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Iubi�i fra�i �i surori, 
În � ecare an, cu ocazia Postului Mare, Bise-

rica ne invit� la o revizuire sincer� a vie�ii noastre 
în lumina înv���turilor evanghelice. În acest an a� 
dori s� v� propun câteva re� ec�ii asupra temei vaste 
a drept��ii, plecând de la a� rma�ia paulin�: „Drepta-
tea lui Dumnezeu vine prin credin�a în Isus Cristos” 
(Romani 3, 21-22). 

Dreptatea: „dare cuique suum” 
M� opresc în primul rând asupra semni� ca�iei 

termenului „dreptate”, care în limbajul comun impli-
c� „a da � ec�ruia ce este al s�u - dare cuique suum”, 
dup� cunoscuta expresie a lui Ulpiano, jurist roman din 
secolul al III-lea. În realitate, îns�, o astfel de de� ni�ie 
clasic� nu precizeaz� în ce const� acel „al s�u” care tre-
buie asigurat � ec�ruia. Acel lucru de care omul are mai 
mult� nevoie nu poate s� îi � e garantat prin lege. Pentru 
a se bucura de o existen�� în deplin�tate, îi este necesar 
ceva mai intim care poate s� îi � e acordat numai în mod 
gratuit: putem spune c� omul tr�ie�te din acea iubire pe 
care numai Dumnezeu i-o poate comunica, creându-l 
dup� chipul �i asem�narea sa. Sunt cu siguran�� utile �i 
necesare bunurile materiale - Isus însu�i s-a preocupat 
s� vindece bolnavii, s� sature mul�imile care îl urmau 
�i cu siguran�� condamn� indiferen�a care �i ast�zi con-
strânge sute de milioane de � in�e umane la moarte prin 

lipsa de hran�, de ap� �i de medicamente -, dar drep-
atea „distributiv�” nu îi d� � in�ei omene�ti acel tot „al 
s�u” care i se cuvine. Ca de pâine, �i mai mult decât de 
ea, el are într-adev�r nevoie de Dumnezeu. Scria Sfân-
tul Augustin: dac� „dreptatea este virtutea care distri-
buie � ec�ruia ce este al s�u... nu dreptatea omului este 
cea care îl îndep�rteaz� pe om de adev�ratul Dumne-
zeu” (De civitate Dei, XIX, 21). 

De unde vine dreptatea? 
Evanghelistul Marcu relateaz� urm�toarele cu-

vinte ale lui Isus, care se încadreaz� în dezbaterea de 
atunci referitoare la ceea ce este pur �i ceea ce este im-
pur: „Nu este nimic în afara omului care, intrând în el, 
s�-l poat� face impur îns� cele care ies din om, ace-
lea îl fac pe om impur... Ceea ce iese din om, aceea îl 
face pe om impur. C�ci din inima omului ies gândurile 
rele „ (Marcu 7,14-15.20-21). Dincolo de chestiunea 
imediat� referitoare la mâncare, putem s� întrez�rim în 
reac�ia fariseilor o ispit� permanent� a omului: aceea 
de a identi� ca originea r�ului într-o cauz� exterioar�. 
Multe dintre ideologiile moderne au, studiindu-le bine, 
aceast� premiz�: deoarece nedreptatea vine „din afar�”, 
pentru ca s� domneasc� dreptatea este su� cient a înde-
p�rta cauzele exterioare care împiedic� punerea în ei 
practic�. Acest fel de a gândi - atrage aten�ia Isus - este 
naiv �i miop. Nedreptatea, rod al r�ului, nu are r�d�cini 
în mod exclusiv exterioare; are originea în inima omu-
lui, unde se g�sesc germenii unei misterioase convie-
�uiri cu r�ul. O recunoa�te cu amar Psalmistul: „Iat�, 
întru f�r�delegi m-am z�mislit �i în p�cate m-a n�scut 
maica mea” (Psalm 51,7). Da, omul este f�cut fragil 

 Mesajul Sfântului P�rinte Papa Benedict al XVI-lea
pentru Postul Mare 2010 

„Dreptatea lui Dumnezeu vine prin credin�a în Isus Cristos” (Romani 3,21-22)
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de un impuls profund, care îl r�ne�te în capacitatea de 
a intra în comuniune cu cel�lalt. Deschis prin natur� la 
liberul � ux al împ�rt��irii, simte înl�untrul s�u o stranie 
for�� de gravita�ie care îl face s� se închid� în sine în-
su�i, s� se a� rme deasupra �i împotriva celorlal�i: este 
egoismul, consecin�� a p�catului originar. Adam �i Eva, 
sedu�i de minciuna Satanei, luând misteriosul fruct îm-
potriva poruncii dumnezeie�ti, au înlocuit logica încre-
derii în Iubire cu aceea a suspect�rii �i a competi�iei; 
logica primirii, a a�tept�rii cu încredere de la Cel�lalt, 
cu aceea plin� de anxietate a acapar�rii �i a ac�ion�rii 
de la sine (cf. Facere 3,1-6), experimentând ca �i rezul-
tat un sentiment de nelini�te �i de incertitudine. Cum 
poate omul s� se elibereze de acest impuls egoist �i s� 
se deschid� iubirii? 

Dreptatea �i Sedaqah 
În inima în�elepciunii lui Israel g�sim o leg�tur� 

profund� între credin�a în Dumnezeu care „scoate din 
pulbere pe cel s�rac” (Psalm 112,7) �i dreptatea fa�� de 
aproapele. Însu�i cuvântul cu care este indicat� în ebra-
ic� virtutea drept��ii, sedaqah, o exprim� foarte bine. 
Într-adev�r Sedaqah înseamn�, pe de o parte, accepta-
rea deplin� a voin�ei Dumnezeului lui Israel; pe de alt� 
parte, echitatea fa�� de aproapele (cf. Ie�ire 20,12-17), 
în mod special fa�� de cel s�rac, de str�in, de orfan �i de 
v�duv� (cf. Deuteronom 10,18-19). Cele dou� semni-
� ca�ii sunt legate îns�, pentru c� a da s�racului, pentru 
israelit, nu este altceva decât a da în contraschimb ceea 
ce datoreaz� lui Dumnezeu, care a avut mil� de mize-
ria poporului S�u. Nu întâmpl�tor d�ruirea lui Moise a 
tablelor Legii, pe muntele Sinai, are loc dup� trecerea 
M�rii Ro�ii. Ascultarea Legii, a�adar, presupune cre-
din�a în Dumnezeu care cel dintâi a „ascultat plânge-
rea” poporului S�u �i s-a „pogorât s�-l izb�veasc� din 
mâna Egiptenilor” (cf. Ie�ire 3,8). Dumnezeu este atent 
la strig�tul celui nefericit �i ca r�spuns cere s� � e ascul-
tat: cere dreptate fa�� de cel s�rac (cf. Sirah 4,4-5.8-9), 
cel str�in (cf. Ie�ire 22,20), fa�� de sclav (cf. Deutero-
nom 15,12-18). Pentru a intra în dreptate este de ace-
ea necesar s� ie�im din acea iluzie a auto-su� cien�ei, 
din acea stare profund� de închidere, care este originea 
îns��i a nedrept��ii. Este nevoie, cu alte cuvinte, de o 
„ie�ire” mai profund� decât aceea pe care Dumnezeu a 
f�cut-o cu Moise, o eliberare a inimii, pe care doar cu-
vântul Legii nu poate s� o realizeze. Exist� deci, pentru 
om, speran�� de dreptate? 

Cristos, dreptatea lui Dumnezeu 
Mesajul cre�tin r�spunde în mod pozitiv la setea 

de dreptate a omului, a�a cum a� rm� apostolul Pavel în 
Scrisoarea c�tre Romani: „Dar acum, în afar� de Lege 
s-a ar�tat dreptatea lui Dumnezeu... prin credin�a în 
Isus Cristos, pentru to�i �i peste to�i cei ce cred, c�ci 
nu este deosebire, � indc� to�i au p�c�tuit �i sunt lipsi�i 
de slava lui Dumnezeu, îndreptându-se în dar cu harul 
Lui, prin r�scump�rarea cea în Cristos Isus. Pe Care 

Dumnezeu L-a rânduit (jertf� de) isp��ire, prin credin-
�a în sângele Lui” (Romani 3,21-25). 

Care este deci dreptatea lui Cristos? Este înainte 
de toate dreptatea care vine din har, unde nu omul este 
cel care repar�, cel care se vindec� pe sine însu�i �i pe 
ceilal�i. Faptul c� „isp��irea” are loc în „sângele” lui 
Isus înseamn� c� nu sacri� ciile omului sunt cele care 
îl elibereaz� de greutatea p�catelor, ci gestul de iubire 
al lui Dumnezeu care se deschide pân� la extrem, pân� 
la a face s� treac� asupra sa „blestemul” care se cuvine 
omului, pentru a-i transmite în schimb „binecuvânta-
rea” care se cuvine lui Dumnezeu (cf. Galateni 3,13-
14). Dar aceasta ridic� imediat o obiec�ie: ce drepta-
te este acolo unde dreptul moare pentru cel vinovat �i 
vinovatul prime�te în schimb binecuvântarea care i se 
cuvine dreptului? Nu prime�te astfel � ecare contrariul 
a ceea ce este „al s�u”? În realitate, aici se deschide 
dreptatea divin�, în mod profund diferit� de cea ome-
neasc�. Dumnezeu a pl�tit pentru noi în Fiul S�u pre�ul 
r�scump�r�rii, un pre� cu adev�rat exorbitant. În fa�a 
drept��ii Crucii omul poate s� se revolte, pentru c� ea 
pune în eviden�� faptul c� omul nu este o � in�� autar-
hic�, ci are nevoie de un Altul pentru a �  pe deplin el 
însu�i. A se converti la Cristos, a crede în Evanghelie, 
înseamn� în de� nitiv tocmai aceasta: a ie�i din iluzia 
autosu� cien�ei pentru a descoperi �i a accepta propria 
nevoie - nevoie de ceilal�i �i de Dumnezeu, exigen�a 
iert�rii Sale �i a prieteniei Sale. 

Se în�elege atunci c� credin�a este cu totul altce-
va decât un fapt natural, comod, evident: este nevoie de 
smerenie pentru a accepta c� am nevoie ca un Altul s� 
m� elibereze de „al meu”, pentru a-mi da în mod gratuit 
„al S�u”. Aceasta are loc în mod special în Sacramen-
tele Poc�in�ei �i Euharistiei. Datorit� ac�iunii lui Cris-
tos, noi putem s� intr�m în dreptatea „cea mai mare”, 
care este aceea a iubirii (cf. Romani 13,8-10), dreptatea 
celui care se simte în orice caz mai mult datornic de-
cât creditor, pentru c� a primit mai mult decât putea s� 
se a�tepte. Tocmai înt�rit de aceast� experien��, cre�-
tinul este împins s� contribuie la formarea unor socie-
t��i drepte, unde to�i s� primeasc� ceea ce este necesar 
pentru a tr�i dup� propria demnitate de oameni �i unde 
dreptatea este însu� e�it� de iubire. 

Iubi�i fra�i �i surori, Postul Mare culmineaz� cu 
Triduum-ul Pascal, în care �i în acest an vom celebra 
dreptatea divin�, care este plin�tate de caritate, de dar, 
de mântuire. Fie ca acest timp peniten�ial s� � e pentru 
� ecare cre�tin un timp de autentic� convertire �i de in-
tens� cunoa�tere a misterului lui Cristos, venit s� împli-
neasc� toat� dreptatea. Cu astfel de sentimente, împart 
din inim� tuturor Binecuvântarea Apostolic�.

Din Vatican, 30 octombrie 2009 
BENEDICTUS PP. XVI 

(urmare din pag. 2)
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Vizita „ad limina apostolorum”
Roma - 7-14 februarie 2010

Episcopii catolici din lumea întreag�, dup� cum 
este bine cunoscut, efectueaz� o vizit� la Roma, o dat� 
la 5 ani, pentru a se ruga �i a se închina la mormintele 
S� n�ilor Apostoli Petru �i Pavel, pentru a se întâlni cu 
Papa (CCEO can. 208) urma�ul lui Petru, spre a-i înt�ri 
în credin�� (cf. Lc 22, 32) precum �i pentru a vizita di-
casterele curiei romane. Vizita „ad limina apostolorul” 
este un semn al comuniunii �i al catolicit��ii Bisericii 
precum �i al colegialit��ii episcopale prin: 

1. dimensiunea sacr� – are caracter de pelerinaj 
la mormintele S� n�ilor Apostoli Petru �i Pavel, la care 
se adaug� toate celelalte celebr�ri liturgice �i  rug�ciuni 
din timpul acestei vizite;

2. dimensiunea personal�, uman�, concretizat� 
printr-o întâlnire privat� cu Papa de la Roma, urma�ul 
Sfântului Petru; 

3. dimensiunea colegial� realizat� prin întâlnirile 
cu responsabilii dicasterelor curiei romane. 

În timpul vizitei „ad limina apostolorum”, îm-
preun� cu Sfântul P�rinte, cu cardinalii �i cu ceilal�i 
episcopi pe care i-am întâlnit, s-au împ�rt��it bucuri-
ile �i di� cult��ile, realiz�rile �i neîmplinirile pe care le 
tr�im în Biserica noastr�, dar �i în Biserica Universal�. 
Rug�ciunea la mormintele S� n�ilor Apostoli Petru �i 
Pavel precum �i celebrarea liturgic� împreun� cu Papa, 
în Bazilica „San Pietro”, este foarte important� deoa-
rece la întâlnirea personal� cu Sfântul P�rinte � ecare 
episcop poate discuta, în spirit fratern, toate problemele 
eparhiei precum �i alte probleme strict personale. 

Deci, în perioada 7–14 februarie, dup� cum 
�ti�i, întreg episcopatul din România, roman-catolici 
�i greco-catolici, împreun� cu Preafericitul P�rinte 
Lucian �i cu Înalt Preas� n�itul Ioan Robu, pre�edinte-
le Conferin�ei Episcopale, am efectuat aceast� vizit� 
„ad limina apostolorum”. 

Luni, 8 februarie, la orele 7.30 am început acest 
periplu prin celebrarea unei S� nte Liturghii la mor-
mântul Sfântului Apostol Petru, unde cu to�ii, recule�i 
în rug�ciune �i plini de emo�ie, ne-am rugat pentru �ara 
noastr�, pentru Biserica noastr�, pentru to�i credincio�ii 
români din lumea întreag�, pentru inten�iile Sfântului 
P�rinte, pentru pacea lumii. Tot luni am fost primi�i 
la Congrega�ia pentru Institutele de Via�� consacra-
t� (Congrega�ia pentru c�lug�ri) apoi la Congrega�ia 
pentru Bisericile Orientale �i la Secretariatul de Stat al 
Vaticanului. De asemenea, luni au fost primi�i de c�-
tre Sfântul P�rinte, în audien�� privat�, Mitropolitul de 
Bucure�ti Ioan Robu, Arhiepiscopul de Alba Iulia Ghe-
orghy Jakubiniy, episcopul de Ia�i Petru Gherghel cu 
auxiliarul Aurel Perc� �i episcopul romano-catolic de 
Oradea, Bocskei Laszlo.

Mar�i, 9 februarie, de la orele 9.30 am avut în-
tâlniri la Congrega�ia pentru Cler, Congrega�ia pentru 

Doctrina Credin�ei, Consiliul Ponti� cal pentru Comu-
nica�ii Sociale. În aceea�i zi, dup� amiaz�, de la orele 
16.30, am vizitat Consiliul Ponti� cal pentru pastorala 
Migra�iilor �i Consiliul Ponti� cal „Justitia et Pax”. 
Seara episcopii greco-catolici au vizitat Curia Gene-
ral� a Surorilor Baziliene de la Roma, unde lucreaz� 
�i Maica Ioana Bota.

Miercuri, 10 februarie, la orele 9.30, am fost pri-
mi�i la Congrega�ia pentru Cauzele S� n�ilor, la Consi-
liul Ponti� cal pentru interpretarea Textelor Legislative 
�i la Consiliul Ponti� cal pentru Cultur�. La amiaz� i-am 
vizitat pe C�lug�rii Camaldolezi din Pia�a San Grego-
rio al Celio, unde avem 5 tineri care se preg�tesc pen-
tru c�lug�rie. Tot miercuri, la orele 16.00, am celebrat 
Sfânta Liturghie la mormântul Sfântului Apostol Pavel, 
în Bazilica „San Paolo fuori le mura”. În seara aceleia�i 
zile, de la orele 20.00, am participat la vecernia care 
se celebreaz� în Bazilica „Santa Maria in trastevere”, 
împreun� cu Comunitatea „San Egidio”.

Joi, 11 februarie, ziua apari�iei Maicii Dom-
nului la Lourdes, am celebrat Sfânta Liturghie îm-
preun� cu Sfântul P�rinte în Bazilica „San Pietro”, 
la altarul principal. În aceea�i sear�, Ambasada Ro-
mâniei pe lâng� Sfântul Scaun, a dat o recep�ie în 
onoarea episcopilor la sediul acesteia.
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Vineri, 12 februarie, a avut loc vizita la Congre-
ga�ia pentru Episcopi. De la orele 11.00 Episcopatul 
greco-catolic a fost primit de c�tre Sfântul P�rinte în 
audien�� privat� �i, astfel, începând cu Preafericitul 
P�rinte Lucian, � ecare l-am întâlnit pe Papa câte un 
sfert de or�. La orele 12.15 a avut loc audien�a cu în-
treg episcopatul din România. Înalt Preas� n�itul Robu 
a rostit un cuvânt de salut iar Sfântul P�rinte a �inut un 
discurs. Masa de prânz din aceast� zi a fost organiza-
t� la Colegiul „Pio Romeno”, � ind invita�i, al�turi de 
episcopii din România, Cardinalul Leonardo Sandri, 
Prefect al Congrega�iei pentru Bisericile Orientale, 
Ambasadorii României pe lâng� Quirinale �i Santa 
Sede, alti prieteni ai Colegiului �i, se în�elege, to�i se-
minari�tii. În dup� amiaza aceleia�i zile am fost pri-
mi�i la Consiliul Ponti� cal pentru Laici �i la Consiliul 
Ponti� cal pentru Familie. 

Sâmb�t�, 13 februarie, la orele 8.30 am avut în-
tâlniri la Consiliul Ponti� cal pentru Pastorala S�n�t��ii, 
la Congrega�ia pentru Educa�ie Catolic�, la Congrega-
�ia pentru Cultul Divin �i la Consiliul Ponti� cal pentru 
Unitatea Cre�tinilor. În acela�i timp au fost primi�i de 
c�tre Sfântul P�rinte, în audien�� privat�, Episcopul de 
Timi�oara, Martin Roos, episcopul de Satu Mare, Jeno 
Schonberger �i episcopul de Chi�in�u, Anton Co�a.

Duminic�, 14 februarie, am celebrat Sfânta Li-
turghie la Capela postului de Radio Vatican, la ore-
le 8.10, pentru credincio�ii din România. Iar la orele 
15.15 am plecat cu avionul spre cas�.

În cuvântul de salut al Înalt Preas� n�itului Ioan 
Robu, în calitate de pre�edinte al Conferin�ei Episcopi-
lor Catolici din România, l-a invitat pe Sfântul P�rinte, 
Papa Benedict al XVI-lea s� ne fac� o vizit� în România, 
“pentru a înt�ri m�rturia pe care credincio�ii greco-cato-
lici �i romano-catolici o aduc în aceast� �ar�, �i pentru a 
întâlni întregul popor român �i a oferi Bisericilor îmbr�-
�i�area p�cii, în caritate”. De asemenea, IPS Ioan Robu 
l-a informat pe Sfântul P�rinte despre situa�ia Bisericii 
Catolice din România, despre reu�itele pe plan pastoral, 
social, educativ �i ecumenic, dar �i despre di� cult��ile pe 
care Biserica noastr� trebuie înc� s� le înfrunte. A amin-
tit de situa�ia înc� nerezolvat� a propriet��ilor Bisericii 
Greco-Catolice con� scate în 1948 �i nerestituite; de 

înaintarea în ritm lent a dialogului cu Biserica Orto-
dox� Român�; de di� cult��ile pe plan pastoral �i soci-
al, provocate de schimb�rile sociale �i culturale din �ara 
noastr�, de emigra�ie. Apoi a amintit �i despre indiferen-
�a cu care autorit��ile române trateaz� situa�ia cu care se 
confrunt� Catedrala Sfântul Iosif. 

Sfântul P�rinte, în discursul �inut episcopilor din 
România, �i-a exprimat speran�a c� în dialogul dintre ca-
tolicii �i ortodoc�ii se vor g�si „solu�ii adecvate, în acel 
spirit de dreptate care trebuie s� însu� e�easc� raporturile 
dintre fra�ii în Cristos”. Apoi Papa i-a îndemnat pe Epi-
scopii catolici s� colaboreze cu Biserica Ortodox� pentru 
„ap�rarea r�d�cinilor cre�tine ale Europei �i a valorilor 
cre�tine”, pentru o m�rturie comun� „asupra unor teme 
precum familia, bioetica, drepturile omului, onestitatea 
în via�a public�, ecologia”. „Un dialog constructiv între 
ortodoc�i �i catolici nu va întârzia s� � e ferment de uni-
tate �i de concordie nu numai pentru ��rile voastre, dar 
�i pentru întreaga Europ�”, a mai spus Sfântul P�rinte.

+ Virgil BERCEA
Episcop
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Venerabili Fra�i întru Episcopat!
Este pentru mine un motiv de mare bucurie 

s� v� întâlnesc în cursul vizitei „ad limina”, s� v� as-
cult �i s� re� ect�m împreun� asupra parcursului Popo-
rului lui Dumnezeu încredin�at vou�. Salut cu afec�iune 
pe � ecare dintre voi �i îi mul�umesc, în special, Mons. 
Ioan Robu pentru cuvintele cordiale pe care, în numele 
tuturor, mi le-a adresat. Îndrept un gând special spre 
Prea Fericirea Sa Lucian Mure�an, Arhiepiscop Major 
al Bisericii Greco-Catolice Române. Voi sunte�i P�stori 
ai unor comunit��i de diferite rituri, care î�i pun bo-
g��iile îndelungatei lor tradi�ii în serviciul comuniunii 
pentru binele tuturor. În voi salut comunit��ile cre�tine 
din România �i din Republica Moldova, atât de greu 
încercate în trecut, �i aduc omagiu acelor Episcopi �i 
nenum�ra�i preo�i, c�lug�ri, c�lug�ri�e �i credincio�i 
care, în timpul persecu�iei, au dovedit un ata�ament ne-
clintit fa�� de Cristos �i fa�� de Biserica sa �i au p�strat 
intact� credin�a lor.

Vou�, iubi�i fra�i întru Episcopat, doresc s� v� 
exprim mul�umirea mea pentru angajarea voastr� ge-
neroas� în serviciul rena�terii �i dezvolt�rii comunit��ii 
catolice din ��rile voastre �i s� v� îndemn s� continua�i 
a �   P�stori plini de zel ai turmei lui Cristos, în aparte-
nen�a la unica Biseric� �i în respectul diferitelor tradi�ii 
rituale. A p�stra �i transmite patrimoniul credin�ei este 
o îndatorire a întregii Bisericii, dar în special a Episco-
pilor (Cf Lumen Gentium, 25). Câmpul slujirii voastre 
este vast �i exigent: este vorba, de fapt, de a propune 
credincio�ilor un itinerar de credin�� cre�tin� matur� 
�i responsabil�, în special prin înv���mântul religios, 
catehez�, chiar �i pentru adul�i, �i preg�tirea la sacra-
mente. În acest domeniu e nevoie de promovarea unei 
mai mari cunoa�teri a S� ntei Scripturi, a Catehismului 
Bisericii Catolice �i a documentelor Magisteriului, în 
mod deosebit ale Conciliului Ecumenic al II-lea din 
Vatican �i a Enciclicelor Papale. Este un program an-
gajant, care cere elaborarea în comun a unor planuri 
pastorale vizând bonum animarum al tuturor catolicilor 
de diferite rituri �i etnii. Aceasta necesit� m�rturie de 
unitate, dialog sincer �i efectiv� colaborare, f�r� a uita 
c� unitatea este în primul rând rod al Duhului Sfânt (Cf 
Gal 5,22), care c�l�uze�te Biserica.

În acest an al S� ntei Preo�ii, v� îndemn s� � �i 
mereu adev�ra�i p�rin�i pentru preo�ii vo�tri, cei din-
tâi �i pre�io�i colaboratori în via Domnului (Cf Chris-
tus Dominus, 16.28); cu ei exist� o leg�tur� înainte de 
toate sacramental�, care cu titlu unic îi face p�rta�i la 
misiunea încredin�at� Episcopilor. Str�dui�i-v� s� între-
�ine�i comuniunea între voi �i cu ei într-un climat de 
afec�iune, de aten�ie �i de dialog respectuos �i fratern; 

interesa�i-v� de condi�iile lor spirituale �i materiale, de 
necesarul aggiornamento teologic �i pastoral. În die-
cezele voastre nu lipsesc Institutele c�lug�re�ti active 
în domeniul pastoral. Va �  grija voastr� special� s� 
le dedica�i aten�ia cuvenit� �i s� le oferi�i tot ajutorul 
posibil pentru ca prezen�a lor s� � e din ce în ce mai 
semni� cativ� iar persoanele consacrate s�-�i poat� des-
f��ura apostolatul potrivit propriei carisme �i în deplin� 
comuniune cu Biserica particular�.

Dumnezeu nu înceteaz� s� cheme b�rba�i �i fe-
mei în serviciul s�u: trebuie s�-i � m recunosc�tori de 
aceasta, intensi� când rug�ciunea pentru ca s� continue 
s� trimit� lucr�tori în seceri�ul s�u (Cf Mt 9,37). Este 
îndatorirea principal� a Episcopilor s� promoveze pas-
torala voca�iilor �i formarea uman�, spiritual� �i inte-
lectual�, a candida�ilor la Preo�ie în Seminarii �i în alte 
Institute de formare (Cf Optatam Totius, 2.4), garan-
tându-le posibilitatea de a-�i însu�i o profund� spiritu-
alitate �i o preg�tire riguroas�, � lozo� co-teologic� �i 
pastoral�, �i prin alegerea atent� a educatorilor �i pro-
fesorilor. O grij� similar� trebuie s� se aib� în formarea 
membrilor Institutelor de via�� consacrat�, în special 
ale celor feminine.

În� orirea de voca�ii sacerdotale �i c�lug�re�ti 
depinde în bun� parte de s�n�tatea moral� �i religioas� 
a familiilor cre�tine. Din p�cate, în timpul nostru nu 
pu�ine sunt pericolele care amenin�� institu�ia familia-
l� într-o societate secularizat� �i dezorientat�. Familii-
le catolice din ��rile voastre, care în timpul încerc�rii 
au m�rturisit uneori cu pre� scump � delitatea fa�� de 
Evanghelie, nu sunt imune de pl�gile avortului, corup-
�iei, alcoolismului �i drogurilor, precum �i controlului 
na�terilor prin metode contrare demnit��ii persoanei 
umane. Pentru a combate aceste provoc�ri, este nevoie 
s� se promoveze centre parohiale de consiliere care s� 
asigure o preg�tire adecvat� vie�ii conjugale �i familia-
le, dar �i s� se organizeze mai bine asisten�a pastorala a 
tineretului. Este necesar�, mai presus de toate, o anga-
jare decis� pentru a favoriza prezen�a valorilor cre�tine 
în societate, dezvoltând centre de formare unde tinerii 
s� poat� cunoa�te valorile autentice, înnobilate de ge-
niul culturii ��rilor voastre, încât s� le poat� m�rturi-
si în ambientele în care tr�iesc. Biserica vrea s� ofere 
contribu�ia ei determinant� la construirea unei societ��i 
reconciliate �i solidare, capabil� s� fac� fa�� procesu-
lui de secularizare în curs. Transformarea sistemului 
industrial �i agricol, criza economic�, emigra�ia, nu au 
favorizat persisten�a valorilor tradi�ionale, care, de ace-
ea, trebuie propuse din nou �i înt�rite.

Discursul Papei Benedict al XVI-lea c�tre episcopii Conferin�ei 
Episcopilor din România, în vizit� „ad limina apostolorum”

Vineri, 12 februarie 2010
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În acest context, apare deosebit de important� 
m�rturia de fraternitate dintre Catolici �i Ortodoc�i: s� 
prevaleze asupra diviz�rilor �i disensiunilor �i s� deschi-
d� inimile la împ�care. Sunt con�tient de di� cult��ile pe 
care trebuie s� le înfrunte, în acest domeniu, comuni-
t��ile catolice: urez s� se poat� g�si solu�ii adecvate, în 
acel spirit de  dreptate care trebuie s� însu� e�easc� ra-
porturile dintre fra�ii în Cristos. În mai 2009, a�i amintit 
cea de-a X-a aniversare a istoricei vizite pe care Vene-
rabilul Pap� Ioan Paul al II-lea a realizat-o în România. 
Cu acea ocazie, Providen�a divin� i-a oferit Succesorului 
lui Petru posibilitatea de a împlini o c�l�torie apostolic� 
într-o Na�iune majoritar ortodox�, unde de secole este 
prezent� o însemnat� comunitate catolic�. Dorin�a de 
unitate suscitat� de acea vizit� s� alimenteze rug�ciunea 
�i str�dania de a dialoga în caritate �i în adev�r �i de a 
promova ini�iative comune. Un domeniu de colaborare 
ast�zi, deosebit de important, între Ortodoc�i �i Catolici 

prive�te ap�rarea r�d�cinilor cre�tine ale Europei �i a va-
lorilor cre�tine, �i m�rturia în comun asupra unor teme 
precum familia, bioetica, drepturile omului, onestitatea 
în via�a public�, ecologia. Angajarea unitar� asupra aces-
tor argumente va oferi o contribu�ie important� cre�terii 
morale �i civile a societ��ii. Un dialog constructiv între 
Ortodoc�i �i Catolici nu va întârzia s� � e ferment de uni-
tate �i de concordie nu numai pentru ��rile voastre,  dar 
�i pentru întreaga Europ�.

La încheierea întâlnirii noastre, gândul meu se 
îndreapt� spre comunit��ile voastre. Duce�i preo�ilor, 
c�lug�rilor, c�lug�ri�elor, tuturor credincio�ilor din Ro-
mânia �i Republica Moldova salut�rile mele �i încuraja-
rea mea, dându-le asigurarea afec�iunii mele. Invocând 
mijlocirea Maicii Domnului �i a s� n�ilor din �inuturile 
voastre, v� dau din inim� Binecuvântarea mea, vou� �i 
tuturor membrilor poporului lui Dumnezeu încredin�a�i 
solicitudinii voastre pastorale.

Discursul adresat Sfântului P�rinte Papa Benedict al XVI-lea
de c�tre ÎPSS Ioan Robu

Pre�edintele Conferin�ei Episcopale Române
S� nte P�rinte,
Dând glas sentimentelor fra�ilor mei întru epi-

scopat, doresc înainte de toate s� depun cu umilin�� la 
picioarele Sanctit��ii Voastre omagiul � lial �i respectul 
sincer al tuturor catolicilor din România.

Sunt aici reuni�i, în prezen�a Sanctit��ii Voas-
tre, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic�, Preafericitul Lucian, împreun� 
cu Sinodul acelea�i Biserici, precum �i Arhiepiscopii 
�i Episcopii Bisericii latine, al�turi de Excelen�a Sa 
Mons. Anton Cosa, episcop de Chi�in�u, în Moldova. 

To�i, împreun�, form�m o singur� Conferin�� 
Episcopal� �i to�i, împreun�, am veni�i “s�-l vedem pe 
Petru”, pentru a � , înc� o dat�, înt�ri�i de el în credin��.

Împreun� cu credincio�ii no�tri am ie�it de sub 
regimul comunist acum mai bine de dou�zeci de ani �i, 
în aceast� perioad� de timp, imaginea ��rii noastre s-a 
schimbat sim�itor. Într-un mod nu mai pu�in relevant 
s-a modi� cat profund �i situa�ia Bisericilor noastre. 

În România unitatea eclezial� catolic�, de�i e în-
tr-o condi�ie minoritar�, exprim� într-un mod atât de 
elocvent caracterele comuniunii universale din care 
face parte: pluralitatea de rituri (bizantin, latin, armean) 
se une�te de fapt cu pluralitatea limbilor utilizate de 
diferitele comunit��i în celebr�rile liturgice (român�, 
maghiar�, german�, ucrainean�, slovac�, polonez�).

Al�turi de Biserica Ortodox� majoritar� încer-
c�m s� � m m�rturisitori credibili ai credin�ei cre�tine 
într-o lume care este în schimbare �i care se seculari-
zeaz� cu rapiditate. 

Într-un context de-acum – din 2007 – pe deplin 
european, mul�umind Domnului, comunit��ile catoli-
ce în ansamblu înainteaz� cu curaj, �i ofer� întregii 
societ��i române�ti contribu�ia proprie de credin�� �i 
de spiritualitate. 

Poporul credincios este aproape de p�storii s�i; 
în toate Eparhiile �i Diecezele func�ioneaz� �colile ca-
tolice; tinerii, cu disponibilitatea lor, urm�resc via�a 
Bisericii; Seminarele noastre sunt înc� pline �i în ele 
e mult� vitalitate �i entuziasm; mai sunt înc� voca�ii la 
via�a consacrat� �i monahal�, de�i au sc�zut la num�r; 
preo�ia, atât în forma familial� bizantin�, cât �i în for-
ma celibatar� latin�, este tr�it� cu echilibru �i profund� 
devo�iune fa�� de Biseric� �i fa�� de Domnul. 

Pe lâng� aceasta, marea majoritate a poporului 
român, de orice confesiune, manifest� o vie aprecierea 
fa�� de activitatea, lu�rile de pozi�ie �i scrisorile enci-
clice ale Sanctit��ii Voastre. Acest lucru nu exclude, 
S� nte P�rinte, faptul c� timp de mai bine de patruzeci 
de ani de ateocra�ie totalitar� �i-au l�sat amprenta asu-
pra popula�iei. Suntem nevoi�i s� ne confrunt�m cu o 
societate în care num�rul familiilor marcate de separ�ri 
�i divor�uri este foarte ridicat; o societate în care mate-
rialismul a dus la considerarea avortului drept metod� 
de plani� care a na�terilor; o societate în care mizeria a 
dus la apari�ia fenomenului abandon�rii copiilor. 

Pentru a face fa�� urgen�elor de acest fel se dez-
volt� tot mai mult pastora�ia tinerilor �i a familiilor, �i 
s-a intensi� cat serviciul social al Caritas.  
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Comunitatea catolic�, în contextul libert��ii 
redobândite, a c�utat s� ofere orizonturi ideale noi, 
îns� munca pastoral� este di� cil�, deoarece ne con-
frunt�m cu experien�e noi, pe care nu le-am întâm-
pinat pân� acum sau pentru care înc� nu s-a a� at (�i 
asta nu doar la nivel local) un r�spuns adecvat. 

Într-un asemenea context suntem îndemna�i s� 
privim – pentru a a� a mângâiere �i inspira�ie pentru 
ac�iunea noastr� pastoral� în lumea de azi – la m�r-
turia dat� despre Cristos Domnul de c�tre episcopii 
no�tri mor�i în închisori, pentru credin�� �i pentru 
primatul lui Petru. Dorin�a noastr� arz�toare este s� 
� e dus la cap�t procesul, care s� permit� introduce-
rea numelor lor în marele Martirologiu al secolului 
al XX-lea �i s� ne permit� s�-i vener�m drept mar-
tirii no�tri. Ei sunt t�ria noastr�, iar sângele lor ali-
menteaz� credin�a meleagurilor noastre.

Noi to�i consider�m deosebit de important 
dialogul cu Biserica Ortodox�; acesta, de altfel, se 
desf��oar� foarte lent �i înc� nu a reu�it s� rezol-
ve problema restituirii edi� ciilor sacre con� scate de 
c�tre guvern de la Biserica Greco-Catolic� în 1948. 
Convingerea noastr� este aceea c� acelea�i l�ca�e de 
cult ar putea �  foarte bine utilizate de greco-catolici 
�i de ortodoc�i prin celebr�ri desf��urate de comun 
acord în momente diferite. 

A�a încât ne preocup� �i mai mult în unele ca-
zuri s� asist�m neputincio�i la demolarea edi� ciilor 
sacre care au apar�inut cândva Bisericii Unite.

Trebuie, de altfel, subliniat faptul c�, dincolo 
de toate aceste chestiuni, împreun� cu fra�ii no�tri 
ortodoc�i, tocmai pentru c� avem multe lucruri în 
comun, desf��ur�m colabor�ri promi��toare la nivel 
social (prin intermediul asocia�iilor Caritas), în do-
meniul spiritual (datorit� implic�rii diferitelor asoci-
a�ii de laici), dar �i în sectorul academic (în Univer-
sitatea „Babe�-Bolyai” din Cluj, care este mândr� s� 
aib� venerata persoan� a Sanctit��ii Voastre printre 
„doctores honoris causa” ai s�i, la Institutul de Is-
torie Bisericeasc� �i la Centrul de Bioetic�, în� in�at 
în colaborare cu Universitatea Catolic� din Milano, 
la care predau profesori de la Facultatea de Teologie 
ortodox�, dar �i de la Facult��ile de Teologie greco-
catolic� �i romano-catolic�, precum �i de la Faculta-
tea de Teologie reformat�).

Este un motiv de îngrijorare, împ�rt��it de 
prela�i �i de credincio�ii de toate riturile, atitudinea 
asumat� de autorit��ile politice fa�� de Catedrala Sf. 
Iosif, monument istoric �i arhitectonic, de importan-
�� na�ional� �i interna�ional�, a ora�ului Bucure�ti. 
Cererile noastre, prezentate Pre�edintelui Republicii 
�i Guvernului, au fost ignorate �i ceea ce am putea 

de� ni un „ecomonstru” cre�te tot mai mult al�turi de 
cl�direa sacr� �i istoric�. 

O asem�n�toare pricin� de îngrijorare o con-
stituie faptul c�, la ritmul deosebit de lent cu care 
înainteaz� lucr�rile Comisiei guvernamentale pentru 
restituirea bunurilor con� scate de Biserica Catoli-
c� în  1948, se adaug� propuneri cu caracter legis-
lativ, aduse de unele grupuri politice, cu scopul de a 
împiedica prezen�a efectiv� a Bisericii Unite în rea-
litatea social� transilvan�.

O problem�  grav�, care marcheaz� în mo-
mentul de fa�� via�a întregii ��ri, �i care constituie 
reflectarea complexei situa�ii economice determi-
nat� de conversia economiei de Stat prin încetarea 
activit��ii din industriile sale care erau neproducti-
ve �i ie�ite din uz, este migra�ia masiv� a români-
lor în alte regiuni ale Uniunii Europene în c�utarea 
unui loc de munc�.

În multe sate comunit��ile au v�zut cum în 
mod progresiv dispare genera�ia adult�, cum multe 
familii s-au dezmembrat, cum copiii sunt încredin-
�a�i b�trânilor sau altor rude. Problema are implica�ii 
directe �i profunde asupra ac�iunii pastorale a Bise-
ricii, atât în �ar� cât �i în str�in�tate. De fapt, în ��ri-
le de adop�ie, au ap�rut vaste comunit��i române�ti, 
pentru care a trebuit s� ne îngrijim s� trimitem preo�i 
din România în acord cu episcopii locului. 

În aceste zile am celebrat Dumnezeiasca Litur-
ghie la mormântul Sfântului Petru, �i l-am rugat pe 
Slujitorul lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea s� mij-
loceasc� la Domnul ca s� trimit� asupra României 
– „gr�dina Maicii Domnului” – �i asupra credincio-
�ilor no�tri bel�ug de haruri �i binecuvânt�ri.

Am întâlnit, de asemenea, în diferitele Dicaste-
re ale acestei Biserici Romane, care este centrul cato-
licit��ii, mul�i fra�i în credin�� implica�i s� ne ajute s� 
înaint�m pe drumul c�tre “Împ�r��ie”. Dorim s� ex-
prim�m, aici, recuno�tin�a noastr� fa�� de to�i.

Încheind aceste câteva cuvinte �i f�cându-m� 
mesagerul întregii Conferin�e Episcopale din Româ-
nia, v� rog s�-mi permite�i s� adresez Sanctit��ii Voas-
tre invita�ia, plin� de respect �i de stim�, de a face un 
pelerinaj pastoral în �ara noastr�, pentru a înt�ri m�r-
turia pe care credincio�ii greco-catolici �i romano-ca-
tolici o aduc în aceast� �ar�, �i pentru a întâlni întregul 
popor român �i a oferi Bisericilor îmbr��i�area p�cii, 
în caritate, din partea Bisericii pe care o conduce�i.

V� mul�umim, Sfinte P�rinte, pentru slujirea 
pe care o aduce�i Bisericii lui Cristos, �i pentru lu-
crarea neobosit� pe care o desf��ura�i în ap�rarea 
celor slabi �i pentru promovarea p�cii dintre oa-
meni �i na�iuni!
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O impresionant� personalitate, Petru Maior 
1760 - 14 februarie 1821 

Motto: ,,Ca �i � lologiei, el a dat istoriei aceea�i hain� supl� �tiind s� concentreze spiritul
�i tot ce era înnoitor, mobilizator în istoriogra� a 	colii Ardelene”.

George Iva�cu
„Tezele istorice �i lingvistice de baz� ale lui Pe-

tru Maior sunt ast�zi adev�ruri atât de curente �i de 
unanim acceptate, încât numele autorului nici nu se 
mai citeaz�, atât de adânc au p�truns ele în con�tiin-
�a noastr� cultural�. Acesta este cel mai mare omagiu 
pe care posteritatea îl aduce memoriei lui Petru Ma-
ior”, a� rm� lingvistul �i profesorul universitar clujean, 
membru corespondent al Academiei Române, D. Ma-
crea (1907-1988), cunoscut prin lucr�ri de specialitate 
de înalt� valoare, cum este „Dic�ionarul limbii române 
moderne”, ap�rut sub direc�ia sa, dar �i prin calit�
ile 
sale umane de excep�ie.

Eruditul profesor ne d� drept an al na�terii lui P. 
Maior anul 1760, �i pe acesta îl re�inem, g�sind la al�i 
autori o incertitudine, oscilând între 1756 - 1760.

Numele lui Petru Maior este strâns legat de 
ceilal�i reprezentan�i ai Scolii Ardelene, Samuil Micu 
Clain, Gh. �incai �i I. Budai-Deleanu, din veacul lu-
minilor, �i de toate genera�iile Scolii Ardelene care au 
urmat, c�ci � ecare genera�ie prelua f�clia �i o ducea 
mai departe. Ceea ce unul nu reu�ea s� fac�, continu-
au urma�ii, aceast� solidaritate s-a transmis peste vea-
curi. Ei to�i au fost exponen�ii aspira�iilor na�ionale �i 
sociale ale românilor din Transilvania �i,,factori activi 
pentru f�urirea culturii noastre moderne”. De aseme-
nea, ei to�i sunt � ii Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic�, creatoarea 	colii Ardelene.

Petru Maior este � ul protopopului greco-cato-
lic Gheorghe Maior din C�pu�ul de Câmpie, jude�ul 
Mure�, localitate în care s-a n�scut.

La C�pu�ul de Câmpie P. Maior a urmat �coala 
primar�, clasele gimnaziale la Colegiul Reformat din 
Tg. Mure�, iar liceul la Blaj(1771-1774). Continu� stu-
diile la Roma �i Viena, la Roma, teologia �i � lozo� a , 
la Colegiul,,De Propaganda Fide” (1774-1779), la Vie-
na, dreptul(1779-1780), la � nalul c�rora se înapoiaz� 
la Blaj(1780), unde este numit profesor de logic�, me-
ta� zic� �i dreptul natural. Dup� patru ani p�r�se�te Or-
dinul „Sf. Vasile” în care intrase �i, ca preot, prime�te 
Protopopiatul Reghinului �i al Gurghiului (1785-1809). 
Timp de 20 de ani, cât a fost protopop, s-a remarcat 
printr-o intens� activitate, �inea conferin�e pentru cul-
tura preo�ilor �i a poporului, sprijinea �i controla �co-
lile confesionale s�te�ti. În anul 1809 se stabile�te la 
Buda, unde va �  „cr�iesc revizor”, corector al c�r�ilor 
române�ti care se tip�reau în importanta tipogra� e de 
la Buda unde lucrase înainte Samuil Micu. Dup� m�r-
turisirea sa, a optat pentru acest serviciu ,,mai mult s� 
poat� sluji neamul”. La Buda a tr�it �i a lucrat pân� la 
sfâr�itul vie�ii, 14 februarie 1821.

Reprezentan�ii Scolii Ardelene au fost sprijini�i 
de Episcopia Român� Unit� cu Roma de Oradea. Epi-
scopul Igna�ie D�r�bant (1788-1805), care a sus�inut 
literatura �i cultura noastr� na�ional�, îi primea în casa 
�i la masa sa când poposeau la Oradea, în drum spre 
Buda, Viena �i Roma pentru studiu �i documentare. Sa-
muil Micu Clain, Gh. 	incai �i P. Maior obi�nuiau s� se 
roage în fa�a iconostasului din Catedrala ,,Sf. Nicolae”.
Aceast� imagine a lor s-a p�strat mult timp la Oradea.

Petru Maior a reu�it s�-�i publice în timpul vie�ii 
operele cele mai importante �i s� aib� o mare in� uen�� 
asupra contemporanilor �i a posterit��ii, ceea ce îl de-
termin� pe N. Iorga s� intituleze cel mai mare capitol 
din,,Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea”: 
,,Epoca lui Petru Maior”.

Petru Maior a scris lucr�ri teologice: „Didahii, 
adic� înv���turi pentru cre�terea � ilor, la îngrop�ciu-
nea pruncilor mor�i (Buda, 1809), Propovedanii la în-
grop�ciunea oamenilor mor�i (Buda, 1809), Predice, 
sau înv���turi la toate duminicile �i s�rb�torile anului 
(1810-1811) �i Procanon, oper� care prezint� �i explic� 
canoanele biserice�ti. Prin lucr�rile teologice a urm�rit 
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(urmare din pag. 9)

s� ridice con�tiin�a credincio�ilor, fapt pe care îl m�rtu-
rise�te: „Se cade pururea �i necurmat a se face popo-
rului înv���tur� pentru ferirea de p�cate �i sporirea în 
fapte bune �i a-l deprinde cu m�iestria de a se cunoa�te 
pe sine”. Petru Maior a fost �i un mare orator, predicile 
lui remarcându-se prin deosebite calit��i literare.

Ca istoric ne re�ine aten�ia în primul rând prin 
respectarea adev�rului: „Eu totu�i, pentru dragostea 
adev�rului cu care îmi este înv�p�iat� inima, mai bu-
curos am fost s� suf�r primejdia decât s� las sau a se 
în�ela cei viitori…” (D. Macrea, „Lingvi�ti �i � lologi 
români”, Ed. �tiin
i� c�, Bucure�ti, 1959, p.53).

Dintre lucr�rile istorice opera principal� a lui 
Maior este,, Istoria pentru începutul românilor în Da-
chia (Buda, 1812), cu deviza,, Anevoie este a nu gr�i 
adev�rul”, în care trateaz� originea �i continuitatea ele-
mentului roman în Dacia. Sunt �i dou� anexe: Diserta-
�iune pentru începutul limbei românesci �i Diserta�iune 
pentru literatura cea vechie a românilor. Opera are 25 
de capitole, ultimele patru trateaz� situa�ia românilor 
de peste Dun�re pân� la venirea turcilor. Autorul sus�i-
ne cu argumente de ordin istoric, � lozo� c �i psihologic 
originea pur roman� a poporului român. Pentru repre-
zentan�ii Scolii Ardelene câ�tigarea drepturilor români-
lor era posibil� prin dovezi istorice �i lingvistice. Ope-
ra se distinge printr-o prezentare critic� �i polemic� în 
problemele esen�iale ale istoriei noastre, ale originii 
�i continuit��ii, contestate de unii istorici str�ini, cum 
sunt istoricii austrieci:F. J. Sulzer, J.K.Eder, J. Ch. von 
Engel �i B. Kopitar.

O alt� lucrare istoric� este: ,,Istoria Besearecei 
Românilor, atât a cestor din coace, precum �i a celor 
din colo de Dun�re”, Buda, 1821. Lucrarea are dou� 
p�r�i: istoria cre�tinismului la români, în care, cu argu-
mente, dovede�te c� poporul român s-a n�scut cre�tin 
datorit� coloni�tilor romani adu�i în Dacia. Tot aici tra-
teaz� Unirea cu Roma, la 1700, �i urm�rile bene� ce ale 
revenirii la Biserica Romei. In partea a doua prezint� 
istoricul Episcopiilor din Transilvania.

În lingvistic�, P. Maior, considerat un lingvist 
modern, a a� rmat adev�ruri r�mase valabile pân� în zi-
lele noastre. Principalele lucr�ri în acest domeniu sunt: 
Dialog pentru începutul limbii române între nepot �i 
unchi, Ortographia romana sive latino- valachica una 
cum clavi qua penetralia originiationis vocum reseran-
tur, aceste dou� publicate în fa�a Dic�ionarului de la 
Buda (1825), �i cele dou� Diserta�ii amintite mai sus. 
Spre deosebire de Samuil Micu �i Gh. �incai care sus�i-
neau c� limba român� „continu� limba latin� clasic�”, 
P. Maior,,stabile�te c� limba român�, ca �i celelalte 
limbi romanice, este continuatoarea limbii latine popu-
lare”, precizare f�cut� printre primii lingvi�ti europeni. 
Re�inem �i compara�ia cu limba italian�, care, „prin ai 
s�i înv��a�i s-au ab�tut de la limba poporului roman 
cea veche”, de aici a� rma�ia:,,limba poporului roma-
nilor celor de demult vecuie�te pân� ast�zi în gura 

românilor no�tri„ 
	i concluzia: ,,A�a 
dar�, limba româ-
neasc� e mai cura-
t� limb� latineasc� 
a poporului roman 
celui vechi decât 
limba italineasc� 
(Op. cit., p.60). 
P. Maior contest� 
existen�a în limba 
noastr� a elemen-
telor de substrat 
�i a in� uen�elor 
nelatine, dar are o 
concep�ie modern� 
asupra neologis-
melor, prin care limba se îmbog��e�te, �i indic� drept 
surse limba latin� �i limbile romanice.

P. Maior a contribuit �i la elaborarea primului 
dic�ionar etimologic al limbii române, Dic�ionarul de 
la Buda (1825), la care au lucrat Samuil Micu, Canoni-
cul or�dean I. Corneli �i al�ii.

În ceea ce prive�te scrierea �i ortogra� a limbii 
române, a fost, ca to�i reprezentan�ii Scolii Ardelene, 
adeptul scrierii cu caractere latine. Lui îi dator�m în or-
togra� a noastr� semnele diacritice de sub � �i �, precum 
�i scrierea dup� modelul italian a lui : che, chi, ghe, ghi.

P. Maior, cu modestie, spunea adesea: ,,Eu nu-
mai cât am aruncat s�mân�a”..., considerându-se un 
întemeietor. Dar meritul s�u prin tot ce a creat este 
esen�ial: „a introdus în istoriogra� a �i lingvistica 
noastr� principiul critic ca baz� a cercet�rilor”. Prin 
�coala Ardelean�, deci inclusiv prin opera lui P. Maior, 
„istoria înceteaz� de a mai �  la noi simpl� povestire, ci 
analiz� critic� a faptelor �i a izvoarelor, iar în lingvis-
tic� se introduce metoda istoric� în explicarea form�rii 
�i a dezvolt�rii limbii noastre” (Op.cit., p.66).

Anul acesta se împlinesc 250 de ani de la na�te-
rea lui P. Maior �i 189 de stingerea sa din via��. Este un 
moment în care din nou ne plec�m cu recuno�tin�� în 
fa�a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, 
neostenit� Biseric� în a da ��rii valori nemuritoare, cre-
ate de preo�ii �i oamenii ei de cultur�, „cu sinceritatea 
�i c�ldura dat� de convingera adânc� despre dreptatea 
cauzei ce ap�r�’’. P. Maior a fost unul dintre preo�ii 
acestei Biserici, model „de smerit� slujire” a Bisericii 
�i a culturii poporului s�u.

Otilia B�LA�
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Prefer inconfortul �i nesiguran�a c�ut�rii 
decît confortul �i mole�eala g�sitului.

Unii, dintr-o eroare, în loc s�-�i caute ju-
m�tatea, caut� întregul.

Cînd un lucru nu merge, trebuie transfor-
mat în ideal.

Frumosul se schimb� odat� cu vîrsta. Urî-
tul r�mîne mereu acela�i.

Scrisul m� ajut� s�-mi h�r�uiesc imagina-
�ia pîn� la sînge.

Cred c�, pentru a suporta mai u�or lumea, 
ar trebui s� se dea o lege a urlatului la ore � xe.

În vecin�tatea mor�ii, totul devine mai viu, 
mai plin de via��.

Am ajuns în punctul în care nici sensul nu 
mai are nici un... sens.

E de tot plînsul cel care a ajuns s� aib� 
du�mani de proast� calitate.

Pentru a face fa�� acestei lumi, ar trebui 
inventate cursuri de tic�lo�ire rapid�.

Unii ar muri bucuro�i, dar cu via�a 
altora...

Pentru a demonstra c� nu sînt nimic, unii 
adun� dovezi toat� via�a.

Scrisul �i cititul te înva�� s� nu prea �tii 
face nimic. 

Multe c�r�i sînt doar certi� cate medicale 
ale nefericirii.

Omul nu se poate în�l�a decît pîn� la cerul 
de sub p�mînt.

Frumosul nu este doar ceea ce nu este urît.
Singura moral� a unora e aceea c� sînt mai 

pu�in imorali decît ar putea � .
Omul este singurul animal care nu trebuie 

s� demonstreze c� este om.
Ar trebui s� înv���m s� ne cerem dreptul 

fundamental la non-sensul nostru. Dac� tot nu sîn-
tem nimic, m�car s� pro� t�m la maximum de asta.

Via�a e doar un prilej de a tot plonja ilicit 
în copil�rie.

Mul�i nu prea �tiu s� îmb�trîneasc�. Doar 
se degradeaz�.

Scrisul se a� � printre pu�inele boli care pot 
aduce o oarecare faim�.

Gravita�ia este un fel de îmbr��i�are a lui 
Dumnezeu.

Realitatea este cel mai la îndemîn� co�mar. 
Cred c� mobiliz�m prea mult� �tiin��, prea 

mult� � loso� e pentru a descrie un fenomen care 
nu exist�: timpul. 

În via�� totul se pl�te�te: binele - cu 
r�ul; r�ul - cu mai r�ul.  (va urma)

Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Ioan Alexandru:

Imnele iubirii
Editura Galaxia Gutenberg ofer� celor care în-

dr�gesc poeziile lui Ioan Alexandru un volum intitu-
lat „Imnele iubirii”, o antologie realizat� de Ion Bu-
za�i, cel care semneaz� prefa�a, �i introduce postfa�a, 
un studiu inedit despre poezia lui Ioan Alexandru, 
semnat în 1975, la Blaj, de pr. Ioan Miclea. Acesta a 
murit în 1982, dar în arhivele familiei a r�mas acest 
studiu intitulat „Ioan Alexandru – Imnele bucuriei. 
Poetul luminii �i lumina poeziei”.

Pr. Miclea îl descrie pe poetul transilv�nean ca 
� ind “de o complexitate, de o structur�, profunzime, 
rezonan��, virtualitate nemaiîntâlnit�. [...] El este 
poetul Bucuriei c�reia îi închin� bucuria unui su� et 
care i-a intuit Izvorul; este poetul bucuriei, pentru 
c� este poetul Luminii line neapuse. [...] Acestei lu-
mini (Cristos) i-a închinat poetul cele mai înaripate 
versuri, care ating uneori perfec�iunea.” 	i continu�: 
„Noi avem impresia, chiar convingerea, c� Imnele 
bucuriei �â�nesc tocmai din acele profunzimi unde 
meta� zica, teologia, mistica cre�tin� �i modul tipic 
de existen�� al românului transilv�nean sunt înve�-
mântate în hlamida aurit� �i înstelat� a unei crea�ii 
poetice de mare avengur�.”

Volumul celui despre care Edgar Papu scria 
c� „este, poate, cel mai mare poet imnic din întrea-
ga istorie a literaturi noastre”, �i c� fiecare vers al 
s�u „cuprinde o semnifica�ie în form� parabolic�, 
mereu dirijat� ascendent, pân� la suprema asuma-
re a Logosului”, include aproape 40 de poezii. Ci-
t�m câteva titluri: Lumin� lin�, Trisagion, Poetul 
�i candela, Imnul testament, Ioan Inochentie Micu, 
Mama Roma, Blajul…

www.catholica.ro
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Lumini de fulger
Consider�m c� aceste cuvinte rostite de Sfântul P�-

rinte Papa Ioan Paul al II-lea la 26 iunie 2001 în Ucraina la 
Livin: „Tineri ucraineni, Cristos V� cere s� merge
i contra 
curentului – v� cere s� � �i ap�r�torii legii lui - aceast� lege 
veche �i totu�i mereu valabil� este perfect împlinit� în 
Evanghelie - iubirea este aceasta care anim� via�a noastr� 
�i respectarea celor 10 porunci conduce spre iubirea cea 
adev�rat�, liber� �i profund�”, trebuie cunoscute, apro-
fundate, re� ectate, analizate �i trecute prin inima � ec�rui 
cre�tin �i nu numai, � indc� ele constituie un model pe care 
lumea îl caut� în vuietul vremurilor noastre, când valorile 
morale încep s� se pr�bu�easc� �i s� degenereze cu � ecare 
zi. Un exemplu gr�itor l-am avut dup� o vizit� de rutin�, 
pe care am f�cut-o unei prietene, bun� cre�tin�, care s-a 
rugat zeci de ani în catacombele Blajului �i pe care am 
g�sit-o r�v��it� de întreb�ri, stând în curtea ei pe morma-
nul unor crengi de brad proasp�t t�iate, din care mereu 
c�deau câte o pic�tur� de lacrim�, cum spunea Brâncu�i, 
�i ea plângea �i crengile de brad plângeau.

Printre sughi�uri a încercat s�-mi spun� povestea 
dureroas� pentru ea, neînsemnat� pentru al�ii, dar cu un 
miez de valoare moral� �i etic�. Uite ce a mai r�mas din 
brazii mei falnici, unde p�s�rile cântau, unde verdele lor 
ve�nic a adus trec�torilor �i mie un izvor de s�n�tate �i 
pe care tat�l meu i-a crescut cu mult� afec�iune, în amin-
tirea locurilor unde s-a, n�scut �i care au d�inuit timp 
de 40 de ani. 	i de ce au fost ciopâr�i�i? Pentru un moft, 
dac� ar mai tr�i Caragiale ar creiona cu talentul lui, pro-
� lul omului de azi, orgolios �i f�r� moral� cre�tin�. Vezi 
tu, brazii mei �i-au întins ramurile peste limitele propri-
et��ii mele legale de 60 de centimetri, nu �tiau c� umbra 
lor d�uneaz� vecinului meu, proasp�t proprietar al unei 
case na�ionalizate cu p�mântul aferent, probabil �i cu ce-
rul de deasupra casei, iar în noua postur� de director la 
o întreprindere a ordonat „amploia�ilor” s� taie crengile 
brazilor ce-i umbreau curtea. 

Ce s� mai zic? Acum, în timpul de ast�zi totul este 
tulbure, valorile morale sunt aruncate peste bord. M�rul 
este putred din miez �i sucurile lui otr�vite curg lent, con-
taminând pe cei din jur, mai ales pe cei tineri, care con-
stat� c� pilonii principiilor morale ce au sus�inut societa-
tea noastr� se clatin�, se pr�bu�esc. Oamenii corec�i, cu 
verticalitate, sunt din ce în ce mai pu�ini �i cad unul dup� 
altul, doborâ�i de mizeria vie�ii spirituale �i morale, � ind 
marginaliza�i; în schimb troneaz� r�ul cu tot cortegiul de 
manifest�ri. Tineretul începe s� � e fascinat de spectaco-
lul acestei lumi, unde adev�rul devine, dup� împrejur�ri, 
neadev�r, istoria este falsi� cat�, unde domne�te puterea 
banului, iar r�ul o duce din ce în ce mai bine. De altfel, 
la Oxford, în Anglia, s-a �inut o conferin�� cu tema „Per-
spectives on Evil and Human Wichedness” („Perspectiva 
asupra r�ului �i r�ut��ii omene�ti”) unde au participat psi-
hologi, preo�i, juri�ti, scriitori, oameni politici etc.

Exemplul binelui s-a dizolvat în marea r�ut��ii, a 
orgoliului personal al distrugerii semenului s�u. O ade-
v�rat� c�dere a valorilor morale, etnice, sociale, care se 
realizeaz� ast�zi pe mai multe c�i, ce tind s� con� gureze o 
nou� � lozo� e existen�ial�, iar pro� lul omului moral s� de-
vin� anacronic. O întreag� opozi�ie între „cetatea dreapt�” 
�i „cetatea f�r� moral�”.

Ast�zi e de ajuns s�-�i arunci ochii pe orice ziar, s� 
viziona�i programele TV ca s� consta�i c� nu trece nici o 
zi f�r� corup�ie la cel mai înalt grad, jafuri, violuri, dro-
guri, terorism etc. 	i te întrebi, pe bun� dreptate, care este 
semni� ca�ia acestor pierderi morale, cre�tine �i sociale? 
Ce tendin�e omene�ti î�i marcheaz� victoria? Întreb�rile 
acestea ne arat� necesitatea de a descoperii zona lor afec-
tiv�, existen�ial�, pe care o reprezint� baza lor psihologic�.

Implicit, aceste principii nes�n�toase n�v�lesc asu-
pra Bisericii, �colii, familiei, � indc� omul, vrând nevrând, 
trebuie s� tr�iasc� într-o societate uman�. Vom avea o în-
treag� pleiad� de oameni vicio�i, egoi�ti, orgolio�i, dac� 
nu se realizeaz� o bun� cooperare între to�i factorii edu-
cativi, în vederea salv�rii valorilor morale care au stat la 
baza tuturor societ��ilor umane. „Privi�i lumea întreag�, 
spunea Plutarh, ve�i g�si oameni f�r� �tiin��, f�r� cârmu-
itori, f�r� locuin�e stabile, care nu �tiu s� întrebuin�eze 
modelele �i n-au idee despre art�, dar nu ve�i g�sii nici 
o societate omeneasc� f�r� principii morale”. Toate po-
poarele vechi �i noi, culte sau barbare, au avut o norm� 
de conduit� social�, moral� prin care au supravie�uit �i au 
c�utat s� a� e supranaturalul, pe Dumnezeu. Iar a� rma�iile 
lui Zimerman, din cartea sa „Omul, fenomenele tainice 
ale naturii”, sunt relevante: religia �i moralitatea au fost �i 
sunt propriet��ile esen�iale ale naturii omene�ti prin care 
se deosebe�te de animal. Omul, un vierme ce se transfor-
m� în lumin�, când iube�te, spune Lucian Blaga.

Societ��ii noastre îi este imperios necesar a avea un 
cet��ean con�tient �i moral, cu o percepere clar� a destinu-
lui s�u cre�tin. Pentru acest lucru sunt edi� catoare cuvintele 
Sfântul P�rinte,  adresate tinerilor ucraineni, care se potri-
vesc �i nou�, „dragi tineri, �ara noastr� trece printr-un proces 
di� cil �i complex de tranzi�ie, de la un regim totalitar care 
a oprimat atâ
ia ani, spre o societate pân� la urm� liber� �i 
democratic�. Libertatea are nevoie de con�tiin�e puternice, 
responsabile �i mature. Libertatea este exigent� �i, într-un 
anumit sens, mai costisitoare ca robia. Alege�i calea îngust� 
pe care Domnul v-o arat� prin poruncile sale”.

Aceste cuvinte, lumini de fulger, prin care ne d�m 
seama c�, Sfântul P�rinte a fost o c�l�uz� ideal� a celor 
care vreau s� aprind� lumin� în acest haos al r�sturn�rilor 
de ast�zi, f�clia adev�rului mântuitor. E clar pentru toat� 
lumea c� Sfântul P�rinte p�trundea într-o clip� cele mai 
mari taine �i vedea cu claritatea harului, ceea ce al�ii nici 
nu pot întrez�ri – deci to�i cre�tinii �i, în special, tinerii din 
România s� p��easc� pe „calea îngust� pe care Domnul 
v-o arat�, prin cele zece porunci”.

Elena MOLDOVAN
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Preo�i �i laici, coresponsabili în misiunea Bisericii
În perioada 1-4 februarie 2010, la M�n�stirea 

Carmelitan� din Snagov s-a desf��urat Seminarul cu 
tema „Preo
i �i laici, coresponsabili în misiunea Bise-
ricii”, sub mottoul: „Ca ni�te pietre vii, sunte�i zidi�i 
ca într-o cas� spiritual� pentru o preo�ie sfânt� ca s� 
aduce�i jertfe spirituale pl�cute lui Dumnezeu prin Isus 
Cristos” (1Pt 2,5), organizat de Federa�ia Ac�iunea 
Catolic� din România (ACRO). Acest Seminar a fost 
adresat asisten�ilor spirituali �i responsabililor Ac�iunii 
Catolice din diecezele �i eparhiile unde aceasta este 
prezent�, � ind o ocazie de aprofundare a temei cores-
ponsabilit��ii preo�ilor �i laicilor în misiunea Bisericii.

Programul Seminarului a debutat luni, 1 februa-
rie 2010, cu Sf. Liturghie de deschidere, urmat� de o 
sear� informal� în cadrul c�reia participan�ii au avut 
ocazia s� se cunoasc� �i s� schimbe ideii referitoare la 
tema Seminarului. Prima relatare cu tema „Colaborarea 
p�stori – laici, o bog��ie pentru voca�ia sacerdotal�”, a 
fost sus�inut� de Pr. Ugo Ughi, vice-asistent ecleziastic 
general al Ac�iunii Catolice Italiene, Director spiritual 
al Seminarului Ponti� cal Lombard din Roma. Au urmat 
apoi ateliere de lucru în cadrul c�rora participan�ii la Se-
minar au încercat s� r�spund� la întreb�rile lansate de 
Pr. Ugo: „Colaborarea preot – laic, realitate sau utopie?, 
Pân� unde poate s� mearg� ini�iativa laicilor?, Coopera-
re? Colaborare? Coresponsabilitate?”

Programul a continuat cu un moment de m�rtu-
rii sub titlul „Ac�iunea Catolic� în via�a unui preot”, în 
cadrul c�ruia Pr. Cornel Cadar, în anii anteriori Asistent 
Spiritual al Ac�iunii Catolice din Dieceza de Ia�i, �i Pr. 
Iuliu Muntean, Asistent Spiritual al ASTRU Oradea, au 
împ�rt��it participan�ilor la Seminar care a fost drumul 
lor al�turi de Ac�iunea Catolic� �i care au fost roadele 
pe care aceasta le-a adus în via�a lor sacerdotal�. A ur-
mat prezentarea a dou� ac�iuni catolice, Ac�iunea Cato-
lic� „Sf. Iosif” din Dieceza de Ia�i �i ASTRU Cluj din 
Eparhia de Cluj-Gherla, tocmai pentru a sublinia faptul 
c�, chiar dac� de rituri diferite, în realit��i diferite, cu 
denumiri diverse, Ac�iunea Catolic� se de� ne�te într-un 
singur mod, ca � ind ac�iunea laicilor care se implic� în 
mod liber, în form� comunitar� �i în direct� colaborare 
cu ierarhia Bisericii pentru realizarea scopului general 
al apostolatului Bisericii Catolice. Ziua s-a încheiat cu 
un moment de fraternitate „sACerdos Bingo”, în cadrul 
c�ruia atât preo�ii, cât �i laicii prezen�i la Seminar au 
demonstrat cât de bine cunosc Ac�iunea Catolic�.

Programul zilei de 3 februarie 2010 s-a deschis 
cu prezentarea Ac�iunii Catolice din România, realiza-
t� de Oana Tuduce, pre�edinta acesteia, în cadrul c�-
reia s-au subliniat cele patru dimensiuni ale form�rii 
pe care Ac�iunea Catolic� din România le-a propus �i 
realizat în cadrul activit��ilor desf��urate în 2009 �i 
anume: identitate, responsabilitate, unitate �i misiune. 
A urmat apoi masa rotund� cu tema „Voca�ia laicilor în 

Biseric� �i societate”, moderat� de Pr. Felix Roca, asis-
tent general al Ac�iunii Catolice din România, la care 
au participat PSS Petru Gherghel, Episcop de Ia�i �i 
PSS Cornel Damian, Episcop auxiliar de Bucure�ti. În 
cadrul acestui moment, Episcopii prezen�i au subliniat 
care sunt a�tept�rile pe care le au de la laici, care sunt 
realiz�rile laicilor dup� anul 1989, ce înseamn� pentru 
Preas� n�iile lor termenul de co-responsabilitate �i care 
sunt motiva�iile pentru a în� in�a Ac�iunea Catolic� în-
tr-o parohie.

IPSS Ioan Robu, arhiepiscop de Bucure�ti, a sa-
lutat participan�ii la Seminar �i a participat al�turi de 
ace�tia la relatarea „Preo�i �i laici, împreun� pentru a 
educa”, sus�inut� de Pr. Antonio Mastantuono, Asistent 
na�ional al Mi�c�rii pentru Implicare Educativa a Ac-
�iunii Catolice Italiene, profesor de teologie pastoral� 
la Universitatea Ponti� cal� din Lateran. Pr. Antonio a 
subliniat faptul c� în societatea contemporan� în care 
familia �i �coala î�i pierd sensul educativ doar Biserica 
este cea care mai poate s� mai ofere noilor genera�ii o 
educa�ie s�n�toas�, bazat� pe Cuvântul lui Dumnezeu. 
A urmat apoi o dezbatere în plen la care au participat 
episcopii prezen�i, iar apoi atelierele de lucru în cadrul 
c�rora participan�ii la Seminar au aprofundat subiec-
tul educa�iei, încercând s� a� e care este rolul Ac�iunii 
Catolice într-o comunitate care educ� �i care este rolul 
proiectului formativ al Ac�iunii Catolice în procesul 
educa�iei. Seara s-a încheiat într-o atmosfer� familial�, 
cu prezentarea unui program tradi�ional românesc din 
diferite regiuni ale ��rii.

Ultima zi a Seminarului s-a deschis cu prezenta-
rea �i dezbaterea textului „Preo�i �i laici, coresponsabili 
în misiunea Bisericii”, preg�tit de Excelen�a Sa Mons. 
Agostino Superbo, arhiepiscop de Potenza, vicepre�e-
dinte al Conferin�ei Episcopale Italiene, în anii anteri-
ori asistent general al Ac�iunii Catolice Italiene �i asis-
tent ecleziastic al Forumului Interna�ional al Ac�iunii 
Catolice, care din motive independente de voin�a sa nu 
a putut �  prezent. Au urmat concluziile întâlnirii în care 
s-a subliniat importan�a con�tientiz�rii �i tr�irii co-res-
ponsabilit��ii preo�ilor �i a laicilor în Ac�iunea Catolic� 
�i în Biseric�. Seminarul s-a încheiat cu Sf. Liturghie, 
în cadrul c�reia participan�ii au primit un simbol ca 
semn al drumului de apostolat pe care atât preo�ii, cât �i 
laicii îl parcurg pentru îndeplinirea misiunii Bisericii.

În contextul Anului S� ntei Preo�ii, acest semi-
nar a fost o provocare pentru a re� ecta la raportuldin-
tre preo�i �i laici, pornind de la documentele Bisericii 
�i ajungând la practica pastoral�. De asemenea, întâl-
nirea a consolidat munca asisten�ilor spirituali ai Ac-
�iunii Catolice, care � ind convin�i de voca�ia laical�, 
î�i îmbog��esc tr�irea preo�easc�.

www.catholica.ro
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F�r� Tine, Doamne, bucuria noastr� e �tirbit�, durerea este 
ampli� cat�, fericirea este spulberat�.

F�r� Tine, Doamne, soarele nu mai str�luce�te, câmpul de-
vine arid, apa nu mai r�core�te.

F�r� Tine, Doamne, natura e mohorât�, ochii descoper� o 
lume str�in�, munca nu-�i mai a� � împlinirea.

F�r� Tine, Doamne, inspir�m team�, cuvintele r�sun� în 
gol, t�cerea devine ap�s�toare.

F�r� Tine, Doamne, surâsul nu se mai recunoa�te, credin�a 
e marginalizat�, rug�ciunea devine o necunoscut�.

F�r� Tine, Doamne, ne cople�e�te singur�tatea, r�ul î�i asu-
m� victoria, binele se retrage ru�inat.

F�r� Tine, Doamne, suspiciunea se simte confortabil, clevetirea 
are frâu liber, încrederea este îngr�dit�.

F�r� Tine, Doamne, pacea dispare, în noi e pustiu, furtuna 
face ravagii în vie�ile noastre.

F�r� Tine, Doamne, minciuna î�i a� � crezare, ura n�v�le�te în for��, dezbin�rile se accentueaz�.
F�r� Tine, Doamne, în�elepciunea nu este sus�inut�, fapta bun� e r�st�lm�cit�, scopul �i mijloacele nu se 

justi� c�.
F�r� Tine, Doamne, dispare lumina, nu se mai observ� drumul cel bun, r�t�cirea devine sigur�.
F�r� Tine, Doamne, ne p�r�sesc puterile, r�bdarea nu-�i mai în�elege sensul, orgoliul atins r�bufne�te.
F�r� Tine, Doamne, nu mai percepem frumuse�ea vie�ii, prietenia e în�bu�it�, iubirea devine stingher�.
F�r� Tine, Doamne, su� etul este neglijat, inima se zbate neputincioas�, nev�zute r�ni sângereaz� �i dor.
F�r� Tine, Doamne, nemul�umirea omoar� timpul de har, iar noi nu avem în cine  n�d�jdui.
F�r� Tine, Doamne, ziua de mâine î�i pierde speran�a �i ne încovoiem sub povara unei grele cruci.
Avem nevoie de Tine, Isuse, care ai luat asupra Ta toate r�ut��ile, p�catele �i crucile noastre.
Avem nevoie de chemarea Ta �i s� alerg�m la Tine f�r� �ov�ire.
Avem nevoie de Tine, s�-�i împ�rt��im bucuria �i s� ne sus�ii în suferin��.
Avem nevoie de Tine s� inspir�m iubire �i s� sim�im confortul �i caldura inimii.
Avem nevoie s� ne hrane�ti su� etul �i s�-i percepem lumina scânteii divine.
Avem nevoie s� ne alimentezi cu putere, cu claritatea judeca�ii, cu �tiin��, cu toleran�� �i iertare, cu cre-

din��, pace �i lini�te.
R�mâi cu noi, iubite Domn, avem nevoie de Tine ca de aer, pentru a tr�i în aceast� via�� �i mai ales pentru 

via�a viitoare...
Avem nevoie de Tine, Doamne!

Avem nevoie de Tine, Doamne

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2010
MARTIE

Inten�ia general�: Pentru ca economia mondial� s� � e gestionat� dup� criterii de dreptate �i de echitate, �inând cont 
de cerin�ele reale ale popoarelor, mai ales ale celor mai s�race. 
Bisericile din Africa 

Inten�ia misionar�: Pentru ca Bisericile din Africa s� � e semn �i instrument de reconciliere �i de dreptate în � ecare 
regiune a acestui continent. 



15Februarie 2010

PSS Virgil Bercea în vizit� la Caritas Eparhial
Uniunea European� a dedicat anul 2010 comba-

terii s�r�ciei �i excluziunii sociale, promovând în acest 
sens o campanie de con�tientizare la nivel european.

În acest an, în paralel cu activitatea lor de zi cu 
zi, organiza�iile Caritas din Europa se mobilizeaz� pen-
tru a pro� ta de aceast� oportunitate valoroas� �i pentru 
a aminti inalienabila datorie moral� ca � ecare dintre 
noi s� � e responsabil pentru cel�lalt, mai ales pentru 
cel slab �i s�rac. Sfântul P�rinte Papa Benedict al XVI-
lea a acceptat invita�ia Cardinalului Vicar al Romei de 
a vizita duminic�, 14 februarie 2010, câteva lucr�ri ale 
Caritasului din Roma.

În semnul acestei comuniuni au fost invita�i to�i 
confra�ii în Episcopatul european s� întâlneasc� în mod 
ideal s�racii Europei, îngenunchind în fa�a lor �i astfel 
s� dea un exemplu nou�, tuturor. Având în vedere faptul 
c� episcopii catolici din România vor participa la vizita 
Ad limina Apostolorum, la Roma, în perioada 7-14 fe-
bruarie, s-a propus, pentru � ecare eparhie în parte, ca 
vizita episcopului locului s� se fac� la o dat� diferit� de 
14 februarie, dar în comuniune cu Sfântul P�rinte.

Astfel, în Eparhia de Oradea, Preas� n�ia Sa Vir-
gil Bercea a vizitat lucr�rile Caritas Eparhial Oradea, 
joi 4 februarie, 2010 dup� urm�torul program:

Vizit� la Casa Fren�iu, parcul Olosig;
Vizit� la terenul unde se va construi cantina soci-

al�, str. Theodor Aman;
Vizit� la Croitorie, str. Mihai Pavel nr. 4;
Vizit� la Centru de Îngrijire la Domiciliu, str. 

Mihai Pavel nr. 2;
Vizit� �i distribuire haine bene� ciari, sediu Cari-

tas, str. Mihai Pavel nr. 3;
Vizit� �i servirea mesei bene� ciarilor, sediu Ca-

ritas, str. Mihai Pavel nr. 3;
Întâlnire cu angaja�ii Caritas, sediu Caritas, str. 

Mihai Pavel nr. 3.
Pr. Olimpiu TODOREAN
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Comunicat
Caritas Eparhial Oradea a organizat în 31 ianuarie a.c., la îndemnul PSS Vir-

gil Bercea, în bisericile greco-catolice din Eparhia de Oradea, o colect� special� în 
semn de solidaritate cu oamenii afecta�i de cutremurul din Haiti, pentru a contribui la 
programele de ajutorare �i reabilitare derulate prin re�eaua Caritas. La aceast� colect� 
special� s-a adunat suma de 39.708 lei.

Domnul s� v� r�spl�teasc� pentru binele f�cut.
Pr. Olimpiu TODOREAN

M�n�stirea Franciscan� Maica Domnului, 4.305,1 lei
Parohia Borod, 120 lei
Parohia Ghenetea, 235 lei
Parohia Por�, 400 lei
Parohia „Sf. Treime” Nuf�rul, 510 lei
Parohia 	umal 1.500 lei
Seminarul Greco - Catolic Oradea, 250 lei
Parohia „Duminica Tuturor S� n
ilor” Oradea, 800 lei
Parohia Curtui�eni, 200 lei
Parohia Beiu�, 1.000 lei
Parohia „Sf. Nicolae” Oradea I, 4.385 lei
Parohia „Sf. Familie” Zal�u, 2.350 lei
Parohia Boc�a, 100 lei
Parohia Chilioara, 103 lei
Parohia Sanlazar, 300 lei
Parohia Crestur, 150 lei
Parohia „Sf. Gheorghe” Oradea, 392 lei
Parohia Ale�d, 300 lei
Parohia Ghe�, 1.006 lei
Parohia Galo�petreu, 220 lei 
Parohia „Sf. Dumitru” Oradea, 210 lei
Parohia Sâmb�ta, 556 lei
Parohia „Sf. Anton” Oradea, 820 lei
Parohia S�uca, 200 lei
Parohia C�ua�, 100 lei
Parohia Prisaca, 100 lei
Parohia V�lani, 182  lei
Parohia Petrani, 100 lei
Parohia Pocola, 215 lei
Parohia Dr�goteni, 75 lei
Parohia Delani, 118 lei
Parohia Ioani�, 150 lei
Parohia 	uncuiu�, 450 lei
Parohia Gr�dinari, 100 lei
Parohia Haieu, 350 lei
Parohia S�rsig, 222 lei
Parohia N�dar, 19 lei
Parohia Izvoarele, 150 lei
Parohia Marghita, 715 lei
Parohia Gruilung, 194 lei
Parohia Calea Mare, 177 lei
Parohia „În�l�area Domnului”  Oradea, 350 lei
Parohia B�ile Felix, 100 lei
Parohia Valc�u de Jos, 550 lei
Parohia Valea lui Mihai, 350 lei
Parohia Horoatu Crasnei, 100 lei
Parohia „Sf. Andrei” Carei, 1.050 lei

Parohia Ciocaia, 550 lei
Parohia Pi�col�, 200 lei
Parohia Sântandrei, 655 lei
Parohia B�i�a, 73 lei
Parohia Bor�, 95 lei
Parohia Cam�r, 150 lei
Parohia „Sf. Apostoli Petru �i Pavel” Zal�u, 671 lei
Parohia Câmpia, 325 lei
Parohia S�l�jeni, 95 lei
Parohia Bobota, 165 lei
Parohia Supuru de Jos, 50 lei
Parohia Racova, 100 lei
Parohia Bab�a, 150 lei
Parohia Giri�u de Cri�, 75 lei
Parohia Holod, 12 lei
Parohia Spitalul de Urgen�� Zal�u, 126 lei
Parohia Iaz, 200 lei
Parohia Plopi�, 1.300 lei
Parohia B�d�cin, 500 lei
Parohia Huseni, 250 lei
Parohia Marin, 410 lei
Parohia Cehei Pusta, 100 lei
Parohia Cosniciu de Jos, 80 lei
Parohia Peceiu, 60 lei
Parohia Ban, 90 lei
Parohia Cosniciu de Sus, 230 lei
Parohia 	imleu Silvaniei, 2.555 lei
Parohia Moftinu Mic, 50 lei
Parohia Ghenci, 300 lei
Parohia Dom�ne�ti, 269 lei
Parohia Halm��d, 280 lei
Parohia Drighiu, 430 lei
Parohia Sâg, 410 lei
Parohia Silva�, 100 lei
Parohia T��nad, 300 lei
Parohia 	tei, 300 lei

Au mai donat:
Asocia�ia „Ave Miriam”, 50 lei
Colegiul Na�ional „Simion B�rnu�iu” 	imleu Silvaniei 
1.023,5 lei
EGV MEDICAL SRL, 1.500 lei
Dr�ghici Constantin, 100 lei
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Adunarea Eparhial�
Mar�i, 16.02.a.c. a avut loc Adunarea Eparhial� 

a Eparhiei de Oradea,  în Aula Magna a Seminarului 
Teologic „S� n�ii Trei Ierarhi” din Oradea.

În deschiderea adun�rii, PSS Virgil Bercea a sa-
lutat prezen�a protopopilor, preo�ilor, c�lug�rilor, c�lu-
g�ri�elor, a responsabililor cu diferite activit��i în ca-
drul Episcopiei precum �i a laicilor prezen�i la întâlnire.

A continuat cu o prezentare pe scurt a Mesajului  
Sfântului P�rinte Papa Benedict al XV-lea, pentru Pos-
tul Mare, prezentând apoi mai detaliat vizita Ad limina 
Apostolorum ce s-a �inut la Roma în perioada 7-14 fe-
bruarie 2010.

P�rintele vicar Florian Gui a prezentat darea de 
seam� pe anul 2009. A continuat cu un necrologiu 2009, 
amintind c�, în Eparhia de Oradea, au plecat la Domnul pr. 
Bodea Gheorghe, pr. Buza�iu Coriolan �i pr. Tegze� Paul.

A amintit c�, în 2009, misionarii catolici uci�i în 
iar în lume au fost în num�r de 37, un num�r aproape 
dublu fa�� de 2008 �i un record în ultimii 10 ani: 30 pre-
o�i, 2 seminari�ti, 3 voluntari au murit în mod violent 
din care 23 în America Latin� �i de Nord, 11 în Africa, 
2 în Asia �i 1 în Europa.

Amintind c� „sângele martirilor este s�mân�� 
de multe haruri”, a prezentat cei 12 preo�i hirotoni�i în 
2009: Pr. Bocor Radu; Pr. Cioba Anton; Pr. Rus Anton; 
Pr. Bandici Emil; Pr. Mâr�u Remus; Pr. Laslo Cristi-
an; Pr. Chiriloaie Marius; Pr. Fi� Alexandru; Pr. T�taru 
Ioan; Pr. Dobocan Ionu�; Pr. Suciu Dumitru; Pr. Rus 
Petru (OSBM).

Despre formarea continu� a vorbit p�rintel vicar 
anun�ând �i:

Exerci�ii spirituale pentru preo�i:
- Holod:  - Seria I: 5-9 iulie, 
  - Seria II: 12-16 iulie;
Cursuri de var�: - Cluj (5 - 16 iulie);
Reculegeri spirituale lunare cu preo�ii, 17-20 

mai, Oradea;
Misiuni populare cu credincio�ii în Postul Mare.
Despre formarea ini�ial� au vorbit: Pr. Rector 

Cristian Sab�u despre seminarul mare, d-nul Popescu 
despre Înv���mântul Universitar �i d-nul Dir. Andrei 
Cristea despre Lic. Greco-Catolic.

În continuare a luat cuvântul d-na Stela Iambor, 
care a prezentat îndatori ale personalului �i instruc�iuni 
cu privire la modi� c�ri aduse în legisla�ie, iar p�rintele 
Cristian Laslo a cerut colaborarea preo�ilor pentru actu-
alizarea bazei de date a Epsicopiei de Oradea.

Pr. Paul Popa �i d-na Ramona Drago� au prezen-
tat activit��ile pe 2009 precum �i propunerile pentru 
2010 ale Biroului Pastoral pentru Laici iar sr. Kascia 
a prezentat situa�ia oratorilor din Oradea. D-na Otilia 
B�la� a prezentat activitatea Reuniunii Mariane, situ-
a�ia în eparhie a num�rului de membri înscri�i, remar-
cându-se, cu bucurie, c� num�rul mariani�tilor a cres-

cut semni� cativ fa�� de anul 2008, aminitind �i despre 
exerci�ile spirituale de la Holod, precum �i pelerinajul 
la Loreto în perioada 26 aprilie-2 mai 2010.

Pr. Olimpiu Todorean, pre�edintele Caritas Epar-
hial Oradea a prezentat un � lmule� cu activitatea asco-
ia�iei în 2009.

P�rintele vicar a reamintit colectele anuale: Co-
lecta pentru Pres�, „Duminica presei”, a 3-a din Pos-
tul Mare, 7 martie 2010; Colecta pentru �ara Sfânt�, 
Duminica Floriilor, 28 martie; Obolul Sfântului Petru 
29 iunie 2010; Colecta pentru misionari, 3 octombrie 
2010; Colecta pentru Caritas, Duminca Samarineanul 
milostiv, 14 noiembrie 2010.

Evenimente importante din anul pastoral 
2009-2010:

- Vizita Pr. Protopopi din Eparhia de Presov, Slo-
vacia, 15-17 Martie 2010;

- Calea Crucii, miercuri 31 martie Oradea;
- Pelerinaj la Loreto, organizat de Reuniunea 

Marian�, 26 aprilie – 2 mai
- Pelerinaj Na�ional la Sighetu Marma�iei, 8 mai;
- Întâlnirea lunar� a preo�ilor, 17-20 mai, Oradea;
- Întâlnirea Eparhial� a tinerilor, 21-22 mai 2010, 

M�n�stirea Franciscan�, Oradea;
- Întâlnirea Eparhial� a copiilor, 5 iunie, „Don 

Orione”, Oradea;
- Încheierea Anului Sacerdotal, 19 iunie 2010;
- Universitatea de vara pentru tineri 19-21 iulie;
- Întâlnire interna�ional� SIESC (Federa�ia Euro-

pean� a Profesorilor Cre�tini) 25-31 iulie;
- Pelerinaj, pe jos la Sighet, 22 august – 1 sep-

tembrie.
Întâlnirea s-a încheiat cu o rug�ciune �i cu binecu-

vântarea PSS Virgil Bercea acordat� celor prezen�i dar �i 
celor de acas� pe care ace�tia i-au purtat în su� ete.

Biserici nou s� n�ite
2009

Nojorid,
�tei,
Chilioara.

Biserici renovate
2009

Sarc�u,
Izvoarele,
Suplacu de Barc�u.
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La ini
iativa Caritas Satu Mare, � liala T��nad, 
Ziua Interna
ional� a Bolnavului a fost marcat� la 
T��nad de o activitate în parteneriat între Caritas �i pa-
rohiile t��n�dene. Este binecunoscut faptul c�, de câ�i-
va ani, în or��elul s�tm�rean se desf��oar� numeroase 
activit��i în spirit ecumenic, prin colaborarea fructuoa-
s� dintre Parohia Romano-Catolic�, Greco-Catolic�, 
Ortodox� �i Reformat�.

 În acest spirit multiconfesional, la sfâr�itul 
S� ntei Liturghii din seara de Ajun a Na�terii Domnu-
lui, credincio�ii greco-catolici au primit vizita preotu-
lui reformat Pakular Istvan care, înso�it de doi tineri 
cerceta�i au adus bisericii cel mai frumos dar, � ac�ra 
aprins� în Biserica Na�terii Domnului din Betleem. De 
asemenea, corul «Aripi de înger» al Bisericii Greco-
Catolice T��nad a r�spuns invita�iei Parohiei Ortodo-
xe T��nad, aducând, odat� cu colindele �i mesajul de 
fr�
ietate între credincio�i, cu ocazia unui frumos con-
cert de colinde, �i cântece de Cr�ciun.

 Ca în � ecare an, S�pt�mâna de Rug�ciune pen-
tru Unitatea Cre�tinilor s-a bucurat de întâlnirea �i ru-
g�ciunea comun� a credincio�ilor t��n�deni.

 Ziua de joi, 11 februarie, i-a adus împreun�, 
la cap�tâiul bolnavilor interna
i în Spitalul Or��enesc 
T��nad pe preo
ii Pek 	andor, înso�it de seminari�tii 
Balazs Laszlo �i Toth Attila, din partea Parohiei  Ro-
mano-Catolice, pe Pr. Protopop greco-catolic Alin Bol-
du�, pe Pr. Gheorghe Andreica din Parohia Ortodoxa 
T��nad �i pe Pr. Pakular Istvan de la Parohia Reformat� 
T��nad. Ace�tia s-au rugat împreun�, parcurgând toate 
saloanele spitalului, împ�r�ind binecuvântarea cereasc� 
�i transmi
ând totodat� mesajul lor de comuniune spiri-
tual� în sprijinul celor bolnavi.

 Reprezentan
ii inimo�i ai Caritas au d�ruit tu-
turor celor vizita
i produse destinate igienei corporale 
�i fructe, de care s-au bucurat deopotriv� tineri, b�trâni 
�i copii. Nici proaspetele m�mici nu au fost ocolite, 
ele primind un pachet generos cu scutece de unic� 
folosin
�.

 Preo
ii au fost invita
i �i înso�i�i de dr. Moni-
ca Seik, dr. Tunde Nagy �i dr. Anton Ghi�iu, care �i-au 
completat eforturile profesionale de rug�ciune al�turi 
de preo
i �i de reprezentan
ii Caritas.

 Cadrele medicale �i sanitare au tr�it un mo-
ment aparte, când într-un moment special dedicat lor, 
preo
ii participan
i au cerut în rug�ciunea lor grija ce-
reasc� de la Doctorul Su� etelor pentru ei, doctorii tru-
purilor noastre.

 Ziua s-a încheiat printr-o întâlnire cu ocazia 
c�reia medicii t��n�deni au împ�rt��it invita
ilor o 
parte din grijile �i nelini�tile lor, dar �i satisfac
iile de 
care au parte în munc� �i au f�cut cunoscute câteva din 
realiz�rile cu care se mândresc, între care serviciul de 

îngrijire la domiciliu în parteneriat cu Caritas T��nad 
�i Camera de joac�, amenajat� în incinta Spitalului �i 
în care copiii interna
i bene� ciaz� timp de 40 de ore 
s�pt�mânal de prezen�a activ� a unui psihoterapeut.

 Preo
ii, medicii �i reprezentan
ii Caritas �i-au 
propus s� extind� pe viitor parteneriatul în alte activi-
t��i comune în bene� ciul credincio�ilor din ora�ul �i 
din împrejurimile ora�ului T��nad.

Ziua Interna�ional� a Bolnavului la T��nad
Alice BOLDU	



19Februarie 2010

P�rintele Traian Sfîra a plecat la Domnul
Duminic�, 14.02.2010, p�rintele Traian Sfîra 

a trecut la Domnul chiar în momentul în care se a� a 
în biseric�. Slujba de înmormântarea a avut loc mier-
curi, 17.02.2010, în biserica din Ale�d �i a fost cele-
brat� de c�tre Preas� n�itul Virgil Bercea, al�turi de 
un sobor de preo�i.

P�rintele Traian Sfîra s-a n�scut pe data de 3 fe-
bruarie 1923 în comuna Vezendiu, jud. Satu-Mare, � -
ind cel mai mare copil al p�rin
ilor Maria �i Gheorghe 
Sfîra. A urmat cursurile primare în satul natal, iar da-
torit� calit�
ilor intelectuale a fost încurajat de dasc�lii 
s�i s� urmeze în continuare studiile. A urmat cursurile 
�colii Normale Unite, primind diploma de înv�
�tor. 
Dup� absolvirea Academiei Teologice din Oradea a lu-
crat o perioad� ca înv�
�tor în satul Lunc�oara.

Odat� cu des� in
area Bisericii Greco-Catolice a 
început calvarul p�rintelui Traian Sfîra. În anul 1952 a 
fost trimis în arest la One�ti. Dup� eliberare s-a c�s�to-
rit cu Iuliana, având doi copii, Sorin �i Simona.

În perioada 1954-1965 a fost contabil �ef la Oco-
lul Silvic Ale�d. În anul 1965 a fost trimis la închisoare 
pentru a doua oar�, l�sându-�i familia f�r� sprijin. În 
perioada 1967-1972 �i-a desf��urat activitatea ca mer-
ceolog �ef în cadrul Centrului de Produc
ie �i Valori-
� care a Legumelor �i Fructelor din Ale�d. Dup� rea-

Confec�ionare de felicit�ri
Dup� activit��ile de iarn�, voluntarii Caritas 

Eparhial Oradea s-au întâlnit din nou pentru a con-
fec�iona felicit�ri. De aceast� dat� s-a optat pentru 
dou� teme: Ziua Mamei �i S�rb�torile de Pa�te. În 
activitate sunt implica�i 9 voluntari care s�pt�mânal 
vin la sediul asocia�iei �i, pentru câteva ore, î�i pun 
creativitatea în folosul comunit��ii. Banii ob�inu�i din 
vânzarea felicit�rilor, în Libr�ria Gutenberg (str. Ep. 
Mihai Pavel, nr.4), sunt folosi�i în sus�inerea progra-
melor sociale ale organiza�iei.

Mul�umim voluntarilor pentru implicare!

Duminica Presei
 
 În   � ecare an a treia Duminic� a Postului 
Mare (7 martie 2009) este dedicat� presei 
cre�tine. În acest sens, tasul duminicii respective 
este centralizat la Episcopie, urmând ca acesta s� 
� e folosit în vederea edit�rii  revistelor Eparhiei 
de Oradea. Tot în acest context preciz�m c� to� i 
credincio�ii no�tri sunt ruga �i s� acorde o mai mare 
aten� ie presei cre�tine, citirii �i difuz�ri acesteia, 
chiar ajutor�rii ei, în m�sura care se poate, pentru 
c�  ea, presa, face parte din actul de informare �i 
cunoa�tere necesar unui bun credincios.

bilitarea din anul 1972 �i-a continuat activitatea ca �i 
contabil �ef pân� în anul 1986, când s-a pensionat.

Dup� reintrarea în legalitate a Bisericii în anul 
1989 a fost hirotonit, pe data de 12 martie 1990, im-
plicându-se activ în constituirea comunit�
ii greco-ca-
tolice din Ale�d, precum �i la construc
ia l�ca�ului de 
cult din localitate. În anul 2002 so
ia sa Iuliana a trecut 
la cele ve�nice.

P�rintele Traian Sfîra a slujit la altar pân� în ul-
tima clip� a vie
ii, dându-�i su� etul în mâna Domnului 
chiar în l�ca�ul de cult, duminic� 14 februarie, a.c., a�a 
cum �i-a exprimat cândva dorin
a de a muri în biseric�.

Dumnezeu s�-l odihneasc� în pace!
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ASOCIA 	IA CARITAS EPARHIAL ORADEA
str. Episcop Mihai Pavel, 3; tel. 0359/418.212; fax. 0359/418.211;

e-mail: caritaseparhial@yahoo.it
www.caritaseparhial.ro

Construim împreun� cu 2%

Fi i genero�i f�r� s�  pierde� i nimic!
Contribui� i la ridicarea Casei Fren� iu direc� ionând 2% din impozitul pe venitul din 2009!

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire entitate non pro� t      Cod Fiscal           Cont bancar
 ASOCIA 	IA    RO 17085486  RO 23 BTRL 0050 1205 7261 69XX
CARITAS EPARHIAL ORADEA      BANCA TRANSILVANIA

Fi�ele completate în 2 exemplare se depun la Administra� ia Financiar� sau pot aduce la sediul asocia� iei.
Le vom depune noi la Administra� ia Financiar�.


