofan, �i raportul de activitate al Romanian Gre-
ek-Catholic Association, prezentat de Pre�edintele acesteia, 
Pr. Cristian Terhe�, dar �i un raport/solicitare a Asocia�iei Ge-
nerale a Românilor Uni�i (AGRU). S-a analizat de asemenea 
situa�ia concret� a Fondului „Basil Marchi�”, a propunerii Pr. 
Mihail Moisin (SUA), �i a unui proiect de statut pentru Tri-
bunalul Sinodului Episcopilor. S-a mai luat în considerare �i 
tema monahismului în Biserica Greco-Catolic� din România, 
cu referin�e particulare la Ordinul Sfântului Vasile cel Mare.

Cauza de Beati� care a Episcopilor martiri, mor�i în 
închisorile regimului comunist, a fost �i ea tratat�. Proce-
sul de beati� care, ajuns deja în ultima sa faz�, cea roman�, 
va �  o� cial deschis la Roma, în data de 7 noiembrie 2009. 
Martirii greco-catolici, deceda�i în închisori ca urmare a 
prigoanei comuniste început� în anul 1948, au fost come-
mora�i atât în cadrul celebr�rilor liturgice din Catedrala Ar-
hiepiscopal�, cât �i într-un particular moment de rug�ciune 
dinaintea concluzion�ri lucr�rilor sinodale, comemorându-
se astfel împlinirea a 61 de ani de la arestarea, din noaptea 
de 28/29 octombrie 1948, a întregii Ierarhii greco-catolice.

S-a stabilit statutar data de desf��urare a urm�-
toarei sesiuni ordinare a Sinodului Episcopilor Biseri-
cii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�:  1-3 iunie 
2010, la Blaj, sediul Arhiepiscopului Major.

Notar al Sinodului Episcopilor
Pr. William A. Bleiziffer
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Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus

www.catholica.ro

Iubi�i fra�i �i surori! 
Duminica de azi coincide cu solemnitatea Tuturor 

S� n�ilor, care invit� Biserica pelerin� pe p�mânt s� preguste 
s�rb�toarea f�r� sfâr�it a Comuniunii cere�ti, �i s� reînsu� e-
�easc� speran�a în via�a ve�nic�. Se împlinesc anul acesta 14 
secole de când Panteonul - unul din cele mai vechi �i renu-
mite monumente romane - a fost destinat cultului cre�tin �i 
dedicat Fecioarei Maria �i tuturor martirilor: Sancta Maria 
ad Martyres. Templul tuturor divinit��ilor p�gâne era astfel 
consacrat amintirii acelora care, cum spune Cartea Apoca-
lipsului, „vin din strâmtorarea cea mare; ei �i-au sp�lat ve�-
mintele, le-au cur��at în sângele Mielului” (7,14). Ulterior, 
celebrarea tuturor martirilor a fost extins� la to�i s� n�ii „o 
mul�ime imens�, pe care nimeni nu putea s� o numere, din 
toate na�iunile �i rasele, popoarele �i limbile” (Apocalipsa 
7,9) - dup� cum spune Sfântul Ioan. 

În acest An al Preo�iei, îmi place s� amintesc cu spe-
cial� venera�ie s� n�ii preo�i, atât pe aceia pe care Biserica i-a 
canonizat, propunându-i ca exemplu de virtu�i spiritual, �i pas-
torale, cât �i pe aceia - mult mai numero�i - care sunt cunoscu�i 
Domnului. Fiecare dintre noi p�streaz� amintirea recunosc�toa-
re a câte unuia din ei, care ne-a ajutat s� cre�tem în credin�� �i 
ne-a f�cut s� sim�im bun�tatea �i apropierea lui Dumnezeu. 

Mâine, apoi, ne a�teapt� Pomenirea anual� a tu-
turor credincio�ilor r�posa�i. A� vrea s� v� invit s� tr�i�i 
aceast� dat� potrivit spiritului cre�tin, adic� în lumina care 
provine din Misterul pascal. Cristos a murit �i înviat �i 
ne-a deschis trecerea la casa Tat�lui, Împ�r��ia vie�ii �i a 
p�cii. Cine îl urmeaz� pe Isus în aceast� via�� este primit 
unde El ne-a precedat. Deci, în timp ce vizit�m cimitirele, 
s� ne amintim c� acolo, în morminte, se odihnesc doar 
r�m��i�ele trupe�ti ale celor dragi nou�, în a�teptarea în-
vierii � nale. Su� etele lor, cum spune Scriptura, deja „sunt 
în mâinile lui Dumnezeu” (În� 3,1). De aceea, modul cel 
mai potrivit �i e� cient de a-i cinsti este a ne ruga pentru ei, 
oferind acte de credin��, de speran�� �i de iubire. În uniune 
cu Jertfa euharistic�, putem mijloci pentru mântuirea lor 
ve�nic�, �i experimenta comuniunea cea mai profund�, în 
a�teptarea de a ne reg�si împreun�, de a ne bucura pentru 
totdeauna de Iubirea care ne-a creat �i r�scump�rat. 

Iubi�i prieteni, cât este de frumoas� �i mângâietoare 
Comuniunea S� n�ilor! Este o realitate care transmite o di-
mensiune diferit� întregii noastre vie�i. Nu suntem niciodat� 
singuri! Facem parte dintr-o „companie” spiritual� în care 
domne�te o profund� solidaritate: binele � ec�ruia trece în 
avantajul tuturor �i, invers, fericirea comun� iradiaz� asupra 
� ec�ruia individual. Este un mister care, în oarecare m�sur�, 
îl putem tr�i deja în aceast� lume, în familie, în prietenie, mai 
ales în comunitatea spiritual� a Bisericii. S� ne ajute Maria 
Preasfânt� s� p��im cu pa�i zvel�i pe calea s� n�eniei, �i s� se 
arate ca Maic� a îndur�rii pentru su� etele celor r�posa�i.

Iubi�i fra�i �i surori, 
Am ajuns la ultimele dou� s�pt�mâni ale Anului li-

turgic. Îi mul�umim Domnului c� ne-a dat s� parcurgem, 
înc� o dat�, acest drum de credin�� - str�vechi �i mereu 
nou - în marea familie spiritual� a Bisericii! Este un dar 
inestimabil, care ne permite s� tr�im în istorie misterul lui 
Cristos, primind în brazdele existen�ei noastre personale �i 
comunitare s�mân�a Cuvântului lui Dumnezeu, s�mân�� 
de ve�nicie care transform� de din�untru aceast� lume �i 
o deschide spre Împ�r��ia Cerurilor. În itinerarul lecturi-
lor biblice duminicale ne-a înso�it Evanghelia Sfântului 
Marcu, care ast�zi prezint� o parte a discursului lui Isus 
asupra sfâr�itului timpurilor. În acest discurs, se a� � o fra-
z� care impresioneaz� prin claritatea ei concis�: „Cerul �i 
p�mântul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece” (Mar-
cu 13,31). S� ne oprim un moment s� re� ect�m asupra 
acestei profe�ii a lui Cristos. 

Expresia „cerul �i p�mântul” este frecvent� în Bi-
blie pentru a indica tot universul, cosmosul întreg. Isus 
declar� c� acesta tot este destinat „s� treac�”. Nu numai 
p�mântul, ci �i cerul, care aici este în�eles tocmai în sens 
cosmic, nu ca sinonim al lui Dumnezeu. Sfânta Scriptur� 
nu cunoa�te ambiguit��i: toate creaturile sunt marcate de 
� nitudine, inclusiv elementele divinizate de mitologiile 
antice: nu exist� nici o confuzie între creatur� �i Creator, 
ci o diferen�� net�. Prin atare distinc�ie clar�, Isus a� rm� 
c� cuvintele sale „nu vor trece”, adic� stau de partea lui 
Dumnezeu �i de aceea sunt eterne. De�i rostite în concre-
te�ea existen�ei lor p�mânte�ti, ele sunt cuvinte profetice 
prin excelen��, cum a� rm� într-un alt loc Isus adresându-
se Tat�lui ceresc: „Cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am 
dat lor, iar ei le-au primit �i au cunoscut cu adev�rat c� 
am ie�it de la Tine �i au crezut c� Tu m-ai trimis” (Ioan 
17,8). Într-o parabol� renumit�, Cristos se compar� cu se-
m�n�torul �i explic� faptul c� s�mân�a este Cuvântul (cf. 
Marcu 4,14); cei care îl ascult�, îl primesc �i aduc rod (cf. 
Marcu 4,20) fac parte din Împ�r��ia lui Dumnezeu, adic� 
tr�iesc sub st�pânirea sa; r�mân în lume, dar nu mai sunt 
ai lumii; poart� în sine un germen de ve�nicie, un prin-
cipiu de transformare care se manifest� deja acum într-o 
via�� bun�, însu� e�it� de caritate, �i la sfâr�it va produce 
învierea trupului. Iat� puterea cuvântului lui Cristos. 

Iubi�i prieteni, Fecioara Maria este semnul viu al 
acestui adev�r. Inima sa a fost „p�mânt bun” care a primit 
cu deplin� disponibilitate Cuvântul lui Dumnezeu, astfel 
încât toat� existen�a ei, transformat� dup� chipul Fiului, a 
fost introdus� în ve�nicie, su� et �i trup, anticipând voca�ia 
etern� a � ec�rei � in�e umane. Acum, în rug�ciune, s� ne 
însu�im r�spunsul ei dat Îngerului: „Fie mie dup� cuvân-
tul t�u” (Luca 1,38), pentru ca urmându-l pe Cristos pe 
Calea Crucii, s� putem ajunge �i noi la m�rirea Învierii.

Cât de frumoas� este Comuniunea S� n�ilor
1 noiembrie 2009

Puterea cuvintelor lui Cristos
15 noiembrie 2009
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În Cipru, în ora�ul istoric Paphos, unde a predicat 
Sfântul Paul, s-a �inut a XI-a sesiune plenar� a Comisi-
ei Mixte Interna�ionale pentru Dialogul Teologic dintre 
Biserica Catolic� �i Biserica Ortodox� în ansamblul ei. 
Noua faz�, ini�iat� cu a IX-a sesiune de la Belgrad (2006), 
înainteaz� cu pas lent pe o cale pres�rat� cu piedici în ca-
drul tematicii decisive a acestei faze despre “Consecin�ele 
ecleziologice �i canonice ale naturii sacramentale a Bise-
ricii: catolicitatea �i autoritatea în Biseric�”. Bazându-se 
pe documentul care a fost publicat despre aceast� tem� la 
Ravenna la a X-a sesiune plenar� (2007) �i primind man-
dat de la aceasta, actuala sesiune plenar� (Paphos, 16-23 
octombrie) a început s� trateze tema “Episcopul de Roma 
în comuniunea Bisericii în primul mileniu”. Comisia a în-
ceput, astfel, s� discute problema central� a contenciosu-
lui istoric dintre Orient �i Occident. În momentul actual se 
încearc� s� se g�seasc� o identi� care obiectiv� a proble-
maticii implicate în tem� pentru a putea încerca o herme-
neutic� comun�, care s� ajute la dobândirea unei conver-
gen�e substan�iale, cu privire la consecin�ele doctrinale.

Comisia a lucrat în Cipru pe un proiect elaborat 
dup� sesiunea de la Ravenna, urmând metoda de preg�ti-
re concordat� la începutul activit��ii acestei comisii (Pat-
mos-Rodi, 1980). În prima parte a anului 2008 au lucrat 
dou� subcomisii mixte, cu misiunea de a aduna elemente-
le istorice care �in mai mult de perioada examinat�. Apoi 
s-a întâlnit comitetul mixt de coordonare (Elounda, Creta, 
27 septembrie – 4 octombrie 2008), care a elaborat sinteza 
organic� în form� de proiect de discu�ie, supus sesiunii 
plenare din Cipru. Atât cercetarea din subcomisii cât �i 
sinteza comitetului de coordonare au �inut cont de orien-
tarea concordat� la Ravenna care a� rma c� “autoritatea 
�i conciliaritatea sunt interdependente”, �i c� atât la nivel 
diecezan, regional, cât �i la nivel universal exist� un pro-
tos, primus (Episcop, Mitropolit sau Patriarh, Episcop de 
Roma). Documentul, intrând mai direct în problematica 
despre protos la nivel universal, a� rm� c� “ambele p�r�i 
(catolicii �i ortodoc�ii) sunt de acord cu privire la faptul c� 
Roma, ca Biseric� ce prezideaz� în caritate, ocupa primul 
loc în taxis �i c� Episcopul de Roma era, de aceea, protos 
între Patriarhi” (Ravenna, nr. 41).

La sfâr�itul acelui document, se subliniaz� im-
portan�a acestui rezultat ob�inut, �i membrii comisiei se 
consider� convin�i c� declara�ia citat� “furnizeaz� o baz� 
solid� pentru discu�ia viitoare despre problema primatului 
la nivel universal” (Ravenna, nr. 46).

Sesiunea a XI-a pe tema “Rolul Episcopului de 
Roma în comuniunea Bisericii în primul mileniu” s-a 
concentrat pe examinarea câtorva m�rturii istorice semni-
� cative, cu privire la rolul avut de Episcopul de Roma în 
acea epoc�. În realitate, aceste dou� elemente sunt la baza 
declara�iei din documentul de la Ravenna �i ating diferite 
tematici cum ar � : Biserica de Roma în comuniunea Bi-

Dialogul teologic dintre catolici �i ortodoc�i

sericilor, raportul Episcopului de Roma cu Sfântul Petru, 
rolul exercitat de Episcopul de Roma în timpuri de criz� 
(arianism, mono� zism, monotelism, iconoclasm), dar �i 
câteva decizii ale conciliilor ecumenice atât fa�� de Roma, 
cât �i fa�� de Patriarhia de Constantinopol. Vor trebui tra-
ta�i �i factorii non-teologici care au in� uen�at mentalitatea 
�i structurile ecleziale, cum ar �  ideea de imperiu roman, 
transferarea capitalei la Constantinopol �i declinul impe-
riului în Occident, di� cult��ile de comunicare între est �i 
vest create de islam, crearea imperiului lui Carol cel Mare, 
ignorarea reciproc� progresiv�, îndep�rtarea practic� reci-
proc� �i câteva atitudini polemice.

Examinarea materiei implicate va cere un studiu 
prelungit. Pentru moment, comisia a tratat elementele ini-
�iale pornind de la predica S� n�ilor Petru �i Paul la Roma, 
de la martiriul lor �i de la mormintele lor �i continuând 
prin intermediul p�rin�ilor apostolici: m�rturii importan-
te sunt Scrisoarea Bisericii din Roma adresat� cre�tinilor 
din Corint, scrisoare atribuit� Papei Clement pentru re-
concilierea credincio�ilor din Corint cu preo�ii lor; Scri-
soarea Sfântului Igna�iu din Antiohia care indic� Roma 
ca Biserica ce “prezideaz� în caritate” (prokathemene tes 
agapes); a� rma�ia Sfântului Irineu conform c�reia orice 
Biseric� trebuie s� concorde (convenire) cu ea, din cau-
za originii sale �i a autorit��ii sale (propter potentiorem 
principalitatem); precum �i controversa cu privire la data 
Pa�telui dintre Anicet �i Policarp, Victor �i Episcopii din 
Asia, gândirea lui Ciprian �i a�a mai departe. Pentru toate 
elementele care se refer� la tem� �i care sunt examinate 
trebuie concordat� identi� carea exact� �i o dorit� �i po-
sibil� interpretare comun�. De aceea, studiul este exigent 
�i delicat �i va �  continuat la urm�toarea sesiune plenar� 
de anul viitor. Discu�ia care a fost la sesiunea din Cipru ar 
trebui s� faciliteze un parcurs mai vioi în stadiul urm�tor.

Au fost prezen�i dou�zeci de delega�i din partea 
catolic�, cu câteva absen�e din cauza activit��ilor în Sino-
dul Episcopilor pentru Africa sau din motive de s�n�tate. 
Dou�zeci �i patru de delega�i ortodoc�i reprezentau toate 
Bisericile Ortodoxe, cu excep�ia Patriarhiei de Bulgaria. 
Comunicatul dat la încheierea reuniunii prezint� lista con-
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form taxis a Bisericilor Ortodoxe: Patriarhia Ecumenic�, 
apoi Patriarhiile de Alexandria, Antiohia, Ierusalim, Mos-
cova, Serbia, România, Georgia, Bisericile autocefale din 
Cipru, Grecia, Polonia, Albania, �i din Cehia �i Slovacia. 
A fost recompus� în mod substan�ial integralitatea repre-
zentan�ei ortodoxe, cu participarea Patriarhiei de Mosco-
va, care la Ravenna a p�r�sit sesiunea din cauza prezen�ei 
reprezentan�ilor Bisericii din Estonia, invitat� ca Biseric� 
autonom� de Patriarhia Ecumenic�, îns� nerecunoscut� 
de Patriarhia de Moscova. Controversa a fost rezolvat� la 
întâlnirea prima�ilor Bisericilor Ortodoxe care, la invita�ia 
Patriarhului ecumenic Bartolomeu I, a avut loc la Fanar 
(12 octombrie 2008), în care s-a concordat s� � e invitate 
doar toate Bisericile autocefale.

Lucr�rile comisiei mixte au fost conduse de doi 
co-pre�edin�i, Cardinalul Walter Kasper, din partea ca-
tolic�, �i Mitropolitul de Pergam, Ioannis Zizioulas, din 
partea ortodox�. Sâmb�t�, 17 octombrie, delega�ia ca-
tolic� a concelebrat Liturghia în biserica catolic� Sfânta 
Cruce, din Nicosia. A luat parte �i parohul �i secretarul 
nun�iaturii apostolice din Cipru, pr. Paolo Borgia. Ca de 
obicei, a fost prezent� întreaga delega�ie ortodox�. Con-
celebrarea a fost prezidat� de Cardinalul Walter Kasper, 
care a �inut omilia despre pericopa evanghelic� a zilei. 
A ad�ugat o mul�umire c�lduroas� Bisericii Ortodoxe 
din Cipru, pentru ospitalitatea oferit� comisiei, �i a ce-
rut rug�ciune pentru lucr�rile comisiei, f�când referire la 
tema a� at� în discu�ie în urm�torii termeni: “În ultimul 
document publicat de comisia noastr� în urm� cu doi ani, 
am a� rmat c� poate s� existe un prim, un protos cum se 
spune în greac�, sau cum spunem noi în latin� primas, la 
orice nivel al vie�ii Bisericii. De aceea, primatul nu este 
ceva interzis sau impropriu în via�a Bisericii. La aceast� 
întâlnire noi ne vom întreba ce înseamn� aceasta pentru 
Episcopul de Roma”. Biserica Sfânta Cruce este la de-
marca�ia între partea greac� a insulei �i partea ocupat� 
de turci (37% din teritoriul total al insulei). Exigen�a de 
a pune cap�t împ�r�irii insulei a fost rea� rmat� de mai 
multe ori de autorit��ile Bisericii Ortodoxe, �i în mod 
puternic de însu�i Arhiepiscopul Chrysostomos.

Duminic�, 18 octombrie, a avut loc concelebra-
rea membrilor ortodoc�i ai delega�iei. Dumnezeiasca 
Liturghie, în biserica “Phaneromeni”, tot la Nicosia, a 
fost prezidat� de Arhiepiscopul Chrysostomos, primat 
al Bisericii din Cipru. A fost prezent�, în totalitate, de-
lega�ia catolic� a comisiei. Arhiepiscopul, referindu-se 
“cu sim� de responsabilitate fa�� de lumea cre�tin�” la 
faptul c� “Biserica din Cipru, cea mai veche din Euro-
pa”, g�zduie�te anul acesta dialogul dintre ortodoc�i �i 
catolici, a a� rmat: “Acest dialog teologic este cel mai 
important în contextul dialogurilor teologice o� ciale 
dintre Biserica Ortodox� �i ceilal�i cre�tini, care sunt 
coordonate de Patriarhia Ecumenic�”. A amintit de im-
portan�a rug�ciunii pentru dialog �i, adresându-se di-
rect, a contestat “acel mic segment de ortodoc�i” care, 

bazându-se gre�it pe canoane citite în afara contextului, 
refuz� rug�ciunea comun�. L-a invocat pe Duhul Sfânt 
asupra lucr�rilor comisiei. Sesiunea a fost închis� cu 
vesperele din s�rb�toarea Sfântului Apostol Iacob, în 
catedrala din Paphos, celebrate de acela�i Arhiepiscop.

Comisia a fost g�zduit�, cu mare generozitate �i 
spirit de fraternitate c�lduroas�, de Biserica Ortodox� 
din Cipru. A fost primit� în palatul arhiepiscopal, unde 
Arhiepiscopul Chrysostomos a oferit un prânz. Comi-
sia a vizitat muzeul arhiepiscopal, bogat în icoane ex-
traordinare. O delega�ie l-a vizitat pe pre�edintele repu-
blicii. To�i membrii au fost înso�i�i ca s� viziteze câteva 
m�n�stiri cu icoane vechi �i fresce bizantine.

S-a înregistrat �i un mic episod contrar. Un grup 
limitat de circa zece persoane, în prima zi a întâlnirii, 
s-a postat în fa�a hotelului cu pancarte de protest îm-
potriva dialogului considerat ca un risc de tr�dare din 
partea membrilor ortodoc�i �i de cedare în fa�a preten-
�iilor catolicilor. Autorit��ile ortodoxe, Arhiepiscopul 
de Cipru �i Mitropolitul din Paphos, au condamnat dur 
evenimentul �i au amenin�at cu sanc�iuni canonice pe 
clericii care au luat parte la eveniment. Comunicatul 
sesiunii, dat la încheierea întâlnirii, a� rm� c� membrii 
ortodoc�i, la întâlnirea lor din prima zi, “au discutat, 
printre altele, despre reac�iile negative fa�� de dialog 
din partea câtorva segmente ortodoxe �i în unanimitate 
le-au considerat total nefondate �i inacceptabile, dând 
informa�ii false �i în�el�toare. To�i membrii ortodoc�i 
ai comisiei rea� rm� c� dialogul continu� cu hot�rârea 
tuturor Bisericilor Ortodoxe �i va �  continuat cu � deli-
tate fa�� de adev�r �i fa�� de Tradi�ia Bisericii”.

Aproape în acela�i timp, Biserica din Grecia lua 
pozi�ie împotriva segmentelor critice fa�� de ecume-
nism. Adunarea ierarhiei, la reuniunea din 16 octom-
brie 2009, a declarat: “Dialogul trebuie s� � e continuat, 
îns� în cadrul normativei ecleziologice �i canonice or-
todoxe, apoi mereu în acord cu Patriarhia Ecumenic�, 
a�a cum a fost stabilit cu decizie pan-ortodox�. Repre-
zentan�ii Bisericii noastre în acest dialog au cuno�tin�� 
clar� despre teologia ortodox�, despre ecleziologie �i 
despre Tradi�ia ecleziastic�”.

Discu�ia despre schema preg�tit� de comitetul 
mixt de coordonare va �  continuat� la urm�toarea sesi-
une plenar� de anul viitor. S-a decis ca sesiunea s� aib� 
loc între 20-27 septembrie 2010 la Viena, g�zduit� de Ar-
hiepiscopul de Viena, Cardinalul Christoph Schonborn. 
Astfel, acest important dialog înainteaz�, cu pas lent, dar 
mereu orientat spre �inta comuniunii depline, a�a cum 
s-a concordat în documentul preg�titor pentru începerea 
dialogului dintre catolici �i ortodoc�i.

Autor: Mons. Eleuterio F. Fortino 
Traducere: pr. Mihai P�tra�cu 

www.lumea.catholica.ro 
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A XI-a Întrunire a Comisiei Mixte Interna�ionale 
pentru Dialog Teologic între Bisericile Ortodoxe �i Bise-
rica Catolic� a avut loc în Paphos, Cipru, un ora� cu o 
istorie bogat�, care a primit trei Apostoli: Pavel, Barna-
ba �i Marcu. Reuniunea a avut loc între 16-23 octombrie 
2009, � ind g�zduit� generos �i fratern de c�tre Biserica 
Ortodox� a Ciprului.

Au fost prezen�i dou�zeci de membri catolici, câ�i-
va dintre membri nu au putut participa. Toate Bisericile 
Ortodoxe, cu excep�ia Patriarhiei din Bulgaria, au fost 
reprezentate �i anume: Patriarhia Ecumenic�, Patriarhia 
Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimu-
lui, Patriarhia Moscovei, Patriarhia Serbiei, Patriarhia Ro-
mâniei, Patriarhia Georgiei, Biserica Ortodox� a Ciprului, 
Biserica Ortodox� a Greciei, Biserica Ortodox� a Poloni-
ei, Biserica Ortodox� a Albaniei �i Biserica Ortodox� a 
Cehiei �i Slovaciei.

Lucr�rile Comisiei s-au desf��urat sub conducerea 
celor doi co-pre�edin�i, Cardinalul Walter Kasper �i Mitro-
politul Ioannis de Pergam, ajuta�i de doi co-secretari, Mi-
tropolitul Ghenadios de Sassima (Patriarhia Ecumenic�) �i 
Monseniorul Eleuterio F. Fortino (Consiliul Ponti� cal pen-
tru Unitatea Cre�tinilor).

La sesiunea de deschidere ce a avut loc sâmb�t�, 
17 octombrie, Comisia a fost salutat� foarte c�lduros de 
c�tre gazd�, Mitropolitul Gheorghios de Pafos, care a sub-
liniat importan�a g�zduirii reuniunii în acest ora� apos-
tolic, celebru de-a lungul istoriei nu doar în insul�, ci în 
toat� lumea cre�tin�.

Sâmb�t�, 17 octombrie, membrii catolici au celebrat 
Sfânta Liturghie în biserica romano-catolic� “Sfânta Cru-
ce” din Nikosia, prezidat� de c�tre Cardinalul Walter Kas-
per, în prezen�a membrilor ortodoc�i. În omilie, Eminen�a 
Sa �i-a exprimat recuno�tin�a din partea delega�iei catolice 
c�tre Biserica din Cipru �i, în special, fa�� de Mitropolitul 
Gheorghios de Pafos, pentru c�lduroasa ospitalitate ma-
nifestat� �i a subliniat c� spiritul modestiei �i al iubirii ar 
trebui s� domine în activitatea Comisiei mixte, amintind 
cuvintele Domnului: “�i oricine dintre voi vrea s� � e cel 
dintâi, s� � e slujitorul tuturor” (Marcu 10,44).

Duminic�, 18 octombrie, membrii ortodoc�i au cele-
brat Sfânta Liturghie în biserica “Faneromeni” din Nikosia, 
prezidat� de Preafericitul P�rinte Hrisostomos, Arhiepisco-
pul Ciprului, în prezen�a membrilor catolici. Adresându-se 
celor prezen�i, Arhiepiscopul Hrisostomos a declarat: “Îm-
preun� cu toate celelalte Biserici Ortodoxe, subliniem in-
sisten�a noastr� ferm� asupra principiilor de baz� deja con-
s� n�ite ale con�tiin�ei ecleziale din primul mileniu de via�� 
istoric� a Bisericii. Sinoadele Ecumenice �i marii P�rin�i 
din primul mileniu reprezint� garan�ia interpret�rii teologi-
ce autentice a tainei dumnezeie�tii iconomii în Hristos, dar 
�i garan�ia tr�irii ei autentice de c�tre credincio�i în taina 
Bisericii în care se extinde, sub îndrumarea Sfântului Duh, 
prezen�a continu� �i activ� a lui Hristos în lume, pân� la 
sfâr�itul veacului”.

Ulterior, co-pre�edin�ii – Cardinalul Walter Kasper 
�i Mitropolitul Ioannis de Pergam – împreun� cu Mitropo-

Comunicat
litul Ghenadios de Sassima, Cardinalul Leonardo Sandri, 
Mitropolitul Vasilios de Constantia-Famagusta �i Arhiepi-
scopul Roland Minnerath au fost primi�i la Palatul Prezi-
den�ial de c�tre Pre�edintele Ciprului, Excelen�a Sa Dimi-
tris Christo� as, care �i-a exprimat speran�a ca într-o lume 
înc� divizat�, precum Cipru de altfel, acest dialog important 
s� continue, �i a exprimat dorin�ele sale de bine pentru pro-
gresul spre comuniunea între cele dou� Biserici în viitor.

Membrii Comisiei au vizitat Muzeul Bizantin �i au 
luat prânzul o� cial la Arhiepiscopie, oferit de c�tre Preafe-
ricirea Sa, Arhiepiscopul Hrisostomos.

În cursul dup�-amiezii, membrii au efectuat o vizit� 
la Metocul M�n�stirii Kykkos, unde au fost primi�i c�ldu-
ros de c�tre Egumen – Mitropolitul Nikiforos de Kykkos �i 
Tylliria �i de c�tre Mitropolitul Isaia de Tamassos �i Orini. 
Mai târziu, spre sear�, Mitropolitul Vasilios de Constantia-
Famagusta a oferit o cin� o� cial� în Mitropolia sa la Para-
limni. În cursul s�pt�mânii, membrii au vizitat �i M�n�sti-
rea Cuviosului Neo� t �i siturile arheologice ale Sfântului 
Apostol Pavel din Pafos.

În prima zi a întrunirii, a�a cum se obi�nuie�te, 
membrii catolici �i cei ortodoc�i s-au întâlnit separat pentru 
a-�i organiza activitatea. La întâlnirea membrilor ortodoc�i 
s-a discutat, printre altele, despre reac�iile negative fa�� de 
Dialog ale unor cercuri ortodoxe �i unanim au fost conside-
rate ca total nefondate �i inacceptabile, furnizând informa�ii 
false �i în�el�toare. To�i membrii ortodoc�i ai Comisiei au 
rea� rmat c� Dialogul continu� cu decizia tuturor Biserici-
lor Ortodoxe �i se desf��oar� cu � delitate fa�� de Adev�rul 
�i Tradi�ia Bisericii. Comisia catolic� a considerat textul de 
lucru drept baz� bun� pentru munca viitoare �i a con� rmat 
inten�ia de a continua Dialogul cu convingere, cu încredere 
reciproc� �i în ascultare fa�� de voia Domnului.

Dup� cum s-a decis la ultima sesiune plenar� de la 
Ravenna, 2007, Comisia a studiat tema “Rolul Episcopu-
lui Romei în comuniunea Bisericii din primul mileniu”, pe 
baza unui text de lucru preg�tit de c�tre Comitetul de Coor-
donare Comun�, care s-a reunit la Elounta, în Creta, Grecia, 
anul trecut. În cadrul plenarelor acestei întâlniri, Comisia a 
studiat cu aten�ie �i a corectat textul de lucru al Comisiei 
Mixte �i a decis s� î�i � nalizeze activitatea anul viitor, prin 
convocarea unei întruniri ulterioare a Comisiei Mixte. Nu 
s-a decis asupra unui text � nal, iar orice text ar circula nu 
este valabil.

S-a decis ca a XII-a adunare plenar� s� � e g�zduit� 
de c�tre Cardinalul Christoph Schonborn la Viena, în Aus-
tria, în perioada 20-27 septembrie 2010.

A XI-a sesiune plenar� s-a terminat cu vecernia ortodox� 
la Catedrala “S� n�ii Teodor Tiron �i Teodor Stratilat” din Pafos, 
urmat� de o recep�ie oferit� de c�tre Mitropolitul Gheorghios.

Întrunirea Comisiei Mixte a fost marcat� de un spi-
rit de prietenie �i colaborare bazat� pe încredere. Membrii 
Comisiei au apreciat în mod deosebit generoasa ospitalitate 
a Bisericii Ciprului �i au încredin�at cu putere lucrarea con-
tinu�rii dialogului, rug�ciunii credincio�ilor.

Pafos, Cipru, 22 octombrie 2009
www.catholica.ro
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Maria-Mirela FILIMON
Pr. Bernard �tef, c�lug�r augustinian asump�ionist

Motto: „Cine-L are pe Dumnezeu, nu duce lips� de nimic. Dumnezeu singur ajunge.” (Sf. Tereza de Avila)

Acest motto este dedica�ia pe care am primit-o de 
la Pr. Ieromonah Bernard �tef,pe cea mai reent publicat� 
carte a domniei sale: „Treptele vie�ii spirituale dup� Sfân-
ta Tereza de Avila,doctor al bisericii” (Ed. Buna Vestire, 
Blaj, 2008). Cartea, a� �m din prefa��, este teza de licen�� 
a Pr. Bernard, sus�inut� la Academia Teologic� Greco-Ca-
tolic� din Blaj în sesiunea - iunie 1946, îmbog��it� cu cita-
te din opera S� ntei �i un capitol ce trateaz� caracteristicile 
spiritualit��ii tereziene. M�rturise�te Pr. Bernard în Not� 
asupra edi�iei: „Întrucât în literatura noastr� religioas� pu-
�in se vorbe�te de via�a spiritual� �i des�vâr�irea ei, am 
judecat de cuviin�� s� o public. Doctrina pe care o prezint 
este de o înalt� spiritualitate, m� dep��e�te �i pe mine. Ce 
folos are ea atunci? Dac� nu ar �  altul, decât s� admir�m 
bog��iile Domnului pentru su� etele dornice de perfec�iu-
ne, �i s� ne umilim de a �  departe de un astfel de ideal, ar 
�  de ajuns. Dar Sfânta Tereza insist� asupra dorin�ei 
dup� perfec�iune, bazat� pe umilin��, a�a c� orice su-
� et, care a intrat în calea vie�ii spirituale, poate aspira 
la perfec�iune dup� chemarea sa.”

Dup� chemare, Pr. Bernard �tef este dintre cei care 
au intrat hot�rât în calea vie�ii spirituale prin chemarea 
Fecioarei Maria. „Când Preacurata m-a chemat, nu a mai 
fost cale de întoarcere!” A�a ne-a m�rturisit domnia sa la 
intâlnirea pe care am avut-o la Blaj, în luna august, anul 
trecut, când poposisem la micul a�ez�mânt al augustinie-
nilor asump�ioni�ti, înainte de a vizita schitul de la C�rbu-
nari închinat Fecioarei S�racilor.

Pr. Bernard este dintre cei care slujesc umil, cu 
toat� � in�a lor pe Dumnezeu �i aproapele, IUBIND cu o 
senin� deta�are, invadându-�i interlocutorul cu raze de lu-
min� din universul s�u intim în care prezen�a divin� este 
o certitudine. 

Acolo la el, la ei, la c�lug�rii asump�ioni�ti acas�, 
p�rintele ne-a deschis zâmbitor poarta, ne-a primit ca pe 
ni�te oaspe�i dragi, �i ne-a poftit mai întâi în Capel�. Am 
intrat mai întâi noi, musa� rii, iar când a intrat �i p�rinte-
le, s-a închinat pân� la p�mânt �i a început o scurt� dar 
în� �c�rat� adora�ie la Isus din Preasfântul Sacrament. A 
fost momentul de salut, de închinare �i o minunat� lec�ie 
despre „ordinea � reasc� a lucrurilor”. A�a se cuvine. S� I 
te închini mai întâi Lui Isus, cel Dintâi locuitor al casei �i 
cel mai important, �i apoi, puri� ca�i prin aceast� închina-
re, d�rui�i, puteam continua cu vizita, cu discu�iile noastre, 
care oricum decurg altfel dup� aceast� bine- dispunere.

Ne-a umplut de bucurie aceast� nou� întâlnire cu 
Pr. Bernard. Acesta e cuvântul, BUCURIE! Bucuria seni-
n�, uimirea de a recunoa�te, acolo în inima ta, c� Dumne-
zeu te-a pus în fa�a harului S�u tr�it � resc, cu simplitate �i 
împ�rt��it de un om cu adev�rat curat, frumos, întrutotul 
frumos la cei 92 de ani ai s�i. 

„N�scut la L�scud, în Mure�, la 22 octombrie 
1916, într-o familie de ��rani, studiaz� în satul natal, la 

Târn�veni �i Blaj �i intr� în via�a c�lug�reasc� la 20 iulie 
1934 în Congrega�ia P�rin�ilor Augustinieni Asump�io-
ni�ti din Beiu�. A studiat apoi � loso� a �i teologia în Fra�a. 
A fost hirotonit preot de c�tre Episcopul martir Vasile Af-
tenie la Blaj,în 27 iulie 1941 �i a slujit, a scris a îndrumat 
tinerii ca profesor la Liceul „Samuil Vulcan” �i în calitate 
de superior al comunit��ii asump�ioniste �i rector al In-
ternatului din Beiu� pân� la începutul prigoanei comunis-
te. A fost arestat în 1951 �i condamnat la munc� silnic� 
pentru 5 ani la Canal, în colonia Peninsula �i Constan�a. 
Dup� eliberare, î�i reia la L�scud apostolatul clandestin 
îndrumând copii, tineri, adul�i �i î�i continu� munca inte-
lectual� �i � zic�. Din 31 ianuarie 1990 Pr. Bernard vine 
la Blaj unde s-a în� n�at o mic� comunitate asump�ionist�. 
Se implic� imediat în reorganizarea vie�ii Bisericii noas-
tre, a predat ca profesor mult îndr�git �i pre�uit la Institu-
tul Teologic” (date culese de pe coperta 2 a c�r�ii despre 
Sfânta Tereza). La cei 92 de ani, domnia sa scrie, îndrum� 
spiritual, SLUJE�TE, a�a cum a f�cut o via�� întreag�, se 
implic� oriunde poate aduce slav� Lui Dumnezeu, d�ru-
ind, d�ruindu-se. Sluje�te senin, zâmbitor, cu rug�ciunea, 
cu gândul, cu vorba rostit� sau scris�, cu prezen�a sa jovia-
l�, tinereasc�, oriunde e nevoie de m�rturie sau de ac�iune 
concret� pentru a împlini binele. Ce mare nevoie avem de 
astfel de oameni! Ce dar minunat pentru noi de a-l putea 
întâlni! Pentru mine, �i cred c� pentru to�i cei din micul 
nostru grup, aceast� întâlnire este un dar nesperat.

Am primit darul, de a-l cunoa�te pe Pr. Bernard 
�tef, în timpul pelerinajului V. M. dedicat Preacuratei, în 
Postul Adormirii Maicii Domnului, anul trecut. Era darul 
EI negre�it. A vrut s� ne spun� delicat: „Privi�i, a�a arat�, 
astfel se poart� �i vorbe�te un preaiubit � u al Meu care mi 
s-a încredin�at cu totul!

Sper din tot su� etul ca Bunul Dumnezeu s�-l �in� 
cu noi cât mai mult timp pentru ca �i cei din aceast� gene-
ra�ie, cât mai mul�i, s� aib� �ansa de a-l cunoa�te �i în�ele-
ge ceea ce a vrut sa-mi spun� �i mie, prin cuvintele S� ntei 
Tereza: „Cine-L are pe Dumnezeu, nu duce lips� de 
nimic. Dumnezeu singur ajunge!”
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(continuare în pag. 9)

Problema vie�ii este în centrul doctrinei sociale 
a Bisericii, a�a cum a indicat în mod clar Papa Bene-
dict al XVI-lea în Enciclica Caritas in veritate. Este în 
centru pentru c� se refer� în mod radical la demnitatea 
persoanei �i pentru c� de modul în care este tratat� tema 
respect�rii vie�ii umane depind toate celelalte proble-
me sociale. Pe ce se va construi via�a comunitar� dac� 
con�tiin�a noastr� este “de acum incapabil� s� cunoasc� 
umanul” (Caritas in veritate, nr. 75) �i dac� noi ced�m 
în fa�a “absolutismului tehnicii”?

Observatorul interna�ional Cardinal Van Thuân 
despre doctrina social� a Bisericii propune un decalog 
împotriva pilulei RU486, pe care o consider� expresie 
a unei culturi dezagregatoare, care distruge pasiunea 
pentru via�� �i love�te pân� la origini semni� ca�ia fap-
tului de a �  împreun�.

1. Un avort este întotdeauna un avort. Modalita-
tea – chimic� sau chirurgical� – prin care se realizeaz� 
nu schimb� natura sa de “delict abominabil”, deoarece 
nu variaz� caracterul voluntar de a provoca eliminarea 
unei � in�e umane nevinovate.

2. Avortul chimic nu este mai pu�in periculos 
pentru s�n�tatea femeii. �tirile demonstrate cu privi-
re la 29 de mor�i care fac referin�� direct� la folosirea 
pilulei RU488 sunt o realitate care arat� c� aceast� me-
tod� este de zece ori mai periculoas� decât cea chirur-
gical� pentru s�n�tatea femeii. Desigur, ambele sunt la 
fel de letale pentru via�a celui z�mislit.

3. Pare un medicament, dar este numai o otra-
v�. Pilula Mifepriston, numit� RU486 de industria far-
maceutic� Roussel-Uclaf care a studiat-o �i o produce, 
apare în literatur� din 1982 �i este un hormon steroid 
sintetic care înlocuie�te progesteronul, hormonul care 
sus�ine sarcina, f�cându-l ine� cace: prin urmare embri-
onul moare sau, dac� supravie�uie�te, de cele mai multe 
ori are daune grave în dezvoltare �i handicapuri grave: 
acesta este motivul pentru care, în Fran�a, femeile sem-
neaz� un modul care le angajeaz� s� recurg� la avortul 
chirurgical dac� “pilula” nu ar ajunge s� î�i fac� efectul 
complet. Asocierea dintre mifepriston �i prostaglandin 
nu are nici o ac�iune terapeutic�, nu vindec� nici o boa-
l�, nu desf��oar� nici o ac�iune bene� c�; are un singur 
scop: s� elimine prin moartea sa un embrion uman.

4. “Pilula” pentru a avorta banalizeaz� avortul. 
A folosi un produs chimic, în plus catalogat ca medica-
ment, induce dou� erori dramatice: a considera c� avor-
tul este un lucru u�or �i c� face parte din cadrul terapi-
ilor medicale. Faptul c� nu este u�or îl demonstreaz� 
experien�ele relatate de femei, marile suferin�e care r�-
mân necunoscute �i pot s� se manifeste chiar dup� mul-
�i ani. �i este o grav� minciun� a induce s� se cread� c� 
sarcina este o “boal�” care se poate “îngriji”, adic� s� 
� e eliminat�, printr-o op�iune medical�. O sarcin� este 

prezen�a unei noi � in�e umane, nu este o durere de cap 
sau o r�ceal�: nu se trateaz� în acela�i mod!

5. RU486 constrânge femeia la singur�tate. Mi-
fepristonul este dat femeii care îl ia personal; dup� câ-
teva ore apar dureri �i hemoragie care trebuie s� � e su-
pravegheate �i monitorizate personal, �i apoi trebuie s� 
� e prezentate la o vizit� succesiv� la medic, în timpul 
c�reia este prescris� o a doua “pilul�” care ajut� ex-
pulzarea de� nitiv� a embrionului. Perioada de timp în 
care se întâmpl� toate acestea poate s� dureze de la trei 
la cincisprezece zile, cu mare variabilitate individua-
l� a simptomelor dureroase, pentru care oricum pot s� 
� e prescrise calmante, care se iau tot personal. Nu este 
posibil ca tot parcursul s� � e realizabil în spital, date 
� ind ar �  costurile foarte mari ale unei intern�ri atât 
de prelungite: �i acest lucru face ca femeia s� � e total 
singur� în gestionarea avortului, a�a cum se întâmpl� în 
avortul “clandestin”.

6. Nu este mult timp pentru o re� ec�ie corespun-
z�toare. Pilulele sunt date femeilor în perioade în mod 
necesar scurte, trebuind s� � e luate în primele 49 de 
zile ale sarcinii pentru ca s� � e e� cace, nepermi�ând o 
re� ec�ie articulat� cu privire la decizia de� nitiv�. Le-
gea 194/78, care reglementeaz� în Italia avortul volun-
tar, prevede s� � e l�sat un timp corespunz�tor pentru 
evaluarea situa�iilor, a posibilelor alternative �i ajutoare 
pe care femeia cu sarcin� di� cil� le poate primi. RU486 
gr�be�te, scurteaz� termenele, apare �i prin tempoul 
s�u ca o “solu�ie” rapid�, aproape un automatism: sunt 
îns�rcinat� – nu vreau copilul – iau pilula.

7. Desf��oar� o ac�iune care educ� prost. Care 
poate s� � e rezultatul educativ al unei mentalit��i de ba-
nalizare a ac�iunilor, dac� nu deresponsabilizarea? Dac� 
este posibil din punct de vedere tehnic, �i necenzurabil 
din punct de vedere etic, acceptat cu dezinvoltur� �i chiar 
numit “progres” �i “cucerire de civiliza�ie” faptul c�, în 
fa�a unei di� cult��i în sarcin�, modul cel mai simplu pen-
tru a rezolva problemele este acela de “a lua o pastil�”, 
cum este posibil s� se educe la responsabilitate?

Zece motive contra avortului chimic
Pilule RU486
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Edi�ia a IV-a a Concertului de Muzic� Sacr� Francisc Hubic
Sâmb�t�, 14 noiembrie, a avut loc în Catedrala 

Sfântul Nicolae din Oradea edi�ia a IV-a a Concertului 
de Muzic� Sacr� Francisc Hubic. În debutul concertu-
lui Corala Francisc Hubic dirijat� de Irinel B�jenariu 
Oros a prezentat piesele: “Doamne buzele mele”, de 
Gavriil Musicescu, “Trupul lui Cristos”, de Francisc 
Hubic �i “Laudate Dominum”, de W. A. Mozart. Au ur-
mat corurile parohiilor din �imleu Silvaniei, Te lauda-
mus dirijat de ing. Ioan Chiorean cu piesele “O � oare”, 
de Francisc Hubic, “Te sl�vesc”, de J.R. Bota, “Tedeum 
Laudamus”, de Marius Cuteanu, Corul Sfânta Familie 
din Zal�u dirijat de prof. Grigore Grigoru� cu piesele 
“Cuvine-se cu adev�rat”, de Francisc Hubic, “Nu mai 
sunt cuvinte”, aranjaent de Grigore Grigoru�, “Maic� 
pururea Fecioar�”, din colec�ia lui Timotei Popovici 
�i Asocia�ia Coral� Ioan Bu�i�a, dirijat� de Constantin 
Sava care a prezentat piesele “Ridica-voi ochii mei la 
cer”, de Marius Cuteanu, “Floricica”, de Francisc Hu-
bic �i “Aleluia” de Hendel. 

În continuare, Corul Catedralei cu Lun� din Ora-
dea �i Corul de camer� Psalmodia Varadiensis al Fa-
cult��ii de Teologie Ortodox�, dirijate de pr. conf. univ. 
dr. Mihai Brie au prezentat piesele “Tat�l nostru”, de 
Ciprian Porumbescu, “Ce v� vom numi”, de Ioan Brie, 
respectiv “Rug�ciune”, de E. Mehul, “Miluie�te-m� 
Dumnezeule”, de G. Cucu, “La Betleem”, de Constan-
tin Dr�gu�in �i “Mare e�ti Doamne”, de I Cârstoiu. Co-
rul Buna Vestire a Colegiului Sfânta Familie dirijat de 
prof. Radu Mure�an a prezentat piesele “Canticorum 
jubilo”, de Hendel, “Nitida Stella”, de Gemmani �i “O 
m�icu�� sfânt�”, armonizare de Valentin Timaru. Co-
rul Facult��ii de Muzic� din Oradea a prezentat piesele 

“Vesperae pro Festo Sancti Innocentium”, de Haydn, 
�i “Dixit Dominus”. Au urmat piesele “Aleluia”, de 
R. Thomson, “Rug�ciune”, de T. Jarda �i mica pies� 
pentru pian de Francisc Hubic. În încheiere, Corul �i 
Orchestra Facult��ii de Muzic� au prezentat Liturghia 
Sfântului Ioan Gur� de Aur în Re major de Francisc 
Hubic, dirijat� de Tudor Ciupeiu. 

To�i participan�ii au primit din partea Preas� n�i-
tului Virgil Bercea diplome de excelen�� pentru partici-
parea la acest concert. De asemenea, prin colaborarea 
cu Facultatea de Muzic� din Oradea, s-a reu�it publi-
carea unei noi Liturghii a p�rintelui Francis Hubic, �i 
anume Liturghia Sfântului Ioan Gur� de Aur în Sol 
major pentru cor mixt. Se dore�te ca întreaga oper� a 
marelui compozitor s� � e pus� în valoare.

Biroul de pres� al Episcopiei de Oradea 

8. Reprezint� o ideologie. Speran�a, nici m�car prea ascuns�, este ca aceast� modalitate chimic� s� devin� calea 
normal� pentru a avorta �i care chiar poate înlocui contracep�ia, astfel încât s� se poat� recurge la ea în mod obi�nuit. 
Mentalitatea de recurgere la avort de � ecare dat� când contracep�ia e�ueaz� este unul dintre efectele colaterale cele 
mai periculoase ale a�a-numitului “control al na�terilor”. Într-un viitor apropiat, dac� într-adev�r ar �  folosit� RU486 
la prima apari�ie a sarcinilor, avortul ar deveni, înc� mai mult decât ast�zi, mijlocul obi�nuit de plani� care familiar�, 
cu o pierdere foarte grav� a percep�iei demnit��ii vie�ii umane.

9. Ne� ind un medicament, nu se poate impune medicilor s� o prescrie. Adesea se asociaz� dreptul la obiec�ia 
de con�tiin�� a medicului �i a lucr�torului sanitar exclusiv cu o interven�ie direct�. Administrarea de medicamente 
este v�zut� în mod tenden�ial ca indiferent� în evaluarea etic�, pentru c� � ecare alege �i ac�ioneaz� personal în luarea 
unui medicament; aceast� “pilul�” nu este un medicament �i cu atât mai pu�in nu “salveaz� via�a”, dimpotriv�: de 
aceea efectul s�u (avortul direct �i voluntar) cade pe deplin sub evaluarea con�tiin�ei � ec�ruia. În mod deosebit, orice 
medic trebuie s� � e liber s� se disocieze �i s� refuze prescrierea ei, care ar �  o cooperare activ� �i con�tient� la un act 
considerat nedrept �i ilicit.

10. Un avort este mereu un avort �i numai avort. În po� da r�spândirii, în po� da numerelor atât de impun�toare 
încât împiedic� percep�ia lui real�, în po� da în�el�rii semantice de a-i schimba numele (întrerupere voluntar� a sar-
cinii), în po� da eforturilor pentru a-l face neobservat, banal, rutinar, avortul r�mâne un act nedrept în mod grav, un 
doliu care trebuie dep��it, o ran� care trebuie vindecat�. A pierde con�tiin�a acestui fapt nu schimb� realitatea fapte-
lor: un fapt este un fapt. În ciuda tuturor ideologiilor.

Mons. Giampaolo Crepaldi 
Traducere: pr. Mihai P�tra�cu

www.lumea.catholica.ro

(urmare din pag. 8)
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Biblioteca Jude�ean� “Gheorghe �incai” 
din Oradea a g�zduit în perioada 6-8 noiembrie 
edi�ia a patra a Simpozionului �coala Ardelean�. 
Evenimentul a fost organizat de c�tre Episcopia 
Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, Oradea, 
Asocia�ia Cercet�torilor Istoriei Bisericii Greco-
Catolice, Asocia�ia Episcop Vasile Aftenie, Pri-
m�ria Municipiului Oradea �i Biblioteca Jude�ea-
n� “Gheorghe �incai” din Oradea. 

Programul a debutat cu vernisarea expozi�i-
ei “�coala Ardelean� �i Episcopia Greco-Catoli-
c� de Oradea”, care a cuprins între altele fotoco-
pii dup� manuscrisele corifeilor �colii ardelene. 
Au luat cuvântul prof. Ligia Miri�an, directoa-
rea bibliotecii, Preasfin�itul Virgil Bercea �i drd. 
Silviu Sana. Simpozionul a continuat cu lansarea 
volumului al treilea al seriei �coala Ardelean�, 
volum prezentat de c�tre prof. dr. Ioan Chindri�, 
directorul Bibliotecii Academiei din Cluj-Napo-
ca. A urmat lansarea albumului Palatul Episcopal 
Greco-Catolic din Oradea, care a fost prezentat 
de dr. Aurel Chiriac, directorul Muzeului ��rii 
Cri�urilor �i de Mircea Pa�ca, autorul albumului. 
Dup� cele dou� lans�ri de c�r�i, au luat cuvântul 
Preasfin�itul Virgil Bercea, academician Camil 
Mure�an, prof. univ. dr. Viorel Faur, prof. Ioan 
Chindri�, dl. Gheorghe Carp, viceprimarul mu-
nicipiului Oradea �i dl. Adrian Merca, deputat. 
Acesta din urm� a anun�at c� demersurile Arhie-
piscopiei Majore de Alba Iulia �i F�g�ra� se vor 
materializa prin emiterea de c�tre Banca Na�io-
nal� a României a unei monede dedicat� tricente-
narului lui Petru Pavel Aron. 

A patra edi�ie a Simpozionului �coala Ardelean�

Sâmb�t� 7 noiembrie lucr�rile au continuat 
pe dou� sec�iuni. În cadrul primei sec�iuni, intitu-
lat� Istoria Culturii – �coala Ardelean�, moderat� 
de prof. dr. Ioan Chindri�, au sus�inut lucr�ri: dr. 
Constantin M�lina�, dr. Corneliu Cr�ciun, prof. 
Liviu Câmpeanu, cercet�tor Ana Dumitran, cer-
cet�tor Elenea Cucui, drd. Dorin Petresc, pr. dr. 
Pintea Zaharie, drd. Anca Elisabeta Tatay, drd. 
Irina Iliescu. A doua sesiune, intitulat� Istoria 
Bisericii Greco-Catolice a fost moderat� de conf. 
univ. dr. Daniel Dumitran, în cadrul ei sus�inând 
prelegeri: dr. Ciprian Ghi�a, drd. Diana Covaci, 
drd. Sever Oancea, prof. Doina Horhoi �i Florica 
Nu�iu, pr. dr. Ioan Tâmbu�, drd. Silviu Sana, Ser-
giu Soica �i drd. Claudiu C�lin. Duminic� 8 no-
iembrie programul a inclus participarea la Sfânta 
Liturghie Arhiereasc� desf��urat� în catedrala 
Sfântul Nicolae din Oradea.

Biroul de pres� al Episcopiei de Oradea 

Schimb de experien�� cu Dieceza de Como, Italia
În perioada 23-25 octombrie, câ�iva tineri 

din Eparhia de Oradea au participat la un schimb 
de experien�� cu dieceza de Como, Italia. 

Tema întâlnirii a fost ~ Abbiamo posto la 
nostra speranza nel Dio vivente ~ �i programul 
a debutat cu un tur al Bisericilor din Gravedona, 
unde s-au comentat fragmente din mesajul Sfân-
tului P�rinte Papa Benedict al XVI-lea �i s-a evi-
den�iat importanta �i antichitatea acestor Bisericii. 
Speran�a a fost cuvântul cheie a acestei întâlniri, 
iar un eveniment foarte înc�rcat de simbolistic� a 
fost sarea de veghe, unde to�i tinerii au putut s� 
parcurg� pe jos, în t�cere, pe marginea lacului de 
Coma, o bun� bucat� de drum c�utând lumina �i 
speran�a, bine în�eles, pe drum se întâlneau oaze 
de lumin� care s� ajute participan�i la continuarea 

acestui drum în întuneric, la cap�tul acestui drum 
am g�sit Lumina care este Cristos, aici, plini de 
speran�� �i lumin� cu to�ii am r�mas în adora�ie.

Seara de sâmb�t� s-a încheiat cu un concert 
al unei trupe locale, care a antrenat tinerii în cân-
tec �i dans.

Duminica a debutat cu rug�ciune de dimi-
nea�� �i Sfânta Liturghie, dup� care grupul de ti-
neri români s-a îndreptat spre aeroport. 

Experien�a a fost deosebit� iar entuziasmul 
ne-a antrenat �i pe noi, este frumos s� faci parte 
dintr-o familie a�a de mare. Tinerii din dieceza de 
Como vor veni la noi în 21-22, mai, 2010, când va 
avea loc întâlnirea eparhiala a tinerilor din Epar-
hia noastr�.

Biroul Pastoral Oradea
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L�comia se pare ce ne-a f�cut oameni. F�r� 
ea eram doar ni�te bie�i îngeri care se gîndeau cu 
nostalgie la m�rul oprit.

Ideea de pace se între�ine cu mai multe cada-
vre decît starea de r�zboi.

Cu iluzia po�i mobila orice tip de realitate. 
Cu realitatea nu po�i mobila nici o iluzie.

Cu destinul se poate tr�i doar în concubinaj.
Din p�cate, nu mai �tim s� pierdem vremea. 

Ci doar s� cî�tig�m timp.
De�i a progresat enorm în privin�a posi-

bilit��ilor vie�ii, orice om moare de parca ar �  
primul om.

Nu s-a inventat înc� moartea în�eleapt�.
Unii plîng din proprie pl�cere.
Omul reprezint� extremismul naturii. În-

tr-o democra�ie a acesteia, el ar trebui s� umple 
în patru labe. Iar maimu�ele ar putea �  profesori 
de antropologie.

Niciodat� lemnul (piatra, marmura) nu a 
avut o mai nobil� întrebuin�are decît aceea de cru-
ce de mormînt.

Exist� în mine atîta moarte, încît mi-ar tre-
bui trei vie�i ca s�-i fac fa��.

Dac� îl iei pe Cioran profesor de disperare, 
antrenor de scepticism, via�a de apoi te poate prin-
de în pijamale.

Unii nu î�i pot realiza pîn� la cap�t nici e�ecurile.
Nu ne apar�inem nou� în�ine decît în m�sura 

în care renun��m la noi în�ine.
Doar murind posed�m totul.
E inimaginabil cum într-un biet om tresalt� 

o inim�, susur� un sînge, sper� un Dumnezeu.
În timp ce ne dor tot mai multe, nu prea ne 

mai doare existen�a.
Din cînd în cînd url� poetic singur�t��ile în mine.
Dintre atîtea feluri de a nu � , sper c� nu l-am 

ales pe cel mai prost.
La batrîne�e ne trebuie o moarte tîn�r� ca s� 

ne poat� r�pune.
Fiin�� neterminat�, omul este sublimul ani-

mal care poate experimenta toate formele de e�ec.
Unei realit��i împlinite oricum, îi prefer o 

posibilitate atent amînat�.
Încerc s� tr�iesc pe seama unui viciu: scrisul.
Poezia �i muzica sînt posibilele �oapte 

ale neantului.
Uneori, dup� o pagin� scris�, simt cum m� 

dor toate încheieturile imagina�iei.
(va urma)

Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Comemorarea a 50 de ani de la 
moartea protopopului de Beiu�,

 Valeriu Hetco
Duminic�, 15 noiembrie 2009, autorit��ile din 

Beiu�, al�turi de comunitatea greco-catolic�, au co-
memorat împlinirea a 50 de ani de la trecerea la Dom-
nul a p�rintelui protopop al Beiu�ului Valeriu Hetco. 
Manifest�rile au debutat cu celebrarea S� ntei Litur-
ghii arhiere�ti de c�tre Preas� n�itul Virgil Bercea, 
Episcop de Oradea, al�turi de preo�ii din protopopia-
tul de Beiu�. În cuvântul s�u de înv���tur�, referindu-
se la Evanghelia zilei, Preas� n�ia Sa a precizat: “Fie-
care dintre noi este chemat s� cunoasc� �i s� respecte 
poruncile. De câte ori, în loc s� ne iubim aproapele, 
avem o alt� atitudine, total opus�? Dac� ne uit�m în 
via�a noastr�, de � ecare dat� când am avut nevoie 
Dumnezeu ne-a ajutat”. 

“În acest context, al samariteanului milostiv, 
ni-l aducem aminte pe p�rintele protopop Valeriu Het-
co. Dânsul a avut o formare asemeni bunului sama-
ritean. De aceea, a r�mas un model pentru noi. Prin 
aceste rememor�ri noi, cei de azi, avem obliga�ia s� 
reabilit�m aceste valori. Dincolo de suferin��, putem 
spune c� toate încerc�rile vie�ii Dumnezeu le transfor-
m� în bucurii, dac� nu ne pierdem speran�a”. 

La � nalul S� ntei Liturghii, a avut loc lansarea 
c�r�ii intitulat� “Dr. Valeriu Hetco, protopop al Beiu-
�ului”. Au luat cuvântul Preas� n�ia Sa  Virgil Bercea, 
prof. univ. dr. Blaga Mihoc, prof. Ioan D�r�b�neanu �i 
unul dintre autorii c�r�ii, dr. Dorin Valeriu Domu�a �i 
Valeriu George Domu�a. Manifest�rile au continuat la 
Palatul Episcopal din Beiu�, unde a avut loc un paras-
tas, dup� care a fost dezvelit� o plac� comemorativ� 
dedicat� p�rintelui protopop Valeriu Hetco. Come-
morarea a 50 de ani de la moartea p�rintelui Valeriu 
Hetco s-a bucurat de prezen�a a numero�i credincio�i, 
precum �i a o� cialit��ilor locale în frunte cu dl. primar 
Adrian Domoco�. 

Biroul de pres� al Episcopiei de Oradea
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(urmare din pag. 10)

Mii de stele pentru s�rmani
Asocia�iile Caritas Eparhial �i Caritas Catolica 

din Oradea au aprins, în fa�a Teatrului de Stat din Ora-
dea, lumân�ri pentru copiii s�rmani, oamenii str�zii, 
b�trânii singuri, pentru cei bolnavi �i cei marginaliza�i.

Numele ac�iunii, ,,Un milion de stele’’, este dat 
de num�rul simbolic al lumân�rilor aprinse sâmb�t� de 
organiza�iile diecezane sau eparhiale Caritas din Ro-
mânia. Modelul este unul european. Prin aceast� ac�i-
une organiza�iile de binefacere Caritas au încercat s� 
ofere o scânteiere de speran�� pentru cei s�rmani, pen-
tru cei marginaliza�i �i pentru suferinzi.

Micile f�clii au str�lucit feeric în noapte. În felul 
acesta Asocia�iile Caritas Catolica �i Caritas Eparhial 
Oradea s-au al�turat unui eveniment petrecut simultan 
în Ia�i, Satu-Mare, Târgu-Mure�, Cluj-Napoca, Blaj �i 
Timi�oara. Manifestarea se desf��oar� înainte de Cr�-
ciun �i în Belgia, Fran�a, Germania, Luxemburg.

,,Am încercat s� oferim semne vizibile pentru o 
societate solidar� �i o lume dreapt�, de lupt� împotriva s�-
r�ciei �i a excluziunii sociale. Gestul nostru de solidaritate 
poate �  o � ac�r� de speran�� aprins� în su� etele acelora 
care ridicându-�i ochii spre lumin�, pot s� vad� în ea Iz-
vorul Luminii’’, a declarat p�rintele Olimpiu Todorean, 
pre�edintele Asocia�iei Caritas Eparhial din Oradea.

Evenimentul s-a bucurat de prezen�a episco-
pul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea, care a 
sfin�it lumân�rile �i care a invitat persoanele pre-
zente s� rosteasc�, în limba român� �i maghiar�, 
rug�ciuni pentru cei nevoia�i.

Crina DOBOCAN www.bihon.ro

În Târgu Mure�, Ia�i, Oradea, Satu Mare, Cluj, Blaj �i Timi-
�oara, peste 2 300 de persoane au r�spuns invita�iei adresat� de or-
ganiza�iile Caritas de a-�i manifesta solidaritatea cu semenii lor a� a�i 
în nevoie, prin aprinderea unei lumân�ri. Astfel, în locuri importante 
din ora�e, 3 000 mii de lumân�ri au fost aprinse cu scopul de a oferi 
semne vizibile pentru o societate solidar� �i o lume dreapt�, de lupt� 
împotriva s�r�ciei �i a excluziunii sociale. Fiecare lumânare a repre-
zentat simbolic o persoan� a� at� în nevoie. 

Evenimentul s-a desf��urat simultan în cele 7 ora�e începând 
cu ora 17. La l�sarea întunericului, lumân�rile aprinse au scos la ivea-
l� imaginea crucii din care izvor�sc raze – sigla organiza�iilor Caritas.

Din dona�iile primite în schimbul candelelor s-au strâns în total 7.810 RON. Aceast� sum� va �  folosit� pen-
tru persoanele nevoia�e, bene� ciare ale programelor organiza�iilor Caritas, în func�ie de nevoile cele mai stringente 
identi� cate pe plan local: copii s�rmani, familii nevoia�e sau b�trâni a� a�i în neputin�� � zic� �i material�. Astfel 
mesajul simbolic al acelor persoane care �i-au manifestat solidaritatea va ajunge în mod clar la destinatarii lui.

Campania “Un milion de stele” este o ini�iativ� Caritas, � ind deja un eveniment cu tradi�ie în ��rile din Europa de 
Vest. Organizat în �ara noastr� înc� din 2007 în Ia�i, anul acesta a avut loc pentru prima dat� în mai multe ora�e simultan 
�i s-a bucurat de succes atât în rândul opiniei publice �i al autorit��ilor locale �i biserice�ti care au luat parte în num�r 
mare la ac�iune, cât �i al mass-mediei locale �i centrale care a fost al�turi de organizatori mediatizând evenimentul. 

Organizatorii mul�umesc tuturor celor care au participat la ac�iune �i î�i exprim� încrederea c� prin aceast� 
ini�iativ� au declan�at un val de solidaritate în România care va cre�te de la an la an, oferind semne vizibile în via�a 
acelor persoane care f�r� ajutorul nostru al tuturor nu pot ie�i din situa�ia precar� în care se a� �.

Lumina solidarit��ii s-a aprins pe 14 noiembrie în 7 ora�e ale ��rii
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Delega�i din cele 5 Eparhii �i din Vicaria-
tul de Bucure�ti s-au întrunit în Adunare General� 
extraordinar� în zilele de 6 �i 7 noiembrie 2009 
la Biserica „Imaculata” din Deva, în Eparhia de 
Lugoj, având motto-ul „Ca to�i s� fie una”. Dup� 
salutul ini�ial al Pre�edintelui �i al Asistentului 
spiritual na�ional, reuniunea a fost moderat� de 
d-na avocat Cristina Purice (responsabila departa-
mentului juridic AGRU na�ional) �i de d-ra Ceci-
lia Fr��il� (secretara AGRU).

Obiectivele reuniunii au fost urm�toarele: 
analiza propunerilor de modificare a Statutului 
Asocia�iei, definitivarea siglei AGRU, strategiile 
de ac�iune ale AGRU în parohii �i stabilirea ac-
tivit��ilor Asocia�iei pentru anul asociativ 2009 
– 2010. Analiza propunerilor de modificare a Sta-
tutului a condus la adoptarea unei variante care in-
clude în structura de conducere �i un Birou Execu-
tiv format din Pre�edinte, Secretar, Trezorier. De 
asemenea, s-a clarificat rolul Asistentului spiritual 
în structurile de conducere, acesta participând la 
toate reuniunile dar f�r� drept de vot. Referitor la 
cazul responsabililor AGRU de la cele trei nivele 
(na�ional, eparhial, parohial), cei ce timp de 6 luni 
nu vor participa la activit��i �i nu î�i vor îndepli-
ni responsabilit��ile, vor fi considera�i demi�i. Se 
va elabora �i un Regulament de ordine interioar� 
AGRU, Regulament care completeaz� Statutul. 
Aceast� variant� a Statutului, cu modific�rile de 
rigoare, va fi supus� spre aprobare Arhiepiscopu-
lui Major. 

Participan�ii au propus strategii de lucru ale 
AGRU la nivelul parohiei, strategii care urmea-
z� a fi puse în practic� în strâns� colaborare cu 
preo�ii parohi �i vicarii parohiali. Aceste strategii 
vizeaz� �i colaborarea cu alte Asocia�ii de laici, 
în special colaborarea cu Asocia�iile de tineri. Se 
vor invita Asocia�iile de tineret ASTRU/ATCM la 
dialog pentru a identifica o strategie comun� de 
colaborare pentru viitor în ceea ce prive�te apos-
tolatul laic. Totodat�, s-a subliniat necesitatea co-
labor�rii strânse cu Ierarhia în vederea dinamiz�rii 
activit��ii Asocia�iei.

In perioada 22-24 noiembrie se vor împlini 
80 de ani de la Congresul de constituire AGRU. Cu 
aceast� ocazie, se propune tuturor parohiilor unde 

Adunarea general� extraordinar� AGRU la Deva
COMUNICAT

activeaz� Asocia�ia s� aib� în aceste zile „S�rb�-
toarea AGRU” în care s� se organizeze primirea 
de noi membri, momente formative, momente de 
rug�ciune, prezentarea AGRU în parohii.

Pân� în luna martie 2010 se invit� AGRU–
urile eparhiale �i AGRU din Vicariatul de Bucu-
re�ti s� organizeze alegeri pentru noile Consilii 
directoare, urmând ca în luna mai s� se aleag� 
membrii Consiliului director na�ional.

Calendarul asociativ 2009- 2010 cuprinde 
urm�toarele activit��i na�ionale: Adunarea Gene-
ral� (28 – 30 mai 2010, Cluj-Napoca), Ziua AGRU 
(29 iunie), Întâlnirea Consiliului Director AGRU 
(8 – 9 octombrie 2010). De asemenea, AGRU va 
participa la activit��ile propuse de ACRO.

Urm�toarea întâlnire a reprezentan�ilor na-
�ionali AGRU va avea loc la Cluj-Napoca, în pe-
rioada 28 – 30 mai, cu ocazia Adun�rii generale.

Cecilia FR�	IL� 
secretar AGRU 
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S�rb�toarea Asocia�iilor
Biroul Pastoral Eparhial pentru Laici a organizat 

în perioada 21-22 noiembrie a.c., s�rb�toarea asocia�ilor 
în Aula Magna a Seminarului Teologic Greco-Catolic 
care a devenit neînc�p�toare în acest sfâr�it de s�pt�mâ-
n� deoarece a avut loc a treia edi�ie a S�rb�torii Asocia-
�iilor la care au participat aproximativ 200 de personae. 
Spre deosebire de celelalte edi�ii, în acest an, S�rb�toa-
rea Asocia�iilor s-a desf��urat în decursul a dou� zile, 
tocmai pentru a petrece mai mult timp împreun�, pentru 
o mai bun� cunoa�tere a grupurilor. Evenimentul a fost 
deschis de c�tre PSS Virgil Bercea, care a vorbit des-
pre d�ruire, despre iubirea care ne-a fost d�ruit� de c�te 
Dumnezeu. Au urmat apoi dou� prezent�ri power point, 
una despre via�a Sfântului Ioan Maria Vianney sus�inu-
t� de p�rintele Adrian Podar �i alta despre importan�a 
Laicului in Biseric�, prezentare f�cut� de c�tre doamna 
Ramona Drago� de la Biroul Pastoral. S-a subliniat im-
portan�a pe care o au asocia�iile în cadrul Bisericii �i im-
portan�a de a d�rui, deoarece a�a cum spunea si Sfântul 
Ioan Maria Vianney, “d�ruind, vei dobândi”.

Seara a continuat cu discu�iile pe grupuri, � ecare 
Asocia�ie primind un chestionar în care membrii tre-
buiau s� completeze date legate de asocia�ie, precum 
�i scopul, obiectivele, activit��ile pe care �i le propun 
pentru acest an asociativ �i nu în ultimul rând prpu-
neri pentru o mai bun� colaborare între Asocia�ii. Toate 
aceste informa�ii vor �  centralizate într-o bro�ur�.

Dup� discu�iile pe grupuri, � ecare Asocia�ie a 
avut la dispozi�ie câteva minute pentru a prezenta r�s-
punsurile la chestionar. Dintre cele mai longevive aso-
cia�ii ale Eparhiei noastre, amintim grupurile ASTRU 
�i AGRU, care au o istorie de 80 de ani, dar s-a putut 
observa entuziasmul tuturor �i dorin�a de implicare �i 
de d�ruire prin activit��ile propuse �i dorin�a de cola-
borare cu ceilal�i. Trebuie subliniat faptul c� suntem cu 
to�ii o particic� dintr-un puzzle �i atunci când activi-
t��ile �i munca noastr� sunt puse la comun, va ie�i o 
imagine frumoas�, imaginea Bisericii noastre.

În timpul întâlnirii, am cântat împreun� câteva 
colinde �i cât este de frumos atunci când fra�ii sunt 
împreun� �i-l pream�resc pe Dumnezeu. Fiind zi de 
s�rb�toare, 21 Noiembrie- Intrarea în Templu a Maicii 
Domnului, toate Asocia�iile au intrat împreun� în acest 
templu împreun� cu Sfânta Fecioar� Maria. La sfâr�itul 
întâlnirii, am recitat cu to�ii o decad� de rozar, primul 
mister de m�rire �i unind toate inten�iile noastre de ru-
g�ciune, am spus într-un singur glas Bucur�-te Marie, 
cea plin� de har..., punându-ne în grija Maicii S� nte.

�i, pentru c� a fost S�rb�toare, la încheierea zilei 
a urmat �i o frumoas� agap� fr��easc�.

S�rb�toarea Asocia�iilor s-a încheiat duminic� 
cu celebrarea S� ntei Liturghii la Catedrala Sf. Nicolae. 
Reprezentan�ii Asocia�iilor au primit la sfâr�itul litur-
ghiei binecuvântarea de la PSS Virgil Bercea. 

Au participat la eveniment aproape toate aso-
cia�iile Eparhiei noastre:  AGRU, ASTRU, Caritas 
Eparhial, Apostolatul Familiilor, Oratoriul Maria 
Imaculata, Grupul Allegria, Ter�iarii Franciscani, 
Asocia�ia Profesorilor Catolici, Asocia�ia Medicilor 
Catolici, Don Orione, Grupul Dominic Savio, Corul 
Francisc Hubic, Corul Fiat Lux, Seminarul Teologic 
Greco-Catolic, Colegiul Sfânta Familie, Reuniunea 
Marian�, Via�a Ascendent�, Fondacio- Cre�tini pen-
tru lume, Cerceta�ii Mun�ilor, Radio Maria, Kolping 
�i Neo-Catecumenalii.

Mul�umim tuturor pentru r�spunsul a� rmativ �i 
pentru implicare �i sperând într-o colaborare cât mai 
bun�, s� ne revedem cu to�ii anul viitor cu cât mai mul-
te realiz�ri �i activit��i d�ruite celorlal�i, în Biseric� �i 
pentru Biseric�. 

Anca BOT
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Voluntari interna�ionali pentru or�deni
Doi voluntari, unul din Irlanda, iar cel�lalt din 

Turcia, au sosit zilele trecute la Oradea pentru a lua 
parte la ac�iuni de voluntariat destinate bene� ciarilor 
Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea (ACEO).

Tinerii au venit la Oradea prin Serviciul Euro-
pean de Voluntariat �i vor r�mâne aici pe o perioad� 
de �ase luni, timp în care se vor implica în activit�-
�ile Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea (o mas� cald� 
pentru s�raci, colecte de alimente, distribuire de haine, 
îngrijiri la domiciliu etc.).

,,Stephen Murphy, din Irlanda, are 23 de ani �i 
a terminat, în urm� cu un an de zile, Facultatea de �ti-
in�e Politice din cadrul Universit��ii din Liverpool. A 
lucrat apoi într-o organiza�ie guvernamental� din Bel-
fast. Ahmet Necdet Cupur, din Turcia, are 24 de ani �i 
a terminat inginerie urban� în ora�ul Ganziantep. Prin 
intermediul Serviciului European de Voluntariat cei doi 
au a� at de asocia�ia noastr�’’, a spus Ana-Maria Laz�r, 
coordonatoarea voluntarilor în cadrul ACEO.

,,Am ales Caritas-ul pentru c� îmi plac activit�-
�ile pe care le deruleaz�. Este ceea ce c�utam, de fapt. 
M� bucur c� pot s� m� implic activ în ac�iunile sociale 
ale organiza�iei. În plus, am ales România �i pentru c� 
doream s� cunosc o nou� cultur�, o nou� limb�, o nou� 
civiliza�ie. Activitatea care m-a impresionat cel mai 
mult pân� acum a fost masa cald� oferit� s�racilor’’, a 
spus irlandezul Stephen Murphy.

,,Nou� ne place diversitatea. Scopul proiectului 
este dezvoltarea abilit��ilor de comunicare �i de inter-
ac�ionare cu persoane de culturi diferite fa�� de cea de 

origine �i înv��area unor modele de bun� practic� în do-
meniul asisten�ei sociale’’, a precizat Ana-Maria Laz�r.

,,Proiectul pe care-l desf��ur�m în cadrul Ser-
viciului European de Voluntariat se nume�te <<Vo-
luntariat pentru cauze sociale>> �i se desf��oar� pe o 
perioad� de opt luni (�ase luni în cazul celor doi vo-
luntari). Valoarea proiectului este de 10.130 de euro 
�i este � nan�at de Comisia European� prin programul 
<<Tineret în ac�iune>>. Proiectul acoper� cheltuielile 
de transport, viz�, cazare, mas� �i bani de buzunar pe 
durata stagiului. Voluntarii bene� ciaz� �i de cursuri 
gratuite de limba român�’’, a mai ad�ugat Ana-Maria 
Laz�r, coordonatoarea acestui proiect.

Crina DOBOCAN www.bihon.ro

Întâlnirea preo�ilor catolici
Preo�ii catolici din România au avut a doua în-

tâlnire cu ocazia Anului S� ntei Preo�ii în perioada 8-12 
noiembrie 2009, la Hotelul „Salvator”, de lâng� sanc-
tuarul Maicii Domnului din �umuleu-Ciuc, pe tema 
„Preotul, omul credin�ei”. La întâlnire au participat 160 
de preo�i din toate diecezele �i eparhiile din România. 
La ultima �edin�� a Conferin�ei Episcopilor din Româ-
nia, s-a stabilit ca, din � ecare diecez� �i eparhie, s� par-
ticipe câte zece preo�i. Chiar dac� la început se p�rea 
c� diferen�ele lingvistice �i rituale vor �  o piedic� în 
desf��urarea întâlnirii, acestea au fost u�or dep��ite, 
gazdele asigurând, pe tot parcursul evenimentelor, o 
prezentare bilingv� (român� �i maghiar�). 

Seara de luni a debutat cu recitarea vesperelor 
�i o succint� prezentare a grupurilor participante. Du-
minic�, 9 noiembrie 2009, a fost invitat s� prezinte o 
conferin�� PSS Székely János, episcop auxiliar de Esz-
tergom-Budapesta. Tema, foarte interesant prezentat�, 
a fost „Preotul, omul credin�ei”. Aceast� tem� a fost 
apoi dezb�tut� �i în grupuri mici de discu�ie. În cadrul 
acestor grupuri de discu�ie s-a accentuat, de c�tre mai 
mul�i preo�i, necesitatea cre�rii unor leg�turi mai strân-

se între preo�ii catolici din toat� România. 
Dup�-amiaz�, în sanctuarul Maicii Domnului, 

s-a celebrat Calea Crucii �i sfânta Liturghie. Celebran-
tul Liturghiei a fost episcopul Székely János. 

În ziua urm�toare conferen�iar a fost Mons. Imre 
Kiss, vicar general al Diecezei de Szeged, care a vorbit 
despre „Preo�ie, laici, pastora�ie”, tem� generoas�, care 
a prezentat problematica preotului în zilele noastre. Ca 
�i în ziua anterioar�, s-a lucrat pe grupuri mici de discu-
�ie pe tema prezentat� de vorbitor. Dup�-amiaz�, Nagy 
József, profesor la Seminarul din Alba Iulia, a condus 
Lectio divina. A urmat sfânta Liturghie în sanctuar, ce-
lebrat� de PSS Tamás József , episcop auxiliar de Alba 
Iulia. Omilia acestei Liturghii a fost centrat� pe tema 
„Ioan Maria Vianney, model pentru to�i preo�ii”. 

Întâlnirea de la �umuleu Ciuc a fost, cu siguran��, 
un moment prielnic pentru rug�ciune, dar �i o ocazie de cu-
noa�tere reciproc� �i de creare de noi �i frumoase prietenii. 

Urm�toare întâlnire va avea loc la Ia�i, în luna 
februarie 2010. 

Pr. Iosif DORCU
www.ercis.ro
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Secretariatul de coordonare na�ional ASTRU-ATCM
Oradea, 20-22 noiembrie 2009

În perioada 20-22 noiembrie 2009 a avut loc re-
uniunea Secretariatului de coordonare ASTRU-ATCM 
la M�n�stirea Franciscan� “Adormirea Maicii Dom-
nului” din Oradea. Anul acesta de organizarea acestui 
eveniment s-a ocupat ASTRU Oradea.

 Tema acestei reuniuni a fost: “Criza, bat-o vina!”, 
iar motto-ul:  “�i s� v� lumineze ochii inimii, ca s� price-
pe�i care este n�dejdea la care v-a chemat, care este bog�-
�ia slavei mo�tenirii Lui, în cei s� n�i, �i cât de covâr�itoare 
este m�rimea puterii Lui fa�� de noi, dup� lucrarea puterii 
t�riei Lui, pentru noi cei ce credem.” (Ef, 1,18)

 Au participat delega�ii din ASTRU Blaj, � li-
alele Alba Iulia �i Târn�veni, ASTRU Cluj, ASTRU 
Eparhial Lugoj, ATCM Maramure� �i ASTRU Oradea. 
Asisten�ii spirituali prezen�i au fost Pr. Angel Zaretzki, 
asistent spiritual ATCM �i Pr. Iuliu Muntean, asistent 
spiritual ASTRU Oradea. 

 Programul întâlnirii a început vineri seara când 
participan�ii au fost primi�i la M�n�stirea Franciscan� 
“Adormirea Maicii Domnului” din Oradea. 

 A doua zi a început cu participarea tinerilor 
delega�i la Sfânta Liturghie celebrat� la Parohia “Ador-
mirea Maicii Domnului”. Apoi a început prima sesiune 
de lucru, nu înainte ca participan�ii s� se cunoasc� mai 
bine prin intermediul a dou� jocuri de cunoa�tere.

Prima sesiune de lucru a avut ca tem� criza per-
sonal�. Prezentarea temei a fost realizat� de c�tre Iu-
lia Iova, pre�edinte ASTRU Oradea. Atelierul de lucru 
aferent acestei teme a fost unul individual, � ecare parti-
cipant � ind rugat s� prezinte planul s�u de “interven�ie” 
în cazul apari�iei unei crize personale. Au putut �  ast-
fel identi� cate mai multe modalit��i prin care tinerii î�i 
gestioneaz� situa�iile de criz� personal�, începând de 
la rug�ciune, apelarea la un preot, la sfatul prietenilor 
sau încercarea de a solu�iona singuri aceast� problem�.

A doua sesiune a început într-un mod inedit. 
Participan�ii au fost provoca�i s� preg�teasc� un stand 
de prezentare al propriei asocia�ii. Materialele puse la 
dispozi�ie nu au fost foarte multe, deci imagina�ia �i 
creativitatea au avut un rol foarte important. Tema celei 
de-a doua sesiuni a fost criza în asocia�ii, tem� prezen-
tat� de Codru�a Fernea, pre�edinte ASTRU Cluj. S-a 
insistat pe patru  aspecte care ar trebui s� caracterizeze 
o asocia�ie pentru ca aceasta s� aib� succes în ceea ce 
face: imagine, credibilitate, identitate, responsabilitate.

Atelierul de lucru ce a urmat i-a provocat pe 
tinerii participan�i s�-�i foloseasc� imagina�ia �i s� 
deseneze coli A4 care de fapt f�ceau parte dintr-un 
puzzle, ei îns� ne�tiind acest lucru. Puzzle-ul rezultat 
a demonstrat c� � ecare membru î�i aduce contribu�ia 
într-o asocia�ie într-un mod unic, iar rezultatul este 
ceva deosebit de frumos. 

A urmat apoi ca tinerii participan�i s� se al�ture 
altor membrii ale asocia�iilor din Eparhia de Oradea la 

S�rb�toarea asocia�iilor organizat� de Biroul Pastoral 
al Eparhiei de Oradea; acest eveniment s-a desf��urat 
la Seminarul Teologic Greco-Catolic Oradea. Împreu-
n�, membrii ASTRU din toate eparhiile au realizat o 
prezentare a asocia�iei, accentuând asupra faptului c� 
ASTRU este o ac�iune catolic� �i c� de�i suntem dife-
ri�i, colaborând se pot înf�ptui lucruri minunate.

Ziua de sâmb�t� s-a încheiat cu voie bun� la o 
pizza �i vizitarea ora�ului Oradea.

În ultima zi a întâlnirii participan�ii au lucrat � e-
care pe asocia�iile din care fac parte pentru a elabora un 
plan de gestionare a problemelor cu care se confrunt� 
� ecare asocia�ie. De asemenea s-au tras concluziile în-
tâlnirii, accentuându-se faptul c� este important men-
�inerea unui contact continuu între asocia�iile ASTRU 
deoarece sunt lucruri pe care le putem înv��a unii de 
la al�ii, putem primi ajutor unii de la al�ii sau îl putem 
oferi. Fiecare asocia�ie a reu�it s� î�i fac� o imagine 
clar� asupra planului pe care îl are de urmat pentru a 
contribui la dezvoltarea �i îmbun�t��irea activit��ilor. 
S-a hot�rât ca urm�toarea întâlnire de coordonare a 
Secretariatului Na�ional ASTRU-ATCM va avea loc la 
Cluj, gazd� � ind ASTRU-Cluj. 

A urmat apoi participarea la Sfânta Liturghie ce-
lebrat� de PSS Virgil Bercea la Catedrala Sfântul Ni-
colae, unde reprezentan�ii asocia�iilor din Eparhia de 
Oradea au primit binecuvântarea din partea PSS Virgil.

Dorim s� mul�umim c�lug�rilor franciscani de 
la M�n�stirea Franciscan� “Adormirea Maicii Domnu-
lui” pentru ospitalitatea cu care ne-au primit �i g�zduit.

Iulia IOVA
Pre�edinte ASTRU Oradea
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Week-end Fondacio

Eveniment cultural de excep�ie
Un eveniment cultural de excep�ie s-a petrecut 

ieri, în Sala mare a Prim�riei Oradea, la care a fost 
prezent �i PS Sa Virgil Bercea, episcopul greco-cato-
lic de Oradea.

Este vorba despre lansarea c�r�ilor semnate de 
scriitorul �i eseistul Ioan F. Pop, „Sfântul Augustin - 
morfologia unei paradigme”, ap�rut� la Editura „Da-
cia” 2009 (având la baz� o tez� de doctorat în � loso� e 
sus�inut� la Universitatea „Babe�-Bolyai” din Cluj), 
respectiv „Jurnal aproape închipuit”, Editura „Dacia”, 
2009 (jurnal scris la Roma �i Paris, cu ocazia unor sta-
gii de cercetare). Evenimentul a avut loc în organiza-
rea Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea �i a Prim�riei 
municipiului Oradea, moderator � ind preotul Olimpiu 
Todorean. Invita�i s� prezinte c�r�ile au fost: PS Sa Vir-
gil Bercea, prof. univ. dr. Vasile Musc�, prof. univ. dr. 
Blaga Mihoc, conf. univ. dr. Marius David Cruceru.

Ioan F. Pop s-a n�scut în 1959, în jude�ul S�-
laj, �i este licen�iat în teologie-istorie la Universi-
tatea „Babe�-Bolyai” din Cluj-Napoca. La aceea�i 

universitate �i-a luat masteratul �i doctoratul, iar 
în 2005 a bene� ciat de o burs� de studii doctorale 
la Roma. În anii ‚90 a lucrat ca redactor la Gazeta 
de Vest din Oradea, iar în prezent este muzeograf la 
Muzeul ��rii Cri�urilor.

(L.I.) www.crisana.ro

Sfâr�itul de s�pt�mân� din perioada 6-8 noiem-
brie a fost prilejul unei prime activit��i din acest nou an 
bisericesc al asocia�iei FONDACIO – Cre�tini pentru 
lume. Au participat la acest eveniment peste 40 de tineri, 
studen�i ai Colegiului Sfânta Familie din cadrul Institu-
tului Teologic Greco-Catolic din Oradea, într-un prim 
«Club» ce a avut o tem� deosebit de interesant�, care azi 
pe noi ca �i tineri ne preocup� inevitabil: «Rela�ia tineri-
p�rin�i, soarele de azi sau furtuna de mâine?».

Scopul a fost de a oferi posibilitatea acestor tineri 
de a identi� ca �i a analiza cu ajutorul doamnei psiholog 
Delia Breban, care sunt modalit��ile de a interveni în 
diferitele ipostaze ale vie�ii lor în leg�tur� cu rela�ia pe 
care ace�tia o au cu p�rin�ii, în sensul unei pre�uiri al 
darului oferit de c�tre Isus: familia. 

Discu�iile pe grupuri, împ�rt��irea propriilor 

experien�e, precum �i cele dou� m�rturii au oferit ti-
nerilor încredere, sinceritate �i simplitate în persoana 
de al�turi creându-se o atmosfera familial� înso�it� de 
uniunea în rug�ciune.

De la acest eveniment nu au lipsit activit��ile 
distractive �i ludice preg�tite de c�tre membrii orga-
nizatori, astfel c� jocurile de cunoa�tere, atelierele de 
scriere �i de expresivitate corporal� �i serata karaoke 
au dinamizat grupul. 

A�adar Asocia�ia FONDACIO – Cre�tini pentru 
lume - lanseaz� o serie de activit��i pentru to�i tinerii cu 
vârsta cuprins� între 18-25 de ani, care doresc s� înve�e 
s� tr�iasc� ca �i tineri cre�tini în lume, pentru lume �i 
împreun� cu lumea timpurilor noastre.

Vlad HIRI�

Joi, 22 octombrie a.c., a sosit la �imleu Silvaniei un grup de 33 de elevi italieni înso�i�i de doi arhitec�i �i un 
inginer de la Liceul „Andrea Pozzo” din Trento, în cadrul unui parteneriat demarat anul trecut din ini�iativa Parohiei 
Greco-Catolice „Sfânta Treime”. Au avut loc mai multe lu�ri de cuvânt în am� teatrul Colegiului, precum �i o întâlnire 
cu domnul primar al ora�ului, Septimiu C�t�lin �urca� înso�it de domnul deputat Lucian Bode; de asemenea, s-a vizitat 
ora�ul �i Biserica Greco-Catolic�. Oaspe�ii italieni au vorbit despre a� nit��ile care exist� între români �i italieni, sublini-
ind originea noastr� comun� latin�. Directorul Liceului din Trento a ar�tat c� dincolo de proiecte cel mai important lucru 
este cunoa�terea de noi realit��i �i aten�ia acordat� persoanelor. A ar�tat c� într-un proiect persoanele sunt ni�te pioni, 
îns� frumosul este dat de cunoa�terea aspira�iilor, intereselor, motiva�iilor sau chiar a problemelor acestora.

Oaspe�ii au vorbit de asemenea despre leg�turile ce exist� între �coal�, cultur�, societate �i biseric�. Nu în ulti-
mul rând au dezv�luit unele asem�n�ri ce exist� între zona �imleului �i cea trentin� din Italia �i �i-au exprimat dorin�a 
intensi� c�rii �i extinderii colabor�rii dintre institu�iile noastre cu cele italiene.

Florica BODEA

Parteneriat de interes cultural �i comunitar la �imleu Silvaniei
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Viitor negru pentru Europa dac� nu va investi în familie 
Europa este cufundat� într-o iarn� demogra� c� f�r� 

precedent, cu o panoram� dezolant� �i un viitor catastro-
� c. Este concluzia raportului „Evolu�ia familiei în Europa 
2009”, elaborat de Re�eaua European� din Institutul de 
Politic� Familiar� (IPF) �i prezentat miercuri, 18 noiem-
brie 2009, la sediul Parlamentului European. 

Prezentarea a fost f�cut� de: Jaime Mayor Oreja, 
vicepre�edinte al Partidului Popular European (PPE), 
Cristiana Muscardini, eurodeputat� italian�, Eduardo 
Hertfelder, pre�edinte al Federa�iei Interna�ionale din In-
stitutul de Politic� Familiar�, �i Martha Thes împreun� cu 
Amelie Gautier, reprezentan�ii IPF din Fran�a. 

Conform raportului, „îmb�trânirea popula�iei, na-
talitatea critic�, cre�terea num�rului de avorturi, pr�bu-
�irea c�s�toriilor, explozia rupturilor familiare �i golirea 
caselor sunt principalele probleme ale europenilor”. 

„Europa este în fa�a unei r�scruci: s� parieze în mod 
adev�rat �i integral pe familie, pe maternitate �i pe copil�-
rie sau s� men�in� ajutoarele insu� ciente care au provocat 
panorama actual�, cu perspective catastrofale într-un vii-
tor apropiat”, a spus Hertfelder în timpul prezent�rii. 

Pe baza datelor, indicatorii de popula�ie, natalitate, c�-
s�torii �i ruptur� familiar� s-au înr�ut��it în ultimii 28 de ani. 

Persoanele cu vârst� de peste 65 de ani dep��esc de 
acum cu 6,5 milioane pe tinerii cu mai pu�in de 14 ani, în 
timp ce în � ecare an se nasc mai pu�ini copii. În afar� de 
asta, pentru IPF exist� un milion de divor�uri pe an �i dou� 
familii din trei nu au copii. 

Pre�edintele IPF sus�ine c� acest lucru provoac� 
„efecte constatabile atât în dimensiunea social� cât �i în 
cea familial�”. 

„Din punct de vedere economic, are loc o cre�te-
re a cheltuielilor publice pentru îmb�trânirea popula�iei, 
cu o cre�tere a ie�irilor pentru pensii �i cheltuieli sanitare. 
Cheltuieli care, ad�ugate la efectele produse de sc�derea 
intr�rilor publice pentru de� citul de natalitate, pot s� ajun-
g� s� provoace reducerea/eliminarea de presta�ii sociale 
�i, pân� la urm�, pr�bu�irea lui welfare state”. 

Cât prive�te efectele sociale, „se eviden�iaz� intens 
o societate destructurat� din ruptura familiar�, cu familii tot 
mai solitare, cu un individualism crescând �i o pierdere a 
valorilor �i referin�elor care fac posibil� coeziunea social�”. 

Dac� nu se va inversa tendin�a, în anul 2050 popu-
la�ia european� va pierde 27,3 milioane de persoane, un 
locuitor din trei va avea peste 65 de ani �i numai unul din 
opt va avea mai pu�in de 15 ani, în timp ce vârsta medie 
va �  de 46,7 ani. 

Referitor la avort, IPF vorbe�te despre „explozie”: 
„din anul 1990 în UE au fost efectuate 28 de milioane 
de avorturi, care au devenit prima cauz� a mortalit��ii în 
Europa. Este echivalentul sumei popula�iilor din Malta, 
Luxemburg, Cipru, Estonia, Slovenia, Letonia, Lituania, 
Irlanda, Finlanda �i Slovacia”. 

Europa destineaz� tot mai pu�ine fonduri familiei: nu 

numai c� ajutoarele au sc�zut pân� la 2,1% din PIB în ulti-
mii 10 ani, dar s-a diminuat greutatea lor fa�� de cheltuielile 
sociale, ajungând doar la un euro pe zi pentru persoan�. 

Deci, a încheiat pre�edintele IPF, este necesar� o 
„sensibilitate crescând� fa�� de problematica familiei �i ca 
atât comisia cât �i parlamentul s� promoveze sus�inerea 
familiei, maternit��ii �i concilierii vie�ii de munc� �i fami-
liare ca r�spuns la iarna demogra� c�”. 

Traducere de pr. Mihai P�TRA�CU
www.ercis.ro
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P�intele Coriolan Buza�iu a adormit întru Domnul

www.catholica.ro

S-a n�scut în anul 1940, în ziua de 12 august, în 
localitatea Balc jude�ul Bihor, din p�rin�ii preot Gavril 
�i Margareta. În anul 1952 s-au stabilit în Oradea unde 
�i-a f�cut studiile absolvind liceul Emanuil Gojdu în anul 
1957. Datorit� condi�iilor nefaste impuse de regimul co-
munist Bisericii Greco Catolice a fost obligat s� renun�e 
la visul de a urma cursurile facult��ii de Drept sau Istorie, 
dosarul � ind compatibil cu cerin�ele vremii. Din acest 
motiv a urmat �coala tehnic� de chimie din Cop�a Mic�, 
iar apoi cursurile Institutului Politehnic Traian Vuia din 
Timi�oara – Facultatea de Construc�ii. La terminarea fa-
cult��ii s-a angajat ca inginer în cadrul sec�iei de Drumuri 
�i Poduri Na�ionale din Oradea, institu�ie pe care a coor-
donat-o pân� la ie�irea la pensie în anul 1997. S-a c�s�to-
rit în anul 1971 cu Angela, având dou� fete Alina �i Pia. 
Schimbarea regimului în anul 1989 i-a dat posibilitatea 
s� dea curs dorin�ei sale interioare, aprofundând cuno�-
tin�ele  teologice pe care le avea din familie, cu profesori 
eminen�i ai Institutului Teologic Greco – Catolic. 

 În anul 1992 Preas� n�itul Vasile Hosu l-a hiroto-
nit ca preot. Din 1997 a func�ionat ca �i p�rinte spiritual 
în cadrul Institutului Teologic Greco – Catolic Oradea 

unde pe parcursul anilor a 
desf��urat �i activit��i re-
zultate din preg�tirea sa 
tehnic�, utile vie�ii semina-
rului. Tuturor acestor acti-
vit��i pe care le desf��ura 
cu mult drag �i con�tiincio-
zitate le-a pus cap�t acci-
dentului stupid care a avut 
loc în data de 04.04.2009.

 A urmat o perioa-

În ultimele s�pt�mâni s-au înmul�it articolele de 
pres� �i post�rile pe blog-urile de pe internet în care au 
fost anun�ate date pentru beati� carea Papei Ioan Paul al 
II-lea. În realitate, pentru moment toate acestea nu sunt 
decât supozi�ii sau calcule de exper�i. Cardinalul Stanis-
law Dziwisz, Arhiepiscop de Cracovia, care a fost timp 
de 40 de ani secretar personal al Pontifului polonez, a� at 
în vizit� în Argentina, a declarat miercuri, 18 noiembrie 
2009, c� „totul depinde de Papa” Benedict al XVI-lea. 

Informa�iile s-au înmul�it dup� reuniunea Cardi-
nalilor �i a Episcopilor din 16 noiembrie, în cadrul Con-
grega�iei pentru Cauzele S� n�ilor, pentru a se pronun�a 
asupra tr�irii eroice a virtu�ilor de c�tre Karol Wojtyla. 
Având în vedere faptul c� votul participan�ilor se a� � 
sub secret ponti� cal, cererea sau publicarea rezultatului 
ar însemna violarea acestui secret. Potrivit procedurilor 
pentru cauzele s� n�ilor, în cazul în care rezultatul este 
pozitiv, îi revine Papei semnarea decretul privind tr�irea 
eroic� a virtu�ilor. Dac� rezultatul a fost pozitiv, conform 
calendarului, decretul ar putea �  dat publicit��ii în luna 
decembrie. Astfel, Papa Ioan Paul al II-lea ar primi titlul 
de „venerabil”. Acesta ar �  un pas important, dar nu de-
cisiv, pentru ridicarea lui la cinstea altarelor. În continua-
re, o comisie medical�, una de teologi �i una de Cardinali 
vor trebui s� analizeze un miracol atribuit mijlocirii Pon-
tifului polonez dup� moartea lui. 

Doar dup� avizul pozitiv al acestor trei comisii, 
Papa Benedict al XVI-lea va putea s� î�i pun� semn�-
tura pe decretul de recunoa�tere a miracolului, care ar 

deschide calea c�tre beati� carea lui. Potrivit informa-
�iilor din pres�, care vor trebui s� � e con� rmate atunci 
când se va realiza noul pas al procesului, se pare c� 
miracolul prezentat de postulator ar �  acela în care o 
c�lug�ri�� a fost vindecat� inexplicabil de boala Par-
kinson, de care suferea �i Karol Wojtyla. Cât timp pot 
s� dureze � ecare dintre pa�ii acestui proces? Nimeni nu 
poate s� �tie. Vaticani�tii pot face estim�ri pornind de 
la alte cazuri, dar nu sunt altceva decât calcule. Proce-
sul urmeaz� de fapt procedura obi�nuit�, deoarece Papa 
Benedict al XVI-lea a dat derogare doar pentru perioa-
da de a�teptare de cinci ani pentru deschiderea cauzei, 
cum s-a întâmplat �i în cazul Maicii Tereza de Calcutta. 

În cadrul unei conferin�e de pres� �inute în pina-
coteca Nun�iatura Apostolice din Buenos Aires, Cardi-
nalul Dziwisz a asigurat c� nici el nici confra�ii lui Epi-
scopi polonezi nu exercit� presiuni: „Nu dorim ca Papa 
s� � e gr�bit. Trebuie s� analizeze totul bine, deoarece �i 
el este legat de � gura Papei Ioan Paul al II-lea”. Întrebat 
dac� Papa Wojtyla a înf�ptuit miracole când era în via�� 
(care nu sunt analizate în proces ca �i condi�ie pentru 
beati� care), a r�spuns: „Despre acest lucru nu puteam 
vorbi, era interzis, dar acum este mort, �i sunt multe 
lucruri înregistrate �i documentate”. Arhiepiscopul de 
Cracovia a dat exemplul unui Episcop vindecat de can-
cer, caz de� nit de unii ca � ind un miracol al Papei Ioan 
Paul al II-lea. Pontiful defunct întrerupea spunând: „Nu 
este opera omului, este opera lui Dumnezeu”.

d� de suferin�� de 7 luni, în care cu mult� d�ruire �i 
profesionalism cadrele medicale ale Sec�iei de Tera-
pie Intensiv� de la Spitalul Militar Central Bucure�ti 
au încercat s� îi redea s�n�tatea dar efortul din p�cate 
a fost zadarnic. În speran�a c� poate venirea acas� mai 
are o �ans�, bene� ciind de condi�iile de spitalizare 
�i de profesionalismul puse la dispozi�ie de Spitalul 
Pelican Oradea în data de 03.11.2009 a fost adus la 
familie la Oradea unde cu siguran�� �i-a g�sit lini�tea 
mergând la Tat�l Ceresc.  

Beati� carea Papei Ioan Paul al II-lea între zvonuri �i certitudini 
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1,5 Lei

Citind vei dobândi!
Dobândind po�i d�rui!
Cump�rând din Libr�ria Gutenberg din Oradea, d�ruie�ti   

20%
din pre�ul c�r�ilor pentru masa zilnic� pe care

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea o ofer� la 30 de persoane.

Redescoper� pl�cerea de a citi �i prin pl�cerea de a d�rui!

Vino în Libr�ria Gutenberg, str. Ep. Mihai Pavel, nr. 4, Oradea tel.: 0259 424 033

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2009
DECEMBRIE

Inten�ia general� 
Pentru ca to�i copiii s� � e respecta�i �i iubi�i �i niciodat� s� nu � e victime ale exploat�rii în diferitele sale forme. 
Inten�ia misionar�
Pentru ca la Cr�ciun popoarele p�mântului s� recunoasc� în cuvântul întrupat lumina care lumineaz� pe � ecare om �i 
s� deschid� por�ile lui Cristos, Mântuitorul lumii. 

Îi inform�m pe cititorii no�tri c� pentru a in-
tra în posesia abonamentului la revista Vestitorul este 
necesar ca acesta s� � e achitat pe tot anul sau pe cel 
pu�in �ase luni.

Abonamentul trebuie s� � e pl�tit pân� cel târziu 
la data de 30 ianuarie 2010. Pentru a avea eviden�a 
clar� a abonamentelor v� rug�m s� trimite�i chitan�ele 
care atest� acest lucru pe adresa redac�iei.

Costul unui exemplar va �  de 1,5 LEI, cost care, 
pentru abona�i, va r�mâne acela�i pe tot timpul anului, 

indiferent de eventualele modi� c�ri de pre�.
V� reamintim c� modalitatea cea mai sigur� de a 

intra în posesia revistei noastre este abonamentul.
V� rug�m ca pân� la data de 01.02.2010 s� trimi-

te�i banii pe adresa:

Toma Alexandru
str. Borsecului, nr. 14
Bloc X16, Sc.B, Ap.30 - 410571 - Oradea jud. Bihor
Telefoane de contact: 0259-472 823; 0741-933193

ABONAMENTE
LA REVISTA VESTITORUL


