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 În zilele de 25-27 mai 2010, la sediul 
Episcopiei romano-catolice din Oradea s-a 
desf��urat sesiunea de prim�var� a Confe-
rin�ei Episcopilor din România, cu partici-
parea Episcopilor greco-catolici �i romano-
catolici. Au luat parte, ca invita�i, Excelen�a 
sa Francisco-Javier Lozano, Nun�iu Apos-
tolic în România, �i PSS Anton Co�a, Epi-
scop de Chi�in�u.

Dup� ce mar�i seara Episcopii au conce-
lebrat Sfânta Liturghie în Catedrala romano-
catolic�, miercuri seara Sfânta Liturghie au 
celebrat-o în biserica parohial� din localitatea 
Sâniob, loc de pelerinaj cu vechi semni� ca�ii 
istorice pentru Dieceza de Oradea. În cadrul 
lucr�rilor conferin�ei s-a discutat despre: în-
tâlnirea directorilor na�ionali pentru pastorala 
rromilor - Roma, martie 2010; preo�ii care îi îngrijesc 
pe cei a� a�i în emigra�ie �i preo�ii � dei donum �i activi-
tatea misionar� a Bisericii; statutul conferin�ei, a� at în 
studiu la Consiliul Ponti� cal pentru Texte Legislative; 
aprobarea statutului �i structurii Ac�iunii Catolice din 
România; discutarea �i adoptarea unui Ratio studiorum 
pentru înv���mântul teologic catolic în România; ne-
cesitatea unui congres na�ional al familiilor; ecouri la 
Întâlnirile Na�ionale ale Preo�ilor �i ini�iative cu ocazia 

Sesiunea de prim�var� a Conferin�ei Episcopilor din România 

încheierii Anului Sacerdotal; preocuparea C.E.R. fa�� 
de proliferarea pericolelor morale actuale (a�a-numite-
le plante etnobotanice, magazine �i emisiuni TV cu ca-
racter profund imoral), care pun în di� cultate pe mul�i 
tineri din zilele noastre, pe fondul unui înv���mânt care 
nu asigur� o solid� formare moral�; necesitatea a� rm�-
rii clare a pozi�iei Bisericii cu privire la � agelul avortu-
lui; alte probleme de ordin intern.

Conferin�a a abordat problematica rela�iilor cu 
Biserica Ortodox� Român�, respectiv refuzul retroce-
d�rii �i al celebr�rii alternative - solu�ie propus� deja 
de mai multe ori - cu atât mai mult cu cât, în str�in�ta-
te, Biserica Catolic� ofer� l�ca�uri de cult pentru co-
munit��ile ortodoxe. În acela�i timp, episcopatul ca-
tolic din România regret� faptul c� Biserica Ortodox� 
refuz�, în �ar�, orice form� de rug�ciune sau celebrare 
împreun�, de�i în comunit��ile ortodoxe din diaspora 
acest lucru se întâmpl�.

Conform statutului, mandatul de pre�edinte a 
fost preluat, pentru o perioad� de trei ani, de Prea-
fericirea sa Lucian Mure�an, Arhiepiscop Major al 
Biserici Române Unit� cu Roma. În func�ia de vice-
pre�edinte a fost ales IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mi-
tropolit de Bucure�ti. Ca membri ai Consiliului Per-
manent au fost ale�i Excelen�ele lor Petru Gherghel, 
Episcop de Ia�i �i Virgil Bercea, Episcop greco-cato-
lic de Oradea. A fost eliberat din func�ie, la cerere, pr. 
Cazimir Bud�u, secretarul general al Conferin�ei, în 
locul s�u � ind numit pr. Eduard-Mihai Co�a, din Die-
ceza de Ia�i, în prezent formator spiritual la Seminarul 
mic din Bac�u. S-a stabilit ca urm�toarea sesiune a 
Conferin�ei Episcopilor s� se desf��oare la Lugoj, în 
zilele de 28-30 septembrie 2010.

Pr. Cazimir BUD�U,
secretar general
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 Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
Maria este cea mai frumoas� � oare a crea�iei

20.06.2010
Anul Sacerdotal s-a încheiat

13.06.2010

Iubi�i fra�i �i surori, s-a încheiat zilele trecute 
Anul Sacerdotal. Aici, la Roma, am avut zile de neui-
tat, cu prezen�a a peste 15 mii de preo�i din orice parte 
a lumii. De aceea, ast�zi doresc s� aduc mul�umire lui 
Dumnezeu pentru binefacerile care din acest An au venit 
pentru Biserica universal�. Nimeni nu le va putea m�su-
ra vreodat�, dar în mod cert se v�d �i înc� mai mult se 
vor vedea roadele.

Anul Sacerdotal s-a încheiat în solemnitatea S� ntei 
Inimi a lui Isus, care în mod tradi�ional este „ziua pentru 
s� n�irea sacerdotal�”; de aceast� dat� a fost în mod cu 
totul special. Într-adev�r, dragi prieteni, preotul este un 
dar al Inimii lui Cristos; un dar pentru Biseric� �i pen-
tru lume. Din Inima Fiului lui Dumnezeu, plin� de iubire 
ce se revars�, izvor�sc toate bunurile Bisericii, �i în mod 
cu totul special î�i trage originea voca�ia acelor oameni 
care, cuceri�i de Domnul Isus, las� totul pentru a se dedi-
ca în întregime slujirii poporului cre�tin, dup� exemplul 
Bunului P�stor. Preotul este pl�smuit de îns��i iubirea lui 
Cristos, acea iubire care l-a împins s�-�i de-a via�a pentru 
prietenii s�i �i chiar s�-i ierte pe du�manii s�i. De aceea 
preo�ii sunt cei dintâi f�uritori ai civiliza�iei iubirii. �i aici 
m� gândesc la atâtea � guri de preo�i, cunoscu�i �i mai pu-
�in cunoscu�i, unii ridica�i la cinstea altarelor, al�ii a c�ror 
amintire r�mâne de ne�ters în credincio�i, cel pu�in într-o 
mic� comunitate parohial�. Cum s-a întâmplat la Ars, sa-
tul din Fran�a unde a desf��urat slujirea sa Sfântul Ioan 
Maria Vianney. Nu este nevoie s� adaug alte cuvinte la 
cât a fost spus despre el în lunile trecute. Dar mijlocirea 
sa trebuie s� ne înso�easc� înc� mai mult de acum înainte. 
Rug�ciunea sa, „actul s�u de iubire” pe care de atâtea ori 
l-am recitat în timpul acestui An Sacerdotal, s� continue 
s� alimenteze colocviul nostru cu Dumnezeu.

O alt� � gur� a� vrea s� o amintesc: p�rintele Jerzy 
Popie�uszko, preot �i martir, care a fost proclamat Fericit 
chiar duminica trecut�, la Var�ovia. A exercitat ministerul 
s�u generos �i curajos al�turi de cei care depuneau eforturi 
pentru libertate, pentru ap�rarea vie�ii �i a demnit��ii sale. 
Aceast� oper� a sa în serviciul binelui comun �i al ade-
v�rului era un semn de contradic�ie pentru regimul care 
guverna atunci Polonia. Iubirea Inimii lui Cristos l-a f�cut 
s�-�i de-a via�a, iar m�rturia sa a fost s�mân�a unei noi pri-
m�veri în Biseric� �i în societate. Dac� privim în istorie, 
putem observa câte pagini de autentic� reînnoire spiritua-
l� �i social� au fost scrise cu aportul decisiv al unor preo�i 
catolici, anima�i numai de pasiunea pentru Evanghelie �i 
pentru om, pentru adev�rata libertate, religioas� �i civil�. 
Câte ini�iative de promovare uman� integral� au plecat 
din intui�ia unei inimi preo�e�ti!

Dragi fra�i �i surori, s�-i încredin��m Inimii Ne-
prih�nite a Mariei, a c�rei comemorare liturgic� am cele-
brat-o ieri, 12 iunie, pe to�i preo�ii din lume, pentru ca, cu 
for�a Evangheliei, s� continue s� construiasc� în orice loc 
civiliza�ia iubirii.

Iubi�i fra�i �i surori!
În aceast� diminea�� în Bazilica San Pietro am hi-

rotonit întru preo�ie 14 diaconi pentru Dieceza de Roma. 
Sacramentul Ordului Sacru manifest�, din partea lui Dum-
nezeu, apropierea Sa atent� fa�� de om, iar din partea celui 
care îl prime�te, completa disponibilitate pentru a deveni 
un instrument al acestei apropieri, pentru Cristos �i pen-
tru Biseric�. În lectura evanghelic� din aceast� duminic�, 
Domnul î�i întreab� discipolii: „Dar voi cine spune�i c� 
sunt?” (Luca 9,20). Apostolul Petru r�spunde cu prompti-
tudine acestei întreb�ri: „Cristosul lui Dumnezeu!” (Luca 
9,20), mergând astfel dincolo de opinia comun� c� Isus ar 
�  unul dintre profe�i. Conform Sf. Ambrozie, prin aceast� 
m�rturisire de credin�� Petru „a îmbr��i�at totul la un loc, 
deoarece a exprimat �i natura �i numele” lui Mesia (Exp. 
in Lucam VI, 93, CCL 14, 207).

Isus, înainte de aceast� m�rturisire de credin��, 
reînnoie�te fa�� de Petru �i fa�� de ceilal�i discipoli in-
vita�ia de a-l urma pe provocatorul drum al iubirii pân� 
pe cruce. �i nou�, celor care putem s� îl cunoa�tem prin 
credin��, în Cuvântul S�u �i în Sacramente, Isus ne pro-
pune s� îl urm�m în � ecare zi �i ne aminte�te c� pentru 
a �  discipolii S�i trebuie s� dobândim puterea crucii, cel 
mai mare bun al nostru �i coroan� a speran�ei noastre. 
Sf. Maxim M�rturisitorul observa c� „semnul distinctiv 
al puterii Domnului nostru Isus Cristos este crucea pe 
care El a purtat-o în spate” (Ambiguum 32, PG91, 1284 
C). De fapt Domnul „spune � ec�ruia: Dac� cineva vrea 
s� vin� dup� mine, s� renun�e la sine, s�-�i ia crucea în 
� ecare zi �i s� m� urmeze” (Luca 9,23). Asumarea crucii 
înseamn� angajarea în înfrângerea p�catului, care blo-
cheaz� calea c�tre Dumnezeu, acceptând voia Domnului 
în � ecare zi, f�când credin�a s� creasc� în special în fa�a 
problemelor, di� cult��ilor, suferin�elor.

Sfânta carmelit� Edith Stein m�rturisea aceasta în-
tr-un timp de persecu�ie. Scria astfel pe când era în car-
melul din Koln în 1938: „Ast�zi în�eleg [...] ce înseamn� 
s� � i mireasa lui Cristos în semnul crucii, chiar dac� nu 
voi în�elege niciodat� pe deplin aceasta, dat � ind c� e un 
mister. [...] Cu cât întunericul ne înconjoar� mai mult, cu 
atât trebuie s� ne deschidem inimile c�tre lumina care 
vine din în�l�ime” (La scelta di Dio. Lettere 1917-1942, 
Roma 1973, 132-133). Chiar �i ast�zi exist� mul�i cre�tini 
în lume care, anima�i de Dumnezeu, î�i asum� crucea zi 
de zi, � e în încerc�rile cotidiene, � e în barbaria care cere 
uneori curajul jertfei supreme. Fie ca to�i s� ne punem 
încrederea în Domnul, siguri c�, urmându-l în purtarea 
crucii, vom ajunge la lumina Învierii al�turi de El.

S� îi încredin��m grijii materne a Fecioarei Maria 
pe preo�ii hirotoni�i ast�zi, care se al�tur� celor pe care 
Domnul i-a chemat pe nume: � e ca ei s� � e discipoli � -
deli, vestitori curajo�i ai Cuvântului lui Dumnezeu �i ad-
ministratori ai darurilor mântuirii.
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Declara�ia la CEDO a Conferin�ei Episcopilor din România

prin care dorim s� subliniem importan�a pe care a� �area simbolurilor religioase în �colile publice o are în 
raport cu libertatea religioas�, mo	tenirea cultural� �i tradi�iile din na�iunile europene.

Europa, având la baz� tradi�ia cre�tin�, �i-a a� rmat autonomia în sfera spiritual� �i temporal�, a fost 
mereu deschis� pluralismului religios �i a manifestat respect pentru drepturile tuturor oamenilor, indiferent de 
apartenen�a lor religioas�. Aceast� deschidere este exprimat� în zilele noastre prin multiculturalismul promovat 
fa�� de alte religii 	i culturi care se r�spândesc pe continentul european.

Prezen�a simbolurilor religioase cre�tine in locurile publice, în mod speci� c acela al crucii, re� ect� senti-
mentul religios al cre�tinilor de toate confesiunile �i nu are inten�ia de a exclude pe nimeni. În cultura �i tradi�ia 
cre�tin� crucea exprim� mântuirea �i libertatea persoanei umane (cf. Ioan Gur� de Aur, Cuvântare la Matei, 54, 
7). Ea nu impune o religie, ci exprim� altruism, generozitate �i solidaritate.

Crucea este 	i un simbol cultural 	i social, inspirând identitatea 	i valorile na
iunilor din Europa. Pentru 
multe na
iuni din Estul Europei, inclusiv România, crucea reprezint� 	i simbolul speran
ei 	i luptei pentru li-
bertate. În perioada regimului comunist simbolurile religioase au fost interzise, iar posibilitatea de a le a� 	a în 
public dup� c�derea comunismului a fost considerat� o victorie a democra
iei 	i libert�
ii asupra totalitarismului 
	i opresiunii.

Prin urmare, societ��ilor de tradi�ie cre�tin� nu trebuie s� li se interzic� a� �area public� a simbolurilor 
religioase, în special în locurile unde copiii lor sunt educa�i. Nu numai ca aceasta ar �  o înc�lcare a libert��ii 
religioase, dar aceste societ��i nu vor reu�i s� transmit� genera�iilor viitoare propria identitate �i propriile valori.

Dreptul la libertate religioas� este recunoscut de toate 
�rile europene 	i promovat tot mai mult. Astfel, în 
diverse ��ri de pe continentul european sunt permise prin lege sau acceptate de la sine �i alte simboluri religioase 
decât cele cre�tine.

Bisericile �i comunit��ile cre�tine din 
�rile europene promoveaz� dialogul cu alte religii �i ac�ioneaz� ca 
parte integrant� a realit��ilor na�ionale respective. În materie de simboluri religioase, aceste realit��i na�ionale 
sunt familiarizate cu legi �i evolu�ii sociale speci� ce � ec�rei 
�ri, care trebuie respectate în cadrul unei rela�ii 
corecte între statele membre �i Institu�iile Europene. Dialogul dintre religii �i oameni poate �  dezvoltat armoni-
os într-o Europ� în care exist� libertate religioas� pentru to�i �i respect pentru mo	tenirea cultural� 	i tradi�iile 
� ec�rui popor �i na�iuni.

Conferin
a Episcopilor din România se solidarizeaz� cu Guvernul Italian în acest demers 	i sper� c� de-
cizia Cur
ii va respecta diversitatea religioas�, tradi
iile milenare 	i valorile culturale ale popoarelor Europei.

Blaj, 17 iunie 2010

† LUCIAN
Arhiepiscop Major

Pre�edinte al Conferin	ei Episcopilor din România

C�tre
Curtea European� a Drepturilor Omului
Având în vedere faptul c� pe data de 30 iunie 2010 Curtea European� a 

Drepturilor Omului va dezbate apelul Italiei împotriva deciziei Nr. 30814/06 
Lautsi c. Italia de a scoate crucile din �colile publice, pe motiv ca a� sarea aces-
tora ar �  contrar� „dreptului p�rin�ilor de a-�i educa copiii în conformitate cu 
propriile convingeri” cât �i a „libert��ii religioase a copiilor”, Conferin�a Epi-
scopilor din România înainteaz� Cur�ii urm�toarea:

DECLARA
IE,
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Un poet postase pe internet urm�toarea re� exie: 
copil�ria este locul unde Dumnezeu poate �  substituit cu 
un simplu surâs (Costel Z�gan). Citind-o, am sim�it ime-
diat o rezerv� fa�� de aceast� expresie. La o prim� lectur� 
am putea crede c� poetul vorbe�te despre o întâlnire ne-
vinovat� în timpul copil�riei f�r� griji între Dumnezeu �i 
om, întâlnire care ar provoca surâsul. Dar pare s� îl con-
sidere substituibil pe Dumnezeu cu un surâs, valoarea sa 
de schimb nedep��ind-o pe cea a unui surâs. 

Am s�rit ap�r�tor formulându-mi opinia c� 
aceast� superb� perioad� de vârst� a omului – copil�ria 
- nu e un loc unde îl putem substitui pe Dumnezeu cu 
un simplu surâs, ci e locul prin excelen�� în care omul 
surâde fericit c�-l poate vedea pe Dumnezeu.  

Dar, hai mai bine despre copil�rie s� povestim, 
c�ci ea singur� este vesel� �i nevinovat�... formula în-
dr�gitul nostru povestitor I. Creang�, în ale sale cunos-
cute „Amintiri din copil�rie”. Am citit, deranjat de-o 
lacrim� de nostalgie �i plin� de recuno	tin
� fa�� de p�-
rin�i, continuarea consemn�rilor sale: �i drept vorbind, 
acesta-i adev�rul. Ce-i pas� copilului când mama �i 
tata se gândesc la neajunsurile vie�ii, la ce poate s� le 
aduc� ziua de mâine, sau c�-i fr�mânt� alte gânduri 
pline de îngrijire.

Rev�rsarea dragostei p�rin�ilor �i d�ruirea lor de 
sine fa�� de copii, împing într-un ungher îndep�rtat al 
c�m�rii inimii lor � rave orice grij�, orice nelini�te. Bra-
�ele p�rin�ilor ce se încle�teaz� în jurul micilor f�pturi 
resping orice deranj. Copiilor nu le r�mâne decât s� se 
scalde în dragostea p�rin�ilor lor, s� se joace �i s� vise-
ze ce vor �  �i cum va �  când vor �  mari. 

A�a eram eu la vârsta cea fericit�, �i a�a cred c� 
au fost to�i copiii, de când îi lumea �i p�mântul, m�car 
s� zic� cine ce-a zice. (I. Creang�)  

Aceast� abandonare proprie în grija p�rin�ilor, 
amestecat� cu o doz� de nevinov��ie su� eteasc�, alta de 
sociabilitate plin� de iubire fac din copil modelul de fe-
ricire �i stare su� eteasc� binepl�cut� �i lui Dumnezeu. 

Ostenit de drum �i de mul�imea c�reia îi propo-
v�duia Vestea cea bun� a venirii Împ�r��iei lui Dum-
nezeu, Isus g�se�te înc� putere pentru a lansa un apel 
apostolilor �i mul�imii: L�sa�i copiii �i nu-i opri�i s� 
vin� la Mine! De unde înc� putere, care i-a fost moti-
va�ia? Desigur, recunoa�terea în ei a cur��iei su� ete�ti 
�i a dragostei, condi�ii ale fericirii �i mântuirii:  c�ci a 
unora ca ace�tia este Împ�r��ia cerurilor (Mt. 19,14).

Apelul se adreseaz� apostolilor, p�rin�ilor �i, din 
o� ciu, copiilor. 

Se adreseaz� apostolilor care nu doreau deranja-
rea Înv���torului lor, deja mult ostenit. Prin ei, se adre-
seaz� Bisericii care trebuie s� le deschid� copiilor calea 
spre Dumnezeu. Într-o conversa�ie despre angajamen-
tul Bisericii în lume, o m�mic� îmi m�rturisise c� una 

Copil a� vrea mereu s� � u
Pr. Zorel ZIMA

dintre motivele ade-
r�rii ei le Biserica 
Greco-Catolic� fu-
sese tocmai aceast� 
preocupare cu copiii 
�i cu tinerii. 

Apelul se 
adreseaz� �i p�rin-
�ilor care, uneori nu 
pot estima valoarea 
�i roadele angaj�rii 
Bisericii în educarea 
vl�starilor lor. A d�-
rui via�a acestor copii 
nu se rezum� la a-i 
aduce pe lume �i a-i 
hr�ni, eventual a le asigura �i o locuin��, ci se împline�-
te prin grija pentru a-i cre�te în vârst�, în�elepciune �i 
har, a le d�rui pe Isus – Calea, Adev�rul �i Via�a. C�ci 
ce-i folose�te p�rintelui dac� îi ofer� copilului material 
totul, dar nu-i lumineaz�, înt�re�te �i c�l�uze�te su� etul 
(cf. Mt. 16, 26)? 

Apelul se adreseaz� �i copiilor �i tinerilor. Ei sunt 
chema�i s� recunoasc� în Isus un prieten de n�dejde �i 
un tovar�� de drum în via��. Prietenia cu El, trebuie 
s� se împlineasc� într-o imitare a iubirii �i d�ruirii  lui 
Isus în actualitatea propriei vie�i, în rela�ia cu p�rin�ii, 
Biserica, �coala �i to�i cei din jur. Cre�terea de mic cu 
Isus este o oarecare garan�ie a r�mânerii cu El pentru 
totdeauna. Isus a fost un tân�r simplu, care �i-a tr�it 
copil�ria �i tinere�ea în smerenia �i lini�tea casei p�rin-
te�ti. Sfânta Fecioar� Maria, mama Sa, se remarcase în 
ochii Tat�lui ceresc tot printr-o via�� smerit� tr�it� în 
lini�tea Nazaretului. Copii �i tinerii trebuie încuraja�i în 
a-�i tr�i via�a în simplitatea valorilor cre�tine �i c�ldurii 
familiare, f�r� a se l�sa provoca�i de curen�ii periculo�i 
a noilor provoc�ri �i dorin�ei de fals� a� rmare.

Apelul se adreseaz� tuturor pentru a descoperi 
în noi nevinov��ia su� eteasc� �i încrederea în Tat�l 
ceresc. Ne provoac� la poc�in�� �i la ridicarea ochilor 
înspre Tat�l, a�a cum o f�ceam dup� orice c�dere în 
copil�rie, c�utând cu ochii înl�crima�i bra�ele salvatoa-
re ale p�rin�ilor no�tri. Sub povara unei greut��i s� ne 
recunoa�tem copii ai lui Dumnezeu, cerându-i ajutor ca 
unui P�rinte pentru dep��irea limitelor noastre.

Îmbr��i�area bra�elor divine coborâte în glas de 
rug�ciune ne va aduce SURÂSUL unei vie�i bune... 
A�adar, copil a� vrea mereu s� � u... .

Doresc tuturor copiilor �i tinerilor, dar �i celor 
cu un copil ascuns în su� et, mult� s�n�tate, fericire, 
putere de a-�i realiza dorin�ele, spor la înv���tur� �i 
mult� în�elepciune. Copile ve�nic! surâde cu credin��, 
c�ci credin�a surâde în tine!



6 VESTITORUL

(continuare în pag. 7)

Cu ocazia Zilei Copilului, 1 iunie 2010, Pro-
Vita Bucure�ti a organizat primul mar� pentru drep-
tul la via�� al copilului nen�scut, numit sugestiv 
„Mar�ul T�cerii”.

La eveniment au participat circa 100 persoane. 
De�i vremea a fost ploioas� �i friguroas� pentru prima 
zi de var�, au venit al�turi de noi tineri, familii �i copii.

Participan�ii au purtat banere cu mesaje precum 
„Avortul opre�te o inim� care bate”, „Te iubesc, la-
s�-m� s� te cunosc” sau „Avortul nu e o solu�ie” �i 
tricouri cu însemnele organiza�iei, cele Dou� Inimi - a 
mamei �i a copilului s�u. Coloana s-a oprit la biserica 
„Eroii Revolutiei”, unde s-au aprins lumân�ri �i s-au 
depus � ori în semn de aducere-aminte pentru victimele 
avortului în România.

Mar�ul a fost primul eveniment de acest tip orga-
nizat în Bucure�ti, la 20 de ani de la liberalizarea avor-
tului în România. Am marcat astfel o aniversare trist�, 
amintindu-ne �i faptul c�, de tot atâ�ia ani, România are 
cea mai înalt� rat� a avortului din ��rile care alc�tuiesc 
ast�zi Uniunea European�.

În efortul s�u de con�tientizare a publicului fa�� 
de urm�rile devastatoare ale avortului, Pro-Vita î�i pro-
pune s� organizeze anual astfel de evenimente �i s� le 
dea o amploare crescând�, prin invitarea unor organi-
za�ii partenere din România dar �i din alte ��ri, de alte 
confesiuni, pentru a înv��a din experien�a �i metodele 
folosite acolo de mi�carea pentru via��.

Asocia�ia Pro-vita este o organiza�ie de ap�rare 
a vie�ii întemeiat� pe înv���turile de credin�� cre�tin-
ortodoxe, care prin scopul �i metodele sale de ac�iune 
se adreseaz� în special persoanelor tinere, indiferent de 
confesiune, întrucât via�a este o valoare universal�.

Mar� în ap�rarea vie�ii �i împotriva avortului

Con�tien�i de di� cult��ile majore ale a� rm�rii 
vie�ii într-o cultur� a mor�ii, într-o �ar� declarat cre�tin� 
dar în care, paradoxal, avortul este cea mai banal� in-
terven�ie chirurgical�, noi continu�m s� credem în pu-
terea exemplului personal, în valoarea vie�ii de familie 
tr�it� în Cristos.

www.provitabucuresti.ro

M�rturie...
Bun� ziua,
Nu este o poveste, nu scriu pentru a demonstra 

ceva anume �i nici pentru a dojeni pe cineva, scriu lu-
ând scrisul ca pe o eliberare, dar �i ca pe o m�rturie.

Poate ajuta cuiva  sau la ceva. �i mai este ceva: 
aceast� experien�a mi-a ar�tat cât de multe piedici ne 
punem singuri �i cât de mult Îl limit�m pe Dumnezeu 
dup� propriile noastre neputin�e.

Sunt un om liber, extraordinar de liber, de îm-
p�cat cu sine, fericit. �i toate astea sunt un dar pentru 
care nu am f�cut nimic ca s� îl merit.

Sunt c�s�torit� de �apte ani �i am decis s� facem 
un copil. Nu am f�cut avorturi, nu am avut alte sarcini. 
Am tot a�teptat verdictul medicilor, îng�duin�a lor de 
a face un copil, din cauza afec�iunilor pe care le am.

Între timp am tr�it tot felul de experien�e: o 
moarte clinic�. Am în�eles apoi c� nu am voie s� iau 
niciun medicament, s� m�nânc 70% din alimente, s� 
citesc toate etichetele produselor alimentare, s� Îl rog 

pe Dumnezeu ca to�i copacii s� în	 oreasc� o singur� 
zi �i atât. Alergiile de toate felurile, modurile, durerile 
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date de celelalte afec�iuni cam de aceea�i natur� îmi 
limitau drastic cam toate op�iunile de via�� normal�. 
Opera�iile f�cute pe viu, imposibilitatea administr�rii 
oric�rui calmant, antivomitiv, toate p�reau s� m� con-
damne la o via�a de om bolnav.

Nicidecum.
P�rintele Steinhardt spune c� în cre�tinism cu-

rajul este esen�ial. S� nu v� gândi�i c� s-a petrecut 
peste noapte.

Nu. Când am a	 at toate diagnosticele, cea mai 
bun� prietena a mea, Tatiana, bolnav� � ind de cancer, 
m-a ajutat s� v�d altfel lucrurile s� realizez c� Dumne-
zeu vede lucrurile diferit de noi oamenii.

So�ul meu î�i dorea foarte mult un copil, a�a c� am 
redus orice tratament antihistaminic, de la 16 pastile pe zi, 
la una singur�. Bebele trebuia s� vin� în condi�ii sigure.

Pe 6 decembrie am �tiu ca bebele meu a luat via��.
Am a�teptat 2 s�pt�mâni �i mi-am f�cut teste, 

dar au ie�it negative. Doctorii au spus c� nu sunt. Eu 
�tiam c� sunt. Sim�eam.

Am r�cit între timp �i a trebuit s� fac radiogra-
� e, de�i �tiam c� am bebe, dar testele ... A�a c� m-am 
supus, am f�cut radiogra� a, dar nu am luat antibiotic.

Am mai f�cut un test �i a ie�it pozitiv.
Am fost foarte ferici�i. 
Am reu�it s� g�sesc un doctor extraordinar, deo-

sebit, care a în�eles dorin�a noastr� de a avea un copil. 
Mi-a spus îns� calm: „�ti�i c� s-ar putea s� � e ultimul 
lucru pe care îl face�i în via�a dumneavoastr�”.

Am spus c� da, dar merg înainte. Dumnezeu cu mila.
Cum nu puteam rata nimic, am �i sarcina toxi-

c�, vomit în � ecare zi, de mai multe ori. Apa �i pâinea 
pr�jit� sunt cele mai bune alimente. Sper s� nu sl�besc 
sub 40 de kg.

Am f�cut prima ecogra� e �i i-am v�zut inimioa-
ra. Am început s� plâng. Era cel mai frumos copil din 
lume, de�i era doar o inimioar�, nici m�nu�ele �i nici 
picioru�ele nu erau complet formate.

Plin� de entuziasm mi-am f�cut toate analizele, 
îns� cele care se refereau la afec�iunile mele erau mult 
mai rele ca înainte.

Nu renun�.
Cu greu am g�sit un notar în fa�a c�ruia s� dau 

declara�ia notarial� prin care mi-am asumat riscul de 
deces în timpul sarcinii �i la na�tere.

Le spuneam celor din familie despre copil. Soa-
cra mea a uitat num�rul avorturilor f�cute �i altceva 
decât ur�ri s� m� duc pe lumea cealalt�, nu primesc. 
A�a e ea, nu o b�gam în seam�.

Tata m� întreab� dac� vom mai avea bani s� îi 
între�inem �i pe ei, iar mama îmi spune s� avortez.

Surorile mele �i prietenii se bucur� foarte mult 
�i m� sprijin�.

Pe 1 martie primim „m�r�i�orul”: so�ul meu este �omer.
Mama î�i reînnoie�te propunerea de a face avort.

Îi spun s� plece, pentru c� nu r�spund de 
reac�iile mele.

Am refuzat s� fac testul pentru sindromul Down, 
dar dac� a�a trebuie, a�a trebuie, a�a c� l-am f�cut �i 
pe acela. Dumnezeu mi-a dat un copil s�n�tos.

La ecogra� a morfofetal� îl iau �i pe so�ul meu.
Ne uit�m amândoi �i vedem pe cel mai frumos 

copil din lume, cu un teribil chef de joac�, înotând �i 
mi�cându-se acolo.

Speram s� � e feti��, dar... Dumnezeu a vrut s� � e 
un b�ie�el s�n�tos �i neastâmp�rat.

Suntem foarte ferici�i, chiar dac� nu pot mânca 
pentru c� vomit de la sarcina toxic�, iar la ce poftesc, 
poftesc degeaba, pentru c� are histamin� �i sunt alergic�.

În urm� cu doi ani am f�cut o opera�ie de apen-
dicit�, am f�cut moarte clinica din cauza anesteziei. La 
� rele care se resorb, am f�cut reac�ie de respingere, iar 
ele s-au cantonat undeva sub piele, pe traiectul unui 
nerv. Acum uterul a crescut �i preseaz� zilnic pe acele 
� re, �i implicit pe nerv.

În noaptea de Înviere st�team ghemuit� de dure-
re �i ame�ita de nemâncare, sub icoanele Mântuitorului 
�i ale Fecioare Maria. O femeie m-a rugat s� trec pe 
b�ncu��, dar nu am vrut... în acel moment am sim�it 
ca un 	 utura�. Am zis c� e de la nemâncare, dar ari-
pioarele 	 utura�ului meu b�teau tot mai des în burtic�. 
Pentru prima data puiul meu î�i f�cea sim�it� prezen-
�a. De fericire îmi venea s� râd �i s� plâng. I-am luat 
mâna so�ului meu �i am a�ezat-o pe burtic�. Era fericit.

Ne-am împ�rt��it plini de bucurie �i mul�umindu-I 
lui Dumnezeu pentru puiu�ul pe care ni l-a d�ruit.

Continui lupta, îi mul�umesc lui Dumnezeu pen-
tru � ecare zi la cap�tul c�reia ajung, pentru puterea pe 
care mi-o d� �i ignor „�ansele sigure” de a muri.


tiu c� e o lupt� grea, c� s-ar putea s� nu câ�tig, 
dar e frumos, e o stare de fericire, o stare binecuvânta-
t�, un dar de la Dumnezeu, pe care nu îl merit.
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Reuniunea Marian� a Eparhiei de Oradea a în-
cheiat Luna Preacuratei, duminic�, 30 mai, printr-un 
pelerinaj la M�n�stirea ,,Mariapocs”, în �ara vecin�. 

Organizat de Reuniunea Marian� împreun� cu 
Biroul Parohial Eparhial, pelerinajul a primit binecu-
vântarea PSS Virgil Bercea.

Sunt mai multe motive care ne-au condus pe 
noi mariani�tii la acest pelerinaj: doream s� mul�umim 
Preacuratei pentru multele daruri primite în decursul 
celor aproape o sut� de ani de existen�� a R.M. în Epar-
hia noastr�, doream s� o cinstim într-un chip deosebit 
pe Sfânta Fecioar� în una din ultimele zile din luna care 
îi este închinat� �i mai doream ca prin puterea rug�ciu-
nii s� � m mai uni�i între noi, ca, împreun�, s� putem 
servi mai bine Biserica noastr�. Sim�eam �i ca pe o da-
torie s� cunoa�tem biserica în care, în anul 1729, a fost 
hirotonit Inocen�iu Micu Klein.

 Pelerinajul a fost un dar al Preacuratei. Abia 
conturat� inten�ia pelerinajului la Mariapocs, �i puterea 
Preacuratei s-a f�cut imediat sim�it�; num�rul peleri-
nilor cre�tea cu � ecare zi, ajungând la 400, mariani�ti 
�i credincio�i, pelerini din Oradea, Satu Mare, B�i�a �i 
Zal�u, dar �i din Cluj �i Bistri�a N�s�ud.

 O zi de pelerinaj e o zi sfânt� �i de neuitat, este �i 
o zi de noi începuturi spirituale... Erau cu noi mai mul�i 
preo�i: Pr. Paul Popa, Pr. G. Buboi, Pr. M. V�t�m�nelu, 
Pr. Adrian Podar, Pr. Sabin Cic�a, Pr. Sorin Ro�ca, care 
împreun� cu PSS Peter Fulop Kocsisi, Episcopul Diece-
zei Greco-Catolice de Nyregyhaza, cu preo�ii �i c�lug�rii 
M�n�stirii, ne-au condus � ecare pas al su� etului pân� 
ce, cur��it prin spovad�, a putut ajunge, prin rug�ciune, 
aproape de Inima Sfânt� a Preacuratei, în fa�a Icoanei 
f�c�toare de minuni a Maicii Domnului de la Mariapocs.

 În diminea�a plin� de lumin� �i soare, de dorin�e 
�i speran�e, rug�ciunea Sf. Rozar �i cântecele maria-
ne au fost primul pas în drumul autocarelor. Sosi�i la 
Maripocs, dup� Rug�ciunea în fa�a Crucii, cu steagul 
marian în fa�a am intrat în M�n�stire; urma Sfânta Li-
turghie în limba român�, Liturghia noastr�. �i noi eram 
atât de mul�i, încât umplusem aproape tot interiorul...In 
jurul M�n�stirii, preo�ii, prinrte care �i ai no�tri, m�r-
turiseau, al�ii, în biseric�, celebrau Sfânta Liturghie. 
Privirile toate ne erau îndreptate spre Icoana f�c�toare 
de minuni, ,,Icoana Maicii Domnului Negre L�crimân-
de”; primul miracol al l�crim�rii a avut loc în 1696. 
De-atunci Fecioara a încurajat lumea în momentele de 
restri�te �i miracolele vindec�rilor nu au încetat. De 
acolo, de la Icoana cea Sfânt�, a venit îndemnul de a 
îndr�zni s� ne apropiem de Preacurata doar dup� ce, 
prin m�rturisire, vom avea din nou su� etul curat.

 PSS Peter Fulop Kocsisi, în cuvântul s�u, �i-a 
exprimat bucuria de a avea pelerini români la Maria-
pocs �i speran�a de a �  de-acum uni�i în rug�ciune �i 

Otilia B�LA�

Reuniunea Marian� a Eparhiei de Oradea în pelerinaj

în puterea de a face binele, de a lucra împreun� pentru 
Împ�r�
ia lui Cristos �i pentru r�spândirea evlaviei fa�� 
de Preacurata. 

A urmat, afar�, la altarul deschis, biserica � ind 
neînc�p�toare, Sfânta Liturghie în limba maghiar� ce-
lebrat� de Preas� n�ia Sa �i de mai mul�i preo�i. P�r�i 
din Sfânta Liturghie erau în limba român�, fapt ce ne-a 
emo�ionat �i ne-a bucurat. 

Dar bucuriile nu conteneau. Biserica î�i dezv�-
luia bog��ia de frumuse�i. Construit� în stilul baroc, pe 
peretele din spatele altarului, se încadreaz� armonios 
imaginea Preacuratei în stilul reprezentativ al icono-
gra� ei bizantine din partea central� �i de est a Europei. 
Pe un podium, în rug�ciune �i t�cere, în ordine deplin�, 
ajungem în fa�a Icoanei. Fiecare pelerin are ,,timpul” 
s�u ca s�-i vorbeasc� Preacuratei, un timp nem�surabil 
cu mijloacele noastre, Am�r�ciunile, speran�ele, do-
rin�ele mul�umirile � ec�ruia au fost cuprinse de inima 
�i mâinile Preacurate, tot su� etul l-am pus în mâinile 
S� ntei Fecioare, f�r� s� uit�m pe cei de acas�, Biserica 
�i Eparhia noastr�, Reuniunea Marian�.

M�n�stirea Mariapocs este a c�lug�rilor din Or-
dinul Bazilian, cum era �i Bixadul nostru de alt�dat�; 
cei dintre noi care l-au cunoscut, au reg�sit cu emo�ie 
întreaga spiritualitate a Congrega
iei.

Pelerinajul nostru se apropia de sfâr�it, soarele în-
clina spre apus. Ne desp�r�eam greu de M�n�stire, Icoana 
ne rechema, noi mai doream s� îngenunchem în fa�a ei... 
Su� etul deschis �i prietenia gazdelor întârziau plecarea. 
Momentul primirii Sfântul Mir a fost semnul desp�r�irii 
de Mariapocs, dar �i al promisiunii Reuniunii Mariane de 
a �  acolo de-acum înainte la Pelerinajul din 30 mai. 

Înainte de înapoiere, am vizitat ora�ul Nyre-
gyhhaza, Episcopia, Capela Episcopiei, complexul Se-
minarului Teologic �i Catedrala din localitate.

Boga�i su� ete�te, în drum spre cas�, prin cânte-
cul domol �i cald al Paraclisului i-am mul�umit Prea-
curatei pentru pelerinajul nostru marian �i pentru ziua 
plin� de daruri pe care am tr�it-o.
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Ziua de 13 iunie a fost o zi important� în via-
�a comunit��ii din Valea lui Mihai. Solemnitatea zilei 
a fost dat� de Prima Cuminecare, dar �i de primirea 
moa�telor Sfântul Anton de Padova.

Un grup de 4 copii au primit Prima Cumineca-
re Solemn�, s-au împ�rt��it solemn �i con�tient pentru 
prima dat�  cu Trupul �i Sângele lui Isus, oferit întâi la 
Botez. Emo�iile lor au fost evidente �i de în�eles. Dup� 
recitarea Rozarului de c�tre mariane a început procesiu-
nea de intrare în glasul clopotelor �i a Doxologiei. Copiii 
au înaintat acompania�i de Sf. Anton, spre Cel pe care 
L-au cunoscut prin catehez�, c�lcând pe covor de � ori 
�i îmbr��i�a�i de privirile calde ale celor prezen�i, apoi 
au a�teptat ner�bd�tori, în locul lor de cinste, momentul 
primirii mult a�teptate a lui Isus. S-au împ�rt��it cu mare 
bucurie în glasul cânt�rii „Sunt copil Isuse” cântat de un 
grup de copii de la Gr�dini��, preg�ti�i în colaborare cu 
doamnele educatoare Rebele�, Oancea �i Todu�iu. 

Bucuria comunitar� a fost dat� �i de pr�znuirea 
Sfântul Anton de Padova. Chiar dac� el este un sfânt al 
Bisericii catolice de rit roman (romano-catolic) a ajuns 
s� � e foarte cunoscut, cinstit �i apelat de c�tre cre�ti-
nii de pretutindeni, datorit� minunilor sale pe când era 
în via�� �i acum datorit� mijlocirii sale la Dumnezeu. 
Acest sfânt, invocat conform devo�iunilor romane ca 
protectorul copiilor, ajutorul bolnavilor, sprijinitorul 
s�racilor, f�uritor de pace, ocrotitorul familiilor, ajutor 
în a� area lucrurilor pierdute, �.a. nu înceteaz� s� mij-
loceasc� cu succes rug�ciunile celor care îl cinstesc cu 
inim� curat� �i sprijin� la rândul lor pe fra�ii cei mai 
mici. Aceast� pietate fa�� de el, imprimat� de mult �i 
în su� etele enoria�ilor greco-catolici, ne�tears� nici de 
epur�rile anilor 1948-1990 (�i ast�zi sunt prezente în 
ni�ele discrete ale unor biserici actual ortodoxe - înc� 
neretrocedate – statui care îl reprezint�) continu� �i as-
t�zi s� aduc� roade. Devo�iunea noastr� s�pt�mânal� 
de mar�i a g�sit r�spl�tire prin primirea pentru o zi a 
moa�telor (ex ossibus) Sf. Anton de Padova de la fra�ii 
franciscani de la Carei. 

Atributul de „Sfântul lumii întregi” �i-a g�sit mo-
tiva�ia pe deplin în aceast� zi �i la noi. Biserica s-a ar�-
tat a �  neînc�p�toare pentru credincio�ii prezen�i, �i de 
alte confesiuni, care au venit cu mul�umiri �i cerin�e  în 
fa�a Sf. Anton. A fost o bucurie s� aduci în fa�a Sfântului 
(care s-a învrednicit s� îi apar� Isus în bra�e, sub chip 
de copil) cca. 40 de copii pentru a primi binecuvântarea 
prin mijlocirea sa, în calitate de Protectorul copiilor. 

Dup� celebrarea S� ntei Liturghii �i o� cierea de-
vo�iunilor de binecuvântare a copiilor �i s� n�irea crini-
lor, credincio�ii uni�i în leg�tura iubirii au ie�it p��ind 
în lumina credin�ei �i cu bucuria �i siguran�a speran�ei 
în ocrotirea lui Dumnezeu. 

Bucuria noastr� se datoreaz� întâi acestei cumi-
nec�ri solemne prin care copii s-au unit cu Isus. Aceas-

t� marcare solemn� a primei cuminec�ri con�tiente 
a copiilor ajun�i la vârsta ra�iunii, obicei al Bisericii 
noastre greco-catolice, este necesar� �i are o valoare 
inestimabil�. Copii de alt� confesiune �i-au exprimat 
la rândul lor uimirea �i dorin�a Cuminec�rii, dat� � ind  
lipsa marc�rii sale în alt� confesiune, mai pu�ini p�rin-
�ii con�tien�i de alternativa bisericii noastre (în gene-
ral) dar lipsi�i, în obscuritatea prejudec��ilor,  de curajul 
unei op�iuni existen�iale �i unui pas mântuitor.

Ne bucur�m c� am avut posibilitatea cre�rii 
acestui context de fraternitate �i spiritualitate în Biseri-
ca noastr�. Tuturor pace �i har.

Pr. Zorel ZIMA

Cu Sfântul Anton spre Domnul Isus
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 În perioada 1-2 iunie a.c. s-au desf��urat, la Blaj, 
Sediul Arhiepiscopului Major, lucr�rile sesiunii ordinare de 
prim�var� a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolic�. Au participat: Preafericirea Sa 
Lucian, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic�; Preas� n�ia Sa Virgil Bercea, Epi-
scop de Oradea; Preas� n�ia Sa Alexandru Mesian, Episcop 
de Lugoj; Preas� n�ia Sa Florentin Crih�lmeanu, Episcop 
de Cluj-Gherla; Preas� n�ia Sa Ioan �i�e�tean, Episcop de 
Maramure�; Preas� n�ia Sa Mihai Fr��il�, Episcop auxiliar 
de Alba Iulia �i F�g�ra�, Vicar al Bucure�tilor; Preas� n�ia 
Sa Vasile Biz�u, Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majo-
re. A fost absent, din motive binecuvântate, Preas� n�ia Sa 
John Michael Botean, Episcop de St. George în Canton, 
Ohio (SUA). Lucr�rile Sfântului Sinod s-au desf��urat sub 
pre�edin�ia Preafericitului P�rinte Lucian.

Sinodul a avut un caracter informativ-consultativ. 
În principal a fost analizate �i trecute în revist� activit�-
�ile celor opt comisii sinodale. Sinodul a aprobat statutul 
Comisiei Sinodale Sociale �i modi� c�rilor aduse Statu-
tului Comisiei Sinodale Teologico-Istorice. A încredin-
�at Comisiei Liturgice preg�tirea textelor pentru tip�ri-
rea principalelor c�r�i de cult: Liturghier, Euhologhion, 
Evangheliar, Apostol, Octoih, Penticostar; iar Comisiei 
pentru Educa�ie Catolic� de� nitivarea �i tip�rirea ma-
nualelor de Religie pentru clasele V, VI �i a XI-a, re-
spectiv a unor c�r�i catehetice pentru preo�i �i copii. A 
fost aprobat Statutul de func�ionare al Sinodului pentru 
o perioad� de înc� 7 ani �i a fost prelungit� delega�ia 

Sesiunea de prim�var� a Sinodului BRU

Pre�edintelui Romanian Greek-Catholic Association. Pe 
ordinea de zi s-au mai reg�sit teme de actualitate ale vie-
�ii �i activit��ii biserice�ti din �ar� �i str�in�tate.

Lucr�rile Sinodului Episcopilor s-au desf��urat 
într-o atmosfer� de comuniune fratern� iar la � nal Prea-
fericirea Sa Lucian a mul�umit Domnului pentru harurile 
primite, iar Episcopilor pentru colaborare �i participare 
�i a transmis arhiereasca binecuvântare tuturor credin-
cio�ilor. Proxima sesiune ordinar� a Sinodului Episcopi-
lor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic� se 
va desf��ura în perioada 26-28 octombrie 2010, la Blaj.

Pr. William A. Bleiziffer
Notarul Sinodului Episcopilor

În zilele de 28 �i 29 mai 2010 a avut loc la Centrul 
spiritual „Manresa” din Cluj-Napoca Adunarea general� 
a Asocia�iei Generale a Românilor Uni�i, Greco-Catolici, 
AGRU. La Adunarea General� au participat 25 de delega�i 
din cele cinci Eparhii �i din Vicariatul de Bucure�ti.

Au r�spuns invita�iei de a lua parte la Adunarea 
general� a AGRU domni�oara Oana Tuduce, pre�edint� 
a ACRO �i doamna Lucia Ghi�a, prim-vicepre�edint� a 
Reuniunii Mariane. Lucr�rile au debutat cu celebrarea 
S� ntei Liturghii de c�tre asistentul spiritual al asoci-
a�iei, p�rintele Coriolan Mure�an, �i asisten�ii spiri-
tuali eparhiali prezen�i. Ierarhul locului, Preas� n�itul 
Florentin, a fost prezent la deschiderea lucr�rilor adre-
sând participan�ilor un cuvânt de înv���tur�. Pre�edinta 
ACRO, Oana Tuduce, a prezentat un cuvânt de salut 
din partea Federa�iei Ac�iunea Catolic� din România. 
Doamna Lucia Ghi�a a salutat ini�iativa AGRU de re-
luare a colabor�rii dintre cele dou� asocia�ii. 

Pe ordinea de zi a Adun�rii generale s-au a� at ur-
m�toarele puncte: 1. bilan�ul de activitate la sfâr�it de 
mandat; 2. propunerile de modi� care a actualului Statut; 
3. alegerea noii structuri de conducere; 4. agenda de lu-
cru pentru urm�toarea perioad� �i pentru urm�torul an 
asociativ; 5. diverse.

Pre�edintele Asocia�iei, Alin Tat, a prezentat rapor-

tul de activitate �i bilan�ul � nanciar pentru perioada 2007-
2010. Delega�ii prezen�i au sus�inut ca necesar� pentru 
e� cientizarea activit��ii Asocia�iei modi� carea unor arti-
cole din statutul actual. Modi� c�rile propuse au fost vota-
te �i adoptate cu majoritate de voturi de c�tre cei prezen�i. 
Noul statut va �  prezentat spre aprobare Preafericirii Sale 
Lucian Mure�an, Arhiepiscopul Major. 

Noua structur� de conducere pentru urm�torii 3 ani 
este alc�tuit� din: pre�edinte - Alin Tat, vicepre�edin�i: 
Lucian Micl�u�, Constantin Panti�, Cristina Purice, Ma-
rius Boldor, Monica Turcu, Ioan Sâmih�ian, Cecilia Fr��i-
l� - secretar �i Roxana V�dean - trezorier. 

Cei prezen�i au decis ca urm�toarele întâlniri s� 
aib� loc la date � xe, respectiv întâlnirea Consiliului Di-
rector na�ional în primul sfâr�it de s�pt�mân� din luna 
octombrie a � ec�rui an, iar Adunarea general� în ultimul 
sfâr�it de s�pt�mân� din luna mai a � ec�rui an.

Pentru perioada urm�toare au fost propuse ur-
m�toarele ac�iuni: recenzarea localit��ilor unde exist� 
AGRU, listele nominale ale membrilor, reluarea ini�iati-
velor de promovare a asocia�iei prin pliante �i pres�.

Urm�toarea întâlnire a membrilor Consiliului 
Director se va desf��ura la Zal�u, în perioada 2-3 oc-
tombrie 2010. 

Comunicat
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Caravana Gutenberg

Libr�ria Gutenberg a organizat miercuri, 24 iu-
nie, la ora 12.00, extragerea celor 4 câ�tig�tori parti-
cipan�i în cadrul Caravanei Gutenberg, organizat� în 
perioada 1 martie-24 iunie 2010. 

Scopul caravanei a  fost acela de a stârni intere-
sul elevilor pentru lumea c�r�ilor. Caravana Gutenberg 
a poposit în mai multe institu�ii de înv���mânt din 
municipiul Oradea printre care Colegiul Na�ional Io-
sif Vulcan, Colegiul National Mihai Eminescu, Liceul 
Teoretic Onisifor Ghibu, Colegiul Tehnic Transilvania, 
Liceul Teologic Greco - Catolic, având 2 activit��i prin-
cipale: întâlnirea elevilor cu un scriitor de succes, pre-
cum �i expozi�ii de c�r�i �colare cu vânzare, adresate 
atât elevilor, cât �i profesorilor.

Evenimentul s-a încheiat cu ocazia împlinirii a  612 
ani de la na�terea lui Johann Gutenberg, metalurgist �i in-
ventator german, renumit pentru contribu�ia sa remarca-
bil� la tehnologia tiparului �i, totodat� patronul libr�riei. 

În urma extragerii efectuate de c�tre scriitorul �i 
eseistul Ioan F.Pop, respectiv actorul �i poetul Ciprian 
Ciuciu, au ie�it urm�torii câ�tig�tori:

Vere� Raluca Gabriela - C.N. Iosif Vulcan
Burl�u Renata - Lic. Teor. Onisifor Ghibu
Todera� Manuela - Lic Teor. Onisifor Ghibu
Prof. Moca Mihaela - Colegiul Tehnic Transil-

vania. Premiile au constat în c�r�i prezentate în cadrul 
expozi�iei.

Îmi între�in tot mai des calmul cu o tot mai 
mare cantitate de nervi.

Mi-e fric� tot mai mult s� nu îmb�trînesc 
doar pentru a da satisfac�ie hazardului, mor�ii.

Cu pro�tii nu m� pot în�elege nici chiar 
cînd îmi vor binele.

Nu este prost îndeajuns cel care nu a reu�it.
Sînt oameni care eman� un straniu miros 

de singur�tate.
Fiin�a se exteriorizeaz� în cuvinte precum 

se exteriorizeaz� suferin�a în lacrimi.
Nici mie, vorba cuiva: „nu-mi place s� 

muncesc între mese”.
Singurul bine pe care îl pot face contempo-

ranilor e s� nu mai scriu.
Scrisul este un pas normal spre nebunie. 

Iar nebunia este ultima faz� a în�elepciunii.
Credin�a adev�rat� te autorizeaz� s� taci, 

nu s� vorbe�ti prea mult despre Dumnezeu.
Prin om, nimicul a fost îmbr�cat cît de 

cît atractiv.
Dumnezeu are sens tocmai pentru c� nu 

poate �  cunoscut.
F�r� Dumnezeu, omul r�mîne o maimu�� 

interesant�.
Putreziciunea este procesul în care timpul 

poate �  ascultat.
Punctul tare al mor�ii nu este inevitabilita-

tea, ci punctualitatea. Datorit� ei to�i murim la 
timp, indiferent de vîrst�. 

Moartea nu cere antrenament, repeti�ie, ci 
doar pu�in�... r�bdare.

Via�a mor�ii este atît de scurt� c� nici nu 
apuc�m s-o tr�im.

Maimu�ele de ast�zi refuz� s� se fac� oa-
meni pentru c� nu prea mai renteaz�. 

Unora le cre�te maimu�a direct sub piele.
Nimicul particip� la existen�� chiar cu 

imposibilitatea lui. El este o parte de propozi�ie 
a existen�ei.

Cu pu�in� imagina�ie, nimicul poate 
deveni totul.

Este uimitor cum un întreg univers s-a mo-
bilizat pentru a putea spune simplu: sînt.

Vie�ile noastre, de la un cap�t la altul, 
nu sînt decît biete „metafore ale trupului” 
(E. Lévinas). 

Cînd scriu sînt zeu, cînd m�nînc – un biet animal.
Profesia românului e aceea de a ajuta s� 

treac� timpul.
Pentru a �  om e su� cient s�-�i propui s� � i OM.
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1 IUNIE Ziua Copilului – Împreun� cu copiii, pentru copii
S�rb�torirea zilei copilului a adus prilejul unei 

prime posibilit�
i a Asocia
iei FONDACIO – Cre�tini 
pentru lume de-a participa la un proiect în ora	ul nostru, 
acordând sprijinul s�u la „O nou� specie de distrac
ie 
– JOONIOR PARK”, proiect realizat de „Funda
ia Ro-
mân� pentru Copii, Comunitate 	i Familie” (FRCCF) 	i 
cei din organiza
ia „Manifest”.

Programul s-a desf�	urat în Parcul Br�tianu, de 
diminea
a pân� seara, binecuvânta
i de Domnul cu o 
vreme ce nu p�rea a ne �  prielnic� la începutul zilei, 
îns� imediat dup� deschidere, vremea devenind su� ci-
ent de însorit� încât s� adune copiii participan
i, unii 
înso
i
i � ind de c�tre p�rin
i.

Copiii au putut participa la diferite concur-
suri cu premii, la diferite ateliere de crea
ie, întreceri 
sportive, face painting, tombol� cu premii, precum 	i 
a-i asculta pe cei invita
i s� cânte. Membrii asocia
iei 
noastre FONDACIO – Cre�tini pentru lume dar 	i din-
tre studen
ii laici au putut s� ofere o mân� de ajutor la 
atelierele în desf�	urare, oferind din timpul lor pentru 
copii, a� ându-se cu copiii. Gândindu-ne la ce anume 
reprezint� copiii – mici îngeri, s� n
i prin excelen
�, am 
încercat s�-i îmbur�m 	i s� ne bucur�m împreun� de 
aceste momente petrecute împreun�.

Duminic� 30 mai 2010 a fost o zi de s�rb�toare 
pentru comunitatea de cre	tini din parohia Galo	petreu. 

Un grup de nou� copii au f�cut prima Spovad� 
	i au primit prima Împ�rt�	anie solemn�. Nu a fost 
o s�rb�toare doar a greco-catolicilor din localitate, ci 
	i a cre	tinilor romano-catolici 	i chiar reforma
i care 
au participat la Sfânta Liturghie din Biserica Greco-
Catolic�, împ�rt�	ind bucuria confra
ilor lor 	i emo
ia 
copiilor care au fost protagoni	tii acestui eveniment. 
Astfel, ceremonia liturgic� a avut 	i un caracter ecu-
menic dac� 
inem cont de num�rul mare de credincio	i 
cre	tini de alte confesiuni, care au venit s� s�rb�to-
reasc� împreun� cu comunitatea noastr�. La Sfânta 
Liturghie a fost invitat 	i pr. Eusebiu En�	cu
 OFM.

Pr. Silvestru POGAR

Prima Sfânt� Spovad� �i Împ�rt��anie Solemn�

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2010
IULIE

Inten�ia general�: Pentru ca în toate na�iunile lumii alegerile guvernan�ilor s� se desf��oare în spirit de dreptate, 
transparen�� �i onestitate, respectând deciziile libere ale cet��enilor 

Inten�ia misionar�: Pentru ca to�i cre�tinii s� se implice în a oferi pretutindeni, mai ales în marile centre urbane, o 
contribu�ie valid� la promovarea culturii, a drept��ii, a solidarit��ii �i a p�cii. 
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S�rb�toarea bucuriei
Sâmb�t�, 5 Iunie 2010, a avut loc la Oradea cea 

de-a treia edi�ie a Întâlnirii Eparhiale a Copiilor cu 
tema „Înr�d�cina�i �i zidi�i în El, înt�ri�i prin credin�� 
”(Col. 2,7), organizat� de c�tre Biroul Pastoral Epar-
hial pentru Laici din Oradea. La doar doua s�pt�mâni 
dup� Întâlnirea Eparhial� a Tinerilor, le-a venit rândul 
copiilor s� aduc� soarele �i veselia în Oradea. Înc�rca�i 
cu bun� dispozi�ie, emo�ii �i dorin�a de a petrece o zi 
împreun� cu Cristos, copiii au sosit în curtea Liceului 
„Don Orione” unde îi a�teptau voluntarii pentru a le 
distribui tricourile colorate cu sigla întâlnirii.

Programul Întâlnirii a debutat cu celebrarea S� n-
tei Liturghii în Biserica „Duminica tuturor S� n�ilor” de 
c�tre p�rintele vicar Florian Gui împreun� cu preo�ii din 
protopopiate �i din Oradea. R�spunsurile la celebrarea 
liturgic� au fost date de c�tre grupul de copii „Dominic 
Savio” al M�n�stirii Franciscane „Maica Domnului” 
din Oradea. La predic�, copiilor li s-a spus o poveste 
despre un tâmplar care dorea s� construiasc� o mobil� 
frumoas� pentru cineva. Fiind nemul�umite, sculele pe 
care le folosea tâmplarul la crearea acestei opere au f�-
cut o �edin��, � ecare în parte dorind s� � e �eful lucr�rii. 
Dar, �i-au dat seama ca singure nu pot sa construiasc� 
nimic. Atunci, toate împreun� l-au ajutat pe tâmplar s� 
construiasc� cea mai frumoas� mobil�. La fel �i noi, ca 
o comunitate cre�tin�, cre�tem împreun� �i unindu-ne 
for�ele putem s� realiz�m lucruri frumoase. 

Dup� ce au luat prânzul, copiii au avut parte de 
mai multe surprize. Carla Marin, o feti�� talentat�, cali-
� cat� pentru Mamaia Copiilor din Iulie 2010 a creat o 
atmosfer� de dans prin cântecele pe care le-a preg�tit, 
dup� care a avut loc un program de anima�ie al clov-
nilor de la Caritas Eparhial Oradea, clovnii r�mânând 
al�turi de copii pe tot parcursul întâlnirii. A debutat �i 
concursul de desene pe asfalt, grupurile � ind în com-
peti�ie pentru câ�tigarea premiilor preg�tite pentru cele 
mai bune trei desene. Juriul format din voluntari ai Bi-
roului Pastoral au urmârit munca în echip�, originalita-
tea, creativitatea, precum �i respectarea temei întâlnirii.

Dup� concurs, copiii au avut parte în continuare 
de momente artistice sus�inute de copiii din diferite-
le parohii, iar voluntarii Biroului Pastoral i-au animat 
prin mai multe dansuri de grup. La � nalul întâlnirii, 
s-au anun�at câ�tig�torii concursului: locul III - copiii 
din Parohiile Plopi� �i Iaz, locul II - copiii de la Orato-
riul „Maria Imaculata” din Oradea �i Locul I – copiii 
de la �imleu Silvaniei. Cei 400 de copii participan�i 
împreun� cu cei aproape 80 de animatori, cu preo�ii 
�i c�lug�ri�ele prezente au rostit împreun� rug�ciunea 
de � nal, mul�umindu-i lui Dumnezeu pentru aceast� 
zi binecuvântat�.

Mul�umim Congrega�iei Don Orione pentru g�z-
duirea întâlnirii, clovnilor de la Caritas Eparhial Oradea 
pentru disponibilitatea lor, voluntarilor care au ajutat la 

bunul mers al întâlnirii �i tuturor preo�ilor �i c�lug�ri�e-
lor care au inso�it copiii la cea mai frumoasa s�rb�toare 
a lor. Doar aducându-ne � ecare aportul în mic� sau mai 
mare m�sur�, reu�im s� cre�tem împreun� cu to�ii cu 
Cristos, în Cristos �i pentru Cristos. 

Anca BOT
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(continuare în pag. 15)

P�rintele Man Simion din B�d�cin
Unul din marile obiective ale regimului po-

litic din România de inspira�ie moscovit� a fost 
des� in�area Bisericii Greco-Catolice. (1) Actul 
revenirii credincio�ilor �i clericilor uni�i la Bise-
rica Ortodox� Român� a fost încurajat de factorul 
politic, din simplul motiv de a exercita un control 
cât mai riguros asupra acestora. În viziunea comu-
ni�tilor Biserica Unit� trebuia adus� în „lag�rul 
democratic”, în primul rând prin cooptarea unor 
reprezentan�i ai clerului greco-catolic, apoi prin 
m�surile de rupere a leg�turilor cu Vaticanul, con-
siderat ca un focar al imperialismului occidental.

Atitudinea regimului comunist din România 
fa�� de Biserica Unit� a urmat îndeaproape scenariul 
sovietic din cazul ucrainean. Înc� din toamna anului 
1948 statul trece la m�suri administrative: strânge-
rea de adeziuni de trecere la Ortodoxie în rândurile 
clericilor, de multe ori cu ajutorul organelor de Se-
curitate �i convocarea unei adun�ri la Cluj, menite 
s� proclame actul revenirii la BOR.

Parohia greco-catolic� din B�d�cin trece 
prin acela	i proces, mai ales c� aici se a� a casa 	i 
familia marelui om politic Iuliu Maniu, considerat 
de noua putere „tr�d�tor de �ar� �i du�man al po-
porului”. Din �ematismul eparhiei de Oradea din 
1930 a� �m c� la B�d�cin: „P�rintele Vasile Pop 
era administrator parohial. Cantor Dionisie Oros. 
Curator �tefan Chi�iu. Parohie veche. Biserica din 
piatr�, zidit� la 1705. Hramul: Schimbarea la Fa��. 
Cas� parohial� din c�r�mid�, zidit� la 1892. Ma-
tricole de la 1824. Asocia�ii religioase: A.G.R.U. 
cu 39 de membri, Reuniunea Marian� cu 21 de 
membri. Distan�� de la sediul protopopesc 5 Km. 
Po�t�: Pericei. Gar�: �imleu. Plasa �imleu. Num�r 
de su� ete 976. Filia Ili�ua - num�r de su� ete 90, 5 
Km, Total su� ete 1066”. 

În 1936 este numit paroh la B�d�cin, P�rin-
tele Simion Man, � ind hirotonit de c�tre I.P.S. Va-
leriu Traian Fren
iu, episcop de Oradea. P�rintele 
Man s-a n�scut la B�d�cin-S�laj la 1 mai 1910, 
dintr-o familie de 
�rani, cu foarte mul
i copii. Tat�l 
s�u Gheorghe Man a fost v�r cu Iuliu Maniu, care 
a sprijinit material familia, dup� decesul v�rului 
s�u. P�rintele Simion  	i-a f�cut studiile liceale la 
�imleu-Silvaniei la Liceul „Simion B�rnu
iu”, iar 
cele teologice: doi ani la Gherla, doi la Oradea, ab-
solvindu-le în 1933. Se c�s�tore	te cu înv�
�toarea 
Maria Costin, din Mocira - Maramure	, sora p�-
rintelui martir Adrian-George Costin. La B�d�cin, 
l-au a� at evenimentele din septembrie 1940, dup� 

Pr. Cristian BORZ

Diktatul de la Viena, când mai mul
i solda
i unguri 
au murit în urma otr�virii apei din fântâni, la cu-
cerirea comunei. În 14 septembrie 1940, de ziua 
S� ntei Cruci, a fost condamnat la spânzur�toare de 
ocupan
ii horty	ti, a fost, îns�, eliberat în schimbul 
unui maghiar condamnat la Aiud. (2) 

La 1 decembrie 1948 este arestat pentru ne-
semnarea trecerii la ortodoxie. Ultima etap� a proce-
sului de trecere la ortodoxie era rezervat� clericilor 
care refuzau actul revenirii, ace�tia � ind preveni�i 
de pedepsele ce le vor suporta în cazul continu�rii 
propagandei. În privin�a preo�ilor greco-catolici re-
zisten�i, putem spune c� cea mai mare parte a lor au 
fost din jurul episcopilor. Unii au fost aresta�i odat� 
cu prela�ii uni�i, al�i în diferite împrejur�ri. 

În 	edin
a din 27 octombrie 1948, convoca-
t� la ordinul Tov. Ministru Teohari Georgescu s-a 
întrunit la MAI un colectiv, pentru solu�ionarea 
problemelor ce sunt deschise prin trecerea biseri-
cii greco-catolice la biserica ortodox�. În aceast� 
	edin
� se hot�ra ca: „În ziua de 29. X. Consiliile 
de preluare, preg�tite de Ministerul Cultelor vor  
aduna pe cei 300 preo�i greco-catolici care nu au 
trecut la ortodoxism �i  li se va ar�ta: Guvernul 
nu are nimic împotriva voin�ei lor de a-�i p�stra 
religia, îns�, orice încercare de agita�ie, orice act 
du�m�nos nu va �  sub nici un motiv tolerat, ci dim-
potriv�, va �  sanc�ionat a�a cum se cuvine.” (3)

Îmbarcat într-un furgon, P�rintele Simion 
este dus în fa
a Tribunalului din Zal�u 	i 
inut în 
arest timp de 8 zile. Aici a fost anchetat 	i maltra-
tat, pentru a-l determina s� devin� colaboratorul 
Securit�
ii. Este eliberat 	i silit la domiciliu for
at 
la B�d�cin, cu obliga
ia ca în � ecare zi s� se pre-
zinte la autorit�
ile din �imleu Silvaniei. Nu i s-a 
permis s� serveasc� în biseric�.

La B�d�cin sunt adu	i preo
i din Moldova, 
p�rintele Gheorghe A� lipoaie 	i Ioan A� lipoaie, 
care aveau misiunea clar� de a de� nitiva proce-
sul de trecere la ortodoxie. Scrisoarea adresat� la 
17 august 1963 de iconom stravrofor T. Caius din 
Arad departamentului cultelor demonstreaz� pre-
ocuparea pentru des�var	irea procesului de uni-
� care: „Am avut marea satisfac�ie de a constata 
ata�amentul poporului fa�� de actul revenirii la 
ortodoxie chiar în satul acelui „s� nx de la B�d�-
cin” care de câte ori ocupa fotoliul de prim-mi-
nistru ridica din banii publici câte o catedral� în 
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vreun centru pur ortodox ca s� fac� �i mai acut� 
vrajba între fra�i, � ind acest „mare român” mai 
înainte de toate catolic �i numai apoi român. În 
satul s�u natal, acest mo�ier a l�sat biserica con-
s�tenilor �i cona�ionalilor - to�i uni�i - într-o stare 
de plâns, c� azi colectivi�tii cu preotul lor (preot 
venit din Moldova) în�eleg�tor s� fac� radical� re-
parare unui l�ca� de închinare l�sat în paragin�. 
N-a ajutat poporul � indc� nu l-a iubit �i nu a �tiut 
s� se jertfeasc� pentru interese ob�te�ti (se împli-
neau 10 ani de când Iuliu Maniu fusese exterminat 
în închisoarea de la Sighet - n.n.). De acest a�a 
zis „spirit b�d�cinean” sunt st�pâni�i �i azi mul-
�i intelectuali greco-catolici, care de�i se dau pe 
fa�� „buni români”, cerceteaz� bisericile romano-
catolice cu limbi str�ine unde se împ�rt��esc unii 
zilnic, iar cei mai mul�i în � ecare vineri dintâi a 
lunii. Iau tainele catolice �i se comport� �i azi în 
mod du�m�nos fa�� de ortodoxie.” (4) 

În aceste condi
ii, P�rintele Man, ajunge în 
Baia Mare 	i se angajeaz� ca 	i contabil la „Fruct-
Export”, apoi func
ioneaz� la Ocolul Silvic din 
Roznov în Moldova. Revine la Baia Mare la pre-
vederi sociale, de unde se va pensiona.

A dus o bogat� coresponden
� în perioada 
1976-1991 cu Corneliu Coposu 	i cu distinsul avo-
cat Ionel Pop (nepot al lui Iuliu Maniu). (5)

În 1956, de Pa	ti, va face o vizit� episcopi-
lor: Dr. Iuliu Hossu, Dr. Alexandru Rusu 	i Dr. Ioan 
B�lan, care se a� au în domiciliu for
at la Curtea 
de Arge	. A 
inut o permanent leg�tur� cu preo
ii 
a� a
i în rezisten
a catolic�. În casa sa a poposit de 
dou� ori I.P.S. Dr. Alexandru Todea, viitorul cardi-
nal, chiar în timpul opresiunilor comuniste.

În plin� clandestinitate o� cia Sfânta Litur-
ghie în casa proprie la care asistau credincio	i chiar 
	i din p�r
ile l�pu	ene. Mergea des în satul s�u na-
tal B�d�cin, unde în întâlnirile pe care le avea cu 
fo	tii parohieni 	i cu rudele sale, încerca s� 
in� 
treaz� � ac�ra credin
ei în Biserica greco-catolic� 
pe care cu atâta râvn� o slujea. Vizita întotdeauna 
casa lui Iuliu Maniu 	i se îngrijea ca mormintele 
familiei a� ate în apropierea casei s� � e aranjate 	i 
cur�
ate. Iat� ce declara „sursa” citându-l pe p�rin-
tele Simion Man în Nota Informativ� Nr. 00/11439 
din 16 iunie 1971 a Inspectoratului de securitate 
al jude
ului Maramure	 înaintat� CSS Direc
ia 
I Bucure	ti: „Eu am fost �i pe la B�d�cin, unde 
am reamenajat mormintele p�rin�ilor lui Maniu �i 
ale familiei sale, îngropa�i pe „Dealul �arinii”, în 
fosta proprietate. Unde a fost casa lui Maniu, azi 

este cas� de recreere pentru copii” (6). 
Pe p�rintele Simion îl g�sim implicat al�turi 

de familia Boil� de la Cluj, în g�sirea 	i aducerea 
la B�d�cin a osemintelor lui Iuliu Maniu: „Am fost 
la Cluj, la familia dr. Romulus Boil� (nepot al lui 
Iuliu Maniu), fost senator na�ional-��r�nist. Mi-a 
comunicat c� a cerut de la conducerea de Stat per-
misiunea s� le dea osemintele lui Iuliu Maniu, care 
a murit la Sighet. Doamna Clari�a – nepoat� a lui 
Iuliu Maniu – la fel a spus c� au fost informa�i c� 
se aprob� cererea de a �  exhumate osemintele de la 
Sighet, spre a �  reînhumate la B�d�cin, cu preo�i. 
Un delegat special urmeaz� s� predea osemintele 
�i ceremonia se va �ine dup� 21 mai (1971). Fa-
milia îns� este împotriv� ca preo�ii ortodoc�i s� 
fac� serviciul religios, deoarece Iuliu Maniu a fost 
greco-catolic. Eu am fost rugat – ca nepot al fami-
liei – s� fac serviciul. Eu voi recita psalmul 50 �i 
„Calea Crucii”. Pe lâng� familia – numeroas� – 
vor participa prieteni intimi ai defunctului. De la 
Oradea va veni dr. Stan (fost profesor de teologie) 
�i al�ii. Probabil c� episcopul de Blaj, dr. Todea, 
va veni �i el. Dr. Prundu� de la Cluj nu va veni.” 
(Not� informativ�) (7)

Dup� eliberarea Bisericii, în decembrie 
1989, particip� activ la reorganizarea eparhiei de 
Maramure	 al�turi de preo
ii Lucian Mure	an, ac-
tualul arhiepiscop major de la Blaj, Alexandru Me-
sian, episcop de Lugoj 	i Simion Mesaro	, canonic 
de Baia Mare.

La 1 aprilie 1991, al�turi de PSS Vasile Ho-
ssu, episcop de Oradea, 	i un sobor de preo
i, a 
participat la B�d�cin la s� n
irea bustului marelui 
b�rbat na
ional Iuliu Maniu.

În luna aprilie 1999, p�mântul drag al B�ii-
Mari, care i-a fost scump meleag îl prime�te spre 
odihna ve�nic�.
(1) Raluca Spiridon, Adrian Nicolae Petcu, Historia 12 febr 
2004. ACNSAS, fond Documentar, dosar 45, f. 39-40.
(2) Bota, Ioan 	i Ioani
oiu Cicerone, Martiri �i m�rturisitori 
ai Bisericii din România, Cluj, 1998, p.81
(3) Raluca Spiridon, Adrian Nicolae Petcu, Historia 12 febr 
2004.ACNSAS, fond Documentar, dosar 45, f. 39-40.
(4) Studii de Istoria Bisericii, (sub redac
ia Lector Univ. 
Ovidiu Bozgan), http//ebooks.unibuc.ro/istorie/religie/
biserica romana unita4.htm
(5) Ioan Chindri�, Coresponden�a lui Corneliu Coposu cu 
preotul  Simion Man (1976-1991)
(6) Ciuc�, Marcel-Dumitru, Procesul lui iuliu Maniu,  ed. 
Saeculum I.O. , Bucure	ti, 2001, vol. III, p. 432; 1971 iunie 
16. Raportul de înaintare a notei informative privitoare la 
osemintele lui Iuliu Maniu
(7) Ibidem, p. 431; 17 mai 18. Not� informativ� privind 
reînhumarea osemintelor lui Iuliu Maniu. Insp. De securitate 
al jud Maramure	. Exemplar unic 00113/20.05.1971
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Comisia preziden�ial� pentru analiza dictaturii comuniste din România
- Raport � nal -

Regimul comunist �i cultele religioase

 (…) Cea mai important� ac�iune „prozelit�” 
era îns� dus� de statul comunist care dorea scoaterea 
cet��enilor de sub in� uen�a religiei, indiferent sub ce 
form� se a� a aceasta. Chiar �i prozelitismul care exis-
t� este în mare parte controlat �i în unele cazuri chiar 
orchestrat de c�tre stat. Una din cele mai mari ac�iuni 
prozelite a fost „revenirea greco-catolicilor” la Bise-
rica Ortodox�, ac�iune a� at� direct sub organizarea �i 
autoritatea statului. Un alt exemplu îl reprezint� cazul 
neoprotestant. Recunoa�terea celor patru Biserici neo-
protestante de c�tre statul comunist poate �  încadrat� în 
aceast� ac�iune de a controla num�rul de credincio�i.

Permi�ând cultelor neoprotestante s� existe în li-
mitele legii statul comunist î�i asigura un permanent 
element de �antaj pentru cultele tradi�ionale.

 În fapt, aceste dou� ac�iuni prin care statul in-
tervine brutal în via�a cultelor se soldeaz� cu extrem de 
multe probleme pentru administra�ia Ministerului Culte-
lor. De la sfâr�itul lui 1948 se intensi� c� supravegherea 
ac�iunilor încadrate sub titulatura de prozelitism. Cultele 
vizate sunt în special cel romano-catolic �i cele neopro-
testante. Supravegherea Bisericii Romano-Catolice de-
curgea din ac�iunea constant� a slujitorilor acestei Bise-
rici de a integra credincio�ii greco-catolici care refuzau 
s� „revin�” la Biserica Ortodox�. Împuternici�ii erau ru-
ga�i s� monitorizeze constant localit��ile unde exista po-
pula�ie care apar�inuse Bisericii Greco-Catolice. Credin-
cio�ii erau urm�ri�i la ce  biseric� particip� la serviciul 
religios, dac� au contacte cu fo�ti preo�i greco-catolici 
nereveni�i sau cu preo�i romano-catolici.

 Împuternici�ilor li se cereau statistici cuprinz�-
toare despre vârsta, starea social�, meseria, atitudinea 
fa�� de noul regim, date care s� ofere Ministerului o 
imagine global� a fenomenului. Unele informa�ii sur-
prind o realitate greco-catolic� pe care discursul o� cial 
al Bisericii Ortodoxe Române �i al Ministerului o as-
cund permanent. Astfel, într-un document referitor la 
problema greco-catolic� se men�ioneaz� c�: „dac�, la 
început, ac�iunea nereveni�ilor p�rea c� se limiteaz� la 
cercuri restrânse de intelectuali sau în genere, de mici 
burghezi, în urm� s-a constatat c� ea s-a extins, prin-
zând din ce în ce mai mult �i mediul rural.

 În unele localit��i, paralel cu frecventarea bise-
ricii romano-catolice, se semnaleaz� �i reac�iunea unor 
asocia�ii religioase �i practicarea unor rituri tipic catolice 
(marianele, rozariul), atât în rândul credincio�ilor vârst-
nici, cât �i în rândurile tineretului. Din materialul cules 
de pe teren rezult� c� asemenea orientare spre romano-
catolicism, în loc de a se reduce, este în plin� cre�tere, 
� ind privit� cu mult� îngrijorare de toate elementele re-
ac�ionare din clasele r�sturnate indiferent de credin�a lor 
religioas�” (…)

Suprimarea Bisericii Greco-Catolice

 Totu�i, o� cialit��ile comuniste au identi� cat �i 
câteva domenii în care puteau �  utiliza�i clericii orto-
doc�i: „lupta pentru pace”, „ecumenismul” ortodox – a�a 
cum era de� nit de Kremlin acest concept – �i combaterea 
„uniatismului”, du�man declarat al conducerii PMR. De 
altfel, discursul împotriva „Unia�iei” a fost între�inut �i 
dup� 1965, de�i regimul comunist de la Bucure�ti dep��i-
se faza sa interna�ionalist� de câ�iva ani buni. O� cialitatea 
comunist� a „recuperat” teologi care, cu numai câ�iva ani 
înainte, erau eticheta�i „periculo�i” pentru ordinea socia-
l�. Apartenen�a Bisericii Ortodoxe Române la Consiliul 
Ecumenic al Bisericilor (CEB), începând cu anul 1961, a 
favorizat închegarea unei diploma�ii ecleziastice care, nu 
de pu�ine ori, a înso�it în mod penibil politica extern� de 
„independen��” a lui Nicolae Ceau�escu. În cadrul acestei 
diploma�ii biserice�ti au fost integra�i �i preo�i-profesori 
fo�ti de�inu�i politici, între ace�tia �i cunoscutul teolog 
Dumitru St�niloae, trecut prin calvarul deten�iei politice 
între 1958-1963. Mai mult, într-o perioad� în care preo�ii 
�i enoria�ii greco-catolici clandestini înc� mai erau supu�i 
la h�r�uieli �i intimid�ri, reputatul dogmatist publica pe-
nibile lucr�ri în care încerca s� demonstreze c� Biserica 
Român� Unit� (BRU) a reprezentat doar o tentativ� de 
dezmembrare a poporului român. Exist� o întreag� litera-
tur� ortodox�, sute dac� nu chiar mii de lucr�ri �i studii, 
care a preferat, chiar �i dup� 1990, s� se refugieze în min-
ciun� pretinzând c� în 1948, în plin stalinism, în România 
s-a produs o adev�rat� uni� care bisericeasc�.

 Probabil între 400 �i 600 de clerici greco-catolici 
au trecut prin universul concentra�ionar comunist, dar aici 
se impune precizarea c� unii preo�i uni�i au suferit dou� �i 
chiar mai multe arest�ri �i deten�ii în perioade diferite. În 
plus, BRU a fost singura Biseric� suprimat� de autorit��ile 
comuniste, prin decretul nr. 358 din 1 decembrie 1948, 
iar aproape întreaga elit� ecleziastic� (episcopi, canonici, 
preo�i-profesori �i protopopi) a fost aruncat� în sistemul 
carceral comunist. Începând cu lunile septembrie-octom-
brie 1948 asupra preo�ilor uni�i s-au exercitat presiuni in-
fernale, � zice �i morale, pentru a trece la ortodoxie, dup� 
modelul pus în practic� de sovietici cu doi ani înainte în 
Ucraina. Probabil un num�r important dintre ei au aderat 
la BOR, dar cifra clericilor din „rezisten��” a fost impor-
tant�; în plus, o parte dintre preo�ii reveni�i �i-a retractat 
apoi semn�tura de trecere la ortodoxie.

Dup� simulacrul de sinod, numit �i congres, des-
f��urat în Cluj la 1 octombrie 1948, care a proclamat 
unirea cu BOR, to�i cei 6 episcopi greco-catolici (Ioan 
Suciu, Iuliu Hossu, Valeriu Traian Fren�iu, Alexandru 
Rusu, Ioan B�lan �i Vasile Aftenie) au fost aresta�i între 
27-29 octombrie �i apoi transfera�i la vila Patriarhiei de 
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la Dragoslavele, la m�n�stirea C�ld�ru�ani �i ulterior la 
închisoarea Sighet. Locul ierarhilor a fost luat de ter-
nare; Nun�iatura Apostolic� a avut un rol important în 
constituirea acestor ternare de conducere ale eparhiilor 
greco-catolice, dar din vara anului 1950 greco-catolicii 
din clandestinitate nu au mai putut conta pe sprijinul 
moral �i material al Vaticanului, deoarece diploma�ii 
Sfântului Scaun au fost implica�i într-un proces de spi-
onaj, � ind sili�i s� p�r�seasc� România la 7 iulie.

Nun�iatura a reu�it îns� în primii ani de dup� 
scoaterea în afara legii a cultului greco-catolic s� con-
sacre sau s� contribuie la consacrarea a 6 episcopi auxi-
liari clandestini: Alexandru Todea, Tit Liviu Chinezu, 
Iuliu Hir�ea, Ioan Chertes, Ioan Ploscaru �i Ioan Dra-
gomir. Primul episcop decedat în temni�ele regimului 
comunist a fost Vasile Aftenie, ucis în închisoarea Mi-
nisterului de Interne, la începutul lunii mai 1950. A fost 
înmormântat în prip� în cimitirul Bellu catolic.

Au urmat: Valeriu Traian Fren�iu († 11 iulie 1952), 
Ioan Suciu († 27 iunie 1953), Tit Liviu Chinezu († 15 
ianuarie 1955) (deceda�i ca urmare a regimului de ex-
terminare de la Sighet) �i Ioan B�lan († 4 august 1959).

 Istoricii ortodoc�i din vechea genera�ie au ape-
lat la jenante mijloace de a ascunde deten�ia episcopilor 
uni�i în m�n�stirile ortodoxe în perioadele 1948-1950 �i 
1955-1970. De altfel, partea cea mai dureroas� �i delicat� 
a memoriilor lui Iuliu Hossu este cea consacrat� rapor-
turilor cu ierarhia ortodox�, episcopul greco-catolic de 
Cluj-Gherla consemnând cu o profund� triste�e purtarea 
cinic� �i lipsit� de poc�in�� a unor prela�i ortodoc�i, pre-
cum patriarhul Justinian Marina, mitropoli�ii Nicolae B�-
lan �i Iustin Moisescu, episcopii Nicolae Colan �i Teoctist 
Ar�pa�u. Cu cel din urm�, Iuliu Hossu a purtat mai multe 
discu�ii în contradictoriu atât la Curtea de Arge�, cât �i la 
m�n�stirea Ciorogârla. Ierarhul greco-catolic noteaz� c�, 
la 14 august 1956, a fost vizitat la Ciorogârla de episcopul 
vicar Teoctist �i de Alexandru Ionescu, vicar patriarhal, 
care i-au adus trista veste a separ�rii de cei doi confra�i, 
episcopii Alexandru Rusu �i Ioan B�lan. Aceste întâlniri 
sunt surprinse �i de documentele organelor represive: 
spre exemplu, o not� a Securit��ii din 12 septembrie 1956 
consemneaz� c�: „din convorbirile avute cu Iuliu Hossu 
�i [Ioan] B�lan, se constat� c� ei nu renun�� cu nimic la 
credin�a lor politic� �i religioas�. Hossu a declarat în fa�a 
episcopului T[eoctist] Ar�pa�u, Al. Ionescu �i I. Florea: 
«Credin�a noastr� este via�a noastr�. Atunci când ni se va 
lua via�a, atunci vom �  dezlega�i de credin�a noastr�»”.

 Atât Iustin Moisescu, cât �i Teoctist Ar�pa�u, 
succesorii patriarhului Justinian, de�i f�ceau parte din ta-
bere ecleziale rivale, au ajuns în fruntea BOR datorit� lo-
ialit��ii dovedite fa�� de conducerea Partidului Comunist, 
primul având �i o proast� reputa�ie de politruc.

Amândoi s-au remarcat ca sus�in�tori ai „luptei pen-
tru pace”, tem� favorit� a propagandei comuniste, de fapt 
parte a discursului isteric antioccidental, în care au fost an-

grena�i prela�i �i preo�i, deveni�i activi�ti în a�a-numitele 
Comitete de Lupt� pentru Pace. Câteva documente desco-
perite foarte recent în fondul CC al PCR - Sec�ia Cadre, 
reprezentând � �a de cadre a Prea Fericirii Sale P�rintele 
Patriarh Teoctist, indic� cu claritate faptul c� apartenen�a 
la aceste comitete a fost într-un fel o condi�ie a ascensiunii 
sale c�tre cea mai înalt� demnitate ecleziastic�, a fost pre-
�ul pl�tit pentru ca factorii decizionali de la vârful PCR s�-l 
accepte mai întâi ca episcop, apoi mitropolit �i, în � ne, în 
1986, patriarh. Faptul c� arhimandritul (�i mai apoi episco-
pul) Teoctist a fost înc� din 1948 mesagerul puterii politice 
pe lâng� episcopii greco-catolici a� a�i în deten�ie a avut ur-
m�ri care s-au v�dit chiar �i dup� 1989, exacerbând resenti-
mentele multor clerici �i credincio�i uni�i.

 Un autor de referin�� pentru studierea rela�iilor 
stat-Biseric� în spa�iul dominat de sovietici, a identi� cat 6 
factori mai importan�i care au determinat politica religioa-
s� comunist�: ponderea organiza�iei religioase, dispozi�ia 
acesteia de a se subordona/conforma cerin�elor autorit��ii 
politice �i posiblitatea de a o in� ltra �i controla prin inter-
mediul poli�iei politice, problema dependen�ei de o auto-
ritate str�in�, loialitatea sau lipsa de loialitate a unui cult 
religios în timpul celui de-al doilea r�zboi mondial, con� -
gura�ia etnic� a ��rii �i cultura politic� dominant�. De aici 
a rezultat �i tratamentul diferit pe care regimul l-a aplicat 
celor dou� Biserici mai importante: Ortodox� �i Greco-
Catolic�. Supunerea Bisericilor Catolice locale fa�� de o 
autoritate din afara blocului „democra�iilor populare”, au-
toritate cu voca�ie universalist�, ca �i Kremlinul comunist, 
precum �i faptul c� Biserica Catolic� p�rea s� � e oaz� de 
autonomie �i chiar independen�� nu erau deloc pe placul 
noilor guvernan�i comuni�ti, � ind percepute drept acte de 
tr�dare. Tocmai din acest motiv intensitatea represiunii a 
fost mai mare în cazul Bisericii Catolice de ambe rituri. 
Prigonirea a peste 1700 de clerici ortodoc�i �i faptul c� 
gesturile de opozi�ie fa�� de regimul comunist ale unor 
preo�i au fost mai numeroase decât se credea nu schim-
b� datele problemei. F�r� a bene� cia de un sprijin moral 
�i material din exterior �i f�r� a avea o tradi�ie în planul 
s� d�rii autorit��ii politice, ierarhia ortodox� a adoptat re-
lativ repede o atitudine conformist� care s-a accentuat cu 
timpul, conducând la capitul�ri lamentabile în anii 1980, 
atunci când prela�ii au acceptat demol�rile de biserici �i au 
consim�it la reprimarea preo�ilor protestatari.

Dincolo de represiunea propriu-zis� îndurat� de 
personalul de cult al diferitelor confesiuni din România în 
perioada comunist�, poate mai important� a fost izgonirea 
Bisericii din �coli, spitale, institu�ii de caritate, armat� �i pe-
nitenciare, precum �i descurajarea insidioas� �i sistematic� 
a sentimentului religios de c�tre un regim care se declara 
ateist. Apropierea omului de religie a fost puternic stânjeni-
t� �i reprimat� �i, cu un sprijin însemnat dinspre institu�iile 
ecleziastice „domesticite”, regimul a reu�it o îndep�rtare a 
proiectelor individuale de r�d�cinile lor spirituale. (...)
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Centenar
Maria Schininà s-a n�scut la Ragusa (în Sicilia), la 

10 aprilie 1844 într-o familie nobil�, cu s�n�toase prin-
cipii cre�tine �i morale. �i-a petrecut adolescen�a având 
preocup�rile vanitoase ale lumii din care provenea: 
moda, dansul, muzica profan� �i luxul, în toate acestea 
c�utând s� exceleze. Pân� la 21 de ani, tân�ra Maria nu 
s-a eviden�iat printr-o via�� spiritual� deosebit�; cu toate 
acestea, îns�, nu era nici indiferent� religios.

Pierderea tat�lui a fost pentru Maria un moment 
de re� ec�ie asupra vie�ii ei, asupra vanit��ilor lumii. A 
început s� simt� o profund� nemul�umire su� eteasc� �i 
s-a hot�rât s� renun�e la obiceiurile „înaltei societ��i”. 
Se îmbr�ca simplu �i mergea s� slujeasc�, cu mult� 
dragoste, bolnavii �i s�racii din cele mai defavorizate 
cartiere ale ora�ului. Le vorbea copiilor �i adul�ilor lip-
si�i de educa�ie religioas�; catehiza ��ranii, muncitorii 
�i intelectualii �i propov�duia Vestea cea bun� chiar �i 
la închisoarea din ora�. Maria se îndr�gosti de Cristos 
�i îi dedic� toat� via�a ei, slujindu-i pe cei în nevoi. A 
ini�iat, pentru prima oar� în Ragusa, „Apostolatul Ru-
g�ciunii”, r�spândind cu mare în� �c�rare cultul S� ntei 
Inimi a lui Isus.

La 9 mai 1889, Maria Schininà, împreun� cu 
cinci tinere, au în� in�at Congrega�ia Surorilor S� ntei 
Inimi a lui Isus. Aceast� Congrega�ie �i-a r�spândit ac-
tivitatea caritativ� la toate categoriile sociale.

Maria Schininà a murit la 11 iunie 1910 la Ra-
gusa, dup� o lung� suferin��. Trupul ei, r�mas intact 
se odihne�te într-o biseric� devenit� loc de pelerinaj. 
A fost beati� cat� de Sfântul P�rinte Papa Ioan Paul al 
II-lea, la 4 noiembrie 1990.

Activitatea caritativ� a Surorilor S� ntei Inimi a 
lui Isus se desf��oar� azi pe patru continente �i const� 

în ajutorarea spiritual� �i material� a tuturor celor ne-
voia�i, în implicarea în diversele activit��i parohiale, în 
educarea �i îndrumarea tineretului etc.

Împlinirea a 100 de ani de la moartea Fericitei 
Maria Schininà, fondatoarea Congrega�iei Surorilor 
S� ntei Inimi a lui Isus, a fost marcat� la Zal�u printr-o 
sear� de rug�ciune, organizat� în data de 12 iunie a.c. 
de c�tre Surorile din Zal�u, apar�inând aceleia�i Con-
grega�ii, �i Parohia Sfânta Familie. Programul a început 
cu procesiunea cu moa�tele Fericitei de la M�n�stirea 
Surorilor la Biserica Sf. Familie, a continuat cu Sfânta 
Liturghie, apoi cu un spectacol, în care tinerii parohi-
ei au interpretat o scenet� ce ilustra biogra� a Fericitei. 
Doamna profesoar� Rodica Pop Seling �i Corul „Sfânta 
Familie” au interpretat cu m�iestrie câteva cânt�ri reli-
gioase. Seara de rug�ciune s-a încheiat cu binecuvânta-
rea �i s�rutarea moa�telor.

Pr. Ciprian ROBOTIN

„Florilegiu Omiletic”
 Cartea de predici „Florilegiu Omiletic”, a ap�rut 

de sub tipar, zilele trecute, cu binecuvântarea 	i sprijinul 
material al PSS Virgil Bergea, episcop greco-catolic de 
Oradea 	i sub patronajul Vicariatului Greco-Catolic al Sil-
vaniei. Volumul a ap�rut la editura Scriptorium din Baia 
Mare, predicile religioase � ind expuse în aproape 500 de 
pagini.

 Cartea ofer� cititorului peste 100 de predici la du-
minici 	i s�rb�tori, publicate pe parcursul celor zece ani de 
la reîn� in
area revistei <Flori de crin>, ca pe un buchet de 
� ori alese din gr�dina S� ntelor Scripturi 	i din Tezaurul 
doctrinar al S� ntei Biserici. Sunt predici care se pot a	eza 
pe altarul caminului oric�rui credincios, spre a înmiresma 
atmosfera familial� prin sacralizarea pelerinajului cotidian. 

 Majoritatea omiliilor (predicilor, n.r.), scrise de tinerii preo
i din parohiile Vicariatului Silvaniei, oglindesc 
atât str�duin
a acestora de a vesti Cuvântul, cât 	i nivelul actual al acestei arte a predic�rii. 

 Se poate procura de la Pr. Cristian Borz, (tel.0260/678956; 0765276302) sau de la libr�ria parohiei „Sfânta 
Treime” din �imleu-Silvaniei. Pre
ul unui exemplar este de 25 lei (plus taxele po	tale).
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S� n�irea Bisericii „Sfântul Nicolae” din �ilindru
Duminic�, 27 iunie 2010, a avut loc s� n�irea biseri-

cii din �ilindru, comuna �imian, dup� o renovare general�.
Biserica închinat� Sfântului Nicolae, a Parohiei 

Române Unite din �ilindru, din Protopopiatul Ierului, 
a fost zidit� în anul 1780 dup� ce în mai multe rân-
duri a fost renovat�: în anul 1909 � ind f�cut� prima 
renovare de c�tre preotul Gheorghe C. Cava�i, în anul 
1938 sub preotul Alexandru Nistor �i prim – curato-
rul Fransisc Balog s�vâr�indu-se a doua renovare, cu 
ocazia c�ruia s-au a�ezat moa�tele S� n�ilor martiri 
GRATUS, AMANDA �i JUCUNDINA aduse din ca-
tacombele Romei. 

Acum, în anul Domnului 2010 s-a des�vâr�it 
cea de-a treia renovare sub preotul paroh �i protopop 
Duma Alexandru. 

„Laud� ve�nic� Înduratului Dumnezeu c� ne-a 
g�sit vrednici sa-i renov�m aceast� biseric� cu ajuto-
rul curatorilor: Balog Mihai, Cuibu� Cristofor, Kelle 
Albert, Hossu Ioan, Murin Karoly, Tivadar Ioan, Chele 
Iosif �i îl rug�m s�-�i reverse binecuvântarea Sa peste 
noi to�i cei care au fost al�turi de noi, cu gândul, cu 
rug�ciunea �i cu fapta, încurajându-ne �i ajutându-ne 
în lucrarea noastr�” a spus p�rintele protopop preot 
Alexandru Duma, cu ocazia depunerii hrisovului.

Cu ocazia s� n�irii bisericii un grup de 12 copii 
din comunitate, care se preg�tiser� în prealabil, au f�-
cut prima Spovad� �i Împ�rt��anie Solemn�.

Sâmb�t�, 26 iunie 2010, în localitatea Plopi�, 
jude�ul S�laj, a avut loc întâlnirea preo�ilor din Proto-
popiatul de �imleu. Evenimentul a fost organizat cu 
sprijinul preotului paroh Ioan Pavel �anta �i al cre-
dincio�ilor parohiei „Adormirea Maicii Domnului” 
din Plopi�.

Întâlnirea a fost una inovatoare întrucât, pentru 
prima dat�, preo�ii c�s�tori�i au fost înso�i�i de so�ii �i 
copii. Întâlnirea a început cu Sfânta Liturghie, la care 
a participat un sobor de 14 preo�i ai Protopopiatului 
�imleu-Silvaniei, domnul primar Nicolae Criste, re-
prezentan�i ai autorit��ii locale, membrii consiliului 
parohial �i numero�i credincio�i din parohia Plopi�. 

Cuvântul de înv���tur� a fost rostit de c�tre p�-
rintele protopop Nicolae Bodea, care a insistat asupra 
importan�ei colabor�rii �i a comuniunii în Biseric� între 
diferi�ii exponen�i de ac�iune: pe de o parte între preot �i 
credincio�i în cadrul parohiei, dar �i între preo�i la nive-
lul unit��ii administrative a protopopiatului, precum �i 
între familiile acestora. De asemenea, a rostit o scurt� 
re� ec�ie P�rintele Vicar Foraneu al Silvaniei, Gheorghe 
�urca�, care a conturat ideea legat� de statutul so�iei 
preotului în Biserica Greco-Catolic�, dând exemple de 
familii de preo�i din perioada prigoanei comuniste care 
în ciuda di� cult��ilor cauzate de apartenen�a religioas�, 

Prima întâlnire a so�iilor preo�ilor din Protopopiatul �imleu-Silvaniei
nu au renun�at la credin�a catolic�.

Dup� Sfânta Liturghie preo�ii �i so�iile lor s-au 
retras pentru întâlnirea privat� care a început prin medi-
tarea unui text din Epistola c�tre Coloseni asupra iubirii, 
r�bd�rii, iert�rii, dragostei, în�elegerii, unit��ii, d�ruirii. 
La rug�mintea preo�ilor prezen�i, so�ia P�rintelui Vicar 
Foraneu, doamna Florica �urca�, a expus o m�rturie im-
presionant� despre experien�a de 36 de ani în calitate de 
so�ie de preot. Domnia sa a detaliat unele aspecte foarte 
pragmatice �i concrete la care o so�ie de preot trebuie s� 
acorde maxim� importan�� în ce prive�te rela�ionarea în 
familie, educa�ia �i responsabilizarea copiilor preo�ilor, 
importan�a autoform�rii �i a form�rii continue, exigen�e 
de natur� profesional�, exerci�iul rug�ciunii, rela�iona-
rea cu credincio�ii, �.a. 

De asemenea, s-a conturat dorin�a comun� a 
persever�rii �i aprofund�rii întâlnirilor între familiile 
preo�ilor �i s-a n�scut ideea întrajutor�rii între so�iile 
de preo�i cu ocazia manifest�rilor reciproce existente 
în � ecare parohie. 

Evenimentul s-a încheiat cu o agap� fr��easc� 
speci� c� locului pentru care adres�m �i pe aceast� cale 
cele mai sincere mul�umiri organizatorilor!

Florica BODEA

Al�turi de PSS Virgil Bercea au slujit un sobor 
de preo�i prezent� � ind �i autoritatea statului prin pre-
zen�a primarului comunei �imian.
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În perioada 27 mai – 3 iunie 2010, Caritas Epar-
hial Oradea a primit vizita partenerilor din Caritas Ri-
mini, Italia. Delega�ia partenerilor italieni, din care au 
f�cut parte patru fete �i trei b�ie�i, a fost condus� de 
directorul Caritas Rimini, pr. Renzo Gradara. 

Caritas Eparhial Oradea a propus vizitatorilor 
un program variat, în vederea atingerii scopului acestei 
deplas�ri: cunoa�terea de c�tre tinerii italieni a realit��ii 
locale, în special a activit��ilor în care sunt implica�ii 
tinerii din România precum �i oferirea unor m�rturii de 
via�� �i de fapte.

Cei �apte tineri au participat ca animatori la În-
tâlnirea Eparhial� a copiilor din Eparhia de Cluj-Gher-
la, întâlnire organizat� la Bistri�a N�s�ud, în ziua de 29 
mai 2010. La Bistri�a N�s�ud, tinerii italieni, asemenea 
celorlal�i animatori, au fost g�zdui�i în familii, putând 
astfel s� cunoasc� mai bine comunitatea local�, dar mai 
ales s� experimenteze realitatea local�.

În zilele de luni, mar�i �i miercuri tinerii au fost 
prezen�i în Oradea �i au activat în cadrul asocia�iei 
noastre. S-au organizat în dou� echipe. Fetele au sor-
tat �i au preg�tit haine din depozitul asocia�iei pentru 

copiii dintr-un or-
felinat; au distribu-
it masa cald� celor 
30 de bene� ciari 
care primesc zilnic 
un prânz oferit de 
asocia�ie �i au f�cut 
vizite în familiile 
bene� ciarilor înso-
�ind asistentul soci-
al. B�ie�ii au dat o 
mân� de ajutor pentru preg�tirea unui spa�iu care va �  
destinat departamentului de voluntariat.

Tinerii italieni fac parte din Serviciul Civil �i î�i 
desf��oar� activitatea în cadrul Caritas Rimini. Cele 
câteva zile petrecute aici i-au adus în contact direct cu 
realitatea din România �i le-au deschis interesul pentru 
�ara noastr� �i cultura român�. 

Aceast� vizit� a creionat calea unei poten�iale 
colabor�ri în viitor între cele dou� organiza�ii partene-
re, prin exprimarea interesului tinerilor de a efectua în 
viitor Serviciul Civil în România.

P�rintele Cristian Sab�u a îndeplinit timp de 
�apte ani func�ia de Rector al Seminarului Teologic 
Greco-Catolic ,,S� n�ii Vasile, Grigore �i Ioan”, mai 
exact între anii 2003-2010. Luni, 7.06.2010, în cadrul 
unei întâlniri comunitare, spre uimirea tuturor celor 
prezen�i, p�rintele rector �i-a anun�at retragerea din 
func�ia ocupat�, din cauza unor probleme de s�n�tate. 

De-a lungul celor 7 ani p�rintele Cristian Sab�u 
a fost cel care a c�l�uzit pa�ii numeroaselor genera�ii 
de seminari�ti, reprezentând imaginea unui adev�rat 
tat� care-	i iube�te copiii. A reu�it s� imprime în se-
minar o adev�rat� atmosfer� de munc�, fraternitate �i 
în�elegere. Pe lâng� acestea a dus o munc� solicitant� 
pentru bunul mers al acestei comunit�
i unde s-au for-
mat numeroase genera�ii de preo�i. 

Atunci când a fost numit în anul 2003, p�rintele 
Cristian spunea: ,,Vom încerca s� form�m tineri preo�i 
pentru societatea actual�. Vom încerca s� g�sim moda-
litatea cea mai potrivit� de a îmbina ceea ce în Biseric� 
a însemnat dintotdeauna Tradi�ia Cre�tin�, ceea ce a 
însemnat dintotdeauna p�strarea vie�ii vii a lui Hristos 
cu necesit��ile �i cu schimb�rile societ��ii actuale. În-
cerc�m s� realiz�m un program educativ din care preo�i 
noi hirotoni�i s� rezulte atât din punct de vedere inte-
lectual, cât �i spiritual, liturgic, dar mai ales pastoral”. 

Acum la sfâr�it de mandat to�i cei care s-au l�sat 
modela
i de acest minunat om pot s� a� rme c� p�rintele 
a reu	it s� realizeze în mare m�sur� ceea ce 	i-a propus. 
To
i am avut 	i vom avea de înv��at de la acest preot, 
ce reu	e	te s� insu� e tuturor celor din jurul s�u mult� 

energie 	i mult opti-
mism; pentru aceasta 
� ecare suntem datori 
s� ne rug�m pentru el 
�i s�n�tatea sa. 

V i n e r i , 
12.06.2010, PSS Vir-
gil Bercea a fost al�-
turi de comunitatea 
Seminarului la Sfânta 
Liturghie ce a marcat 
încheierea vie�ii co-
munitare. Într-un ca-
dru festiv 	i înc�rcat 
emo�ional PSS Virgil 
i-a oferit p�rintelui Cristian Sab�u distinc�ia de Sincel 
onori� c al Eparhiei de Oradea Mare, în semn de respect 
�i considera�iune pentru munca pe care p�rintele Cristian 
a depus-o în decursul celor 7 ani de rectorat. 

Întregul colectiv de studen�i �i formatori îi 
mul�ume	te preacucernicului p�rinte pentru tot ceea ce 
el a f�cut în tot acest timp �i îl asigur� pe acesta c� îl vor 
purta în rug�ciunile lor. 

Pe data de 15.06.2010, PSS Virgil Bercea l-a numit 
ca nou rector pe p�rintele Antoniu Titus Chifor în func�ia 
r�mas� vacant�. Acesta a îndeplinit anul trecut func�ia de 
vicerector �i formator al anilor III-IV. Ii dorim mult spor în 
mandatul încredin�at �i mult� putere de munc�.

Ionu� URSULEAC

P�rintele rector Cristian Sab�u se retrage

În vizit� la Caritas Eparhial Oradea


