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LA S�RB�TOAREA NA�TERII DOMNULUI
2009

Scrisoare Pastoral�

Iubi�i credincio�i,
Este S�rb�toare, s�rb�toare mare pe 

p�mânt: Domnul vine, vine din nou pentru 
a noastr� mântuire; Domnul se na�te într-o 
familie, Familia Sfânt� din Nazaret. 

La rândul nostru, fiecare ne-am n�s-
cut într-o familie iar modelul pentru toate 
familiile din lume ar trebui sa fie Familia 
Sfânt� din Nazaret. 

Dragii mei,
În familia din Nazaret, Dumnezeu de-

s�vâr�e�te lucrarea mâinilor a lui început� 
cu Adam �i Eva. V�zându-l pe Adam singur, 
a zis Domnul c� „nu este bine s� fie omul 
singur” (Gen 2, 18) �i i-a creat o pereche 
egal� cu el din propriul s�u trup (cf. Gen 2, 
20-22) �i le-a poruncit: „cre�te�i �i v� în-
mul�i�i �i umple�i p�mântul �i-l st�pâni�i” 
(Gen 1, 28). Ascultarea de Dumnezeu este 

fundamentul pe care s-a zidit prima familie: 
„din to�i pomii din rai po�i s� m�nânci, iar 
din pomul cuno�tin�ei binelui �i r�ului s� 
nu m�nânci” (Gen 2, 16-17).  Îns� neascul-
tarea „le-a deschis ochii… �i au cunoscut 
c� erau goi” (Gen. 3, 7) �i prin aceasta a 
început drama familiei umane. 

Dar, la plinirea timpurilor, „îngerii ne 
dau de �tire” c� la Betleem s-a n�scut cel 
de veacuri a�teptat, Emanuel – Dumnezeu 
cu noi” (Mt. 1, 23), într-o familie. Maria, 
Maica Sfânt�, a avut con�tiin�a împlinirii 
planului lui Dumnezeu prin ea, „fie mie 
dup� cuvântul t�u!” (Lc. 1, 38) iar  Sfântul 
Iosif l-a ascultat pe înger �i „a luat la el pe 
femeia sa” (Mt 1, 24).  

Dragi credincio�i,
Chiar dac� Maria �i Iosif au acceptat 

planul lui Dumnezeu în via�a lor, familia 
lor, precum familia lui Adam �i a Evei, a 
fost supus�  multor încerc�ri ale Satanei de 
a o distruge. Totu�i vedem c� nici mersul pe 
jos dintr-un ora� în altul, în timp ce Maria 
era gravida, nici faptul c� nimeni nu le-a 
oferit un loc decent pentru a înnopta, nici 
încercarea lui Irod de a ucide pe Pruncul 
Isus, nici fuga în Egipt nu i-au f�cut pe Io-
sif �i Maria s� se r�zvr�teasc� împotriva lui 
Dumnezeu, odat� ce i-au acceptat voin�a în 
familia lor. „Maria p�stra toate aceste lu-
cruri �i le cump�nea în inima ei” (Lc 2, 19). 

În fa�a acestor capcane ale celui r�u, 
pentru a r�mâne unit�, familia trebuie 
s�-l primeasc� pe Dumnezeu in mijlocul 
ei. „Nu te teme, Marie, c�ci ai aflat har 
la Dumnezeu” (Mat 1, 30): Domnul i se 
adreseaz� Mariei dar în acela�i timp ni se 
adreseaz� nou�, fiec�ruia în mod personal, 
�i ne spune: „nu te teme … ai aflat har la 
Dumnezeu”.

„Îngerii ne dau de �tire c� Isus, Cel mult dorit,
Pentru-a lumii mântuire, pe p�mânt azi a venit”
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Iubi�i credincio�i,
Ast�zi, ca �i acum 2000 de ani, famili-

ile noastre „afl� har la Dumnezeu”: pentru 
c�  familia este sacramentul iubirii �i sanc-
tuarul vie�ii; pentru c� familia este trecu-
tul, prezentul �i viitorul umanit��ii; pentru 
c� familia este fundamentul drept��ii �i al 
iert�rii, este �coala valorilor �i este Biserica 
cea vie �i adev�rat�. 

În Familia din Nazaret Fiul lui Dum-
nezeu a tr�it mul�i ani ascuns �i ne�tiut de 
nimeni. Aceast� Familie Sfânt� a avut o 
existen�� anonim� �i modest�, într-un loc 
uitat de lume, cu încerc�ri nenum�rate, în 
persecu�ie �i în exil, cu lumini �i umbre. Cu 
toate acestea, 
Familia Sfân-
t� ne poate 
ajuta s� tr�im 
via�a în fami-
liile noastre 
cu respect �i 
bucurie, mai 
ales atunci 
când greut�-
�ile, încerc�-
rile �i sufe-
rin�a se abat 
peste noi, �i 
dac� �tim s� 
„afl�m �i s� primim harul de la Dumnezeu” 
(cf. Mat 1, 30).

Iubi�i credincio�i,
Dac� citim cu aten�ie Evangheliile îl 

auzim adesea pe îngerul Domnului, care-i 
îndeamn� atât pe Maria cât �i pe Iosif, �i 
le spune:  „nu te teme” (cf. Mat. 1,30). Tot 
astfel �i Îngerul nostru p�zitor ne îndeam-
n� �i ne spune fiec�ruia: „nu te teme” s� 
întemeiezi o familie în care iubirea �i via�a 
s� înfloreasc�. �i eu v� îndemn, dragii mei, 
nu v� teme�i s� v� cre�te�i �i s� v� educa�i 
pruncii, nu v� teme�i s� ave�i grij� de b�-
trânii vo�tri �i s�-i înconjura�i cu iubire �i 
dragoste,  nu v� teme�i s� v� practica�i cre-
din�a. Familiile noastre s� fie modele de iu-

bire �i în�elegere! Astfel lumea v� va crede 
c� sunte�i cre�tini. 

La Betleem, Isus Cristos intr� în isto-
ria umanit��ii, printr-o familie. Mare mis-
ter! Nazaretul, în schimb, ne prezint� via-
�a de fiecare zi, istoria Familiei Sfinte. Ca 
un ecou r�sun� cuvintele Domnului, „în 
sudoarea fe�ei tale î�i vei mânca pâinea” 
(cf. Fac 3, 19) iar Isus, Maria �i Iosif �i-au 
mâncat pâinea în bucurie �i în necaz, �i au 
dat sens �i frumuse�e c�minului lor familial 
dup� porunca lui Dumnezeu.

Iubi�ii mei,
„Îngerii ne dau de �tire c� Isus, Cel 

mult dorit” se na�-
te ast�zi în sufletul 
nostru, caut� un s�-
la� în familiile noas-
tre. Suntem oare 
preg�ti�i pentru a-l 
primi?

V� îndemn, cu 
ocazia acestui Praz-
nic luminos s�-L 
primi�i �i s�-i face�i 
l�ca� perpetuu Prun-
cului Isus în inima �i 
via�a dumneavoas-

tr�, în familia dumneavoastr�. Acest Prunc, 
„care cu puterea sa, va împ�r��i lumea”, are 
puterea s� �in� unite familiile �i s� le ocro-
teasc�. Acest Prunc are puterea s� mântuie 
familiile �i pe to�i cei care-l primesc �i cred 
în El  (cf. Fap 16, 31).

Da, s�-L primim cu credin��, pentru c� 
Domnul este speran�a care ne aduce iubirea 
cea adev�rat�!

V� doresc S�rb�tori s� nte �i binecuvântate!
Na�terea lui Cristos s� v� fie de folos!

La mul�i ani!

+ Virgil BERCEA
Episcop
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Scrisoarea PF Lucian la aniversarea AGRU – 80 de ani

 Asocia�iei Generale a Românilor Uni�i, 
Greco-Catolici (AGRU) 
 Domnului conf. univ. dr. Alin Tat, pre�e-
dinte AGRU, pr. drd. Coriolan C. Mure�an, Asis-
tent spiritual na�ional AGRU 

“Îi mul�umim mereu lui Dumnezeu pentru voi 
to�i, pomenindu-v� f�r� încetare în rug�ciunile noas-
tre, aducându-ne aminte de lucrarea credin�ei voas-
tre, de str�dania iubirii �i de perseveren�a speran�ei 
voastre în Isus Cristos înaintea lui Dumnezeu Tat�l 
nostru. Noi cunoa�tem, fra�i iubi�i de Dumnezeu, c� 
a�i fost ale�i pentru c� evanghelia noastr� n-a ajuns 
la voi numai prin cuvânt, ci �i prin putere, prin Spiri-
tul Sfânt �i prin convingerea deplin�, dup� cum �ti�i 
c� astfel am fost între voi �i pentru binele vostru. 
Iar voi a�i devenit imitatorii no�tri �i ai Domnului, 
primind cuvântul în multe necazuri cu bucuria Spiri-
tului Sfânt, a�a încât voi a�i devenit exemplu pentru 
to�i cei care cred…” (1 Tes 2-7) 

Iubi�ii mei � i su� ete�ti, 
În urm� cu exact 80 de ani, la 23 noiembrie 

1929, se deschidea la Blaj, cu binecuvântarea �i par-
ticiparea IPS Vasile Suciu (Arhiepiscop �i Mitropolit 
de Alba Iulia �i F�g�ra�) Congresul de constituire al 
Asocia�iei Generale a Românilor Uni�i (AGRU), Aso-
cia�ie a apostolatului, a luptei pentru drepturile Bise-
ricii noastre �i a înt�ririi vie�ii comunit��ilor parohiale 
prin ini�iative spirituale, caritative, culturale, recreati-
ve precum �i îndrumarea vie�ii publice �i private con-
form eticii cre�tine catolice. 

Noua Asocia�ie se forma pe tradi�ia Ac�iunii 
Catolice, tradi�ie ce va �  rea� rmat� mai târziu de do-
cumentul Conciliului Vatican II, “Apostolicam Actu-
ositatem” 20. Laici implica�i �i entuzia�ti ca Alexan-
dru Borza, Valer Pop, Augustin Popa, Iuliu Ha�ieganu, 
Nicolae Dr�gan, Romul Boil� au reu�it cu sprijinul 
Ierarhiei �i a clerului nostru s� organizeze în majorita-
tea parohiilor � liale ale AGRU. Congresele AGRU, de 
la nivel eparhial �i na�ional, au reprezentat adev�rate 
m�rturii a unit��ii �i manifest�ri anuale de amploare la 
care participau atât Ierarhii no�tri cât �i reprezentan�ii 
autorit��ilor Statului. 

Dintre marile momente ale AGRU am dori s� 
amintim: Congresele AGRU, organizarea AGRU co-
pii, federalizarea “Reuniunilor mariane” în UMFRU 
(Uniunea Marian� a femeilor române unite), sprijini-
rea în� in��rii ASTRU (Asocia�ia studen�ilor români 
uni�i), încurajarea în� in��rii de coruri parohiale, edi-
tarea Buletinului AGRU (condus de pr. canonic Ion 
Agârbiceanu), publicarea de bro�uri �i c�r�i pentru 
diferitele categorii sociale, editarea Calendarului 
AGRU, memorii adresate autorit��ilor pentru ap�-
rarea drepturilor Bisericii noastre, pelerinajele de la 

Bixad, Nicula, concursuri-
le pentru elevi cu premii, 
ini�iative diversi� cate la 
nivelul parohiilor. 

Din nefericire, anul 
1948 a adus �i pentru 
AGRU, ca �i pentru în-
treaga noastr� Biseric�, 
momentul încerc�rii �i al 
“catacombelor”: în ciuda 
acestei realit��i, timp de 
41 de ani, membrii AGRU 
au continuat opera aposto-
latului laic al�turi de Ier-
arhie �i de clerul clandestin. Anul 1989 a readus Bise-
rica noastr� în libertate o� cial� iar AGRU a ren�scut 
în 1990 cu binecuvântarea antecesorului nostru de 
pie memorie, Eminen�a Sa Alexandru Cardinal Todea 
(Arhiepiscop �i Mitropolit de Alba Iulia �i F�g�ra�). 
Nu putem s� nu amintim � gura grupului entuziast de 
agri�ti condu�i de d-na profesoar� Viorica Lascu, care 
au reînnoit o� cial � rul Asocia�iei �i au repus-o în cen-
trul vie�ii noastre publice. 

În ultimii ani, AGRU a trecut printr-un vast 
proces de reorganizare intern� în cele 5 Eparhii �i 
în Vicariatul de Bucure�ti, fiind numit de c�tre Noi 
un Asistent spiritual na�ional, aprobându-se “ad ex-
perimentum” un nou Statut, organizându-se în tot 
mai multe parohii, participând la multe evenimente 
na�ionale (organizate împreun� cu alte Asocia�ii ale 
Bisericii noastre sau sub egida Federa�iei ACRO). 
Nu putem decât s� ne bucuram �i s� încuraj�m re-
venirea AGRU în prim planul vie�ii asociative din 
Biserica noastr�. 

Pro� t�m de aceast� ocazie aniversar� pentru a 
cere cât mai multor laici s� se implice în apostolatul 
promovat de AGRU, în acela�i timp încurajând pre-
o�ii parohi s� constituie AGRU în parohii �i s� asiste 
spiritual activit��ile acestora, plini de discern�mânt 
�i entuziasm. Viitorul AGRU-lui nu poate s� � e de-
cât unul de cre�tere spiritual�, de apostolat în tot mai 
multe parohii, nu poate s� � e decât unul de ap�rare 
constant� �i cu curaj a valorilor cre�tine în societate �i 
de promovare a drepturilor Bisericii noastre. 

În numele tuturor membrilor Sinodului Episco-
pilor Bisericii noastre doresc, �i pe aceast� cale, s� 
anun� reluarea zilei AGRU pe 29 iunie, S�rb�toarea 
S� n�ilor Petru �i Pavel, ca s�rb�toare a Asocia�iei. Fie 
ca S� n�ii Petru �i Pavel, piloni ai cre�tinismului �i 
protectori ai AGRU, s� îi ocroteasc� pe to�i cei ce fac 
apostolat laic în Biserica noastr�. 

+ LUCIAN
Arhiepiscop Major
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Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
Suntem to�i în aceea�i barc�

29.11.2009
Biserica are mereu nevoie de puri� care

6.12.2009

Iubi�i fra�i �i surori,
În aceast� a doua duminic� de Advent, liturgia pro-

pune fragmentul evanghelic în care Sfântul Luca, pentru a 
spune astfel, preg�te�te scena pe care Isus st� s� apar� �i s�-�i 
înceap� misiunea public� (Cf Lc 3,1-6). Evanghelistul � xea-
z� re� ectorul asupra lui Ioan Botez�torul, care a fost precur-
sorul lui Mesia: „În anul al cincisprezecelea al domniei lui 
Tiberiu cezar, pe când Pon�iu Pilat era procuratorul Iudeii, 
Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele s�u, tetrarh al Itureii �i 
al �inutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, în 
zilele arhiereilor Anna �i Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu s-a 
îndreptat c�tre Ioan, � ul lui Zaharia, în pustiu” (Lc 3,1-2).

Dou� lucruri ne atrag aten�ia.
Primul este abunden�a de referin�e la toate autorit��ile 

politice �i religioase ale Palestinei în anul 27/28 d. Ch. Evi-
dent, evanghelistul vrea s� atrag� aten�ia celui care cite�te 
sau ascult� c� Evanghelia nu este o legend�, ci povestirea 
unei istorii adev�rate, c� Isus din Nazaret este un personaj 
istoric situat în acel context precis. 

Al doilea element demn de notat este c�, dup� aceas-
t� ampl� introducere istoric�, subiectul devine „cuvântul lui 
Dumnezeu”, prezentat ca o for�� ce coboar� de sus �i se a�ea-
z� deasupra lui Ioan Botez�torul.

Mâine (luni 7 decembrie), este comemorarea liturgic� 
a Sfântului Ambroziu, mare episcop de Milano. Iau de la el 
un comentariu la acest text evanghelic: „Fiul lui Dumnezeu - 
scrie el -, înainte de a reuni Biserica, lucreaz� înainte de toate 
în umilul s�u servitor. De aceea Sfântul Luca spune bine c� cu-
vântul lui Dumnezeu a coborât asupra lui Ioan, � ul lui Zaharia 
în pustiu, deoarece Biserica nu-�i are începutul de la oameni, 
ci de la Cuvântul” (Esposizione del Vangelo di Luca 2,67).

Iat� deci semni� ca�ia: Cuvântul lui Dumnezeu este 
subiectul care mi�c� istoria, inspir� profe�ii, preg�te�te ca-
lea lui Mesia, convoac� Biserica. Isus însu�i este Cuvântul 
divin care s-a f�cut trup în sânul feciorelnic al Mariei: în el 
Dumnezeu s-a revelat pe deplin, ni-a spus �i ne-a dat tot, des-
chizându-ne comorile adev�rului �i milostivirii sale. �i con-
tinu� Sfântul Ambroziu în comentariul s�u: „A coborât, deci, 
Cuvântul pentru ca p�mântul, care înainte rea un pustiu, s� 
produc� roadele sale pentru noi” (ibid.).

Dragi prieteni, � oarea cea mai frumoas� îmbobocit� 
din cuvântul lui Dumnezeu este Fecioara Maria. Ea este pâr-
ga Bisericii, gr�dina lui Dumnezeu pe p�mânt.

Dar, în timp ce Maria este Neprih�nita - a�a o vom 
celebra poimâine (mar�i 8 decembrie) -, Biserica are con-
tinuu nevoie s� se puri� ce, deoarece p�catul îi pânde�te pe 
to�i membrii ei. În Biseric� este întotdeauna în act o lupt� 
între pustiu �i gr�din�, între p�catul care face arid p�mântul 
�i harul care îl irigheaz� ca s� produc� roade abundente de 
s� n�enie.  S� o rug�m, deci, pe Maica Domnului ca s� ne aju-
te, în acest timp al Adventului, „s� îndrept�m” c�ile noastre, 
l�sându-ne c�l�uzi�i de cuvântul lui Dumnezeu.

Iubi�i fra�i �i surori,
În aceast� duminic� începem, prin harul lui Dumne-

zeu, un nou An liturgic, care se deschide în mod � resc cu 
Adventul, timp de preg�tire la Na�terea Domnului. 

Conciliul al II-lea din Vatican, în constitu�ia despre li-
turgie, a� rm� c� Biserica „desf��oar� în ciclul anual întregul 
mister al lui Cristos, de la Întrupare �i Na�tere pân� la În�l-
�are, la ziua Rusaliilor �i pân� la a�teptarea fericitei speran�e 
�i a venirii Domnului”. În felul acesta, „celebrând misterele 
R�scump�r�rii, ea deschide credincio�ilor comorile virtu�i-
lor �i meritelor Domnului s�u, actualizându-le într-un fel în 
tot decursul timpului, pentru ca astfel credincio�ii s� vin� în 
contact cu ele �i s� se umple de harul mântuirii” (Sacrosanc-
tum Concilium, 102).

Conciliul insist� asupra faptului c�: Centrul liturgiei 
este Cristos, precum soarele în jurul c�ruia, asemenea plane-
telor, se rotesc Fericita Facioara Maria - cea mai aproape - �i 
apoi martirii �i ceilal�i s� n�i care „în cer îi cânt� lui Dumne-
zeu o laud� des�vâr�it� �i mijlocesc pentru noi” (ibid. 104).

Aceasta este realitatea Anului liturgic v�zut�, pentru 
a spune astfel, „din partea lui Dumnezeu”. �i - s� spunem - 
din partea omului, a istoriei �i societ��ii? Ce relevan�� poate 
avea? R�spunsul ni-l sugereaz� tocmai drumul Adventului 
pe care ast�zi îl întreprindem. Lumea contemporan� are ne-
voie mai ales de speran��: au nevoie de ea popoarele în curs 
de dezvoltare, dar �i cele economic evoluate. Ne d�m seama 
tot mai mult c� ne g�sim pe o singur� barc� �i trebuie s� ne 
salv�m to�i împreun�.

Mai presus de toate ne d�m seama, v�zând pr�bu�in-
du-se atâtea false siguran�e, c� avem nevoie de o speran�� 
întemeiat�, iar aceasta se g�se�te numai în Cristos, care, cum 
spune Scrisoarea c�tre evrei., „este acela�i, ieri, ast�zi �i în 
veci” (13,8). Domnul Isus a venit în trecut, vine în prezent, �i 
va veni în viitor. El îmbr��i�eaz� toate dimensiunile timpului, 
pentru c� a murit �i înviat, este „Cel viu” �i, în timp ce împar-
te cu noi condi�ia uman� precar�, r�mâne pentru totdeauna �i 
ne ofer� îns��i stabilitatea lui Dumnezeu. Este „trup” ca noi 
�i este „stânc�” neclintit� ca Dumnezeu.

Oricine n�zuie�te la libertate, la dreptate, la pace poate 
s� se u�ureze �i s� ridice capul, deoarece în Cristos eliberarea 
este aproape (Cf Lc 21,28) - cum citim în Evanghelia de azi. 
Putem, de aceea, a� rma c�: Isus Cristos nu intereseaz� doar pe 
cre�tini, sau numai pe credincio�i, ci pe to�i oamenii, � indc� 
el, care este centrul credin�ei, este �i fundamentul speran�ei. Iar 
de speran�� � ecare � in�� uman� are nevoie în mod constant.

Dragi fra�i �i surori, Fecioara Maria întrupeaz� de de-
plin umanitatea care tr�ie�te în speran�a bazat� pe credin�a în 
Dumnezeul cel viu. Ea este Fecioara Adventului: este profund 
plantat� în prezent, în actualul „azi” al mântuirii; în inima sa re-
une�te toate promisiunile trecute; �i este îndreptat� spre împlini-
rea viitoare. S� ne ducem la �coala ei, pentru a intra cu adev�rat 
în acest timp de har �i s� primim, cu bucurie �i responsabilitate, 
venirea lui Dumnezeu în via�a noastr� personal� �i social�. http://www.oecumene.radiovaticana.org



6 VESTITORUL

Dumnezeu Tat�l, ne-a f�cut un dar inestimabil, 
un dar ceresc nesperat, un dar d�t�tor de daruri. Fiul 
S�u unic, a coborât pe p�mânt sub chipul unui prunc. 
Mângâietorul promis, a venit în lume. În realizarea 
acestui dar, Tat�l a colabotat cu Spiritul Sfânt care L-a 
z�mislit �i cu Fecioara Maria din care s-a întrupat. A 
venit ca un copil obisnuit, într-o familie, c�ci Dumne-
zeu i-a orânduit �i un tat� cresc�tor, pe sfântul Iosif. 
P�rin�ii Îl slujeau, cople�i�i de dumnezeirea Celui care 
le-a înfrumuse�at via�a. Au avut harul de a-L �ine în bra-
�e, de a-L mângâia �i hr�ni pe Fiul Lui Dumnezeu. 

Isus vine în marea familie a omenirii. E Fiul unic 
al Tat�lui ceresc, dar prin El, am devenit  to�i � i ai Lui 
Dumnezeu.

Veni�i, s� îngenunchem al�turi de Fecioara Ma-
ria �i de sfântul Iosif �i s�-L contempl�m pe Isus! S� în-
v���m de la Ei, cum s�-L ador�m pe Împ�ratul cerului, 
ascuns sub înf��i�are de om! Veni�i, în aceast� familie 
locuit� de Dumnezeu, s� ne aliment�m din preaplinul 
iubirii! S� înv���m la �coala Familiei s� nte,  cum s� 
cre�tem în spiritualitate împreun� cu Isus!

Într-o pe�ter� rece �i un staul pentru animale, î�i 
începe Domnul  nostru opera de r�scump�rare. Salva-
torul lumii, ne ofer� modelul lui de umilin�� �i s�r�cie. 

Cete de îngeri au s�rbatorit evenimentul �i au 
r�mas în adora�ie cântând imnuri de bucurie �i laud� 
Lui Dumnezeu. Tot îngerii, au anun�at pe p�mânt na�-
terea Lui.

P�storii ce f�ceau parte din p�tura mai s�rac� 
�i umil� a societ��ii, au meritat s� a� e mult a�teptata 
veste. Au alergat la ieslea unde era culcat Isus, s-au bu-
curat de dr�g�l��enia  Lui de copil �i L-au adorat cu 
bucurie mare.

Magii au fost condu�i la Isus de steaua luminoa-
s�. În Prunc L-au recunoscut pe Dumnezeu f�cut om. 
I-au oferit daruri, I s-au închinat �i L-au adorat.

O, fericit� Familie, ferici�i contemporani care 
L-a�i v�zut, L-a�i �inut în bra�e �i L-a�i adorat pe Isus! 
Ne-am �  dorit �i noi, s�-I � m contemporani �i s� fa-
cem parte din categoria celor chema�i. Dar, Isus a ve-
nit pentru  oamenii tuturor timpurilor! To�i am fost 
chema�i la mîntuire! Chiar ne faci, Doamne, o c�ldu-
roas� chemare!

 Noi îl avem �i acum pe Isus viu în mijlocul nos-
tru! Se na�te în � ecare zi, prin intermediul preotului pe 
masa altarului �i r�mâne prezent în aceast� „pe�ter�” 
care este tabernacolul. Este �i acum atât de aproape de 
noi, pentru a ne d�rui Cerul!

Veni�i s� ne al�tur�m �i noi înainta�ilor, s� le ur-
m�m exemplul �i s�-L ador�m pe Isus, aici prezent, în 
presfântul Sacrament!

Îngerii sunt în preajma Lui, Fecioara Maria �i 
Sfântul Iosif ne încurajeaz� s� ne apropiem. Steaua 

Veni�i s�-L ador�m!

luminoas� se opre�te în fa�a locuin�ei oaspetelui nos-
tru drag, p�trunde în ea �i de acolo, El  revars� asupra 
noastr� lumin�.

F� lini�te în jur, dac� ai venit s�-L vizitezi! Su-
� etul adorator vorbe�te mai mult prin t�cere �i mai ales, 
�tie s�-L asculte pe El. E ceva unic, s� Te a� i în fa�a 
Lui Isus, care a venit în lume pentru tine! Astfel îl vei 
descoperi. Îl vei vedea cu ochii min�ii. În� �c�reaz�-te 
în fa�a Domnului, las�-te sorbit de iubirea Sa! Î�i va 
înfrumuse�a via�a. Te va încuraja, te va consola, î�i va 
aduce pacea. În El, î�i vei g�si refugiul. Î�i va schimba 
via�a. Te va ajuta s� atingi perfec�iunea iubirii!

În Cer, El este l�udat �i m�rit!
Marie, Mama noastr� �i a Lui Isus, î�i cer darul 

de a-L iubi �i eu mult pe Fiul T�u, prezent în Sfânta 
Euharistie! Ofer�-mi-L pe Pruncul Isus în Sfânta Îm-
p�rt��anie! M� voi sim�i din nou copil. Isus a venit �i 
pentru mine!

 Fericite sunt su� etele care bat la poarta Taberna-
colului, ce g�zduie�te Comoar� de haruri! El e mereu la 
dispozi�ia celui care vrea s�-L primeasc� �i s� se mân-
tuiasc�. Ne poart� pe bra�e �i ne hr�ne�te!

Veni�i s�-L ador�m pe Isus, aici prezent, în prea-
sfântul Sacrament! Euharistia e expresia celei mai mari 
iubiri. Adora�ia �i împ�rt��ania f�cut� în smerenie �i 
reculegere deschide comorile Domnului. Isus umple 
inimile, care se transform� în Tabernacole.

P�strez�-L în inima ta pe Isus, c�ci are nevoie 
de o locuin�� cald�! R�mâi în umilin�a p�storilor �i în 
bog��ia credin�ei!  El �i-a pus încrederea în tine. E�ti de 
pre� în ochii Lui! Nu-L dezam�gi, a�a dup� cum nici El 
nu te-a dezam�git. �i nu uita s�-L m�rturise�ti pe Isus, 
f�-I cunoscut� iubirea Lui unic� �i îndeamn�-i �i pe al�ii 
s�-L viziteze în biseric�!

Veni�i s�-L ador�m pe Isus, aici prezent, în pre-
sfântul Sacrament!

Silvia PANTI�
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Augustin Bunea, preot �i c�rturar
1857-1909

- 100 de ani de la stingerea din via�� -
Motto: ,,Rareori am văzut un om de un merit așa de mare împodobit cu atâta modestie”.  N. Iorga

Format la Roma, Augustin Bunea, dup� a� rma-
�ia lui N. Iorga, ,,era net�g�duita faim� a Blajului’’.

Distins prin întreaga sa �inut�, cople�ea prin în-
tinsele orizonturi ale culturii. Avea legile morale înscri-
se în inima lui de preot �i con�tiin�a valorii comunit��ii 
care l-a format, Biserica Catolic�, în care a crezut, pe 
care m�rturisit-o �i pentru care a tr�it.

Ca to�i preo�ii Blajului �i ca mul�i intelectuali 
forma�i în �colile confesionale din Blaj, ,,fântâni ale 
darurilor’’, a cunoscut numai via�a cump�tat� �i cinsti-
t� �i ostenitoarea munc� de apostol al culturii, de f�uri-
tor al culturii române�ti, sortit îns�, ca Blajul însu�i,s� 
r�mân� ,,în lumina trist� a nerecuno�tin�ii’’. Preotul 
Augustin Bunea este reprezentantul ,,unei noi genera�ii 
de istorici ata�a�i  Bisericii Greco-Catolice”, un conti-
nuator al �colii Ardelene.

S-a n�scut la 4 august 1857 în comuna Vad din 
Tara F�g�ra�ului, � u al preotului greco-catolic din lo-
calitate, Arsenie Bunea, �i al Veronic�i Bunea. Urmea-
z� primii ani de studii la �coala confesional� din Vad, 
apoi la Ohaba. Gimnaziul �i liceul, la Bra�ov �i Blaj. La 
terminarea liceului este trimis la Roma, unde va studia 
teologia �i � lozo� a la Colegiul ,,De Propaganda Fide” 
(1877-1882). Aici a avut profesori celebri, cum au fost: 
Francesco Satolli, Ubaldo Ubaldi, Antonio Agliardi , 
Galimberti �i al�ii. Tot aici î�i va lua �i doctoratul �i va 
�  s� n�it preot. Înapoiat la Blaj, va lucra la Cancelaria 
mitropolitan�, va ajunge secretar mitropolitan, cano-
nic, profesor �i rector la Academia Teologic�, unde va 
preda Teologia dogmatic� (1886-1888).

În tot acest timp va publica lucr�ri teologice �i 
istorice la nivelul studiilor universale. Îi este în aten�ie 
istoria Transilvaniei, mai ales istoria Bisericii. Cerce-
teaz� �i scrie apelând la izvoare inedite, � ind un foar-
te bun cunosc�tor al limbii latine, dar �i al mai multor 
limbi moderne. Din opera sa amintim câteva titluri: 
,,Mitropolitul Dr. Ioan Vancea de Buteasa. Schi�� bio-
gra� c�”, Blaj, 1890, ,,Institutele din Blaj”, Blaj, 1892, 
,,Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocen�iu Kle-
in”, Blaj, 1900, ,,Istorie scurt� a Bisericii Române Uni-
te cu Roma”, ,,Amintirea lui Timotei Cipariu”, ,,Epi-
scopii Petru Pavel Aron �i Dionisie Novacovici”, Blaj, 
1902. Cu unele din lucr�rile istorice va candida la ,,Pre-
miile” Academiei Române. A fost în competi�ia pentru 
Premiul statului Heliade R�dulescu (1901) �i Premiul 
Adamachi(1902), dar nu a avut �ansa premierii. Se �tie 
c� ,,înl�turarea sa de pe lista premian�ilor nu poate �  
str�in� de partizanatul confesional a� �at” (Corina Te-

odor ,,Augustin Bunea în aten�ia Academiei Române”, 
în Episcopia Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, 
Oradea, Asocia�ia ,,Episcop Vasile Aftenie”, ,,�coala 
Ardelean�” II, Ed. ,,Episcop Vasile Aftenie”, Oradea, 
2007, p.182). Dar i se recuno�teau calit��ile unui istoric 
profesionist. Cuvinte elogioase despre opera ,,Din isto-
ria românilor. Episcopul Ioan Inocen�iu Klein” a spus 
ardeleanul Vincen�iu Babe�: ,,un prea frumos studiu 
istoric al unei foarte însemnate epoce din luptele cele 
grele ale românilor”, �i au fost formulate �i în raportul 
lui Grigore Tocilescu, secretar al ,,Comisieiunii pre-
miilor”: ,,Cartea respectabilului canonic Bunea este 
din acelea cari odat� luate în mân�, trebuie citite de 
la început �i pân� la sfâr�it; trebuie citite �i studiate 
de to�i românii cu grij� �i interes, cu inima palpitant� 
�i su� etul însângerat, c�ci lungi �i f�r� de sfâr�it mai 
sunt suferin�ele neamului românesc  de-a lungul vea-
curilor” (Op. cit, p182). Acelea�i aprecieri elogioase 
sunt �i referitor la opera ,,Episcopii Petru Pavel  Aron 
�i Dionisie Novacovici”.

În martie 1901 Augustin Bunea a fost ales mem-
bru corespondent al Academiei, ,,[…] ca o a� rmare a 
înaltei aprecieri ce f�cuse despre talentul �i calit��ile 
�tiin�i� ce ale sale”, iar în mai 1909 este ales membru 
plin al Academiei Române. Timpul un i-a permis s�-�i 
rosteasc� nici discursul de recep�ie, pentru c�, în no-
iembrie a aceluia�i an, s-a stins din via��.

Augustin Bunea a fost unul dintre cei mai mari 
oratori ai timpului, dar �i din istoria elocin�ei româ-
ne�ti, al c�rui cuvânt se impunea prin sinceritatea din 
gând �i sim�ire, cuvânt rostit cu luciditate �i putere 
de convingere.

Otilia B�LA�
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(urmare din pag. 7)

A fost �i un remarcabil gazetar, nu  numai prin 
numeroasele sale colabor�ri la revistele ,,Tribuna”, 
,,Transilvania” �i ,,Gazeta Transilvaniei”, dar �i prin 
întemeierea, la Blaj, a gazetelor: ,,Foaia bisericeasc� �i 
scolastic�” (1887) �i ,,Unirea” (1891).

Publicistica lui Augustin Bunea - articole lite-
rare, politice �i istorice - este a unui om cu talent �i 
st�pân pe rigoarea argumenta�iei. În scrisul s�u se reg�-
sesc deopotriv� gazetarul �i oratorul; este o publicistic� 
de mare actualitate �i cu o diversitate de teme. Erau de 
importan�� major� în trecut �i sunt �i azi paginile desti-
nate înv���mântului �i Bisericii. Se �tia, o a� rmase �i N. 
Iorga, c� ,,Blajul coprindea înc� cel mai bun seminar 
românesc” (Facultate de Teologie de patru ani) � ind 
�i �coal� a ,,morali�tilor”. ,,Fântânile darurilor” (�coli-
le greco-catolice) erau �coli de formare a caracterelor, 
pentru c� noble�ea unui popor se poate atinge doar prin 
oameni de caracter.

Augustin Bunea ofer� cititorilor s�i posibilitatea 
de a privi �i a în�elege frumuse�ea Bisericii lui Cristos. 
La 200 de ani de la Unirea celei mai mari p�r�i a româ-
nilor din Transilvania cu Biserica Romei, a scris arti-
colul, un adev�rat poem în proz�, ,,Sfânta Unire”, pu-
blicat în ,,Unirea”, nr.38/1900. ,,Nimeni n-a scris mai 
frumos, mai poetic despre  acest eveniment  din istoria 
Bisericii Române�ti” a� rm� I. Buza�i.

Cu emo�ie �i recuno�tin�� este evocat momentul 
Unirii: ,,Într-o adunare grandioas�, cum de veacuri nu 
se mai pomenise între români, �i ridicându-�i cu to�ii 
ochii spre cer, primir� inspira�iunea dumnezeiasc�, c� 
mântuirea su� etelor nu �i-o pot asigura, decât în Bi-
serica universal� a Romei, c� legea, limba, datinile �i 
obiceiurile str�bune, care constituiau � in�a neamului, 
nu �i le pot p�stra mai departe, decât în leg�tur� cu 
leag�nul originii noastre latine…” (Dr. Augustin Bu-
nea, ,,Articole”, Edi�ie îngrijit� de Ion Buza�i �i Ion 
Moldovan, Prefa�� de Ion Buza�i, Ed. Buna-Vestire, 
Blaj, 2009, p.47).

Augustin Bunea pune în eviden�� binefacerile 
Unirii cu Roma: deschiderea spre marile centre de spiri-
tualitate �i cultur� ale Apusului, mai ales Roma �i Viena, 
deschiderea �colilor din Blaj, existen�a �colii Ardelene, 
pleiada de ,,apostoli lumina�i “ care au trezit con�tiin�a 
latinit��ii noastre, Samuil Micu, Gh. �incai, P. Maior �i 
I. Budai Deleanu, scrierea cu litere latine, crearea baze-
lor culturii române moderne, apari�ia unor ,,Arhip�stori 
mândri �i neînfrica�i, iubitori de credin�� �i de neam” 
în locul celor ,,pleca�i pân� la dejosire…”. Elogiul la 
adresa Episcopilor greco- catolici este mai amplu: ,,se 
coboar� din str�lucirea tronului arhieresc, mor în mi-
zerie cumplit� �i exil amar mai bucuros, decât s�-�i tr�-
deze legea �i neamul, dureaz� monumente nepieritoare 
de cultur� �i religiositate, tr�iesc via�� de pustnici <cu 
legume �i ulei>, pentru ca s� poat� hr�ni la �coal� pe 

� ii poporului < cu pâine �i � ertur�>[...], str�bat pân� 
în cele mai inaccesibile loca�uri ale credincio�ilor spre 
a le predica Evanghelia lui Cristos, �i mor l�sând un 
nume, care din veac în veac se rostesc de un popor întreg 
cu pietate �i recuno�tin��” (Op. cit., p.49).

La distan�a de 100 de ani de la stingerea din via�� 
(30 noiembrie 1909), admira�ia pentru preotul �i omul 
de cultur�, Augustin Bunea, continu�. Ca �i to�i oame-
nii mari ai Blajului, uime�te �i azi prin erudi�ie, seriozi-
tate �i �inut� moral� irepro�abil�.

A fost prieten apropiat al lui N. Iorga �i s-a bu-
curat de încrederea �i pre�uirea acestuia, recunoscut� 
�i a� rmat� prin cuvinte nemuritoare: ,,Augustin Bu-
nea a fost o glorie a culturii române�ti de dincolo. 
Istoric des�vâr�it, care a pus bazele studiilor critice 
privitoare la istoria românilor din Ardeal, orator f�r� 
pereche, scriitor dintre aceia cu care românii de din-
colo î�i fac cinste…”. 
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Sfânta Fecioar� Maria cea plin� de Har
Despre Preacurata Fecioar� Maria, Mama lui 

Cristos, Mama Bisericii �i Mama noastr� a tuturor, s-a 
scris mult în istoria Bisericii. Evlavia de care s-a bu-
curat Maria în rândul credincio�ilor din toate timpurile 
a condus la apari�ia cultului Fecioarei Maria. Cei mai 
mul�i dintre ace�tia o cunosc pe Preacurata din rug�-
ciunile �i devo�iunile prin care i se adreseaz�. Înc� din 
primele veacuri cre�tine, Sfânta Fecioar� este venerat� 
sub titlul de N�sc�toare de Dumnezeu (cfr. Catehismul 
Bisericii Catolice, Bucure�ti 1993, p. 217). Începând cu 
secolul al II-lea, autorii cre�tini subliniaz� rolul Mariei 
în acceptarea sarcinii sau misiunii de a �  Mam� a Mân-
tuitorului. Conciliul de la Efes (din anul 431) o procla-
m� Teotokos, adic� Mam� a lui Dumnezeu.

Darurile pe care le primim de la Dumnezeu au 
numele comun de har. Prin har, Dumnezeu revars� în-
durarea sa asupra persoanelor pe care le alege pentru 
planul s�u divin de mântuire. Primul loc între cei ale�i îi 
revine lui Isus, Fiul lui Dumnezeu întrupat ca om. „Pen-
tru c� legea a fost dat� prin Moise, harul �i adev�rul au 
venit prin Isus Cristos” (In 1, 17). Harul este rev�rsat 
persoanei dup� m�sura unirii sale cu Cristos. În virtutea 
adev�rului de credin�� stabilit de Conciliul de la Efes – 
Maria, Mama lui Dumnezeu –, se poate a� rma c�este 
� in�a cea mai unit� cu Mântuitorul, pentru c� l-a primit 
în pântecele �i în via�a ei, dobândind astfel plin�tatea 
harului divin întrupat. Ea este singura femeie din lume 
c�reia Dumnezeu îi acord� meritul de a �  „cea plin� de 
har”. O astfel de plin�tate este incompatibil� cu p�catul 
(cfr. Card. Tomás Špidlik, Maica Domnului, Ed. Gala-
xia Gutenberg,  2005, p. 11). În virtutea adev�rului de 
credin�� proclamat la Efes, s-a impus treptat ideea c� 
Mama lui Dumnezeu, pentru a �  demn� de acest nume, 
a trebuit s� �  fost scutit� de pata p�catului str�mo�esc. 
Pornind de la aceste considerente, catolicii m�rturisesc 
Neprih�nita Z�mislire sau Imaculata Concep�ie, a c�rei 
s�rb�toare a fost stabilit� pentru de papa Sixtus al IV-
lea, în 1476, �i de� nit� ca dogm� de c�tre papa Pius 
al IX-lea, în 1854. În Apus, aceasta se celebreaz� în 8 
decembrie, iar în R�s�rit în 9 decembrie.

P�rin�ii Fecioarei Maria, Ioachim �i Ana, aveau 
descenden�� regeasc� �i preo�easc�. Tat�l, Ioachim, era 
un urma� al regelui David, iar mama, Ana, se tr�gea 
din familia preotului Aron. Neavând copii, dup� mai 
mul�i ani de la c�s�torie, cei doi so�i erau stigmatiza�i în 
societate, iar de la un anumit timp li se refuz� de c�tre 
Marele Preot, jertfa adus� la Templu. În al cincizecilea 
an de c�snicie, duceau pe mai departe o via�� virtuoas�, 
în rug�ciune�i post, plin� de speran�� c� Dumnezeu, în 
bun�tatea sa nem�rginit�, se va îndura �i de ei �i le va 
d�rui un copil. Într-o zi când se întorceau de la Tem-
plu, întrista�i pentru c� jertfa adus� nu a fost primit�, 
au hot�rât s� continue rug�ciunea �i postul, dar � ecare 

în felul s�u: Ioachim merge la munte �i promite s� nu 
se întoarc� pân� nu va primi un r�spuns, iar Ana merge 
acas�. Nu dup� mult timp de la hot�rârea luat�, îngerul 
Gavril li se arat� � ec�ruia în parte, anun�ându-i c� ru-
g�mintea lor nu a fost trecut� cu vederea �i c� Dumne-
zeu le trimite binecuvântarea sa. Tot îngerul le spune c� 
acest copil se va umple de Spirit Sfânt înc� din pânte-
lecele mamai sale �i va �  un vas ales al lui Dumnezeu.

Se poate observa, astfel, c� Sfânta Fecioar� Ma-
ria a bene� ciat cu anticipa�ie de roadele jertfei de pe 
Cruce. Din momentul conceperii sale în sânul s� ntei 
Ana, Maria a fost scutit� de urmele p�catului str�mo-
�esc. Acest privilegiu unic i-a fost acordat de Dumne-
zeu în vederea na�terii Domnului Isus Cristos, a c�rui 
demnitate divin� era incompatibil� cu s�l��luirea sa 
într-un trup a� at sub robia p�catului. 

Cultul S� ntei Fecioare este cu totul aparte �i di-
fer� în mod esen�ial de cultul de adora�ie care i se adu-
ce Cuvântului Întrupat – Cristos Domnul –, Tat�lui �i 
Spiritului Sfânt, �i îl favorizeaz� în cel mai înalt grad. 
„El î�i g�se�te expresia în s�rb�torile liturgice dedica-
te N�sc�toarei de Dumnezeu �i în rug�ciunea marian�, 
cum ar �  Sfântul Rozariu, un rezumat al întregii Evan-
ghelii” (CBC, idem, p. 219).

Via�a Preacuratei Fecioare Maria este dominat� 
de con�tiin�a clar� a solidarit��ii cu to�i oamenii �i slu-
jirea planului lui Dumnezeu. Ea este marcat� �i pus� în 
eviden�� de câteva momente cu semni� ca�ie deosebit�. 

Primul moment este cel al Buneivestiri, prin 
care Dumnezeu a binevoit s� se fac� om pentru a ne 
mântui. Pentru acest lucru, cere consim��mântul liber 
al smeritei fecioarei din Nazaret. La vestea adus� de 
îngerul Gavril, aceasta d� sublimul r�spuns: „Iat� ser-
va Domnului, � e mie dup� cuvântul T�u” (Lc 1, 38). 
Dup� acest „da” spus de Maria, ea devine con�tient� 
de misiunea încredin�at�, acceptând s� devin� Mama 
lui Dumnezeu, angajându-se s� aduc� slujire tuturor 
neamurilor lumii. Inspirat� de Spiritul Sfânt, înc� pu-
ternic impresionat� de eveniment, Maria va prooroci: 
„Iat�, de acum toate neamurile m� vor numi fericit�” 
(Lc 1, 48).

Al doilea eveniment important este cel din noap-
tea Cr�ciunului, când îl na�te pe Dumnezeu, ascuns în 
f�ptura Pruncului înf��at �i culcat pe fân în ieslea din 
Betleem. Maria este ca o adev�rat� mam�, îl va cre�te 
cu mult� grij� �i delicate�e pe Omul – Dumnezeu, pe 
Isus Cristos unicul Mântuitor d�ruit lumii de Creator. 
Grandoarea �i dimensiunea a ceea ce înso�e�te acest 
eveniment petrecut în cer, în aer �i pe p�mânt, va marca 
de� nitiv con�tiin�a Mariei, dup� cum se consemneaz� 
în Evanghelie: „Ea p�stra toate cuvintele acelea �i se 
gândea la ele în inima ei” (Lc 2, 19).

Nicolae COSTRU	
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Preacurata Fecioar� Maria a fost al�turi de Isus 
Cristos, a înaintat în peregrinarea credin�ei �i a p�strat 
cu � delitate unirea cu � ul s�u pân� la picioarele Crucii, 
atunci când cei mai mul�i l-au p�r�sit. Ea a stat neclin-
tit�, a suferit împreun� cu Isus �i s-a unit cu su� etul ei 
de mam� la jertfa lui, consim�ind cu iubire sacri� carea 
Victimei n�scute din ea. A fost dat� ca mam� ucenicu-
lui iubit �i, prin el, nou�, tuturor oamenilor, de c�tre 
Cristos care murea pe Cruce spunând: „Femeie, iat� 
� ul t�u! Fiule, iat� mama ta” (In 19, 26-27).

Maria este imaginea omului deplin r�scump�rat 
de Cristos. Mântuirea, a�a cum s-a mai spus, este harul: 
„Maica Domnului este plin� de har. În ea vedem ceea 
ce harul poate s� fac� cu omul” (card. Tomás Špidlik, 
op. cit., p. 5). Întruparea este marele mister �i misiunea 
care s-a s�vâr�it prin acel acel „vas” ales de Dumnezeu 
�i care a schimbat fa�a lumii. A doua persoan� a S� ntei 
Treimi a devenit om, r�mânând mai departe ceea ce era, 
adic� Dumnezeu, posedând plenitudinea naturii divine. 
Prezen�a persoanei lui Isus printre oameni a ar�tat cum 
elementul divin poate �  activ în lumea noastr� �i cum, 
înseta�i de absolut, putem ajunge la Dumnezeu �i tr�i 
în intimitatea Lui (cfr. Ernest Bernea, Crist �i condi�ia 
uman�, Bucure�ti 1966, p. 36).

Fecioara Maria este cea mai sfânt� între s� n�i 
�i cinstit� de Biseric�, ea � ind considerat� adev�rata 
Mam� a lui Dumnezeu �i a R�scump�r�torului. Rolul 
Mariei în Biseric� este inseparabil de unirea cu Cris-
tos �i decurge direct din ea. Aceast� unire a Mamei cu 
Fiul S�u, în opera r�scump�r�rii, se manifest� din clipa 
z�mislirii feciorelnice a lui Cristos �i pân� la moartea 
Lui. La cap�tul vie�ii p�mânte�ti, Fecioara Preacurat� a 

fost mutat� cu trupul �i su� etul în slava cereasc� �i a 
fost în�l�at� de Domnul la rangul de Regin� a S� n�ilor, 
a Îngerilor �i a întregului Univers, pentru a �  pe deplin 
asemenea Fiului ei, Domn al Domnilor, Înving�tor al 
p�catului �i al mor�ii. 

S�rb�toarea cea mai mare a Fecioarei este cu-
noscut� sub denumirea de Adormirea Maicii Domnul 
sau Sfânta Maria Mare, în ritul oriental, iar în cel la-
tin, În�l�area cu Trupul �i Su� etul la Cer a Preacuratei 
Fecioare Maria. Aceast� s�rb�toare î�i are originile în 
secolul al VI-lea, când împ�ratul Mauriciu (582-603), 
conform unei tradi�ii existente în Antiohia �i Palestina, 
a ales ca dat� a s� n�irii unei biserici închinate tocmai 
acestui adev�r de credin��, ziua de 15 august, ea p�s-
trându-se aceea�i pân� în zilele noastre. Se poate ob-
serva c� prima s�rb�toare din anul bisericesc oriental 
este Na�terea Preacuratei Fecioare Maria, celebrat� la 
8 septembrie, iar ultima, Adormirea Maicii Domnului, 
de care am amintit.

Fecioara Maria cea plin� de har este pricina 
bucuriei noastre, pentru c� prin ea a venit mântuirea 
neamului omenesc. A�a cum este scris în Evanghelii, 
Maria este � ica umil� ie�it� din popor, cu totul dispus� 
spre ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Este mama 
care ob�ine minuni de la Fiul ei, fapt pentru care mul-
�imile de pretutindeni alearg� necontenit �i cu încre-
dere la ea. Maria îi ajut� credincio�i s�-l g�seasc� pe 
Cristos �i s� se uneasc� cu El. Este considerat� model 
al Bisericii, prin neprih�nirea, slujirea lui Dumnezeu 
�i prin iubirea de oameni. Sfânt� Fecioar�, Mama lui 
Dumnezeu, roag�-te pentru noi!

(urmare din pag. 9)

Patru noi Doctori în Teologie Catolic�
Vineri, 27 Noiembrie 2009, în Aula Magna a Facult��ii de Teologie Greco-

Catolic� Oradea, a avut loc sus�inerea Tezelor a patru candida�i la titlul de Doctor 
în Teologie Catolic�. Ace�tia sunt: Pr. Cristian Florin Sab�u, Pr. Paul Popa, Ipod. 
Le� Lucian �i dl. Csaba Beke.

Din Comisia de evaluare au f�cut parte: Sr. Prof. Univ. Dr. Cristiana Ma-
re�, Pr. Prof. Univ. Dr. Iosif Bisoc �i Pr. Conf. Univ. Dr. Ioan Mitrofan. Din 
motive obiective au lipsit Pr. Prof. Univ. Dr. Ioszef Marton �i Pr. Conf. Univ. Dr. 
Cristian Barta, referatele acestora asupra lucr�rilor � ind redate de c�tre Pr. Conf. 
Univ. Dr. Alexandru Buzalic �i Drd. Ionu� Popescu, directorul Departamentului 
Oradea al Facult��ii de Teologie Greco-Catolic�, din cadrul Universit��ii Babe�-
Bolyai, Cluj-Napoca.

Lucr�rile au fost coordonate de c�tre Pr. Prof. Univ. Dr. Isidor M�rtinc�, iar Comisia le-a evaluat cu cali� cati-
vul „Foarte bine”. În ordinea prezent�rii, acestea au fost:

- Pr. Paul Popa - Problemele Doctrinare de la sfâr�itul secolului al III-lea �i secolul al IV-lea. O sintez� teolo-
gic� asupra Spiritului Sfânt în Discursul 31 al Sfântului Grigorie de Nazians;

- Ipod. Lucian Le� - Rela�ia omului cu Dumnezeu în textele profane �i teologice;
- Dl. Csaba Beke - Moartea �i via�a de dincolo în tradi�ia cre�tin�;
- Pr. Cristian Florin Sab�u - „Isus din Nazaret” al lui Ratzinger/ Benedict al XVI-lea, în continuitate cu cerce-

t�rile asupra lui „Isus istoric”.
Ur�m pe aceast� cale noilor Doctori în Teologie Catolic� succes �i r�bdare în continuarea muncii de cercetare.

Pr. Cristian LASLO
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Pentru a �ti s� prive�ti un mu�uroi, mai 
întîi trebuie s� escaladezi un munte.

Am totu�i o nedumerire: cine face curat 
în Paradis? Dar în Infern?

Sînt liber doar cînd nu mai simt nevoia s� 
� u liber.

În momentele grele mi-e fric� s� m� rog, 
ca nu cumva s� cer mult prea mult.

Uneori mi-e fric� s� nu � u cumva prea... 
normal.

Omul e o sum� de e�ecuri admirabil ad-
ministrate.

Cultura înalt� are o mare de� cien��: nu 
se ia precum gripa.

Muzica a�a-zis� u�oar� e un fel de chior�-
it de ma�e, pornit din toat� inima.

Numai cu ceea ce �tiu (socratic vorbind) 
îmi pot da seama cît nu �tiu.

Etern corigen�i la capitolul ontologic, nu 
vom �ti niciodat� s� ne începem sfîr�itul.

Timpul �i spa�iul din mine se apuc� de re-
verul contrariilor pentru acea biat� palm� de li-
bertate absolut� din cimitir. Peste care se arunc� 
bulg�rii unor cuvinte.

O anumit� poezie, ca �i boala, nu poate �  
declamat� în public.

Poezia se adun� în su� er precum pietrele 
la rinichi.

Totul începe �i se termin� cu Dumnezeu. 
Chiar �i ceea ce nu începe �i nu se termin�.

Sînt punctual �i exact pîn� �i în... absen�e.
Dac� ai ajuns la poezie, la muzic�, pîn� la 

Dumnezeu nu mai e decît un suspin.
Cea mai mare problem� a omului, care nu 

trebuie rezolvat�, este Dumnezeu.
De scris te vindeci, îmboln�vindu-te.
Prin om nu poate �  dus� decît o singur� 

tangent� la neant: Dumnezeu.
De�tept�ciunea nu e decît un fel de prostie 

superior organizat�.
Filoso� a este proba de haltere a spiritului.
Problema mare a acestui popor e c� nu 

prea a avut „genii morale”.
Unii sînt liberi doar cînd pot face ceea ce 

vor. Al�ii, �i dup� aceea.
(va urma)

Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI  �i în acest an Biserica „Sfântul Gheorghe” din 
Oradea a invitat tinerii s� participe la Seara Colindelor 
prilejuit� de s�rb�toarea Na�terii Domnului, organizat� 
în data de 10 decembrie 2009, ora 17.00, la Biserica 
“Sfântul Gheorghe”, str. Louis Pasteur, 26, Oradea.

 Anul acesta au colindat corul tinerilor orto-
doc�i de la Liceul „Lucian Blaga”, corul tinerilor 
bapti�ti de la Biserica Baptist� din T�m��eu �i, 
din partea Bisericii Greco Catolice, grupul de copii 
„Dominic Savio”. La sfâr�itul împ�rt��irii spirituale 
prin cântec, to�i tinerii au fost invita�i, în curtea biseri-
cii, la o cacao cald� oferit� de gazde.

Pr. Olimpiu TODOREAN

Seara colindelor
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(continuare în pag. 13)

Credincio�i de rând �i credincio�i de rânduial�
Derivat� din cunoscuta expresie ,,oameni de 

rând ” prima parte a titlului acestui articol se refer� la 
cei mul�i majoritari credincio�i,care ca �i ,,oamenii de 
rând” tr�iesc în interiorul normelor, a tiparelor, de cele 
mai multe ori cumin�i, disciplina�i, con�tiincio�i.

Precum ,,oamenii de rând”, formeaz� poporul �i 
credincio�ii de rând alc�tuiesc poporul lui Dumnezeu 
,,neamurile” în egalitatea deplin� înaintea lui Dumne-
zeu care se adreseaz� prin intermediul Sfântul Apostol 
Pavel: ,,celor înv��a�i �i celor neînv��a�i” (Rom.1;14), 
în acela�i timp, cu aceea�i iubire divin�, primindu-le 
dreapta credin��, în binele divin, singurul bine absolut. 
Ei, credincio�ii de rând, m�r��luiesc unii la comanda 
interioar� su� eteasc�, spiritual�, sau al�ii la îndemnul 
tradi�iei sau a duhovnicilor, spre întâlnirea cu Dum-
nezeu, în rug�ciune, ori în participarea la Sf. Liturghii 
duminicale sau de s�rb�tori,urmând calea Mântuitoru-
lui Isus Cristos, sub obl�duirea Neprih�nitei Z�misliri, 
Maica noastr� a tuturor.

A�a cum popoarele au avut nevoie de-a lungul 
istoriilor, de ni�te rânduitori personalit��i care s�-i orien-
teze, s� le motiveze dorin�ele, voin�a ori ac�iunea, tot a�a 
�i credincio�ii de rând, î�i au ca �i o necesitate legitim�, 
credincio�i de rânduial� sau rânduitori, punct de leg�tur� 
�i efervescen�� în practicarea credin�ei în intervalul din-
tre via�a laic� �i cea religioas�, bisericeasc� .

Cunoa�terea pro� lului psiho-social al acestor 
credincio�i de rânduial�, neobosi�ii co-particip�rii în 
treburile biserice�ti, mereu al�turi de preo�ii lor, pre-
cum �i cunoa�terea modalit��ilor concrete de ac�iune, 
pot �i trebuie s� devin� modele, pilduire pentru cei de 
ast�zi �i pentru cei de mâine.

Acesta este argumentul principal ,care ne în-
deamn� s� deschidem în paginile revistei Vestitorul sub 
titlul ,,credincio�i de rând �i credincio�i de rânduial�” 
un serial de articole în care vom face vorbire despre 
rânduitorii din Protopopiatul Beiu� Facem acest lucru 
�i în ideea necesit��ii eviden�ierii morale a celor care 
au �tiut �i au vrut s� devin� rânduitori, proveni�i din 
mijlocul celor mul�i, credincio�i de rând.

Vom începe acest ,,serial” cu:

CONSTANTIN SAVA - LA 70 DE ANI -
 RÂNDUITOR ÎN PAROHIA BEIU�

 Va trebui, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, s� 
g�sim cuvinte potrivite în care s� încap� r�spunsuri la 
întreb�ri: cine a fost �i cine este C-tin Sava? De ce este 
�i cum a devenit C-tin Sava un credincios de rânduial�, 
un rânduitor în Parohia greco-catolic� din Beiu�? 

Deschidem fereastra trecutului �i a� �m în primul 
rând c� omul C-tin Sava s-a n�scut la 21 decembrie 
1939 în comuna Pojorâta, a�ezat� la poalele Mun�ilor 

Giumal�u, între Vatra Dornei �i Câmpulung Moldove-
nesc, în nemuritoarea �i nestemata Bucovin� de Nord, 
dintr-o familie de ��rani h�rnici�i din tat� în � u, în cre�-
terea animalelor �i munca p�mântului. 

O biogra� e care se anun�a s�rac� în fapte spec-
taculoase s-a îndreptat cu perseverent� înc�p��ânare, 
trecând prin parcursul �colii Militare de Muzic� din 
Bucure�ti, c�tre o existen�� a spectacolelor, d�ruite mi-
ilor de spectatori ai ��rii Beiu�ului �i nu numai ,pe par-
cursul unui jum�tate de veac .

Cine a fost C-tin Sava în comunitatea Beiu�ului?
Omul care a schimbat �i a îmbog��it destinele 

unor tineri, proiecta�i în spa�iul muzicii instrumentale 
(clarinet, saxofon). Omul care s-a învrednicit în truda 
a�ez�rii spre nemurire a cântecelor �i melodiilor din fol-
clorul bihorean.  Omul care a preluat, adoptat �i armoni-
zat cântece �i melodii. Omul care a scris text �i muzic�. 
Omul care a dirijat coruri, Corul Lira a municipiului 
Beiu�, întru interpret�ri emo�ionante, a instruit forma�ii 
artistice muzicale �i de dans popular.

Cine este acum C-tin Sava ?
C-tin Sava este acum ceea ce a fost mereu �i în 

plus, prin voin�� �i putin�� cre�tin�, s�vâr�it� prin libe-
rul s�u arbitru, un autentic credincios de rânduial�, un 
rânduitor în Parohia Greco-Catolic� din Beiu� .

Rânduitor, pentru c� dincolo de practicarea cre-
din�ei prin rug�ciune �i tr�ire liturgic�, a hot�rât s�-�i 
asume r�spunderea organiz�rii �i conducerii dirijorale 
a ,,Reuniunii Corale Ioan Bu�i�ia ”, în ultimii 10 ani, 
transformând o mic� �i � rav� forma�ie coral�, cu pre-
zen�e sporadice în via�a cultural� a Beiu�ului, într-un 
ansamblu coral format din 40-50 cori�ti, rânduit pe cele 
patru voci, a�a cum se cuvine unui cor cu preten�ii.

Curaj, munc�, d�ruire, abandon, talent = C-tin 
Sava dirijor al Reuniunii Corale ,,Ioan Bu�i�ia” a Bise-
ricii greco-catolice din Beiu� .

Aceasta este ecua�ia rânduielii faptei cre�tine �i 
de cultur� a credinciosului de rânduial� C-tin Sava .

Ioan D�R�B�NEANU
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(urmare din pag. 12)
Curaj �i con�tiin�a actului asumat, având în ve-

dere c� înainta�ii s�i în muzica coral� bisericeasc� �i 
în dirijarea corului Bisericii Greco-Catolic� în perioada 
interbelic� au fost nume de mare rezonan��: Francisc 
Hubic 1883-1947, profesor la Liceul ,,Samuil Vulcan” 
(1910-1924), compozitor, dirijor de cor; Ioan Bu�i�ia 
(1875-1953) - dirijor al corului Bisericii greco-catolice, 
dirijor al corului ,,Lira ” din Beiu�, culeg�tor de folclor 
muzical; Mihai Bruchental (1908-1989) compozitor �i 
dirijor al corului ,, Lira”.

Munca, d�ruirea �i abandonarea, au fost întot-
deauna înfr��ite în existen�a omului �i credinciosului 
rânduitor C-tin Sava. Munca � zic� zilnic� a gospoda-
rului harnic, a fost mereu urmat� de ,,munca creativ� ” 
a dirijorului C-tin Sava. Ore destule în zile, s�pt�mâni 
�i ani mul�i, munci�i în adapt�ri �i compozi�ii muzica-
le, preg�tirea partiturilor pentru cori�tii bisericii, nenu-
m�ratele �i istovitoarele repeti�ii cu un ansamblu coral 
format din neprofesioni�ti a fost munca, deloc u�oar�, 
d�ruit� comunit��ii greco-catolice din Beiu�. O d�ruire 
exemplar�, generoas�, f�r� rabat de la îndatoririle exis-
ten�iale ale familiei sale, s-a s�vâr�it prin abandonarea 
comodit��ilor, renun�area la binemeritata tihn� a vârstei 
a treia. O d�ruire, la care a participat so�ia sa Rozalia 
�i întreaga familie, care i-a fost al�turi tr�ind împreun� 
efervescen�a crea�iei muzicale, truda dirijoratului �i bu-
curia succeselor care nu au fost pu�ine . 

Toate acestea s-au întâmplat datorit� talentului 
muzical, artistic viu cu care a fost h�r�zit C-tin Sava de 
Bunul �i Atotputernicul Dumnezeu. Un talent care ar �  
putut sta sub obrocul comodit��ii, în mole�ala nepartici-
p�rii, la umbra scuzelor familiale, gospod�re�ti sau de 
s�n�tate. Un talent de loc boem, nerisipit în nonconfor-
mismele modei vie�ii artistice. Un talent pragmatic atri-
buind împrejurului prin organizarea de spectacole muzi-
cale de genuri destul de diferite: muzic� instrumental�, 
dansuri populare, brig�zi artistice, muzic� coral�, com-
pozi�ie, culegere de folclor muzical, publica�ii muzicale.

Un talent nemuritor, în sensul c� nu poate s� 
moar� decât odat� cu trupul,cu care a stabilit o simbio-
z� atât de necesar� încât desp�r�irea ar putea �  distruc-
tiv� pentru ambele componente ale acestei fericite sim-
bioze d�ruite de Dumnezeu famliei sale �i comunit��ii 
beiu�ene. Pentru credincio�ii Bisericii noastre, C-tin 
Sava este la fel de necesar ast�zi, precum a fost necesar 
mereu în ace�ti ani de libertate postdecembrist� �i pre-
cum va �  în viitorul apropiat, un viitor în care Biserica 
Român� Unit� cu Roma Greco-Catolic�, mai trebuie s� 
lupte pentru existen�a ei, într-o rânduial� a unei libert��i 
înc� primejduit� de for�e potrivnice.

Acum la împlinirea a 70 de ani de via��, îi dorim 
Domnului C-tin Sava ani mul�i, în bun� s�n�tate, pute-
re �i energie creatoare.

Su� u nou în Biserica Greco-Cato-
lic� ,,Sfântul Gheorghe’’ din Oradea. Tâ-
n�rul preot Ionu� Dobocan a în� in�at un 
grup de copii pe lâng� biserica unde slu-
je�te. Grupul se nume�te ,,Oratoriul Ioan 
Suciu’’, dup� numele episcopului greco-
catolic Ioan Suciu.

Copiii se întâlnesc la parohie în 
� ecare sâmb�t� dup�-amiaza. Îndruma�i 
de preo�ii Ionu� Dobocan �i Ioan Cr�ciun, 
copiii fac lec�ii de catehez�, particip� la 
ateliere de crea�ie, urm�resc � lme educa-
tive, cânt�, se joac�, deseneaz�, picteaz� 
etc. În viitor, copiii împreun� cu preo�ii 
vor face excursii tematice, vor organiza 
seri dansante, carnavaluri, ie�iri la z�pa-
d�, iar mai spre prim�var�, ie�iri în aer liber. 

Animatorii �i-au propus ca activit��ile s� � e dina-
mice �i s� nu se repete. La � ecare întâlnire, preo�ii des-
coper� noi orizonturi �i încearc� s� r�spund� exigen�elor 
�i a�tept�rilor copiilor care frecventeaz� oratoriul. 

În acest fel, copiii au posibilitatea s� petreac� 
câteva ceasuri, la sfâr�it de s�pt�mân�, într-un ambient 
pl�cut �i educativ, departe de pericolele calculatorului 
�i ale str�zii, al�turi de adul�ii care î�i dedic� din timpul 
lor pentru astfel de activit��i. 

Pentru c� la oratoriu vin copii atât din clasele 
primare, cât �i din clasele gimnaziale, copiii mai mari 
sunt înv��a�i s� � e aten�i cu cei mai mici decât ei, ceea 
ce e iar��i un lucru extrem de important. Astfel, copiii 
se maturizeaz� �i devin responsabili. 

Oratoriul ,,Ioan Suciu’’ este înainte de toate un loc 
unde copiii se simt speciali, unde înva�� s� � e deschi�i unul 
fa�� de cel�lalt, unde înva�� s� zâmbeasc� unul altuia, s� 
d�ruiasc� f�r� s� a�tepte nimic în schimb, un loc unde în-
va�� s� � e mai buni, s�-l accepte pe cel�lalt �i s� iubeasc�.

Un nou oratoriu pentru copii
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Ziua Voluntarului Caritas - 2009
În deschiderea evenimentului a luat cuvân-

tul Prea S� n�ia Sa Virgil Bercea, episcopul Eparhiei 
de Oradea, p�rintele Olimpiu Todorean pre�edintele 
ACEO, doamna Florica Chereche�, consilier pe proble-
me sociale, în numele Prim�riei Oradea �i Ani Laz�r, 
coordonatorul Departamentului de Voluntariat. 

Participan�ii au fost invita�i la un moment de re-
culegere pentru cel care a fost Florin Ilu�a, voluntar al 
ACEO decedat în 2009. 

În prima parte a evenimentului au fost prezentate 
activit��ile în care s-au implicat voluntarii.

1. Programul „O MAS� CALD�”
„O mas� cald� pentru cei s�raci” este un serviciu 

prin care zilnic, 30 de persoane, bene� ciaz� gratuit de 
dou� feluri de mâncare g�tit� �i pâine. Rolul voluntari-
lor este de a distribui hrana cald� oferind de asemenea 
o vorb� bun� bene� ciarilor.

Nominaliza�ii au fost: Romanescu Judit; Oprean 
Ligia; Pele Ana; Bencheu Georgeta; Pop Silvia Teodora.

Premiile s-au acordat: D-nei. Pele Ana �i d-nei. 
Oprean Ligia pentru consecven�a cu care se implic� în 
acest program.

2. Programul „O Cas� Curat�”
Acesta este adresat acelor bene� ciari care nu mai 

au capacitatea �i resursele necesare pentru men�inerea 
cur��eniei casei în care locuiesc. Cu ajutorul voluntari-
lor am reu�it s� ajut�m câteva familii s� tr�iasc� într-un 
mediu curat �i igienic. 

Nominaliza�ii au fost: Petrica� Alexandru; Dra-
gomir Corina

Premiul s-a acordat: D-rei. Dragomir Corina

3. Programul „Bunul Samaritean”
Este un program prin care asigur�m bene� cia-

rilor îmbr�c�minte adecvat� sezonului, Voluntarii din 
acest program efectueaz� dou� activit��i. Prima se refe-
r� la selectarea �i aranjarea îmbr�c�mintei primite din 
dona�ii, iar a doua se refer� la distribuirea propriu-zis� 
a acestora, o dat� pe s�pt�mân�.

Nominaliza�ii au fost: Tocai Codru�a; Dat Liviu; 
Burda� Ciprian; Baciu Alina; Romanescu Judit

Premiile s-au acordat: D-nei. Cordu�a Tocai �i 
d-lui. Dat Liviu

4. Centrul de Îngrijire la Domiciliu
În cadrul acestui serviciu voluntarii s-au implicat 

în coordonare �i în vizite la domiciliu a bene� ciarilor 
bolnavi �i de cele mai multe ori imobiliza�i. Vizitele la 
domiciliu s-au concretizat în oferirea de sprijin pentru 
activit��ile casnice �i administrative, socializarea bene-
� ciarilor �i chiar oferirea unor servicii de specialitate.

Premiul s-au acordat: d-nei. Romanescu Judit.
Al�turi de acest premiu, s-a înmânat d-nei. Ro-

manescu ,,Portretul de Voluntar’’, un material a� at la a 
treia edi�ie �i lansat de Centrul Na�ional de Voluntariat 
,,Provobis,”.

4. Premiul Special
S-a acordat doamnei Simona Todorean pentru 

munca de coordonare pe care o face la Centrul de în-
grijire la Domiciliu, o munc� voluntar�. D-na. Simona a 
fost persoana care a acceptat s� se implice intens în acti-
vitatea CID-ului ca asistent medical dar �i coordonator, 
asumându-�i responsabilit��i �i oferind o parte impor-
tant� din timpul ei. Premiul a fost înmânat de Ani Laz�r. 

5. Campania 2%
Premiul se refer� la direc�ionarea unui procent 

de 2% din impozitul care a fost re�inut de stat în anul 
precedent, pentru construirea unei case pentru persoa-
nele vârstnice, Casa Fren�iu. Cu ajutorul voluntarilor 
am reu�it ca �i în acest an s� atragem persoane care s� 
direc�ioneze acest procent asocia�iei noastre. Ace�tia 
au preg�tit plicuri personalizate pe care le-au distribuit 
în ora� al�turi de formularele 2%. 

Nominaliza�ii au fost: Popu�e Ioana; Raita Vlad; 
Petrica� Alexandru; Bulzan Adela; Gro�an Paula; Mu-
re�an Mariana; Pele Ana; Todorean Cristina.

Premiul s-a acordat: D-lui. Alexandru Petrica�

Moment artistic:
Cei prezen�i au avut ocazia s� urm�reasc� un exer-

ci�iu individual al Georgianei P�dure, campioan� na�io-
nal� la gimnastic� aerobic� la Centrul Sportiv Deva.

Familiile care bene� ciaz� de ajutor in cadrul De-
partamentului de Asisten�� Social� sunt sprijinite printre 
altele �i cu pachete de alimente. Aceste alimente provin 
în marea lor majoritate de la cele dou� colecte anuale pe 
care organiza�ia le desf��oar� cu ajutorul voluntarilor.

6. Colecta de Cr�ciun 2008
Aceasta s-a desf��urat la un super-market din 

Municipiul Oradea, �i de aceast� dat� voluntarii � ind 
foarte activi, implicându-se în distribuirea de � utura�i, 
colectarea alimentelor �i primirea dona�iilor.

Nominaliza�ii au fost: Lucaci Alexandru; Todo-
rean Cristina; Bulzan Adela; Vesea Cornelia; Costru� 
Corina; Gro�an Paula; Paul Todorean

Premiul s-a acordat: d-nei Vesea Cornelia.

7. Colecta de Pa�ti
Ca �i anii preceden�i, voluntarii ne-au sprijinit la 

colecta de Pa�ti în trei dintre cele cinci biserici în care 
aceasta s-a desf��urat.

Nominaliza�ii au fost: Aciu Ioana; Petrica� Ale-
xandru; Aciu Veronica; Raita Vlad; Bodea Ioan

Premiul s-a acordat: D-lui. Raita Vlad 

8. Fundraising
Pe lâng� cele trei activit��i prezentate anterior �i 

care se refer� la strângerea de diferite fonduri, asocia�ia 
mai implic� voluntari �i în alte activit��i de acest gen. 
În acest an ne referim la formularele 2% completate 
aduse de voluntarii no�tri. 

Nominaliza�ii au fost: Lucaci Alexandru; Man 
Andrei; Ghi�ulescu Ana; Mure�an Mariana; Bodea Ioan
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Premiile s-au acordat: d-nei. Ghi�ulescu Ana 
�i d-nei Mariana Mure�an

9. Croitorie
Din acest an voluntarii Caritas au putut s� se im-

plice �i în atelierul de croitorie al asocia�iei, o activitate 
economic� ce sprijin� serviciile sociale ale organiza�iei. 

Nominaliza�ii au fost: Bencheu Georgeta; Jos-
hua Boehme; Tyler Vogelsberg.

Premiul s-a acordat: d-nei Bencheu Georgeta

Moment artistic:
Cei prezen�i au avut ocazia s� urm�reasc� un 

exerci�iu individual al Oliviana Lefter, campioan� na-
�ional� la gimnastic� aerobic� la Centrul Sportiv Deva. 

10. Prieteni pentru un Zâmbet
Un program prin care voluntarii clovni realizea-

z� vizite la spitalul de copii din Oradea, aducând astfel 
un zâmbet pe buzele copiilor interna�i. 

Nominaliza�ii au fost: Pu�ca� Laura �i Lucaci 
Alexandru

Premiul s-a acordat: D-rei. Laura Pu�ca�

11. Proiectul ,,Voluntariat �i Implicare civic�”
Acest proiect de promovare a voluntariatului a 

însemnat o dezvoltare a activit��ii clovnilor prin reali-
zare de spectacole pe scene din Oradea si din alte loca-
lit��i din Bihor, S�laj �i Satul Mare.

Nominaliza�ii au fost: Lucaci Alexandru; An-
dreica Emil; Todorean Cristina; Todorean Paul; Anca 
Roberta; �odan Angela; Nechita Andrei; Tocai Anteea; 
Ias Monica; Laura Pu�ca�; Dobrin Rebeca; �iclea De-
bora; Baran Andreea; Farc Alexandru; Botea Angelo

Premiul s-a acordat: TUTUROR 

12. Activit��i administrative
Traduceri, transport mobil� de la donatar la be-

ne� ciar, completare baze de date, organizare de eveni-
mente în libr�rie sunt câteva din activit��ile adminis-
trative prin care voluntarii ne-au ajutat �i în acest an. 

Nominaliza�ii au fost: Chi�vasi Simona; Stroe 
Mircea; Sab�u Paul; Purcar Paula; Cristea Andrei.

Premiul s-a acordat: D-nei. Chi�vasi Simona

13. Activit��i de Promovare
Promovarea este un lucru important pentru orice 

organiza�ie sau institu�ie, motiv pentru care le-am ce-
rut o mân� de ajutor voluntarilor. Cei care au acceptat 
provocarea unor astfel de activit��i s-au implicat în dis-
tribuire de materiale informative sau realizarea de foto-
gra� i folosite pentru aceste materiale �i pentru website. 

Nominaliza�ii au fost: Nechita Andrei; Farc Ale-
xandru; Todorean Paul

Premiul s-a acordat: d-lui. Nechita Andrei

14. Premiul special
Unul dintre voluntari a oferit servicii specializa-

te la domiciliul bene� ciarilor, servicii ce au constat în 
�edin�e de kinetoterapie.

Premiul s-a acordat d-nei Vâ�can Voichi�a.
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15. Premiul Special
Înc� de la venirea în România au fost al�turi de 

noi un grup de persoane care ne-au sprijinit activitatea 
prin energia, timpul �i resursele lor. Surorile Francisca-
ne Misionare ale lui Cristos fac parte din grupul celor 
care sunt constant al�turi de noi în mod voluntar. Pen-
tru aceasta le suntem mul�umitori �i dorim s� le ar�t�m 
un mic gest de apreciere.

Premiul s-a acordat surorilor Pierre-Paula, Ka�a, 
Maria �i Maria Tereza

16. Premiul pentru Disponibilitate
S-a acordat voluntarului cu cel mai mare num�r de ore. 
Premiul s-a acordat: d-lui Bodea Ioan.

17. Premiul ,,Cel mai Activ Voluntar”
Este un premiu oferit voluntarului care s-a im-

plicat în cel mai mare num�r de activit��i �i care, de 
asemenea, a adunat un num�r impresionant de ore.

Premiul s-a acordat:  d-rei. Cristina Todorean

18. Voluntarul Anului
Bineîn�eles c� to�i voluntarii sunt persoane de-

osebite care au ales ca, de bun� voie, s� d�ruiasc� din 
timpul �i din energia lor pentru un scop bun. ,,Volunta-
rul anului,, este un premiu pe care îl acord�m în � ecare 
an unui voluntar care s-a eviden�iat prin disponibilitate 
�i implicare pe tot parcursul anului.

Premiul s-a acordat d-lui. Alexandru Lucaci. 
Cu aceast� ocazie i s-a înmânat�i „Portret de voluntar” 
în care a ap�rut în acest an.

Felicit�ri tuturor voluntarilor �i deosebite mul�u-
miri pentru tot ce au f�cut pentru bene� ciarii Asocia�iei 
Caritas Eparhial Oradea �i pentru asocia�ie. Dar ace�tia 
sunt doar o parte din cei care ne-au ajutat. În continuare 
au fost invita�i to�i voluntarii s� accepte recuno�tin�a 
asocia�iei. Diplomele au fost înmânate de Ani Laz�r.

În acest an, invitatul special la Ziua Voluntarului  
a fost Raoul.
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În timp ce la noi, cu o vorb� caragialian�, aproape 
to�i cei care �tiu citi nu se pot ab�ine s� nu �i scrie, un pro-
fesor de literatur�, posedînd cea mai autentic� voca�ie �i 
competen�� în domeniu, se ab�ine seniorial-anahoretic de 
la aceast� uman� (prea uman�?) tenta�ie. Paradoxul literar 
face ca unii autori de c�r�i s� nu � e cu adev�rat �i scrii-
tori, dup� cum unii sînt scriitori �i f�r� s� �  publicat vreo 
carte. Este �i cazul profesorului Liviu Cîmpeanu, a c�rui 
competen�� literar�, stil elevat �i ra� nament scripturistic 
se las� greu ademenite în pagin�. Pu�inele texte publicate 
în unele reviste literare demonstreaz� cu prisosin�� pro-
funda lui înzestrare cultural�, altitudinea spiritului critic. 

�colit temeinic la universitatea clujean�, în vremea 
cînd studiul chiar însemna ceva, profesorul Liviu Cîm-
peanu a manifestat o maxim� parcimonie fa�� de propriul 
scris. Întreaga sa înzestrare, precum �i competen�a literar� 
a investit-o în munca pedagogic�. Activitate în care vo-
ca�ia sa cultural� s-a împletit îm mod organic cu spiritul 
altruist. Orice exerci�iu paideic cere, pe lîng� o înzestrare 
indubitabil�, �i talentul, �i benevolen�a de a te risipi în (�i 
pentru) al�ii. Cu toate c� � ne�ea condeiului s�u, incizia 
ironico-livresc� îl recomand� ca � ind un scriitor en titre. 
Înzestrat funciar pentru cariera universitar�, a preferat 
(din motive de exigen�e axilogice �i scrupule morale)  s� 
r�mîn� în perimetrul acaparant-cronofag al mediului li-
ceal. Aici a încercat s� familiarizeze cu literatura gene-
ra�ii întregi, a încercat s� le inoculeze microbul sublim 
al cititului. De fapt, el a fost �i este nu doar un profesor 
de literatur�, ci, cu o expresie a lui M. C�linescu, este un 
„profesor de lectur�”. De ample incursiuni �i deschideri 
culturale. (Trebuie s� recunosc c�, în secret, mi-a� �  dorit 
s� îl am profesor). In� exibil �i sever în ceea ce prive�te 
nivelul educa�ional, intransigent �i rece pe linie moral-
comportamental�, nu e de mirare (dat � ind locul în care 
tr�im) c� a r�mas mai mult un marginal. Dar un margi-
nal în care �i-au g�sit centralitatea spiritual� atî�ia �i atî�ia 
elevi, e vorba de cei care i-au intuit, dincolo de aparen�e, 
valoarea cultural� �i rarissima dimensiune uman�. Cu toa-
te c� � losoful C. Noica spunea c� profesoratul, în general 
(cel de � loso� e, în special) nu poate ajunge la „devenirea 
întru � in��” decît rareori, totu�i, uneori poate ajunge pe o 

LIVIU CÎMPEANU – VOCA	IE �I ALTRUISM
Ioan F. POP

cale aparent ocolit�, adic� prin cel�lalt. Alteritatea proxi-
m� poate �  oglinda cea mai � del� a adev�ratelor calit��i 
culturar-umane. Manifestînd o senin�tate olimpian� �i o 
ironie blajin-ustur�toare, profesorul Liviu Cîmpeanu este 
o prezen�� tonic�, purtînd pecetea cultural� �i moral� a 
unor vremuri iremediabil apuse. Bonomia sa calm-t�ioas� 
este proverbial�, dup� cum proverbiale sînt plasticiz�rile 
de-nominative puse în dreptul unor prieteni. (În parantez� 
� e spus, m� gîndesc cu nostalgie la trio-ul ironico-livresc 
pe care în f�cea împreun� cu istoricul Blaga Mihoc �i cu 
regretatul � losof �i eseist Radu Enescu). 

Într-o lume în care decaden�a a devenit o profesie, 
iar incultura – prilej de infatuare �i carierism, ne bucur� 
prezen�a distinct�, de reper incorigibil al profesorului Liviu 
Cîmpeanu. Destinul s�u este destinul oric�rui om deosebit 
prins într-un sistem care apreciaz� orice, mai pu�in valoarea 
�i caracterul. Neputîndu-i acorda vreun ordin sau medalie 
(m� îndoiesc c�, cei care pot, o vor face), îmi îng�dui s�-i 
acord, din propriile rezerve afective (tot mai împu�inate de 
mediul în care tr�iesc) – acum, cînd a împlinit o anumit� 
vîrst� -, pre�uirea sincer� a acestor biete rînduri.

În c�utarea prieteniei
În perioada 27-29 Noiembrie, a.c., Oratoriul „Maria Imaculata” din Oradea a fost gazda grupului de tineri din Baia-Mare ai 

Funda�iei Sacro Cuore, înso�i�i de c�tre Sr. Claudia Cufoian. Acest schimb de experien�� s-a dorit, înc� de la Întâlnirea Na�ional� a 
Tineretului Catolic din acest an, atunci când cele dou� grupuri s-au cunoscut �i au descoperit c� func�ioneaz� pe acelea�i principii. 
Tema întâlnirii a fost „Sunt prieten cu to�i cei ce se tem de Tine, �i care p�zesc poruncile Tale” (Psalm 119.63). Cei nou�sprezece 
tineri din Baia-Mare au fost a�tepta�i cu mult� c�ldur� de „fr��iorii” lor din Oradea, urmând s� � e caza�i, pe perioada weekendu-lui, 
în familii. Sâmb�ta s-au organizat activit��i de cunoa�tere, o prezentare a activit��ilor Oratoriului, un atelier de confec�ionat br���ri, 
iar pentru a intra în atmosfera Cr�ciunului, am cântat împreun� mai multe colinde �i cântece religioase. Ziua a continuat cu vizitarea 
ora�ului, ultima �int� � ind Radio Maria, unde tinerii au fost a�tepta�i cu mult drag �i au avut posibilitatea s� viziteze studiourile.

Întâlnirea s-a încheiat cu animarea S� ntei Liturghii a tinerilor, la Catedrala Sf. Nicolae din Oradea. Chiar dac� tim-
pul a fost destul de scurt, s-au legat multe prietenii, iar in prim�vara anului 2010 aceast� întâlnire se va repeta, tinerii din 
Oradea urmând s� petreac� un sfâr�it de s�pt�mân� la Baia-Mare. 

Anca Bot
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Parohia „Sfântul Gheorghe” 500 lei
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”     2.260 lei
Parohia Ale�d 200 lei
Parohia B�ile Felix  100 lei
Parohia Bor�  50 lei
Parohia Calea Mare 116 lei
Parohia Crestur  80 lei
Parohia Giri�ul de Cri� 50 lei
Parohia Gruilung 160 lei
Parohia Haieu  160 lei
Parohia Oradea I 1.316 lei
Parohia Sânlaz�r 140 lei
Parohia Sâmb�ta  146 lei
Parohia Câmpia  377 lei
Parohia S�l�jeni 78 lei
Parohia Bobota  65 lei
Parohia Por� 131 lei
Parohia Pi�colt  160 lei
Parohia Curtui�eni  70 lei
Parohia Beliu  301 lei
Parohia Dom�ne�ti  130 lei
Parohia „Duminica Tuturor S� n�ilor” Oradea  112 lei
Parohia Sântandrei  850 lei
Parohia Ghenetea  100 lei
Parohie „S� n�i Petru �i Pavel” Zal�u 130 lei
Parohia Marghita  300 lei
Suplacul de Barc�u 110 lei
Parohia Che� 50 lei
Parohia Negru Gr�dinari  50 lei
Parohia Pocola  70 lei
Parohia Dr�goteni  50 lei
Parohia V�lani  50 lei
Parohia �tei  200 lei

Parohia �uncui�  50 lei
Parohia Petrani  80 lei
Parohia Delani  40 lei
Parohia B�i�a  37 lei
Parohia Beiu�  359 lei
Parohia Prisaca Uileac  55 lei
Parohia Ioani�  50 lei
Parohia Sudrigiu 5 lei
Parohia „Sfânta Familie” Zal�u  560 lei
Parohia Boc�a  97 lei
Parohia Iaz 120 lei
Parohia �imleu Silvaniei 500 lei
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”
Supuru de Jos               50 lei
Parohia Cehei - Pust�  50 lei
Parohia B�d�cin  100 lei
Parohia �umal 600 lei
Parohia S�rsig 119 lei
Parohia N�dar  15 lei
Parohia Rogoz 150 lei
Parohia „S� n�i Arhangheli” Carei 110 lei
Parohia Carei I 380 lei
Parohia „În�l�area Domnului” Oradea          30 lei
Parohia Ghenci 200 lei
Parohia Borod 10 lei
Parohia �ilindru 100 lei
Parohia Bab�a 350 lei
Parohia Racova 100 lei
Parohia Horoatul Crasnei 85 lei
Parohia Huseni 10 lei
Parohia Marin 40 lei
Parohia Galo�petreu 150 lei

MUL	UMIRI
Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi special� a carit��ii noastre comunitare 
duminica „Samariteanului milostiv”, zi în care s-a organizat în o colect� special�. 
Tasul din data de 15 noiembrie, 2009, duminica „Samariteanului milostiv” a fost 
predat, de � ecare parohie asocia�iei. Astfel au intrat în caseria asocia�iei suma de 
13.264 lei. Domnul s� v� binecuvânteze pe 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.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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Reuniunea Marian� din Oradea – 95 de ani de existen��
În via�a Bisericii Române Unite cu Roma, Gre-

co-Catolic� �i a Diecezei de Oradea, anul 2009 este un 
an aniversar, an în care s-au marcat cei 95 de ani de la 
în� in�area Reuniunii Mariane de la Oradea.

Aceast� ,,s�rb�toare” din via�a Reuniunii Maria-
ne de la Oradea a dat prilejul membrilor ei s�-�i împ�r-
t��easc� bucuria cu marianistele �i mariani�tii Diecezei 
noastre �i ai celorlalte Dieceze, care, la sfâr�itul lunii 
septembrie, s-au g�sit la Oradea cu prilejul ,,Întrunirii 
Mariane Arhidiecezane”.

Orice moment aniversar, pe lâng� tot ce este s�rb�-
toresc în el, este �i o ocazie de a privi în urm� pentru o mai 
bun� cunoa�tere, cu atât mai mult la 95 de ani de la o în-
temeiere, dar �i pentru a putea schi�a perspective de viitor.

În Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Ca-
tolic�, încerc�rile de constituire a Reuniunii Mariane se 
situeaz� la începutul secolului al XX-lea, la Cluj, Blaj 
�i Iojib, jude�ul Satu Mare, dar prima Reuniune Mari-
an� în� in�at� o� cial, aprobat� de un Episcop, în cazul 
nostru Episcopul Demetriu Radu, este cea din Oradea, 
la data de 11 ianuarie 1914.

Din istoria ,,întemeierii” not�m câteva momente. 
La sfâr�itul anului 1913, Protopopul de Oradea Ioan Gen�, 
parohul Bisericii Oradea-Olosig (Biserica Seminarului), 
împreun� cu Canonicul Samuil Ciceronescu, cu preo�ii 
- profesori de la Academia Teologic� �i cu mai mul�i in-
telectuali hot�r�sc în� in�area Reuniunii Mariane ,,Sfânta 
Maria”. La 28 decembrie, dup� Sfânta Liturghie de la Se-
minar, s-a �inut adunarea de constituire. Au fost de fa�� 
Vicarul Episcopiei, Rector al Seminarului, Pr. Dr. Florian 
Stan, preo�i �i laici. Dup� rug�ciunea ,,Împ�rate Ceresc...”, 
cântat� de to�i cei prezen�i, Protopopul Ioan Gen� a deschis 
lucr�rile, expunând motivele pentru care propune în� in-
�area Reuniunii Mariane �i cite�te Statutul. Tot atunci s-a 
ales Comitetul Reuniunii Mariane, urmând s� se cear� 
aprobarea Episcopului Demetriu Radu. În acest scop, la 
30 decembrie, sunt înaintate Episcopului actele necesare.

În seara zilei de 11 ianuarie 1914, în Biserica 
Seminarului, str�lucitoare datorit� iluminatului electric 
de curând introdus, Episcopul Demetriu Radu face cu-
noscut� credincio�ilor aprobarea în� in��rii Reuniunii 
Mariane �i se înscrie personal în Reuniune. În cuvântul 
s�u, Episcopul a dorit Reuniunii Mariane ,,în� orire �i 
activitate rodnic�”. Aceast� urare s-a împlinit în tot de-
cursul zecilor de ani care au urmat. În scurt timp de la 
în� in�are, � ecare parohie a Diecezei de Oradea �i toate 
liceele confesionale vor avea Reuniuni Mariane.

,,Gard� de onoare a Preacuratei”, Reuniunea Ma-
rian� din Oradea �i din întreaga Diecez� a fost �i con-
tinu� s� � e lumin� pentru lume. Al�turi de obiectivele 
spirituale, evlavia fa�� de Sfânta Fecioar� Maria, model 
în credin�� �i � delitate, în felul de a gândi �i de a ac�i-
ona, în rug�ciune �i iubire fa�� de Biserica lui Cristos, 
Reuniunea Marian� a fost �i este o ,,�coal� de formare 

a caracterelor” cât �i de cunoa�tere �i r�spândire a cul-
turii cre�tine.

În via�a marian� �i în formarea spiritualit��ii ma-
rianiste, Episcopii Diecezei, PSS Demetriu Radu, PSS 
Valeriu Traian Fren�iu, PSS Ioan Suciu pân� în 1948, 
în clandestinitate, dup� suprimarea Bisericii Greco-
Catolice în 1948, Episcopul Iuliu Hir�ea, Pr. Coriolan 
T�maian �i preo�ii care au supravie�uit închisorilor, au 
avut rolul hot�râtor. Numai a�a se explic� p�strarea 
�i transmiterea adev�rurilor de credin��, a con�tiin�ei 
identit��ii greco-catolice, a rug�ciunii Sfântului Rozar 
�i a devo�iunilor mariane în anii mul�i �i întuneco�i ai 
persecu�iei. �i tot în acest fel se explic� reîn� in�area 
Reuniunii Mariane de c�tre PSS Vasile Hossu, la scurt 
timp dup� ob�inerea libert��ii Bisericii noastre, în 1993.

În noul context, Reuniunea Marian� este deschis� 
noului din Biseric�, Conciliului Vatican II, pentru c� Re-
uniunea (cu o vechime de aproape 500 de ani în Biserica 
Catolic�) are capacitatea de a se adapta vremurilor.

Acum, sprijinit� �i îndrumat� de PSS Virgil Ber-
cea, Reuniunea Marian� r�mâne în orizontul existen�ei 
Mariei, ap�r� �i transmite adev�rurile de credin�� �i va-
lorile cre�tine. În timpurile noastre, când omenirea tra-
verseaz� un de�ert spiritual, prin Maria se poate p�stra 
contactul cu Cerul, c�ci Sfânta Fecioar� este întotdeau-
na prezent� în vie�ile celor care i se încredin�eaz�. Este 
o mare bucurie s� observ�m c� Reuniunea Marian� se 
dezvolt� azi în întreaga Diecez� de Oradea: sunt Reuni-
uni Mariane în toate cele zece Protopopiate.

La sfâr�itul acestui an aniversar, Reuniunea Ma-
rian� din Oradea, în adânc� rug�ciune, mul�ume�te  lui 
Dumnezeu �i Preacuratei, Mama lui Cristos, a Bisericii 
�i a noastr�, pentru cei 95 de ani de existen�� �i pentru 
toate darurile �i harurile primite.

De S�rb�toare Neprih�nitei Z�misliri, la Cate-
drala ,,Sfântul Nicolae”, mariani�tii �i marianistele din 
Oradea împreun� cu P�rintele spiritual D. Mâr�u au 
mul�umit Preacuratei prin Sfânta Liturghie o� ciat� de 
Parohii Ov. Duma, I. Balint �i de Pr. D. Mâr�u, pentru 
dragostea �i ocrotirea Ei �i s-au rugat pentru membrii 
Reuniunii �i Reuniune. Sfânta Liturghie a fost urmat� 
de un ,,Parastas” pentru întemeietorii Reuniunii Mari-
ane din Oradea, c�rora le purt�m în su� et recuno�tin��, 
�i pentru mariani�tii pleca�i dintre noi.

Fiind în pragul S� ntelor S�rb�tori ale Cr�ciunului 
�i Anului Nou 2010, dorim din toat� inima IPSS Lucian 
Mure�an, PSS Virgil Bercea, Episcopilor celorlalte Die-
ceze, preo�ilor, marianistelor �i mariani�tilor din Diece-
za noastr� �i din celelalte Dieceze, credincio�ilor Biseri-
cii noastre �i tuturor celor care o iubesc �i o cinstesc pe 
Sfânta Fecioar�, ,,Cr�ciun fericit”, pace, bel�ug de haruri 
�i multe bucurii. ,,S�rb�tori fericite” �i ,,La mul�i ani!”

Reuniunea Marian� ,,Neprih�nita Z�mislire” Oradea
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Arti�tii or�deni au cântat pentru bolnavi
 La ini�iativa preotului Ionu� Dobocan, la Biserica Greco-Catolic� „Sfântul Gheorghe” (din curtea Spitalului 

Clinic de Neurologie �i Psihiatrie din Oradea) a avut loc, duminic�, 13 decembrie, de la ora 16:00, un concert de colinde 
intitulat „Luminile Cr�ciunului”. Concertul a fost dedicat persoanelor bolnave din spital �i credincio�ilor comunit��ii. 

 Lumina Cr�ciunului a fost adus� în su� etele celor suferinzi de c�tre interpre�ii de muzic� popular� Cornel Bor-
za, Leontin Ciucur, Lumini�a Tomu�a, de artista Oana Lianu, de stelele muzicii u�oare Carla Marin �i R�zvan Do-
bai, Trupa „Trio Junior” (Alexandru Cristea, Ana Maria Mihaie� �i Florena �andro) �i de corul copiilor din clasa 
a II-a A de la Liceul de Art� „Angelicus”, coordonat de profesoarele Valeria Bunica, Narcisa Midovschi �i Annamaria 
Bulzan. Arti�tii au fost acompania�i la acordeon de profesorul Victor Modog de la Liceul de Art� din Oradea.

Pr. Olimpiu TODOREAN


