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Iubi�i Credincio�i,
Atunci când Sfântul Ioan Evanghelistul ne 

prezint� scena Învierii Domnului, printre primii 
martori îi vedem pe „Petru �i pe cel�lalt ucenic” 
(1). „Cei doi alergau împreun�” (2) deoarece 
Maria Magdalena le-a spus însp�imântat� c� 
„au luat pe Domnul din mormânt �i noi nu �tim 
unde L-au pus” (3). „Cel�lalt ucenic” � ind mai 
tân�r, alerga mai repede, „a sosit cel dintâi la 
mormânt” �i, „aplecându-se, a v�zut giulgiurile 
puse jos, dar n-a intrat”, ci a a�teptat pân� când „a 
sosit �i Simon-Petru, urmând dup� el, �i a intrat 
în mormânt �i a v�zut giulgiurile puse jos, iar 
mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pus� 
împreun� cu giulgiurile, ci înf��urat�, la o parte, 
într-un loc. Atunci a intrat �i cel�lalt ucenic care 
sosise întâi la mormânt, �i a v�zut �i a crezut” (4). 
Descrierea momentului este destul de am�nun�it� 
�i putea �  f�cut� doar de o persoan� care a v�zut 
�i a tr�it acele momente. Deci, „cel�lalt ucenic 

pe care-l iubea Isus” (5) este tocmai Sfântul Ioan 
Evanghelistul care împreun� cu Simon-Petru, 
dup� ce v�d mormântul gol cred în Înviere �i o 
propov�duiesc primii.

Învierea Domnului este cuvântul minunat, 
credin�� vie, minune adev�rat�. De altfel, Sfântul 
Pavel le spune corintenilor: „dac� Cristos n-a 
înviat, zadarnic� este atunci propov�duirea 
noastr�, zadarnic� este �i credin�a voastr�” (6). 
Dar, noi cei de ast�zi, nu trebuie s� uit�m c� 
„Evanghelia pe care am primit-o, întru care �i 
st�m, prin care suntem mântui�i” (7) este „Vestea 
cea bun�” care ne con� rm� c� Cristos „a înviat a 
treia zi, dup� Scripturi” (8). 

Dragii mei,
Celebr�m împreun� cu întreaga Biseric� 

„Anul Sacerdotal” – un an de rug�ciune cu preo�ii �i 
pentru preo�i. S� ne aducem aminte c� spre mormânt 
au alergat Petru �i Ioan, doi dintre Apostolii care 
pre� gureaz� preo�ia. �i, în acela�i timp, s� ne 
aducem aminte c� ace�tia, v�zând mormântul gol �i 
„giulgiurile puse pe jos”, au crezut �i, prin aceast� 
credin�� a lor, s-au schimbat, s-au înnoit în Cristos 
�i apoi l-au propov�duit pe Domnul.

„Deci au zis ceilal�i ucenici”, lui Toma: „Am 
v�zut pe Domnul”! (9) �i mai apoi, to�i Apostolii, 
împreun�, ne spun nou�, celor de ast�zi: „crede�i 
c� Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu” (10). 
Cel care a Înviat din mor�i, Cel pe care moartea 
nu l-a putut �intui! De altfel �i Sfântul Ioan Gur� 
de Aur, la sfâr�itul cuvântului de înv���tur�, ne 
spune acela�i lucru: „Unde-�i este, moarte, boldul? 
Unde-�i este iadule, biruin�a? Înviat-a Cristos �i tu 
ai fost nimicit. Înviat-a Cristos �i via�a st�pâne�te” 
(11). Aceste cuvinte r�sun� prin gura preo�ilor 
no�tri în � ecare an la slujba Învierii.

Dragii mei,
�i noi putem spune cu apostolii �i cu 

scrisoare pastorala

la sarbatoarea Învierii domnului
2010

Ziua Învierii!
S� ne lumin�m cu pr�znuirea

�i unul pe altul s� ne îmbr��i��m. 
S� iert�m toate pentru Înviere. 

(Stihira Învierii)
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femeile purt�toare de mir: am v�zut �i am 
crezut, via�a a biruit! Ne-au ar�tat mormântul gol 
preo�ii �i episcopii no�tri mor�i prin pu�c�rii, dar 
convin�i c� Biserica va învia în Cristos. �i au avut 
dreptate pentru c�, în suferin�ele lor, au fost mai 
tari decât moartea, pentru c� în încerc�rile lor, 
s-au „dezbr�cat de omul cel vechi […] �i, s-au 
îmbr�cat cu cel nou […] dup� chipul Celui ce i-a 
zidit” (12). Am v�zut �i am crezut: „a�adar, dac� 
a�i înviat împreun� cu Cristos, 
c�uta�i cele de sus, unde se a� � 
Cristos” (13) �i vesti�i lumii 
Învierea Domnului �i învierea 
noastr�. Chiar dac� încerc�rile 
vie�ii continu� �i chiar dac� 
mai suntem înc� r�stigni�i, nu 
uita�i cuvintele Sfântului Pavel: 
„s� v� dezbr�ca�i de omul cel 
vechi […]  �i s� v� îmbr�ca�i 
în omul cel nou, cel dup� 
Dumnezeu […] � �i buni între 
voi �i milostivi, iertând unul 
altuia, precum �i Dumnezeu v-a 
iertat vou�, în Cristos” (14). Îi 
avem aproape de noi pe ace�ti 
apostoli ai zilelor noastre: 
preo�ii. Ei sunt m�rturia vie 
c� mormântul Domnului este 
gol, tocmai datorit� prezen�ei 
Sale în su� etul nostru. Preotul este un om nou în 
Cristos cel înviat: atunci când celebreaz� Sfânta 
Liturghie este în altar cu trupul, dar cu su� etul �i 
cu inima atinge cerul. Când ne dezleag� de p�cate 
ne red� bucuria tr�irii în armonie cu Domnul. 
Când ne înva��, vorbe�te în persoana lui Cristos: 
„Eu sunt Calea, Adev�rul �i Via�a” (15). Când se 
roag� pentru noi, devine punte de leg�tur� între 
om �i Dumnezeu. Cu el, cu preotul, problemele 
care ne fr�mânt�, dispre�ul la care suntem supu�i, 
încerc�rile de � ecare zi ne fac s� ne aducem aminte 
de acelea�i cuvinte ale Sfântului Pavel: „mânia�i-
v� dar nu p�c�tui�i; soarele s� nu apun� peste 
mânia voastr�”, (16) „ci �inând adev�rul, în iubire, 
s� cre�tem întru toate pentru El” (17). Acesta este 
rostul preotului, acesta este sensul Învierii.

Iubi�i credincio�i,
„Dup� ce au cântat laude, au ie�it la Muntele 

M�slinilor” (18) iar Isus le-a spus ucenicilor s�i: 
„dup� învierea Mea voi merge mai înainte de voi 

în Galileea” (19). Ast�zi, dup� Înviere, Cristos 
este aici în biseric�, a sosit mai înainte de a ajunge 
noi �i iat�, cu to�ii, suntem în Galilea! Iar Domnul 
ne îndeamn�: „din gura voastr� s� nu ias� nici 
un cuvânt r�u, ci numai ce este bun, spre zidirea 
cea de trebuin��, ca s� dea har celor ce ascult�” 
(20). Preo�i �i credincio�i trebuie s� � m s� n�i „c�ci 
Eu” - zice Domnul -, „sunt sfânt”! (21) Tocmai de 
aceea, oricât de grav� ar �  criza �i neajunsurile, „s� 

nu ne pierdem curajul deoarece 
chiar dac� omul nostru cel din 
afar� se trece, cel din�untru 
îns� se înnoie�te din zi în zi”. 
(22) S� nu ne pierdem curajul 
în încerc�ri: Cristos a Înviat! 
– „boga�ii �i s�racii împreun� 
bucura�i-v�. Nimeni s� nu se 
tânguiasc� […] nimeni s� nu se 
team� […] Înviat-a Cristos �i se 
bucur� îngerii”, (23) �i noi s� ne 
bucur�m împreun� cu ei!

La Sfânta �i M�rita 
S�rb�toarea a Învierii Domnului 
�i eu v� îndemn, împreun� cu 
Apostolul neamurilor: „� �i tari, 
neclinti�i, sporind totdeauna 
în lucrul Domnului, �tiind 
c� osteneala voastr� nu este 

zadarnic� în Domnul” (24). Fi�i primii care s� 
vesti�i lumii c� mormântul este gol, c� giulgiurile 
erau pe jos, c� Domnul a înviat.

V� doresc tuturor S�rb�tori Fericite !
Cristos a înviat! 

 + Virgil BERCEA
Episcop

(1) Io 20, 3
(2) cf. Io 20, 4
(3) cf. Io 20, 2 
(4) cf. Io 20, 6-8
(5) Io 20, 2
(6) 1 Cor 15, 14
(7) cf. 1Cor 15, 1-2
(8) 1 Cor 15, 4
(9) cf. Io 20, 25
(10) Io 20, 31
(11) Sf. Ioan Gur� de Aur, 
Cuvânt de înv���tur� în 
ziua Învierii Domnului
(12) cf. Col 3, 9-10

(13) Col 3, 1
(14) cf. Ef 4, 22-32 
(15) Io 14, 6
(16) cf. Ef 4, 26  
(17) Ef 4, 15
(18) Mt 26, 30
(19) Mt 26, 32
(20) Ef 4, 29
(21) cf. Lev 11, 44
(22) cf. 2Cor 4, 16
(23) Sf. Ioan Gur� de Aur, 
Cuvânt de înv���tur� în ziua 
Învierii Domnului
(24) 1 Cor 15, 58



4 VESTITORUL

 Mesajul Sfântului P�rinte Papa Benedict al XVI-lea
pentru Ziua Mondial� a Tineretului, 2010 

„Înv���torule bun, ce trebuie s� fac ca s� mo�tenesc via�a ve�nic�?” (Mc 10,17)

Dragi prieteni,
Anul acesta se împlinesc dou�zeci �i cinci de ani 

de la instituirea Zilei Mondiale a Tineretului, voit� de 
Venerabilul Ioan Paul al II-lea ca întâlnire anual� a tine-
rilor credincio�i din lumea întreag�. A fost o ini�iativ� 
profetic� ce a adus roade îmbel�ugate, permi�ând noilor 
genera�ii cre�tine s� se întâlneasc�, s� asculte Cuvântul 
lui Dumnezeu, s� descopere frumuse�ea Bisericii �i s� 
tr�iasc� experien�e puternice de credin�� care au dus pe 
mul�i la hot�rârea de a se d�rui total lui Cristos.

Aceast� a XXV-a Zi reprezint� o etap� c�tre ur-
m�toarea Întâlnire Mondial� a tinerilor, care va avea 
loc în august 2011 la Madrid, unde sper c� ve�i �  nume-
ro�i, ca s� tr�i�i acest eveniment de har.

Ca s� ne preg�tim pentru aceast� celebrare, a� vrea 
s� v� propun câteva re� ec�ii despre tema din acest an: 
„Înv���torule bun, ce trebuie s� fac ca s� mo�tenesc via�a 
ve�nic�?” (Mc 10,17), luat� din episodul evanghelic al 
întâlnirii lui Isus cu tân�rul bogat; o tem� tratat� deja, 
în anul 1985, de Papa Ioan Paul al II-lea într-o Scrisoare 
foarte frumoas�, adresat� pentru prima dat� tinerilor.

1. Isus întâlne�te un tân�r
„Când [Isus] pleca la drum, - relateaz� Evan-

ghelia dup� sfântul Marcu – un om a venit în fug� �i, 
îngenunchind, l-a întrebat: „Înv���torule bun, ce trebu-
ie s� fac ca s� mo�tenesc via�a ve�nic�?”. Isus i-a zis: 
„De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai 
Dumnezeu. Cuno�ti poruncile: S� nu ucizi! S� nu co-
mi�i adulter! S� nu furi! S� nu dai m�rturie fals�! S� nu 
în�eli! Cinste�te pe tat�l t�u �i pe mama ta!”. Atunci el 
i-a zis: „Înv���torule, toate acestea le-am p�zit din tine-
re�ea mea”. Isus, privindu-l, l-a îndr�git �i i-a spus: „Un 
lucru î�i lipse�te: mergi, vinde ceea ce ai �i d� s�racilor 
�i vei avea comoar� în cer, apoi vino �i urmeaz�-m�!”. 
Întristat de acest cuvânt, el a plecat mâhnit pentru c� 
avea multe bog��ii” (Mc 10,17-22).

Aceast� relatare exprim� în manier� e� cace ma-
rea aten�ie a lui Isus fa�� de tineri, fa�� de voi, fa�� de 
a�tept�rile voastre, speran�ele voastre, �i arat� cât de 
mare este dorin�a lui de a v� întâlni personal �i de a des-
chide un dialog cu � ecare dintre voi. De fapt, Cristos 
întrerupe drumul s�u pentru a r�spunde la întrebarea in-
terlocutorului s�u, manifestând disponibilitate deplin� 
fa�� de acel tân�r, care este mi�cat de o dorin�� arz�toa-
re de a vorbi cu „Înv���torul bun”, pentru a înv��a de la 
El s� parcurg� drumul vie�ii. Cu acest text evanghelic, 
Predecesorul meu voia s� îndemne pe � ecare dintre voi 
„s� dezvolte propriul dialog cu Cristos – un dialog care 
este de importan�� fundamental� �i esen�ial� pentru un 
tân�r” (Scrisoare c�tre tineri, nr. 2).

2. Isus l-a privit �i l-a îndr�git
În relatarea evanghelic�, sfântul Marcu sublini-

az� c� „Isus, privindu-l, l-a îndr�git” (cf. Mc 10,21). 
În privirea Domnului este inima acestei întâlniri foarte 
speciale �i a întregii experien�e cre�tine. De fapt, cre�-
tinismul nu este în primul rând o moral�, ci experien-
�a lui Isus Cristos care ne iube�te personal, tineri sau 
b�trâni, s�raci sau boga�i; ne iube�te �i atunci când îi 
întoarcem spatele.

Comentând scena, Papa Ioan Paul al II-lea ad�-
uga, îndreptat spre voi, tinerii: „V� doresc s� experi-
menta�i o astfel de privire! V� doresc s� experimenta�i 
adev�rul c� el, Cristos, v� prive�te cu iubire!” (Scri-
soare c�tre tineri, nr. 7). O iubire manifestat� pe Cru-
ce, în manier� a�a de deplin� �i total�, care-l face pe 
Sfântul Pavell s� scrie, cu stupoare: „M-a iubit �i s-a 
dat pe sine însu�i pentru mine” (Gal 2,20). „Con�tiin�a 
c� Tat�l ne-a iubit din totdeauna în Fiul s�u, c� Cristos 
îl iube�te pe � ecare �i mereu – scrie tot Papa Ioan Paul 
al II-lea – devine un punct sigur de sprijin pentru toat� 
existen�a noastr� uman�” (Scrisoare c�tre tineri, nr. 7), 
�i ne permite s� dep��im toate încerc�rile: descoperirea 

(continuare în pag. 5)
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(continuare în pag. 6)

(urmare din pag. 4)

p�catelor noastre, suferin�a, descurajarea.
În aceast� iubire se a� � izvorul întregii vie�i 

cre�tine �i motiva�ia fundamental� a evangheliz�rii: 
dac� l-am întâlnit cu adev�rat pe Isus, nu putem s� nu-l 
m�rturisim celor care înc� n-au întâlnit privirea lui!

3. Descoperirea proiectului de via��
În tân�rul din Evanghelie putem vedea o condi�ie 

foarte asem�n�toare cu aceea a � ec�ruia dintre voi. �i 
voi sunte�i boga�i în calit��i, în energii, în vise, în speran-
�e: resurse pe care le poseda�i din bel�ug! Îns��i vârsta 
voastr� constituie o mare bog��ie nu numai pentru voi, ci 
�i pentru ceilal�i, pentru Biseric� �i pentru lume.

Tân�rul bogat îl întreab� pe Isus: „Ce trebuie 
s� fac?”. Perioada vie�ii în care sunte�i cufunda�i este 
timp de descoperire: a darurilor pe care Dumnezeu vi 
le-a d�ruit �i a responsabilit��ilor voastre. Este, de ase-
menea, timp de alegeri fundamentale pentru a construi 
proiectul vostru de via��. Deci este momentul de a v� 
interoga cu privire la sensul autentic al existen�ei �i de 
a v� întreba: „Sunt eu satisf�cut de via�a mea? Exist� 
ceva ce lipse�te?”.

Asemenea tân�rului din Evanghelie, probabil �i 
voi tr�i�i situa�ii de instabilitate, de tulburare sau de su-
ferin��, care v� fac s� aspira�i la o via�� nu mediocr� �i 
s� v� întreba�i: în ce const� o via�� reu�it�? Ce trebuie 
s� fac? Care ar putea s� � e proiectul meu de via��? „Ce 
trebuie s� fac pentru ca via�a mea s� aib� valoare depli-
n� �i sens deplin?” (Ibid., nr. 3).

Nu v� � e fric� s� înfrunta�i aceste întreb�ri! Depar-
te de a v� cople�i, ele exprim� marile aspira�ii, care sunt 
prezente în inima voastr�. De aceea, trebuie ascultate. Ele 
a�teapt� r�spunsuri nu super� ciale, ci capabile s� satisfac� 
autenticele voastre a�tept�ri de via�� �i de fericire.

Pentru a descoperi proiectul de via�� care poa-
te s� v� fac� pe deplin ferici�i, asculta�i-l pe Dumne-
zeu, care are un plan al s�u de iubire cu privire la � -
ecare dintre voi. Cu încredere, întreba�i-l: „Doamne, 
care este planul t�u de Creator �i Tat� în privin�a vie�ii 
mele? Care este voin�a ta? Eu doresc s-o împlinesc”. 
Fi�i siguri c� v� va r�spunde. Nu v� � e fric� de r�spun-
sul lui! „Dumnezeu este mai mare decât inima noastr� 
�i cunoa�te toate” (1In 3,20)!

4. Vino �i urmeaz�-m�!
Isus îl invit� pe tân�rul bogat s� mearg� mult 

dincolo de satisfac�ia aspira�iilor sale �i a proiectelor 
sale personale, îi spune: „Vino �i urmeaz�-m�!”. Voca-
�ia cre�tin� provine dintr-o propunere de iubire a Dom-
nului �i se poate realiza numai gra�ie unui r�spuns de 
iubire: „Isus îi invit� pe discipolii s�i la d�ruirea total� 
a vie�ii lor, f�r� calcul �i avantaj uman, cu o încredere 
f�r� rezerve în Dumnezeu. S� n�ii primesc aceast� invi-
ta�ie exigent� �i pornesc cu docilitate umil� în urmarea 
lui Cristos r�stignit �i înviat. Perfec�iunea lor, în logica 

credin�ei, uneori incomprehensibil� din punct de vede-
re uman, const� în a nu se mai pune în centru pe ei în-
�i�i, ci în a alege s� mearg� împotriva curentului tr�ind 
conform Evangheliei” (Benedict al XVI-lea, Omilie cu 
ocazia Canoniz�rilor, în: L’Osservatore Romano, 12-
13 octombrie 2009, pag. 6).

Dup� exemplul atâtor discipoli ai lui Cristos, �i 
voi, dragi prieteni, primi�i cu bucurie invita�ia la ur-
mare, pentru a tr�i intens �i cu rod în aceast� lume. De 
fapt, prin Botez el cheam� pe � ecare s�-l urmeze cu 
ac�iuni concrete, s�-l iubeasc� mai presus de orice lucru 
�i s�-l slujeasc� în fra�i. Tân�rul bogat, din p�cate, nu 
a primit invita�ia lui Isus �i a plecat mâhnit. Nu g�sise 
curajul de a se dezlipi de bunurile materiale pentru a 
g�si binele cel mai mare propus de Isus.

Triste�ea tân�rului bogat din Evanghelie este ace-
ea care se na�te în inima � ec�ruia atunci când nu exist� 
curajul de a-l urma pe Cristos, de a face alegerea corect�. 
Dar niciodat� nu e prea târziu pentru a-i r�spunde!

Isus nu înceteaz� niciodat� s�-�i îndrepte privi-
rea sa de iubire �i s� cheme s� � m discipolii s�i, dar 
El propune unora o alegere mai radical�. În acest An 
al S� ntei Preo�ii, a� vrea s�-i îndemn pe tineri �i pe 
b�ie�i s� � e aten�i dac� Domnul invit� la o d�ruire mai 
mare, pe calea Preo�iei ministeriale, �i s� � e disponibili 
s� primeasc� cu generozitate �i entuziasm acest semn 
de predilec�ie special�, f�când împreun� cu un preot, 
cu directorul spiritual necesarul drum de discern�mânt. 
Apoi, nu v� � e fric�, dragi tineri �i dragi tinere, dac� 
Domnul v� cheam� la via�a c�lug�reasc�, monastic�, 
misionar� sau de consacrare special�: El �tie s� d�ru-
iasc� bucurie profund� celui care r�spunde cu curaj!

În afar� de asta, invit pe cei care simt voca�ia 
la c�s�torie s-o primeasc� cu credin��, angajându-se s� 
pun� baze solide pentru a tr�i o iubire mare, � del� �i 
deschis� la darul vie�ii, care este bog��ie �i har pentru 
societate �i pentru Biseric�.

5. Orienta�i spre via�a ve�nic�
„Ce trebuie s� fac pentru ca s� mo�tenesc via�a 

ve�nic�?”. Aceast� întrebare a tân�rului din Evanghelie 
apare îndep�rtat� de preocup�rilor multor tineri con-
temporani, deoarece, a�a cum nota Predecesorul meu, 
„nu suntem noi genera�ia, c�reia lumea �i progresul 
temporal umplu complet orizontul existen�ei?” (Scri-
soare c�tre tineri, nr. 5). Îns� întrebarea cu privire la 
„via�a ve�nic�” apare în deosebite momente dureroa-
se ale existen�ei, când suferim pierderea unei persoane 
apropiate sau când tr�im experien�a insuccesului.

Dar ce este „via�a ve�nic�” la care se refer� tâ-
n�rul bogat? Ne-o ilustreaz� Isus, când, îndreptat spre 
discipolii s�i, a� rm�: „V� voi vedea din nou �i inima 
voastr� se va bucura, iar bucuria voastr� nimeni nu o 
va lua de la voi” (In 16,22). Sunt cuvinte care indic� o 
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propunere exaltant� de fericire f�r� sfâr�it, de bucuria 
de a �  umplu�i de iubirea divin� pentru totdeauna.

A ne întreba cu privire la viitorul de� nitiv care-l 
a�teapt� pe � ecare dintre noi d� sens deplin existen�ei, 
deoarece orienteaz� proiectul de via�� spre orizonturi 
nu limitate �i trec�toare, ci largi �i profunde, care ne 
fac s� iubim lumea, de Dumnezeu însu�i a�a de mult 
iubit�, s� ne dedic�m dezvolt�rii ei, dar întotdeauna 
cu libertatea �i bucuria care se nasc din credin�� �i din 
speran��. Sunt orizonturi care ne ajut� s� nu absoluti-
z�m realit��ile p�mânte�ti, sim�ind c� Dumnezeu ne 
preg�te�te o perspectiv� mai mare, �i s� repet�m cu 
sfântul Augustin: „S� dorim împreun� patria cereasc�, 
s� suspin�m dup� patria cereasc�, s� ne sim�im pele-
rini aici pe p�mânt” (Comentariu la Evanghelia dup� 
sfântul Ioan, Omilia 35, 9). �inând privirea îndreptat� 
spre via�a ve�nic�, fericitul Pier Giorgio Frassati, mort 
în anul 1925 la vârsta de 24 de ani, spunea: „Vreau s� 
tr�iesc �i nu s� subzist!” �i pe o fotogra� a unei sc�ri, 
trimis� unui prieten, scria: „Spre în�l�ime”, f�când alu-
zie la perfec�iunea cre�tin�, dar �i la via�a ve�nic�.

Dragi tineri, v� îndemn s� nu uita�i aceast� per-
spectiv� în proiectul vostru de via��: suntem chema�i la 
ve�nicie. Dumnezeu ne-a creat pentru a �  cu El, pentru 
totdeauna. Ea v� va ajuta s� da�i un sens deplin alegeri-
lor voastre �i s� da�i calitate existen�ei voastre.

6. Poruncile, cale a iubirii autentice
Isus îi aminte�te tân�rului bogat cele zece porun-

ci, ca �i condi�ii necesare pentru „a mo�teni via�a ve�ni-
c�”. Ele sunt puncte de referin�� esen�iale pentru a tr�i 
în iubire, pentru a deosebi în mod clar binele de r�u �i 
a construi un proiect de via�� solid �i durabil. �i pe voi 
Isus v� întreab� dac� �ti�i poruncile, dac� v� preocupa�i 
s� forma�i con�tiin�a voastr� dup� legea divin� �i dac� 
le pune�i în practic�.

Desigur, e vorba de întreb�ri împotriva curentu-
lui fa�� de mentalitatea actual�, care propune o libertate 
care s� nu � e obligat� de valori, de reguli, de norme 
obiective �i invit� s� se refuze orice limit� pus� dorin-
�elor de moment. Îns� acest tip de propunere în loc s� 
conduc� la adev�rata libertate, îl face pe om s� devin� 
sclav al lui însu�i, al dorin�elor sale imediate, al idoli-
lor cum ar �  puterea, banul, pl�cerea desfrânat� �i se-
duc�iile lumii, f�cându-l incapabil s� urmeze voca�ia sa 
nativ� la iubire.

Dumnezeu ne d� poruncile pentru c� vrea s� ne 
educe la adev�rata libertate, pentru c� vrea s� constru-
iasc� împreun� cu noi o Împ�r��ie a iubirii, a drept��ii �i 
a p�cii. A le asculta �i a le pune în practic� nu înseamn� 
a ne aliena, ci a g�si drumul libert��ii �i al iubirii auten-
tice, deoarece poruncile nu limiteaz� fericirea, ci arat� 
cum s-o g�sim. Isus, la începutul dialogului cu tân�rul 
bogat, aminte�te c� legea dat� de Dumnezeu este bun�, 
pentru c� „Dumnezeu este bun”.

7. Avem nevoie de voi
Cel care tr�ie�te ast�zi condi�ia de tân�r trebuie 

s� înfrunte multe probleme care provin din �omaj, din 
lipsa de referin�e ideale sigure �i de perspective concrete 
pentru viitor. Uneori se poate avea impresia c� suntem 
neputincio�i în fa�a crizelor �i derivelor actuale. În po-
� da di� cult��ilor, nu v� l�sa�i descuraja�i �i nu renun�a�i 
la visele voastre! Cultiva�i în schimb în inim� dorin�e 
mari de fraternitate, de dreptate �i de pace. Viitorul este 
în mâinile celui care �tie s� caute �i s� g�seasc� motiva�ii 
puternice de via�� �i de speran��. Dac� ve�i vrea, viito-
rul este în mâinile voastre, pentru c� darurile �i bog��iile 
pe care Domnul le-a închis în inima � ec�ruia dintre voi, 
pl�smuite de întâlnirea cu Cristos, pot s� aduc� lumii 
speran�� autentic�! Credin�a în iubirea lui, f�cându-v� 
puternici �i genero�i, v� va da curajul de a înfrunta cu 
senin�tate drumul vie�ii �i de a asuma responsabilit��i fa-
miliare �i profesionale. Angaja�i-v� s� construi�i viitorul 
vostru pe parcursuri serioase de formare personal� �i de 
studiu, pentru a sluji în manier� competent� �i generoas� 
binele comun.

În recenta mea Scrisoare enciclic� despre dez-
voltarea uman� integral�, Caritas in veritate, am pre-
zentat câteva mari provoc�ri actuale, care sunt urgente 
�i esen�iale pentru via�a din lumea aceasta: folosirea re-
surselor p�mântului �i respectarea ecologiei, împ�r�irea 
just� a bunurilor �i controlul mecanismelor � nanciare, 
solidaritatea cu ��rile s�race în cadrul familiei umane, 
lupta împotriva foametei în lume, promovarea demni-
t��ii muncii umane, slujirea adus� culturii vie�ii, con-
struirea p�cii între popoare, dialogul interreligios, buna 
folosire a mijloacelor de comunicare social�.

Sunt provoc�ri la care sunte�i chema�i s� r�spun-
de�i pentru a construi o lume mai dreapt� �i fratern�. 
Sunt provoc�ri care cer un proiect de via�� exigent �i 
pasionant, în care s� pune�i toat� bog��ia voastr� con-
form planului pe care Dumnezeu îl are cu privire la � e-
care dintre voi. Nu e vorba de a face gesturi eroice nici 
extraordinare, ci de a ac�iona folosind propriile talen-
te �i propriile posibilit��i, angajându-v� s� înainta�i în 
mod constant în credin�� �i în iubire.

În acest An al S� ntei Preo�ii, v� invit s� cunoa�-
te�i via�a s� n�ilor, îndeosebi pe cea a preo�ilor s� n�i. Ve�i 
vedea c� Dumnezeu i-a condus �i c� au g�sit drumul lor 
zi dup� zi, tocmai în credin��, în speran�� �i în iubire. 
Cristos cheam� pe � ecare dintre voi s� se angajeze cu El 
�i s�-�i asume propriile responsabilit��i pentru a construi 
civiliza�ia iubirii. Dac� ve�i urma Cuvântul lui, �i drumul 
vostru se va lumina �i v� va conduce la �inte înalte, care 
dau bucurie �i sens deplin vie�ii.

Fie ca Fecioara Maria, Maica Bisericii, s� v� în-
so�easc� cu ocrotirea ei. V� asigur de amintirea mea în 
rug�ciune �i cu mare iubire v� binecuvântez.

Din Vatican, 22 februarie 2010
BENEDICTUS PP. XVI

Traducere �i adaptare: Pr. Mihai P�TRA�CU
http://www.oecumene.radiovaticana.org
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Cruce lui Cristos – Izvor de mântuire ve�nic�

Doamne, noi am fost pricina/C-a�a de mult ai suferit,
Dar Tu, în marea-�i îndurare,/Ne iart� tot ce am gre�it!

Nicolae COSTRU	

Postul Mare este timpul rânduit de Biseric�, în 
care credinciosul prive�te spre adâncul su� etului s�u, 
pentru a re� ecta, a medita asupra faptelor �i atitudinilor 
din via�a de zi cu zi, pentru a le revizui pe cele care îl 
conduc la p�cat �i la dezordine spiritual�. Este perioada 
premerg�toare celei mai mari s�rb�tori cre�tine – Învierea 
Domnului nostru Isus Cristos -, un timp al cump�t�rii, 
convertirii �i rug�ciunii, al iubirii �i carit��ii. Este timpul 
speran�ei �i a�tept�rii, al tr�irii plin�t��ii vie�ii spirituale, 
când înl�untrul nostru se d� o lupt� continu� între � ecare 
gând �i � ecare pas, spre a le valori� ca �i a se ajunge 
acolo unde for�ele proprii sunt eliberate de tot ce este 
subuman �i pot da rod �i sens împlinirii �i des�vâr�irii 
persoanei, prin asumarea demnit��ii cre�tine.

1. Postul Mare - un timp al cump�t�rii 
Cump�tarea este o virtute moral� care st�vile�te 

pornirile spre p�cat, asigur� st�pânirea voin�ei asupra 
instinctelor �i men�ine dorin�ele în limitele bunei 
cuviin�e. Prin aceast� virtute cre�tin�, credinciosul pune 
cuvenit� m�sur� în toate faptele vie�ii sale, în mâncare, 
b�utur�, îmbr�c�minte, în vorbe �i în toat� purtarea sa. 
„S� umbl�m cuviincios, ca ziua, nu în ospe�e �i be�ii, nu 
în desfrân�ri �i fapte de ru�ine, nu în ceart� �i pizm�. Ci 
îmbr�ca�i-v� în Domnul Isus Cristos �i grija de trup s� 
nu o face�i spre pofte” (Rom 13, 13-14). Prin urmare, 
cump�tarea ne îndeamn� s� nu facem abuz de prea 
multe trebuin�e, ci s� ne limit�m la cele care stau în � rea 
lucrurilor, spre folosul trupului cât �i a su� etului, s� 
punem �i în acest fel frâu îndemnului la p�cat. 

2. Postul Mare - un timp al convertirii 
R�ul în lume aduce o triste�e �i o încrâncenare 

a vie�ii; eliberarea omului de r�ul care apare ca o 
prezen�� nefast� �ine de sensul dramei umane. Omul nu 
este supus �i purtat spre distrugere de un destin, ci este 
doar alterat uneori de p�cat �i constrâns de r�ul prezent 
�i activ. Dar aceast� constrângere nu e fatal�, pentru c� 
el are mai multe c�i deschise �i îi st� în putere s� biruie, 
prin libertatea creatoare a spiritului s�u.

„Oamenii se de� nesc ca � in�e întredeschise 
prin excelen��. Ei nu pot veni în contact direct nici cu 
creaturile de lumin�, dar nici cu cele de întuneric. Ca 
într-un cle�te cosmic, su� etul omului se zbate între 
dorul de a transgresa condi�ia � reasc� �i neputin�a 
de-a o face. Singura solu�ie e s� se lase invadat, s� 
r�mân� deschis, ve�nic la pânda clipei harice, când 
natura lui va putea încol�i, trans� gurându-se” (1). Cel 
mai adesea, c�derea în p�cat are ca punct de plecare 

mândria (orgoliul). Ea ocup� primul loc pe lista 
p�catelor capitale, pentru c� se consider� c� de aici se 
trag mai toate celelalte p�cate. Mândria este p�catul cel 
mai complex, mai per� d, mai nociv �i mai distrug�tor, 
încât �i marii s� n�i au fost ispiti�i de el. Se poate spune 
c� nu este om pe p�mânt care s� nu � e ispitit de diavol, 
de la copilul ajuns la vârsta priceperii pân� la omul 
cel mai în vârst�. Mândria este de� nit� „ca o iubire 
de sine dezordonat�, care ne face s� ne autositu�m 
în fruntea acelei sc�ri de valori, în func�ie de care ne 
organiz�m gândirea, aspira�iile �i ac�iunile” (2). Sfântul 
Augustin stabile�te care sunt hotarele mândriei �i care 
sunt hotarele smereniei sau umilin�ei: „mândria, spune 
el, este iubirea de sine împins� pân� la dispre�ul fa�� 
de Dumnezeu; iar umilin�a este iubirea de Dumnezeu 
împins� pân� la dispre�ul de sine”. 

Mândria, dorin�a de m�rire i-au izgonit pe 
protop�rin�ii no�tri din rai �i tot aceste ispite sau gânduri 
diavole�ti, uneori irezistibile �i puse în practic�, au 
f�cut ca istoria omenirii s� � e plin� de crime, r�zboaie, 
cruzimi, mizerii �i nedrept��i de tot felul. Dorin�a de a 
domina pe al�ii, cu orice pre�, a condus �i conduce �i 
ast�zi în lume, în orice comunitate laic�, religioas�, sau 
de alt� natur�, chiar �i în familie, la cele mai nepl�cute 
�i grave consecin�e. Men�ion�m c� înc� de la început, 
Biserica a cuprins �i cuprinde �i în prezent, multe �i 
largi categorii de credincio�i pe care nu-i alege, nu-i 
respinge, ci îi îmbr��i�eaz� pe to�i, a�a cum sunt. 
Nimeni, în afar� de bunul Dumnezeu, nu poate spune 
care dintre ace�tia sunt mai buni sau mai r�i, care sunt 
mai s� n�i sau mai p�c�to�i. Din acest motiv, to�i sunt 
chema�i necontenit la s� n�enie, la convertire, la raiul 
cugetului pur al iubirii, la Împ�r��ia lui Dumnezeu. 
Chemarea la fericirea ve�nic� prin convertire are în 
vedere, în primul rând, aspectul profund al acestui act, 
respectiv, convertirea inimii, mai precis, convertirea 
l�untric�, f�r� de care faptele de poc�in�� r�mân 
sterile �i ipocrite. Convertirea interioar� îndeamn� la 
exprimarea unei atitudini, prin semne vizibile: gesturi �i 
fapte de c�in��: p�rere de r�u, mustr�ri de con�tiin�� �i o 
puternic� voin�� de a nu mai repeta gre�elile anterioare. 
Convertirea sau poc�in�a interioar� „este o reorientare 
radical� a întregii vie�i, o întoarcere la Dumnezeu din 
toat� inima, o ruptur� cu p�catul, o repulsie fa�� de r�u 
�i de faptele rele s�vâr�ite. Aceast� form� de convertire 
este înso�it� de o durere, de o triste�e mântuitoare 
(1) Evraghie Ponticul, Tratatul practic. Gnosticul, Ia�i, 1997, p. 41
(2) Tertulian Langa, Dic�ionar teologic cre�tin din perspectiva 
ecumenismului catolic,Cluj-Napoca, 1997, p.156.
(3) Catehismul Bisericii Catolice, Bucure�ti, 1993, 1431, p. 313
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numit� c�in�a inimii” (3). Convertirea �i cre�terea 
vie�ii spirituale dinspre interior are ca semn distinctiv 
smerenia sau umilin�a.

3. Postul Mare - un timp al smerenie, al umilin�ei 
La polul opus al mândriei st� umilin�a sau 

smerenia. Umilin�a este semnul caracteristic al lui Isus. 
Dac� urm�rim via�a p�mânteasc� a Mântuitorului, 
putem u�or observa c�, de la na�tere �i pân� la moarte, 
Cristos – Dumnezeu, f�cut om din iubire pentru noi, 
se supune de bun� voie unui nesfâr�it �ir de umilin�e: 
Na�terea Sa într-un grajd �i fuga în Egipt, din fa�a 
terorii unui vremelnic rege p�mântean, ne arat� 
primele st�ri de incertitudine, pe care Isus le întâlne�te 
imediat, în lumea neprimitore în care a venit. În dorin�a 
de a respecta Legea, Pruncul Isus este t�iat împrejur, 
prezentat la Templu �i dus de p�rin�i, ca �i al�i copii 
de vârsta Sa, de s�rb�torirea Pa�telui, la Ierusalim. 
La vârsta adult� prime�te Botezul de la Ioan, în apele 
Iordanului, ca oricare om p�c�tos. Înc� de la începutul 
vie�ii publice, când veste�te Evanghelia lui Dumnezeu, 
de�i face o mul�ime de minuni, vindecând cele mai 
grave boli �i in� rmit��i, înviind din mor�i copii �i 
adul�i, vindecând îndr�ci�i pe care îi red� familiilor, 
este prigonit �i def�imat continuu de c�tre mai marii 
iudeilor. Este tr�dat de Iuda, ucenicul S�u, prins �i 
judecat de c�tre Pilat �i poporul pe care l-a înv��at, 
la pedeapsa suprem�. Este insultat �i umilit, înjosit 
�i batjocorit prin chinuri � zice �i morale cumplite, 
scuipat, dezbr�cat de hainele Sale, biciuit �i încoronat 
cu cunun� de spini, culminând cu r�stignirea infam�, 
între doi tâlhari. P�r�sit de rudenii, de prieteni �i de cei 
mai mul�i dintre ucenicii S�i, moare pe lemnul crucii, 
în prezen�a Mariei, Mama Sa Preasfânt�.

Drama cristic� este profund� �i grea, poate chiar 
sfâ�ietoare, dar ea duce la lumin� �i biruin��. Modelul 
cristic al umilin�ei, al accept�rii din iubire a crucii pân� 
la cap�t, d� con�inut nou acestei virtu�i, de� nind-o 
drept o atitudine fundamental� a tuturor cre�tinilor, a 
tuturor celor care îl urmeaz� �i îl au în centrul vie�ii 
lor pe Cristos. Umilin�a devine, astfel, semnul vizibil al 
autenticit��ii vie�ii mistice.

4. Postul Mare - un timp al rug�ciunii 
Acest timp ne cheam� la în�l�area su� etului c�tre 

Dumnezeu. Dar din ce ipostaz�, de pe ce pozi�ii vom 
cere de la Dumnezeu bunurile potrivite �i de care avem 
nevoie? Oare de la în�l�imea tru� ei �i voin�ei noastre 
proprii, sau din adâncurile unei inimi umile �i pline 
de poc�in��? Cel ce se smere�te, spune Domnul, va 
�  în�l�at, c�ci umilin�a este temelia rug�ciunii. Via�a 
spiritual� tr�it� din plin devine un exerci�iu, care se 
produce prin ascez�, medita�ie �i rug�ciune.

5. Postul Mare - un timp al iubirii �i al carit��ii
Iubind pe cel�lalt, prin su� ul unei dragoste divine, 

se na�te o alt� virtute: caritatea. Nu ne putem numi cre�tini 

buni, blânzi �i milostivi f�r� aceast� mare virtute. 
Omul care iube�te este bun, generos, caritabil. 

Caritatea vine ca un dar de la Dumnezeu, care se manifest� 
mai pregnant în compasiune, în dragoste în fa�a suferin�ei. 
Prin caritate, oamenii r�spund la o necesitate vital� a 
aproapelui, acest act � ind o posibilitate de vindecare a r�ului 
ce lucreaz� în subcon�tient. Iubirea în fa�a suferin�ei aduce 
în câmpul vie�ii un ferment care înnobileaz� omul, adic� 
îl spiritualizeaz�, dându-i dar din darurile lui Dumnezeu, 
prin care are loc rena�terea sa. Judecat� din punctul de 
vedere al convie	uirii oamenilor, iubirea cap�t� o mare 
str�lucire �i rodnicie. Ea face posibil� unirea cu cel�lalt, 
cu al�i oameni, unire ce se împline�te în tr�irea aproapelui, 
indiferent cine �i de unde ar �  el. Aceasta se justi� c� prin 
faptul c� acel „altcineva” face parte din crea	ie, este ca 
�i noi, chip al lui Dumnezeu. Iubirea e singura cale care 
poate armoniza raporturile dintre oameni. Numai ea poate 
aduce pacea convie�uirii noastre în lume.

P�rin�ii Bisericii �i autorii cre�tini acord� importan�a 
cuvenit� aspectelor fundamentale ale vie�ii spirituale. 
În lucrarea „Nevoia �i puterea umilin�ei”, Sfântul Ioan 
Gur� de Aur scrie: „Chiar dac�-a�i s�vâr�it multe fapte 
bune �i chiar de n-a�i sim�i în cugetul vostru vreun r�u, 
numai gândind c� pute�i s� v� încrede�i, ve�i pierde tot 
câ�tigul rug�ciunii”. Tot el aminte�te: „�i, dimpotriv�, 
chiar când su� etul este împov�rat de multe p�cate, de 
ve�i �  încredin�a�i c� sunte�i cei din urm� p�c�to�i, ve�i �  
vrednici s� v� ridica�i ochii spre Dumnezeu”.

Prin patima �i sacri� ciul de pe cruce, Isus „cu 
moartea Sa pe moarte a c�lcat”, a învins-o �i a f�cut 
posibil� a� rmarea vie�ii. Prin acest act deliberat, plin de 
iubire pentru noi, El devine Rege nemuritor �i biruitor 
al al lumii �i întregului Univers.

Golgota înseamn� Calvar, înseamn� moarte, 
dar ce fel de moarte? Nu una care face s� dispar� un 
trup, ci una care este o minune �i care cheam� la via�a 
ve�nic�. Postul Mare este un timp al retr�irii patimilor 
mântuitoare, al speran�ei �i al unei a
tept�ri mântuitoare.

Prin exemplul S�u, Isus Cristos ne îndeamn� pe 
� ecare s� ne purt�m cu r�bdare �i demnitate crucea, 
pentru c�: în cruce este mântuirea, în cruce este via�a, 
în cruce putem g�si ocrotirea cea mai bun� împotriva 
du�manilor; crucea este izvorul dulcilor desf�t�ri cere�ti, 
în cruce este t�ria su� etului, bucuria spiritului, împlinirea 
virtu�ii �i des�vâr�irea s� n�eniei. Nu este m�rturie pentru 
su� et, nici speran�� de via�� ve�nic�, decât numai prin 
cruce. S� ne lu�m, a�adar, crucea �i s�-L urm�m pe Isus 
pe drumul vie�ii f�r� sfâr�it. El a deschis calea purtând pe 
umeri crucea, murind pentru � ecare din noi. Exemplul 
lui ne spune c�, purtând aceea�i povar�, s� râvnim, la 
rândul nostru, s� murim pe cruce „c�ci dac� vom muri 
împreun� cu Cristos, vom tr�i împreun� cu El” (Rom 6, 
8). �i dac� vom �  p�rta�i la patimile Lui, din m�rirea 
Învierii Lui ne vom împ�rt��i. 

Isus leag� credin�a în Înviere de propria Sa 
persoan�: „Eu sunt Învierea �i via�a” (In 11, 25). Isus 
însu�i îi va învia în ziua de apoi pe cei care au crezut în 
El �i L-au m�rturisit.
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IOAN D�R�B�NEANU

(continuare în pag. 10)

„90” de ani de istorie marianist� la Beiu�
Beiu�ul spa�iu al anivers�rilor, omagierilor, 

comemor�rilor! O a� rma�ie care dobânde�te dreptul 
de a deveni sintagm�, pentru c� acest �ir de cuvinte, la 
care se mai pot ad�uga înc� câteva, din aceea�i unitate 
semantico - sintactic� sunt atât de frecvent traduse în 
practici ritualice încât devin uzuan�e culturale �i civice 
aproape permanente. Aceste cuvinte, convertite în cu-
tume �i practici sociale, sunt subordonate unui singur 
cuvânt: Beiu�ul. La por�ile �i pe uli�ele îndelungatei 
sale istorii, se înghesuie „ datele rotunde”. Mereu s-a 
întâmplat �i se s�rb�tore�te ceva „de la …” sau „la …” 
a 10-a, a 25-a, la 50 - a �i a�a mai departe, aniversare.

Aceast� bog��ie este mare �i frumoas�, nostalgi-
c� �i duioas�. Poate �  chiar mobilizatoare, straj� pentru 
starea de veghe social�. Cu o singur� �i împov�r�toare 
condi�ie. Ritualul s� nu devin� ritualism, adic� forma-
lism �i uzan��, care s� conduc� la oboseal�, epuizare, 
lips� de interes .

Aten�i la acest avertisment, ne oprim în rândurile 
care urmeaz�, la cifra „90” pentru c� în ea este cuprin-
s� aniversarea, omagierea Reuniunii Mariane „Sfân-
ta Maria ” din Protopopiatul Greco-Catolic de Beiu�.

Cu toate c� lumea nu este o cifr� ,precum a� r-
ma Eminescu,c� i se p�rea uneori, trebuie s� admitem 
c� ea se întinde între cifrele zilelor, lunilor cuprinse în 
calendarele anilor, în secolele care au fost, ori cele care 
se trudesc s� vin� .

O s� prezent�m cifra „90”, de referin�� pentru 
Reuniunea Marian� din Beiu�, cu „lumea” marianist�, 
cuprins� în ea, într-un stil calendaristic, folosindu-ne 
tot de cifre, de care, iat�, nu putem s� facem abstrac�ie.

 1. În februarie 1920 a început s� � in�eze lumea 
marianist� din Beiu�, prin constituirea Reuniunii Mari-
ane, sub denumirea ,,Reuniunea preacuratei Vergure 
Maria”, îndrumat� cu d�ruire �i pricepere de c�tre pro-
topopul de Beiu� dr. Valeriu Hetco care la �edin�a de 
constituire atr�gea aten�ia asupra condi�iilor ce vor asi-
gura rezultatele bune �i anume: ,, numai dac� între noi 
va domni spiritul dragostei, spiritul bunei în�elegeri 
�i dac� to�i vom gr�i acela�i grai �i nu vor �  între noi 
dezbin�ri”. Sublinierile ne apar�in, dorind s� eviden-
�iem importan�a �i valabilitatea acestor condi�ion�ri, 
chiar �i în zilele noastre. Pentru credincio�ii Bisericii 
Greco-Catolice, de ast�zi buna în�elegere, dragostea 
fr��easc�, unitatea convingerilor �i a exprim�rii acesto-
ra sunt ,,prima primaria” existen�ei noastre confesiona-
le. Lament�rile plâng�cioase, previziunile sumbre, des-
chiderea ferestrei regretelor, ne apropie de dezbinare �i 
ne îndep�rteaz� de unirea cu noi �i cu Biserica Romei .

 2. O alt� cifr� calendaristic�: 1921-1922, ne 
indic� perioada în care Reuniunea Marian� din Beiu� 
a fost îndrumat� de Dr. Aloisiu T�utu, profesorul de 

religie de la Liceul de Fete, viitorul mare istoric al Bi-
sericii, care a editat bro�ura: ,,Ce sunt �i cum trebuie 
organizate Reuniunile Mariane ”, în care erau incluse 
�i ,,Cânt�ri Mariane”.

 3. La zece ani de existen�� a R.M. în Beiu�, în 
februarie 1930, se s� n�e�te steagul jubiliar, iar la ,,sera-
ta muzical�” cu tombol�, Monseniorul T�utu ,,a �inut o 
conferin��”.

 4. Cu ocazia ,,d�rii de seam�” asupra activit�-
�ilor R.M., din anul 1935 se scoate în eviden�� activi-
t��ile pe ,,t�râm spiritual, de binefacere �i de educa�ie, 
de îngrijire a L�ca�ului Sfânt �i a cimitirului” (D.V. 
Domu�a �i V.G. Domu�a în cartea „Dr. Valeriu Hetco 
protopop al Beiu�ului”).

 5. �i înc� dou� cifre, conjugate: 1945 �i 150. 
Este vorba de cei 150 de membrii activi din R.M., care 
au f�cut din aceast� asocia�ie un organism viu în comu-
nitatea credincio�ilor din Beiu�.

 6. Nu putem s� ocolim din aceast� evocare, ci-
fra în bern� 1948, când un nou dictat - de data aceasta 
bol�evico-comunist - s-a ab�tut asupra Bisericii noastre 
�i a Ardealului greco-catolic, �i nu numai, încercând o 
samavolnic� ghilotinare confesional�, prin des� in�area 
Bisericii Greco-Catolice.

A fost oare o des� in�are total� a Bisericii Greco-
catolice �i implicit a Reuniunii Mariane? Întrebarea este 
retoric�! Cei de ast�zi, ca �i cei de mâine, �tiu �i vor �ti, 
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(urmare din pag. 9)

c� ierarhii no�tri, cei mai mul�i dintre preo�ii no�tri �i 
mul�i credincio�i au ales refuzul de a-�i p�r�si Bise-
rica, cu pre�ul martiriului, al temni�elor, deport�rilor 
�i umilin�elor. Au continuat în clandestinitate s� slu-
jeasc� în/�i pentru Biserica Greco-Catolic�, a�a cum 
ne dovedesc paginile de istorie dureroas� a acestei 
perioade (caietul de memorii ale p�rintelui paroh 
- Virgil Munteanu este o astfel de m�rturie pentru 
zona noastr�!).

Ne întreb�m �i r�spundem, despre soarta Re-
uniunilor Mariane din aceast� perioad� neagr�. Nu! 
Ele nu au disp�rut ci au devenit ni�te ,,organiza�ii re-
strânse sau chiar individuale”. (S� ne � e iertat� for�a-
rea lingvistic� �i semantic� .n.n.). De ce spunem asta? 
Pentru c� mariani�tii �i al�i credincio�i greco-catolici 
nu au contenit s� rosteasc�, poate zilnic, sfânta rug�-
ciune a Rozariului, pilonul central al R.M., ba chiar 
au cântat cântecele Mariane, cu ocazia unor pelerinaje 
ortodoxe (am surprins o asemenea binecuvântat� în-
tâmplare cu ocazia unei zile de Sf. Maria în Maramu-
re�ul anilor 1983 ori 1984).

 7. Anul 1997,este anul în care Reuniunea Ma-
rian� din Beiu� �i-a reluat activitatea organiza�ional�, 
� ind s� n�it în luna august noul steag al asocia�iei. 

Ajun�i inevitabil, în parcursul nostru 
cronologic,la ultimele cifre evocabile (2009-
2010), s� arunc�m o privire în lumea marianis-
t� din ograda acestora. Vom recurge la o analiz� 
�i prezentare comparativ�, cu cele prezentate la 
punctele de reper anterioare. 

O necesar� statistic� �i o �i mai necesare dare 
de seam�, precum cele relatate la reperele 4 �i 5 din 
articolul nostru ne spune c� ast�zi Reuniunea Maria-
n� din parohia Beiu� cuprinde 74 membri, la care se 
adaug� 34 din B�i�a, 20 din �tei, 11 din �uncui� �i 
21 din Ioani�. Deci la nivel de protopopiat un num�r 
de 160 mariani�ti (credincioase �i credincio�i) cifra 
demn� de ecoul marianist sosit ast�zi la noi din vre-
murile trecute. Chiar dac� în prelungirea acestei cifre 
nu putem ad�uga cali� cativul ,,membrii activi”, în 
deplin�tatea semni� ca�iei sale, r�mâne, de data aceas-
ta în deplin� deplin�tate, cali� cativul organism viu, 
activ conferit Reuniunii Mariane ,,Sfânta Maria” din 
protopopiatul Beiu�.

Printr-un exerci�iu de imagina�ie s� ne închipu-
im c� p�rintele protopop Dr. Valeriu Hetco, pre�edin-
tele R.M. de odinioar�, ar asculta o succint� dare de 
seam� a R.M. de ast�zi. Ar face cuno�tin�� cu maria-
nistele �i mariani�tii din grupul de catehez�, consili-
at de ace�tia, care la întâlnirile s�pt�mânale (Dumi-
nica de la 9-10) se roag� �i dezbat teme interesante 
cum ar � : ,,Femeia din Biblie �i din zilele noastre”, 
,,Apostolii ”, ,,Despre Revela�ia divin�”… S-ar bu-
cura împreun� cu noi cu ocazia întâlnirilor lunare (în 
prima Duminic� din lun�), auzindu-ne vorbind despe: 

,,Anul Paulin”, ,,Anul Sacerdotal”, ,,Liturghia de 
vindecare”, „Sabia cu dou� t�i�uri”etc. Cu aceast� 
ocazie ar rosti, împreun� cu noi, tr�ind emo�ia cre�-
tin�, rug�ciunea mariani�tilor dedicat� �i redactat� 
personalizat, pentru preo�ii din protopopiat. Ar porni 
al�turi de mariani�tii beiu�eni, în parohiile protopo-
piatului, în acele ,,vizita�iuni mariane” din duminici-
le însorite, înfrigurite de gerul iernii, ori cernute de 
ploile m�noase. �i iar��i împreun� cu noi �i-ar � utura 
în vântul de sub ,,Piatra Gr�itoare ” e�arfa albastr� 
prins� cu medalia miraculoas� - însemnele R.M. din 
Beiu� - cu ocazia pelerinajului, la Arie�eni, la grota cu 
Maica Sfânt�, a�ezat� pe propietatea-mo�tenire a pre-
otului profesor Ode�teanu de la Liceul Samuil Vulcan 
din Beiu�. Participând ,,imaginativ” la spectacolele 
corale sus�inute de ,,Reuniunea coral� Ioan Bu�i�ia” 
(în majoritate mariani�ti) ori la repetatele lans�ri de 
carte organizate de biserica noastr�, ar �  mândru de 
continuitatea aportului greco-catolicismului beiu�an 
la p�strarea tradi�iei culturale a Beiu�ului. Ar privi 
probabil cu mirare, dar �i cu admira�ie, experimentul 
metodologic, ce tocmai se desf��oar�, sub genericul 
,,Cateheza la distan��” ini�iat de Reuniunea Marian� 
�i AGRU, la nivelul protopopiatului Beiu�. 

Putem �i trebuie s� ne inducem convingerea 
prezen�ei (imaginative) a prea cucernicului protopop 
Dr. Valeriu Hetco, la ac�iunea de aniversare a 90 de 
ani de existen�� a R.M. în Beiu�, ce a avut loc în data 
de 7 februarie când, dup� Sfânta Liturghie, to�i cre-
dincio�ii prezen�i au ascultat o scurt� prezentare isto-
ric� despre R.M., o alocu�iune despre ,,Sfânta t�cerii 
�i medalia miraculoas�”, „m�rturisirea de credin�� 
- medalia miraculoas�”, sus�inut� de sora Maria �i 
alocu�iunea de prezentare a scopului, �i obiectivelor 
Reuniunilor Mariane, precum �i felicit�rile adresate 
de p�rintele Protopop Ioan Mada, mariani�tilor de as-
t�zi. La ie�ire din biseric� to�i credincio�ii au primit o 
iconi�� cu medalia miraculoas�.

Acest exerci�iu de imagina�ie nu se poate înche-
ia, decât apoteotic, prin felicit�rile adresate de fostul 
pre�edinte al R.M. din perioada interbelic�, Dr Valeriu 
Hetco, actualului - pre�edinte de onoare, protopopul 
Ioan Mada, la care noi mariani�tii de ast�zi ad�ug�m 
mul�umiri pentru sprijinul acordat în permanen��, îm-
preun� cu preotul Iosif Slobodnic. 

�i înc� un ,,efort ” de imagina�ie. Cuvintele pe 
care ni le adreseaz� protopopul de pie amintire Dr. 
Valeriu Hetco, de dincolo (anul 1935), pentru din-
coace (anul aniversar 2010): ,,Cine oare le-a f�cut 
pe toate acestea? Oare noi singuri? Nu! Maica 
Sfânt� a fost Aceea care ne-a îndrumat la munc�, 
ne-a luminat calea, ne-a dat mijloacele necesare 
… spre m�rirea lui Dumnezeu �i spre cinstirea 
Preas� ntei Fecioare”.
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 Sîntem printre pu�inii care �tim s� � m 
de�tep�i pe baz� de prostie.
 Cucul este singura pas�re cu adev�rat 
artist�. Pentru a-�i îndeplini menirea artistic�, 
el î�i desfide pîn� �i propria evolu�ie. Iar prin 
faptul c� î�i cînt� doar numele, avem �i lec�ia 
supremului orgoliu.
 B�trîne�ea culturii este ve�nica ei tinere�e 
(sau invers).
 O societate se normalizeaz� pe m�sur� ce 
cre�te num�rul de nebuni.
 Orice e�ec se anuleaz� pe m�sur� ce devine amintire.
 Unii se urc� în via�� ca în tren.
 G�se�ti adev�rul doar în m�sura în care 
în�elegi c� nu exist� adev�r.
 Via�a nu înseamn� s� g�se�ti un drum, ci s�-
�i croie�ti un drum (chiar împotriva vie�ii).
 Fericirea e �tiin�a de a adapta idealurile la 
posibilit��i, posibilit��ile la idealuri.
 �tiin�a e modalitatea de a nu �ti tot mai documentat.
 Prostia acceptat� devine �i imoral�. Cea 
cultivat� – crim�.
 Omul nu a fost creat s� fac�, ci s� � e.
 Prezentul exist� doar în rostire. Trecutul �i 
viitorul exist� mai mult în t�ceri.
 A �  om (cu trimitere la Berdiaev) e o 
„ru�ine” pe care trebuie s� o suport�m zilnic.
 M� simt uneori în situa�ia celui care de atîta 
alergat nu mai �tie s� mearg�.
 Certitudinea se cl�de�te pe o sum� variabil� 
de incertitudini.
 De la �tiin�� porne�ti, la � loso� e ajungi. 
(Doar în poezie �i în credin�� punctul de pornire �i 
de � nal coincid).
 Orice formare presupune o de-formare a 
unei form�ri anterioare.
 Cultura e cea mai bun� investi�ie pentru 
singur�tate, r�t�cire, disperare.
 Scrisul este cel mai brutal mod de a tr�da moartea.
 Poetul e un fel de înger cu aripile mai grele 
decît trupul.
 Unele bîrfe �i pove�ti cu note de subsol 
devin istorie.
 Trecutul devine istorie f�r� s� fac� nimic în 
acest sens.
 Pentru prea mul�i scrisul este doar o form� 
de a uita s� citeasc�.
 Dup� cum ar�t�m ast�zi, am devenit doar 
utilizatori de românitate.
 De cîte ori sînt în preajma unor anumi�i 
oameni, simt brusc nevoia unor dovezi suplimentare 
ale existen�ei lui Dumnezeu.

Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a participat la 

Gala Oameni pentru oameni, edi�ia a VII-a, 2010, la 
dou� sec�iuni, cu dou� proiecte diferite. În urma juri-
z�rii ACEO a fost nominalizat� la sec�iunea Cea mai 
bun� campanie de atragere de fonduri cu proiectul: 
„Colecta de Cr�ciun” precum �i la sec�iunea Cea mai 
bun� campanie de voluntariat cu proiectul „Oameni 
pentru oameni”.

ACEO a primit Premiul special pentru cam-
panie de voluntariat public, cu proiectul „Oameni 
pentru oameni”. Motiva�ia Juriului: „Un proiect ce a 
adus zâmbetul înapoi copiilor s�rmani sau bolnavi din 
Oradea, prin spectacole �i vizite ale clovnilor-voluntari 
la spitalele din localitate”.

Premiul a fost înmânat de Dorel �andor, Direc-
tor Centrul pentru Studii Politice �i Analize Comparati-
ve, directorului executiv al Asocia�iei Caritas Eparhial 
Oradea, Adela Ghi�ulescu.

Cele 145 proiecte înscrise în concurs au mobi-
lizat resurse în valoare de 17 600 000 EUR, cu 10 mi-
lioane mai pu	in decât totalizau proiectele înscrise în 
edi	ia din 2009. 

De
i se observ� c� bugetele proiectelor de 
CSR s-au redus în anul care a trecut, companiile �i 
organiza	iile au g�sit metode creative pentru a conti-
nua s� se implice. Au fost nominalizate, spre exemplu, 
semni� cativ mai multe proiecte de voluntariat decât în 
oricare dintre ultimii 
apte ani. 

Gala Oameni pentru Oameni este un eveniment 
organizat de Asocia	ia pentru Rela	ii Comunitare �i 
Camera de Comer� Americana în Romania. BRD Gro-
upe Societe Generale a fost pentru al treilea an con-
secutiv partenerul na	ional al evenimentului. Vodafone 
Romania �i Lafarge Romania au sus	inut aceast� edi	ie 
ca sponsori ai categoriei de voluntariat �i respectiv 
contribu	ii individuale remarcabile. Gala s-a bucurat de 
asemenea de parteneriatul cu Funda	ia Post Privatizare 
�i de sprijinul partenerilor media TVR �i HotNews pre-
cum �i al esimplu.ro, LumeBuna.ro �i stiriong.ro.

Pr.  Olimpiu TODOREAN

Premiul special pentru 
campanie de voluntariat public
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Din via�a Reuniunii Mariane a Eparhiei noastre
Întâlnirea eparhial� a Reuniunii Mariane �i 

Exerci�iile spirituale care s-au desf��urat între 12-14 
martie, a.c, la Oradea �i Haieu, au reunit marianistele, 
mariani�tii �i p�rin�ii spirituali ai R.M. din tot cuprin-
sul Eparhiei de Oradea la o întrunire de lucru cu tema 
,,Sfânta Tereza a Pruncului Isus �i a S� ntei Fe�e, o 
sfânt� a zilelor noastre”, tem� preluat� ca tem�-cadru 
�i pentru Exerci�iile spirituale care au urmat întrunirii.

Aceste ac�iuni mariane au fost organizate de Co-
mitetul eparhial marian împreun� cu Biroul Pastoral 
Eparhial pentru Laici.

Întrunirea s-a desf��urat la Seminarul Teologic 
în dup�-amiaza zilei de vineri, 12 martie. A fost o dup�-
amiaz� rodnic� în spiritualitate, în care s-au prezentat 
lucr�rile: „Istoria unui suflet”- via�a Sf. Tereza - 
(d-na Mariana-Tatiana D�r�b�neanu), ,,Lumini �i um-
bre în via�a Sf. Tereza de Avila, Sf. Ioan al Crucii �i 
a Sf. Tereza de Lisieux, doctrina acestor s� n�i” (d-na 

Silvia Panti�), ,,Calea cea mic� a Sf. Tereza a Pruncu-
lui Isus” (d-na Marlena Prigoreanu), „De la Sf. Tereza 
a Pruncului Isus la Fericita Tereza de Calcuta” (d-na 
Otilia B�la�) �i „Al�turi de s� n�i. Mesajul Sf. Tereza în 
zilele noastre” (d-na Victoria Negrea).

Întâlnirea a prilejuit o cunoa�tere mai profund� a 
vie�ii �i spiritualit��ii Sf. Tereza, despre care Papa Pius 
al X-lea spunea c� este cea mai mare sfânt� a timpurilor 
moderne, Papa Pius al XI-lea a canonizat-o, iar Papa 
Ioan Paul al II-lea a numit-o Doctor al Bisericii, a treia 
femeie cu aceast� distinc�ie dup� Sf. Tereza de Avila �i 
Sf. Caterina de Siena.

Exerci�iile spirituale s-au desf��urat la Haieu 
sâmb�t� �i duminic�, 13-14 martie, în continuarea lu-
cr�rilor. Preas� n�ia Sa a fost în mijlocul mariani�tilor, 
binecuvântând dorin�a �i str�dania lor de a �  mai aproa-
pe de Isus �i Preacurata în Postul Mare, încredin�ându-i 
c� Sf. Fecioar�, pentru care R.M. are o evlavie particu-
lar�, îi va conduce la bucuria Învierii.

Pr. Rector Cristian Sab�u a prezentat cele dou� 
medita�ii din programul Exerci�iilor spirituale: „Lau-
dele Mariei din imnologia bizantin� din s�pt�mâna a 
IV-a din Postul Mare” �i „Sfânta Fecioar� în via�a Te-

rezei de Lisieux �i în via�a noastr�”.
La prima medita�ie, având textele în fa��, s-a re-

� ectat asupra prezen�ei ocrotitoare a S� ntei Fecioare în 
vie�ile credincio�ilor, dar �i asupra frumuse�ii �i bog�-
�iei stilistice a imnurilor pe care omul, din dragoste �i 
recuno�tin�� i le închin�.

A doua medita�ie a fost un exerci�iu de re� ec�ie 
despre Sf. Tereza de Lisieux, pe baza unor ingenioase 
analize pe texte din „Istoria unui su� et” �i fragmente 
din � lmul „Via�a Sf. Tereza de Lisieux”.

Dup� zile de medita�ie �i rug�ciune: Sf. Liturghii 
zilnice, rug�ciuni comune, recitarea Sf. Rozar, Exerci-
�iile spirituale ale Reuniunii Mariane s-au încheiat cu 
Sf. Liturghie celebrat� duminic� în biserica din Haieu, 
gazd� primitoare � ind Pr. V. Pâncotan.

Întor�i în localit��ile lor de pe tot cuprinsul Epar-
hiei, mariani�tii au dus în inima lor bucuria credin�ei, 
iubirea �i speran�a, pe care le vor împ�rt��i comunit��i-
lor din care fac parte, ca împreun� s� cunoasc� fericirea 
în lumina str�lucitoare a Învierii Domnului.

Într-o rug�ciune �i un gând de mul�umire, Reu-
niunea Marian� din Eparhia de Oradea cuprinde pe to�i 
cei care i-au d�ruit aceste zile de înalt� spiritualitate: 
PSS Virgil Bercea, Pr. Cristian Sab�u, Biroul Pastoral 
pentru Laici.

Biroul de Pres�



13Februarie 2010

Mul�umiri �ie, femeie...
De 9 martie, chiar dac� cu o mic� întârziere, 

cu ocazia Zilei Interna�ionale a Femeii, enoria�ele din 
Parohia „Na�terea Maicii Domnului” Valea lui Mihai 
au avut parte de o sear� de spiritualitate �i surprize. 

Evenimentul a avut loc dup� Sf. Liturghie 
care a fost oferit� �i pentru mijlocirea darurilor lui 
Dumnezeu pentru femeile din lumea întreag�. Dup� 
scurte invoca�iuni în care s-a cerut ajutorul divin 
în înt�rirea credin�ei �i în angajarea pentru propia 
misiune în lumina �i prin mijlocirea Maicii Sfinte, 
s-a dat citire pericopei evanghelice care relateaz� 
nunta din Cana Galileii. Am descoperit împreun� o 
femeie atent� la problemele semenilor ei, o mam� 
rug�toare insistent�, dar nu agasant�, în�eleapt� �i 
umil�, o mijlocitoare care „alearg� ca o bun� spre 
ajutorul nostru, care cu credin�� strig�m...”. 

Chipul marian s-a imprimat asupra medita�i-
ei propuse prin videoproiec�ie. În lumina crea�iei, 
femeia �i b�rbatul sunt fiin�e egale în demnitate �i 
complementare. În literatura bisericeasc� este cu-
noscut� o simbolic�, dar profund� interpretare a 
cre�rii Evei din coasta lui Adam: „Femeia a ie�it 
din coasta barbatului, nu din picioarele lui pentru 
a-i fi pre�. Nici din capul lui pentru a-i fi superioa-
r�. Ci din coastele lui pentru a-i fi egal�, chiar de 
sub bra�ul lui pentru a fi protejat� �i de lâng� inima 
pentru a fi iubit�”. Trezit din somnul s�u, Adam o 
percepe pe Eva �i ca un dar. Numai era singur, ci 
acum ei, b�rbat �i femeie, formeaz� în planul divin 
o familie. P�catul care a pervertit percep�ia omu-
lui asupra sinelui �i a semenilor a creat tensiuni 
�i umbre în rela�iile dintre femeie �i 
b�rbat. O concuren�� acerb� �i-a pus 
aprenta asupra definirii  �i emancip�rii 
propriilor identit��i. Multe femei sunt 
victimele unor forme false de lupte 
duse în scopul  emancip�rii. Biserica 
– „expert� în umanitate” cere redesco-
perirea Femeii, predic� valorile ei �i o 
propune ca model pe Sf. Maria, Mama 
Domnului Isus. Prin mijlocirea Maicii 
Sfine, femeia s�-�i descopere frumuse-
�ea sufletului, calit��ile proprii,  ging�-
�ia fiin�ei �i puterea dragostei în infi-
nita d�ruire. Biserica, ea îns��i mistic� 
fecioar� pentru care �i-a dat via�a Mi-
rele Isus, î�i g�se�te puterea în dragos-
tea Sa pân� la Cruce �i i-a exemplul în 
via�a ei de la Fecioara Maria. Femeia 
are un rol hot�râtor în familie, ea fiind 

sufletul, fantezia �i frumuse�ea  acesteia. Ea trebu-
ie s�-�i con�tientizeze  �i darul inerent fiin�ei sale, 
acea de a d�rui via��, participând la continua crea�ie 
divin�. Acest atribut de Mam� necesit� o angajare 
sincer� �i continu�; dincolo de formarea trupului 
minunii care este copilul din pântecele ei, ea tre-
buie s�-i fie principala formatoare a sufletului s�u. 
Al�turi de ea este Biserica, împreun� cu care trebu-
ie s� des�vâr�easc� d�ruirea vie�ii oferindu-i Via�a 
cea adev�rat�, pe Isus Cristos. Fiecare este chemat� 
la tr�irea activ� în Biseric�. Sf. Fecioar� Maria este 
indispensabil� tuturor femeilor, cu Ea ele vor vedea 
totul în lumina dragostei �i d�ruirii totale, aflând 
prin mijlocirea Ei rev�rsarea harului, izvor de pute-
re pentru împlinirea lor. Medita�ia s-a încheiat prin 
citarea cuvintelor celui trecut la fericirea ve�nic�, 
papa Ioan Paul II: „Mul�umire �ie, femeie, pentru 
însu�i faptul c� e�ti femeie!”

Pe lâng� darul cuvântului �i al binecuvânt�-
rii, femeile au avut parte �i de un recital de poezii 
�i cântece a unui mic grup de copii, asista�i de o 
doamn� educatoare – Carmen Rebele�, grupa c�reia 
beneficiaz� (mai recent, înc� dou� grupe) de asis-
ten�� educativ-religioas� s�pt�mânal�. Al�turi de 
b�rb��ii prezen�i, am oferit domni�oarelor �i doam-
nelor prezente câte o floare... floare pentru floare.

Tuturor cititoarelor Isus s� v� d�ruiasc� lu-
min�, în�elepciune, har, putere, dragoste, s�n�tate... 
tot de ceea ce ave�i nevoie pentru împlinirea voas-
tr� personal�.

Pr. Zima Zorel
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Calea S� ntei Cruci la Tinca

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2010
APRILIE

Inten�ia general�:
Pentru ca oric�rei impulsion�ri c�tre fundamentalism �i c�tre extremism s� i se opun� respectul constant, toleran�a 
�i dialogul dintre to�i credincio�ii. 
Inten�ia misionar�:
Pentru ca to�i cre�tinii persecuta�i din cauza Evangheliei, � ind sprijini�i de Spiritul Sfânt, s� persevereze în m�rturisirea 
cu � delitate a iubirii lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. 

Duminic�, 14 martie 2010, a fost o zi binecu-
vântat� pentru comunit�	ile greco-catolice 
i roma-
no-catolice din Tinca. Pentru al doilea an consecutiv 
credincio
ii din Tinca 
i împrejurimi au celebrat Calea 
S� ntei Cruci.

Al�turi de organizatori, Protopopiatul Greco-
Catolic de Holod 
i Protopopiatul Romano-Catolic de 
Tinca, au 	inut s� � e prezen	i numero
i credincio
i, dar 

i autorit�	i locale. Au participat opt preo	i, dintre care 
cinci greco-catolici 
i trei romano-catolici. Traseul a 
început la capela greco-catolic� 
i s-a � nalizat în bise-
rica romano-catolic�.

P�rintele protopop al Holodului, Seica Gheor-
ghe, a dorit s� men	ioneze: „ne-am rugat cu aceast� 
ocazie ca aducere aminte de cel care a purtat crucea 
grea pentru p�catele noastre, ca nu cumva s� uit�m 
i s� 
� m din nou sub povara p�catelor”. Pentru c� la Calea 
Crucii au participat atât credincio
i români, cât 
i ma-
ghiari, p�rintele Seica a speci� cat faptul c� s-a vorbit 
aceea
i limb�, 
i anume limba credin	ei 
i s-a cântat 
acela
i cântec, „Laud� lui Dumnezeu”. Este important, 
cum spunea p�rintele protopop c� „participan	ii au avut 
acelea
i sim	�minte, 
i anume, iubirea lui Cristos”.

Devo	iunea C�ii Crucii s-a r�spândit începând 
cu secolele XIV-XV. Num�rul sta	iunilor a variat de-a 

lungul timpului pân� în secolul al XVIII-lea, când a 
fost � xat la un num�r de 14 de c�tre papii Clement al 
XII-lea 
i Benedict al XIV-lea care au dat devo	iunii 
caracterul pe care îl cunoa
tem ast�zi.

Fiind al doilea an în care este organizat� Calea 
Crucii la Tinca împreun� de greco-catolici 
i romano-
catolici, organizatorii 
i-au exprimat dorin	a de a per-
manentiza acest moment de comuniune în rug�ciune 
astfel încât s� devin� o tradi	ie în Postul Mare.

Pr. Mihai TEREC

În data de 25 februarie a.c., din partea Caritas 
Eparhial Oradea, am vizitat grupele de copii din cadrul 
gr�dini�ei g�zduite de Asocia�ia Cre�tin� pentru Dezvol-
tarea Comunitar� din Bat�r, jude�ul Bihor. Cei 36 de copii 
de na�ionalitate rrom� frecventeaz� zilnic gr�dini�a pentru 
a se preg�ti corespunz�tor s� înceap� clasa I. În gr�dini�� 
exist� dou� grupe, grupa mic� �i grupa preg�titoare. 

Dulciurile oferite vor completa gustarea servit� 
zilnic pân� la sfâr�itul lunii martie. Majoritatea copiilor 
provin din familii numeroase. A fost impresionant s� 
vedem c� micu�ii de 6 ani se gândesc la fra�ii �i surorile 
de acas�. Cutia de dulciuri a r�mas aproape neatins�. A 
fost  p�strat� pentru a o împ�r�i cu cei dragi de acas�.

Prin aceast� ac�iune am dorit s� încuraj�m frec-
ventarea �colii �i, de asemenea, s� oferim un suport în 
derularea acestui program.

Rita PAL

Distribuire de dulciuri



15Februarie 2010

Exerci�ii spirituale pentru studen�ii Colegiului „Sfânta Familie”
Urmând exemplul Mântuitorului, care 

deseori urca în munte s� se roage, în perioada 
26-28 februarie 2010, comunitatea de studen�i ai 
Colegiului “Sfânta Familie” din Oradea s-a a� at 
în sta�iunea Vârtop din Mun�ii Apuseni, pentru 
deja obi�nuitele exerci�ii spirituale anuale. În-
conjura�i de peisajele calde ale Apusenilor, str�-
jui�i de culmile m�re�e înve�mântate în albul pur 
al z�pezii, studen�ii au r�spuns pozitiv chem�rii 
formatorilor de a urma o preg�tire spiritual� mai 
intens� în vederea praznicului ce se apropie. P�-
rintele Florian Gui, vicarul general al Eparhiei 
de Oradea, a fost cel care, la cererea studen�ilor, 
i-a îndrumat pe ace�tia prin medita�iile sale pen-
tru al doilea an consecutiv. 

P�rintele a f�cut o trecere în revist� a pe-
ricopelor evanghelice care înso�esc duminicile 
triodului, urcând înspre Pa�te la fel cum noi am 
urcat în munte, mai aproape de Dumnezeu, �i 
oferind personajele acestor pericope drept prilej 
de introspec�ie. Astfel, � ecare dintre participan�i 
a putut tr�i pentru pu�in timp al�turi de Zaheu 
cel mic la trup dar, dup� toate probabilit��ile, �i 
la su� et, al�turi de � ul risipitor �i tat�l milostiv 
dar �i de fratele mai mare, personaje cu care � e-
care dintre noi se confrunt� uneori într-o m�sur� 
mai mare sau mai mic�. 

Ziua de reculegere nu putea �  deschis� 
într-un mod mai potrivit decât prin celebrarea 
S� ntei Liturghii, la care cei prezen�i au fost invi-
ta�i s�-�i prezinte inten�iile de rug�ciune pentru 
cei r�posa�i, dragi inimilor lor. Întregul program 
spiritual s-a desf��urat într-un perfect climat de 
senin�tate, prietenie �i bun�voire. Încheierea re-
culegerii s-a f�cut printr-o celebrare peniten�ial� 
ce a cuprins o examinare ghidat� a con�tiin�ei, la 
care tinerii au încercat s� p�trund� în str�fundul 
con�tiin�ei lor �i s� extrag� de acolo orice fapt� 
nepotrivit�, orice r�u al su� etului, a�ternându-
le în mare tain� pe o bucat� de hârtie. A urmat 
apoi Calea Crucii în aerul rece al mun�ilor, la 
sfâr�itul c�reia, printr-un gest simbolic, bile�e-
lele cu p�cate au fost arse la picioarele crucii, 
r�mânând hot�rârea îndrept�rii. 

Nu au lipsit nici momentele de destinde-
re, serile cu cântece �i jocuri, ie�irile pe pârtie, 
toate menite s� ne ajute s� ne cunoa�tem �i altfel 
decât pân� acum, cu talentele � ec�ruia, cu darul 
� ec�ruia de a vorbi, de a cânta, de a-�i deschide 
inima spre ceilal�i. 

Se cuvine a mul�umi pentru toate aceste 

zile minunate p�rintelui Paul Popa �i doamnei 
Ramona Drago� de la Biroul Pastoral Eparhial, 
care au dus greul organiz�rii, p�rintelui Adrian 
Podar, care �i-a oferit disponibilitatea în favoa-
rea celor care au dorit s�-�i deschid� su� etul în 
fa�a lui Dumnezeu �i a petrecut al�turi de noi �i 
nu în ultimul rând p�rintelui vicar Florian Gui, 
pentru c� �tie �i reu�e�te s� � e aproape de ti-
neri �i s� le ofere “harul dup� m�sura darului lui 
Cristos”. 

La anul… IAR!
 Adrian Fabian BOTEA
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Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic� 
se îngrije�te de credincio�ii români pleca�i în Italia, mai 
ales în zona de Nord-Est a Italiei unde se a� � dou� Pro-
topiate: în „Triveneto” �i „Emilia Romagna”, cu respec-
tivele parohii. Dar este binecunoscut� existen�a parohii-
lor de veche dat� la Roma �i Colegiul „Pio Romeno” pe 
Gianicolo, redeschis dup� c�derea comunismului, unde 
sunt trimi�i la studii viitorii preo�i, profesori sau erudi�i 
ai Bisericii noastre.

Protopiatul de Triveneto, în ziua 27 februarie 2010 
a �inut întâlnirea de prim�var� la Verona, la parohia p�sto-
rit� de pr. Radu Cefan. Întâlnirea a avut loc la M�n�stirea 
„San Bernardino” a c�lug�rilor Franciscani Minori. 

Întâlnirea a început la ora 9.00 cu Rug�ciunea de 
diminea��, prezentarea câtorva chestiuni urgente referi-
toare la starea de s�n�tate a unor preo�i �i a membrilor 
de familie a acestora (cazul pr. Ioan M�rginean-Coci� 
de la Udine; al pr. C�t�lin Pop de la San Donà di Piave), 
probleme personale grave, programe pastorale �i con-
tribu�ia anual� pentru protopopiat.

Din partea Diecezei de Verona a fost prezent la 
întâlnire Vicarul general mons. Giuseppe Pellegrini �i 
don Giuseppe Mirandola responsabilul „Migrantes” di-
ecezan. Vicarul general a transmis preo�ilor salutul Epi-
scopului de Verona, împ�rt��indu-le celor de fa�� expe-
rien�a sa de via�� împreun� cu propriul Episcop. „Este o 
oportunitate – spunea – atât pentru valorizarea bog��iilor 
cât �i pentru a da o contribu�ie acestei integr�ri di� cile. 
Credin�a, mai mult decât s� despart�, ajut� la unitate”. 
Don Giuseppe Mirandola a vorbt despre prezen�a dife-
ri�ilor str�ini în zon�, atât în ora� cât �i în afara acestuia, 
atingând un num�r de peste 100.000 de persoane. Dom-
nia sa îi vede pe români mai apropia�i de poporul italian 
prin mentalitate, a� nit��i culturale �i lingvistice.

Totodat� s-a prezentat p�rintele Michele Pirotta, 
un preot italian, greco-catolic, care-�i desf��oar� misiu-
nea pastoral� la Milano. Biserica unde sluje�te � ind punct 
de referin�� pentru to�i credincio�ii catolici de tradi�ie 
oriental�, loc de m�rturie, de rug�ciune �i de tr�ire litur-
gic� pentru cei care doresc s� cunoasc� Orientul cre�tin. 
Aceast� prezen�� a fost dorit� în mod explicit de c�tre Ar-
hiepiscopul de Milano, Dionigi Card. Tettamanzi. 

ÎPSS Lucian Muresan, Arhiepiscopul Major al Bi-
sericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, a trimis 
la Roma, la C.E.I., propunerea pentru numirea coordi-
natorului na�ional pentru români în persoana actualului 
Rector al Colegiului Pio Romeno, p�rintele Claudiu Pop. 

Se continu� traducerea c�r�ilor din limba român� 
în limba italian�, cu scopul de a face cunoscute istoria 
�i experien�a dramatic� a martiriului Bisericii noastre. 
Cartea care este în faz� � nal� gata s� vad� lumina tipa-
rului este „Lan�uri �i teroare - Catene e terrore” �i va �  
prezentat� la Roma, Bologna, Vene�ia �i în alte ora�e din 
Italia de c�tre Rectorul Colegiului Pio Romeno, împreu-
n� cu traduc�torii, îngrijitorii c�r�ii �i preo�ii prezen�i în 

respectivele dieceze din Italia. 
Pelerinajul anual al Parohilor române�ti greco-catolice 

la Moa�tele Sf. Anton din Padova ajunge la cel de-al IV-lea an. 
Pentru o cât mai bun� comunicare între noi preo-

�ii �i cu credincio�ii no�tri, utiliz�m diferite mijloace de 
comunicare modern�, printre care un loc aparte îl are 
�i site-ul internet bilingv www.bru-italia.eu, îngrijit de 
c�tre p�rintele Raimondo Salanschi, paroh la Vicen�a.

Spre sfâr�itul dimine�ii s-a vorbit de recenta vi-
zit� „Ad Limina” a Conferin�ei Episcopale Române�ti, 
care reune�te episcopii de ambele rituri - latin �i bi-
zantin - (CER), în perioda 7-14 februarie 2010. Arhi-
episcopul Major, Prea Fericirea Sa Lucian Mure�an 
�i Episcopul de Oradea PSS Virgil Bercea i-au vorbit 
Sfântului P�rinte Papa Benedict al XVI-lea de prezen�a 
noastr� în Italia, de prezen�a preo�ilor „uxora�i” �i de 
modalit��ile prin care ace�tia pot s�-�i desf��oare ac-
tivitatea pastoral� în favoarea conna�ionalilor din die-
cezele italiene�ti. Episcopii no�tri au primit de la Sf. 
P�rinte încurajare �i asigurarea pomenirii în rug�ciune. 
În acest sens sunt scrisorile din partea CEI, dintre care 
ultima din partea Secretarului mons. Crociata. 

La încheiere s-a vorbit despre situa�iile concrete 
din via�a românilor a� a�i în Italia: rela�ia cu membrii 
familiei de acas�, cazuri urgente etc. 

Mul�umim din su� et Excelen�ele Voastre, Epi-
scopi ai Bisericii Romano-Catolice, pentru apropierea 
�i iubirea pe care o manifesta�i fa�� de noi � ii acestei 
Biserici martirizate, care prin membrii pre�en�i în Ita-
lia, dorim redescoperirea identit��ii, care a fost distrus� 
în mod o� cial �i stears� pentru aproape o jum�tate de 
secol; misiunea fa�� de noile genera�ii care nu cunosc 
decât pu�in sau chiar deloc istoria trecut� (au trecut deja 
dou�zeci de ani de la Revolu�ia din ’89): aceste genera-
�ii sunt puse la grea încercare de încerc�rile timpurilor 
post-moderne precum consumismul, materialismul, re-
lativismul �i indiferen�a fa�� de valorile via�ii religioase 
�i spirituale.

Cerem Preas� n�iilor Voastre pomenirea în ru-
g�ciune, în acest timp de post îndrepta�i c�tre Lumina 
Învierii: Cristos Domnul nostru.

Secretariat
www.bru-italia.eu

Întâlnirea preo�ilor din protopopiatul „Triveneto”, Italia



17Februarie 2010

P�rin�ii, prietenii �colii
Aula Magna a Facult��ii de Teologie Greco-Ca-

tolic� din Oradea a g�zduit prima întâlnire din cadrul 
proiectului intitulat P�rin�ii, prietenii �colii. Acesta s-a 
desf��urat sub egida Liceului Teologic Greco-Catolic 
din Oradea, a Episcopiei Greco-Catolice de Oradea-
Mare �i a Asocia�iei Pas cu pas, a p�rin�ilor din ciclul 
primar. Întrunirea, la care au participat p�rin�ii elevilor 
din clasa a II-a B, a avut loc mar�i, 9 martie, între orele 
16.00 �i 19.00. Tema a fost �coala primar�, leag�nul 
viitoarei personalit��i.

Gazde au fost doamnele înv���toare ale clasei 
a II-a B, Iohana P�scar �i Monica Mateoc, pr. Paul 
Popa, reprezentant al episcopiei, �i pr. Adrian Podar, 
pre�edinte al Asocia�iei Pas cu pas �i reprezentant al 
p�rin�ilor din clasa a II-a B. Pr. Cristian Sab�u, rectorul 
Seminarului Teologic Greco-Catolic or�dean, al�turi 
de elevele din clasele a XII-a A �i B, Denisa Mo�incat 
�i Maria Toma, reprezentante ale primei promo�ii de 
înv���mânt alternativ Step by step din Liceul Teologic 
Greco-Catolic s-au num�rat printre invita�i.

Dup� ce elevii clasei a II-a B, prin cântec, au in-
augurat deschiderea proiectului, � ecare participant s-a 
prezentat. Ne-am bucurat de o participare generoas� 
din partea p�rin�ilor. Prima interven�ie, cea a p�rintelui 
Cristian Sab�u, a avut caracter spiritual �i s-a axat pe 
prezentarea sacramentului începutului de drum, Bote-
zul. În timpul discu�iilor libere, p�rin�ii au propus �i 

alte teme spirituale. Una dintre acesta a fost legat� de 
felul în care Dumnezeu sau diavolul in� uen�eaz� via-
�a � ec�rui cre�tin. Urm�toarea interven�ie a apar�inut 
elevelor Denisa Mo�incat �i Maria Toma, care au dat 
m�rturie despre modul în care alternativa step by step 
le-a in� uen�at formativ. Doamnele înv���toare �i-au 
adus un aport consistent, caracterizând alternativa step 
by step din punctul dânselor de vedere, accentuând, pe 
de-o parte, felul în care p�rin�ii conlucreaz� cu �coala 
�i, pe de-o alta, modul în copiii înva�� s� lucreze indivi-
dual �i e� cient, deschizându-se spre lume.

Întâlnirea s-a încheiat într-o not� de optimism �i cor-
dialitate, în speran�a unei noi revederi într-un cadru similar.

Pr. Adrian PODAR

Vineri, 12 martie 2010, a avut loc Mar�ul Nasu-
lui Ro�u, un eveniment a� at la a doua edi�ie. Mar�ul 
Nasului Ro�u face parte din Ziua Nasului Ro�u, o zi in-
terna�ional� ce a luat na�tere în 25 decembrie 1985, în 
Marea Britanie, ca reac�ie a lumii civilizate la proble-
ma foametei cu care se confrunta Continentul Negru, �i 
Etiopia în particular.

Scopul mar�ului organizat de Caritas Eparhial 
Oradea a fost aducerea unui zâmbet pe buzele or�de-
nilor �i distribuirea de baloane modelate copiilor. De 
asemenea, clovnii au avut ocazia s� se auto-promo-
veze �i în acela�i timp s� aduc� în aten�ia or�denilor 
ideea de voluntariat. A fost un prilej pentru ei de a se 
manifesta �i în afara spitalului, unde î�i desf��oar� de 
obicei activitatea. La mar� au participat 16 tineri vo-
luntari ai Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea, tineri care 
� e sunt clovni de câ	iva ani, � e sunt clovni în devenire 
urmând în aceast� perioad� cursul de clovni.

În ciuda vremii ploioase �i friguroase, mar�ul 
s-a desf��urat cu veselie, trec�torii din zona central� 
a Oradiei având parte de baloane, ciocolat� �i, bine-
în�eles, zâmbete. Mesaje ca “Un zâmbet nu cost�” �i 
“Zâmbi�i v� rog“ i-au f�cut pe or�deni ca cel pu�in pen-
tru câteva clipe, s� uite de probleme, s� ias� din mono-
tonia zilnic� �i, în cele din urm�, s� zâmbeasc�.

Ana-Maria LAZ�R

Ziua Nasului Rosu
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Vizita protopopilor din Prešov în Episcopia de Oradea
În perioada 15-17 martie 2010 a avut loc vizita 

protopopilor din Episcopia Greco-Catolic� de Prešov 
(Slovacia) la Oradea, în cadrul unui schimb de expe-
rien�� cu Episcopia Greco-Catolic� de Oradea. Vizita 
a început în data de 15 martie cu o rug�ciune în capela 
seminarului �i a continuat cu o prezentare a Episcopiei 
de Oradea. A luat apoi cuvântul domnul deputat Adrian 
Merca, pre�edintele comunit��ii slovace din România. 
A urmat un program artistic sus�inut de c�tre Corul Se-
minarului Teologic, dirijat de prof. Radu Mure�an �i 
Corul Fiat Lux, dirijat de prof. Monica Nica.

Ziua a doua a vizitei a început cu celebrarea S� n-
tei Liturghii în Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea, la 
care a participat �i PS Virgil Bercea. Apoi oaspe�ii au 
vizitat cripta catedralei �i Liceul Teologic Greco-Ca-
tolic din Oradea. Programul a continuat cu o vizit� în 
protopopiatul de Marghita, o vizit� la Liceul Slovac din 
Budoi. Traseul a continuat cu vizitarea parohiilor din 
Zal�u, �imleu-Silvaniei, �inteu �i Ale�d.

Ultima zi a vizitei a debutat cu celebrarea S� ntei 
Liturghii la Seminarul Greco-Catolic �i o vizit� la parohia 
din Haieu – B�ile 1 Mai. La � nalul întâlnirii a avut loc o 
întâlnire în Aula Magna a Facult��ii de Teologie Greco-
Catolic� în care au fost discutate diferite aspecte ce �in de 
activitatea celor dou� episcopii, de Oradea �i Prešov.

Prezent al�turi de protopopi pe parcursul vizitei, 
Preas� n�itul Virgil a declarat: „Am dorit ca protopopii 
de la Prešov, împreun� cu ai no�tri, s� stea un pic îm-
preun�, s� se cunoasc�, s� se roage, s�-�i împ�rt��easc� 
unii altora bucuriile �i necazurile, împlinirile �i neîm-

plinirile. Pe parcursul vizitei protopopii slovaci au în-
cercat s� ia pulsul parohiilor greco-catolice de la noi �i 
s� ia contact cu cei care tr�iesc în comunit��ile slovace 
de la Budoi �i F�get”.

Invita�ia adresat� de episcopia de Oradea proto-
popilor din Prešov nu a fost întâmpl�toare, dup� cum a 
men�ionat Preas� n�ia Sa: „I-am invitat sa vina tocmai 
pe cei din Prešov pentru c� în mod cu totul special, lân-
g� Prešov este înmormântat Gheorghe �incai. De aceea 
sunt leg�turi din astea de su� et, care ne ajut�, pe de o 
parte, s� ne aducem aminte de cei care ne-au fost înain-
ta�i �i, de cealalt� parte, s� transmitem tinerilor aceste 
valori care sunt perene”.

În luna mai, protopopii Episcopiei de Oradea 
sunt invita�i ca, la rândul lor, s� viziteze Slovacia.

Biroul de pres�

În perioada 5-7 martie a.c., 40 de copii ai ora-
toriului ASTRU Junior Oradea au participat la zile de 
reculegere spiritual� de la Vârtop (Arie�eni), organiza-
t� cu suportul Biroului Pastoral Eparhial pentru Laici, 
Oradea. Participan�ii au avut vârste cuprinse între 7-10 
ani, majoritatea provenind din clasele I-IV ale Liceului 
Teologic Greco-Catolic, Oradea. 

Programul zilelor de reculegere a fost divers, 
combinând momentele spirituale cu cele de joac�. Co-
piii au participat activ la rug�ciuni �i medita�ii, ateliere 
de crea�ie, jocuri de iarn� �i un bal mascat. Bunul mers 
al exerci�iilor spirituale a fost animat de 11 studen�i 
laici din Colegiul “Sfânta Familie”, p�rintele Cristi-
an Laslo (unul dintre p�rin�ii spirituali ai Oratoriului 
“ASTRU Junior”), �i Dl. Sorin Cî�lariu (reprezentantul 
p�rin�ilor clasei a II-a B), f�r� de care aceast� ini�iativ� 
nu ar �  avut frumosul rezultat. 

Mul�umim tuturor p�rin�ilor care au avut încre-
dere în aceast� activitate, precum �i co-organizatorilor.

Pr. Paul POPA

Zile de reculegere spiritual� a Oratorului ASTRU Junior
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S� n�ire de preot

Proiect: Reducerea Riscurilor de Dezastre

Duminic�, 21.02.2010, a reprezentat pentru dia-
conul Ovidiu Mari	a momentul mult a
teptat al primirii 
s� ntei preo	ii prin punerea mâinilor Preas� n	itului Vir-
gil Bercea. La Sfânta Liturghie au concelebrat, al�turi 
de Preas� n	itul Virgil, 
ase preo	i. 

În cuvântul s�u de înv�	�tur�, Preas� n	ia Sa, re-
ferindu-se la evanghelia zilei, a men	ionat: „Cuvintele 
Mântuitorului: «vino dup� Mine» reprezint� o che-
mare simpl�, dar profund� în acela
i timp. Modul de 
ac	iune al lui Isus este simplu 
i totodat� profund. Sim-
plu, pentru c� se adreseaz� direct, 
i profund, pentru c� 
ac	ioneaz� în inim�. La fel ca apostolii 
i noi suntem 
chema	i simplu, direct 
i profund. Oare ce ne determin� 
s� ne îndrept�m spre Domnul? Oare nu aceast� chema-
re: vino dup� Mine? Este foarte important s� reu
im s� 
percepem aceast� chemare a Mântuitorului!” 

În continuare, Preas� n	itul Virgil a f�cut referire 
la perioada petrecut� la Roma cu ocazia vizitei „ad li-
mina”. Aceast� vizit� are valoare simbolic� 
i de înt�rire 
a credin	ei 
i are loc o dat� la cinci ani. Între momen-
tele importante ale vizitei au fost amintite rug�ciunile 
la mormântul s� n	ilor Petru 
i Pavel, celebrarea S� ntei 
Liturghii împreun� cu Sfântul P�rinte, întâlnirea cu di-
casterele romane, precum 
i momentul audien	ei private 
acordat� de Suveranul Pontif. Toate acestea au constituit 
„un moment de mare bucurie 
i spiritualitate pentru c� 
în aceste momente realiz�m c� Biserica noastr� este o 
p�rticic� valoroas� din marea Biseric� universal�”. 

F�când referire la momentul hirotonirii unui nou 
preot, Preas� n	itul Virgil a spus: „Ast�zi va �  s� n	it un 
nou preot. Evanghelia ne-a vorbit despre acest îndemn: 

«vino dup� Mine». Acest tân�r a fost chemat de c�tre 
Domnul. Acum Domnul îi spune: «r�mâi cu Mine». 
Cred c� � ecare dintre noi 
i-a pus întrebarea: ce este 
preotul? Este foarte di� cil de r�spuns la aceast� între-
bare. Dup� modelul lui Hristos, preotul trebuie s� � e 
un model pentru oameni. Preotul trebuie s� vorbeasc� 
mereu despre Cristos 
i Evanghelie, dar 
i s� tr�iasc� 
mereu în Domnul 
i dup� Evanghelie”. 

În încheierea cuvântului s�u, Preas� n	ia Sa a 
ad�ugat: „S� o rug�m pe Maica Sfânt� s�-l duc� pe 
acest tân�r pe urmele Domnului. Cu siguran	� c� la 
sfâr
it preotul 
i familia sa vor dobândi împ�r�	ia pe 
care au vestit-o. A
a s� ne ajute Bunul Dumnezeu!”. 

La � nalul slujbei p�rintele Ovidiu Mari	a 
a mul	umit lui Dumnezeu pentru harul primit, 
Preas� n	iei Sale dr. Virgil Bercea pentru încrederea 
acordat�, so	iei, familiei, profesorilor de la semina-
rul or�dean 
i tuturor celor care au participat cu bu-
curie la acest moment în�l	�tor. 

Biroul de pres�

Proiectul Reducerea Riscurilor de Dezastre 
se deruleaz� în perioada 1 martie 2009 – 1 septem-
brie 2010. 

Programul presupune interven�ia echipelor 
caritas în preg�tirea comunit��ilor pentru a face 
fa�� dezastrelor. 

Acest program se desf��oar� în 20 de loca-
lit��i, fiecare diecez� implementând programul în 
dou� localit��i. 

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a început im-
plementarea acestui program în localit�tatea Plopi�, 
jude�ul S�laj.

Pân� în prezent în localitatea Plopi� s-au format 
grupuri de voluntari cu ajutorul c�rora s-au adunat in-
forma�ii, utilizând metode speci� ce (Interviuri cu oa-
menii din sat, Tabelul timpului, Harta de risc, Analiza 
vulnerabilit��ilor), care ne-au ajutat atât pe noi ca s� 
întelegem mai bine problema major� care o are comu-
nitatea din Plopi� cât �i pe membri acestei comunit��i.

Damian ANDREICA
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