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În urma unei execut�ri silite, în diminea�a 
zilei de 1 iulie 2010, Parohia Greco-Catolic� Boc-
�a (SJ) a reintrat în deplina posesie a bisericii gre-
co-catolice din localitate. Executarea a avut loc cu 
ajutorul jandarmeriei, de�i exista o sentin�� defini-
tiv� �i irevocabil� care obliga Parohia Ortodox� s� 
restituie biserica în deplin� posesie �i proprietate 
Parohiei Greco-Catolice ca proprietar de drept. Re-
cursul la instan�� �i executarea silit� s-au datorat 
faptului c�, în prealabil, reprezentan�ii Bisericii 
Ortodoxe Române au refuzat propunerile de cola-
borare cu partea greco-catolic�. 

Biserica greco-catolic� din localitate a fost 
con� scat� de comuni�ti în 1948 �i dat� în folosin�a 
Bisericii Ortodoxe Române. Dup� reîn� in�area Pa-
rohiei Greco-Catolice din Boc�a, dup� 1989, aceasta 
a solicitat de mai multe ori s� foloseasc� biserica 
alternativ, propuneri respinse de partea ortodox�. 

Celebrarea alternativ� în l�ca�urile de cult 
greco-catolice confiscate de comuni�ti este o 
solu�ie practic� propus� de Biserica Greco-Catoli-
c�, astfel încât nici o comunitate religioas� – orto-
dox� �i greco-catolic� – s� nu se roage în locuri im-
proprii. În cazul Boc�a, de la reînfiin�are, Parohia 
Greco-Catolic� �i-a celebrat serviciile religioase 
într-o capel� improvizat�. 

Dup� decizia de� nitiv� �i irevocabil�, Parohia 
Greco-Catolic� Boc�a a propus din nou, în luna mai 
2010, p�r�ii ortodoxe celebrarea alternativa în bise-
rica greco-catolic�. Propunerea a fost respins� iar pe 
motiv c� “biserica este a majorit��ii”. În consecin��, 
greco-catolicii au apelat la executarea silit� pentru a 
intra în propria biseric�. 

Odat� intrat� în posesia bisericii, Parohia 
Greco-Catolic� Boc�a, a�a cum a promis, a reafir-
mat disponibilitatea de a-�i oferi l�ca�ul de cult, 
pentru celebr�ri alternative, comunit��ii ortodoxe. 
De data aceasta propunerea greco-catolic� a fost 
acceptat� de reprezentan�ii Bisericii Ortodoxe. Ast-
fel, în cursul zilei de 1 iulie 2010, în cadrul unei 
întâlniri la sediul Prefecturii S�laj, Parohia Orto-
doxa Boc�a a semnat un protocol cu Parohia Gre-
co-Catolic� pentru folosirea alternativ� a bisericii 
greco-catolice din localitate. 

Protocolul prevede, printre altele, timpii de 
folosire a bisericii, împ�r�irea cheltuielilor de între-
�inere, folosirea obiectelor de cult, �i e valabil 30 de 
zile. În aceast� perioad�, Parohia Ortodox� s-a anga-
jat c� va retrage procesul prin care solicit� 600.000 
RON ca desp�gubiri pentru investi�iile f�cute în bi-
seric�. Dup� cele 30 de zile se va semna un nou pro-
tocol, pentru o perioada mai lung�, în fa�a notarului. 

Consider�m c�, prin retrocedarea bisericii 
greco-catolice din Boc�a proprietarului de drept, 
s-a f�cut un act de reparare a nedrept��ii comise în 
1948 de regimul comunist împotriva Bisericii Gre-
co-Catolice, nedreptate care a afectat �i comunitatea 
greco-catolic� din aceast� localitate. În acela�i timp, 
prin folosirea alternativ� a l�ca�ului de cult greco-
catolic, credincio�ii ortodoc�i din Boc�a vor putea 
continua s� aduc�, dup� propria con�tiin�a, lauda lui 
Dumnezeu într-un loc potrivit pentru celebrarea ser-
viciilor divine. 

Credem c� o astfel de atitudine fr��easc�, de 
respect �i considerare fa�� de nevoile pastorale ale 
celuilalt, e bene� c� pentru to�i �i e o m�rturie vie c� 
ortodoc�ii �i greco-catolicii pot tr�i în bun� convie-
�uire unii cu al�ii. Sper�m c� acest caz s� � e luat ca 
exemplu de solu�ionare practic�, în favoarea tuturor, 
în atâtea alte cazuri în care greco-catolicilor li se re-
fuz� accesul în biserica con� scat�, � ind obliga�i de 
situa�ie s� se roage afar�, sub cerul liber, în capele 
improvizate sau în alte locuri improprii. 

Duminic�, 4 iulie 2010, va avea loc prima Li-
turghie greco-catolic� în biserica din Boc�a dup� 
62 de ani. 

Parohia Greco-Catolic� Boc�a

COMUNICAT
Biserica din Boc�a a fost retrocedat� greco-catolicilor
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Iubi�i fra�i �i surori!
Ne a� �m deja în inima verii, cel pu�in în emisfe-

ra nordic�. Este timpul în care �colile sunt închise �i în 
care sunt concentrate cele mai multe concedii. Chiar 
�i activit��ile pastorale din parohii sunt reduse, �i eu 
însumi mi-am suspendat audien�ele pentru o perioad�. 
Este a�adar un moment favorabil pentru a pune pe pri-
mul loc ceea ce este cu adev�rat cel mai important lu-
cru în via��, adic� ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Evanghelia din aceast� duminic� ne aminte�te aceasta 
prin intermediul celebrului episod al vizitei lui Isus în 
casa Martei �i a Mariei, relatat de Sf. Luca (10,38-42).

Marta �i Maria sunt dou� surori; ele au �i un fra-
te, Laz�r, care, îns�, nu apare în acest episod. Isus trece 
prin satul lor �i – ne spune textul – Marta îl prime�te în 
casa ei (cf. 10,38). Acest detaliu ne ajut� s� în�elegem 
c�, dinte cele dou� surori, Marta este cea mai mare, 
cea care conduce casa. Într-adev�r, dup� ce Isus intr� 
în cas�, Maria se a�eaz� la picioarele Lui �i îl ascult�, 
în timp ce Marta este complet prins� în slujirea mult�, 
care i se cuvine f�r� îndoial� oaspetelui excep�ional. Ni 
se pare c� vedem scena: o sor� este foarte ocupat� �i 
cealalt� este absorbit� de prezen�a Înv���torului �i de 
cuvintele Lui. Dup� un timp, Marta, evident nemul�u-
mit�, nu mai rezist� �i protesteaz�, sim�ind totodat� c� 
are dreptul s� îl critice pe Isus: „Doamne, nu-�i pas� c� 
sora mea m-a l�sat singur� s� servesc? Spune-i s� m� 
ajute!” Într-adev�r, Marta ar vrea s� îl înve�e pe Înv�-
��tor! Dar Isus, cu mult calm, r�spunde: „Marta, Mar-
ta – �i acest nume repetat exprim� afec�iune – pentru 
multe te mai îngrije�ti �i te fr�mân�i, îns� un lucru este 
necesar: Maria a ales partea cea bun�, care nu-i va �  
luat�” (Luca 10,41-42). Cuvântul lui Cristos este clar: 
nu este vorba de desconsiderarea vie�ii active, �i cu atât 
mai pu�in a ospitalit��ii generoase; ci ne aminte�te clar 
faptul c� unicul lucru care este cu adev�rat necesar este 
altul: ascultarea Cuvântului Domnului; �i Domnul era 
acolo în acel moment, prezent în persoana lui Isus!(...)

Iubi�i prieteni, dup� cum am spus, acest pasaj 
evanghelic este foarte important în perioada vacan�ei, 
deoarece ne reaminte�te faptul c� persoana uman� tre-
buie s� lucreze, trebuie cu siguran�� s� se implice în 
problemele casnice �i profesionale, dar are nevoie îna-
inte de toate de Dumnezeu, care este lumina interioar� 
a iubirii �i adev�rului. F�r� iubire, chiar �i cele mai im-
portante activit��i î�i pierd valoarea �i nu aduc bucurie. 
F�r� o profund� semni� ca�ie, tot ceea ce facem se redu-
ce la activism steril �i dezordonat. 	i cine ne d� iubirea 
�i adev�rul dac� nu Isus Cristos? S� înv���m a�adar, 
fra�ilor, s� ne ajut�m unii pe al�ii, s� cooper�m, dar îna-
inte de toate s� alegem împreun� partea cea bun�, care 
este �i va �  întotdeauna cel mai mare bine al nostru.

 Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
Omul în�elept î�i pune încrederea în Domnul, 

nu în bog��ii
1.08.2010

S� ne oprim din activit��ile zilnice pentru a 
asculta Cuvântul

19.07.2010
Iubi�i fra�i �i surori,
În aceste zile are loc pomenirea liturgic� a mai 

multor s� n�i. Ieri l-am amintit pe Sf. Igna�iu de Loyo-
la, fondator al Societ��ii lui Isus. El a tr�it în secolul 
al XVI-lea, �i s-a convertit citind via�a lui Isus �i vie-
�ile s� n�ilor în timpul unei lungi spitaliz�ri din cauza 
unei r�ni primite în b�t�lie. A fost atât de impresionat 
de acele pagini, încât a decis s� îl urmeze pe Domnul. 
Ast�zi îl pomenim pe Sf. Alfons Maria de Liguori, fon-
dator al Redemptori�tilor, care a tr�it în secolul al XVI-
II-lea �i a fost proclamat patron al confesorilor de c�tre 
Venerabilul Pap� Pius al XII-lea. A con�tientizat faptul 
c� Dumnezeu ne vrea pe to�i s� n�i, pe � ecare dup� pro-
pria stare de via��, în mod evident.

În aceast� s�pt�mân� liturgia ni-l propune, apoi, 
pe Sf. Eusebiu, primul Episcop de Piemont, curajos 
ap�r�tor al divinit��ii lui Cristos, �i, în � ne, � gura Sf. 
Ioan Maria Vianney, Parohul de Ars, care a c�l�uzit 
prin exemplul s�u Anul Preo�iei recent încheiat; mijlo-
cirii lui îi încredin�ez din nou pe to�i p�storii Bisericii. 
Angajamentul comun al acestor s� n�i a fost acela de a 
salva su� etele �i de a sluji Biserica � ecare cu propria 
carism�, contribuind la reînnoirea �i îmbog��irea ei. 
Ace�ti oameni au dobândit „o inim� în�eleapt�” (Psalm 
89,12), adunând ceea ce nu se stric� �i renun�ând la 
ceea ce este iremediabil schimb�tor în timp: puterea, 
bog��ia �i puterile efemere. Alegându-l pe Dumnezeu 
au avut tot ceea ce le era necesar, pregustând înc� din 
via�a p�mânteasc� eternitatea (cf. Eclesiastul 1-5).

În Evanghelia din aceast� duminic�, înv���tura 
lui Isus prive�te tocmai adev�rata în�elepciune �i este 
introdus� de întrebarea unuia din mul�ime: “Înv���toru-
le, spune-i fratelui meu s� împart� mo�tenirea cu mine” 
(Luca 12,13). Isus, r�spunzând, îi avertizeaz� pe ascul-
t�tori cu privire la dorirea bunurilor p�mânte�ti prin 
parabola bogatului nebun, care, adunând pentru sine o 
recolt� abundent�, a încetat s� mai lucreze, �i a început 
s� î�i consume bunurile distrându-se �i iluzionându-
se chiar c� poate alunga moartea. Îns� Dumnezeu i-a 
spus: „Nebunule, chiar în noaptea aceasta �i se va cere 
su� etul; iar cele pe care le-ai preg�tit ale cui vor � ?’ 
(Luca 12,20). Omul nebun din Biblie este acela care nu 
vrea s� î�i dea seama, din experien�a lucrurilor vizibile, 
c� nimic nu dureaz� pentru totdeauna, ci totul trece: 
tinere�ea �i for�a � zic�, bunurile �i puterea. A face s� 
depind� propria via�� de realit��i atât de trec�toare este, 
a�adar, nebunie. Omul care î�i pune încrederea în Dom-
nul, îns�, nu se teme de adversit��ile vie�ii, �i nici de 
realitatea inevitabil� a mor�ii: este omul care a dobândit 
„o inim� în�eleapt�”, asemenea s� n�ilor. (...)
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Credincio�ii greco-catolici din Transilvania în prima jum�tate a 
secolului XX

În Transilvania, provincie istoric� situat� în 
partea central� a României, procesul cre�tin�rii popu-
la�iei autohtone a început înc� din primele secole ale 
erei noastre, iar varietatea comunit��ilor etnice de aici 
(români, maghiari, secui, sa�i �.a.) a determinat o di-
versitate de confesiuni. Cucerirea ei de c�tre Imperiul 
Habsburgic (sec. XVII) a generat scind�ri în organiza-
rea confesional� a românilor din principat. Astfel, în 
intervalul 1697-1700, în urma promisiunilor Cur�ii de 
la Viena care vizau acordarea unor drepturi politice �i 
na�ionale, o parte a Bisericii Române din Transilvania 
s-a unit în credin�� cu Biserica Romei. Românii uni�i 
(greco-catolici) î�i p�strau s�rb�torile, obiceiurile, ritul 
�i adoptau cele patru puncte stabilite la Conciliul de la 
Floren�a (1439)1). 

În anul 1900, a�a cum rezult� din datele furni-
zate de lucrarea „Dic�ionarul numirilor de localit��i 
cu popula�iune româneasc� din Transilvania, Banat, 
Cri�ana �i Maramur��”2), în provincie locuiau aproxi-
mativ 610.000 de greco-catolici (peste 50% din credin-
cio�ii Bisericii Române Unite). Ace�tia erau grupa�i în-
tr-un num�r mai mare de comunit��i locale în jude�ele 
Solnoc-D�bâca (194 parohii �i 109 � lii), Cojocna (148 
parohii �i 52 � lii), Turda-Arie� (99 parohii �i 25 � lii), 
Hunedoara (94 parohii �i 48 � lii), Târnava Mic� (82 
parohii �i 27 � lii), Mure�-Turda (75 parohii �i 60 � lii) 
�i Bistri�a-N�s�ud (59 parohii �i 23 � lii).

În primul deceniu al sec. XX, în anul 1910, în 
Transilvania s-au declarat greco-catolici 691.896 per-
soane (27,9% din locuitorii provinciei). Majoritatea 
erau cuprin�i în cadrul Arhiepiscopiei de Alba Iulia �i 
F�g�ra� �i Episcopiei de Gherla �i într-o mic� m�sur� 
în eparhiile de Oradea (cei din nord-vestul provinciei) 
�i Lugoj (cei din sud-vest). Sub raportul reparti�iei te-
ritoriale, ponderi peste media provinciei se înregistrau 
în jude�ele Solnoc-D�bâca (62,1%), Bistri�a-N�s�ud 
(55,5%), Cojocna (51,8%), Alba-Inferioar� (37,8%), 
Târnava Mic� (35,7%), F�g�ra� (25,7%), Mure�-Turda 
(24,2%) �i Hunedoara (18,8%)3). 

Dup� Unirea Transilvaniei cu România, în 1918, 
cadrul legislativ creat de regimul democrat din perioa-
da interbelic� – libertatea absolut� de con�tiin�� � ind 
asigurat� de Constitu�ia din 1923 – a contribuit decisiv 
la dezvoltarea Bisericii Greco-Catolice.4) 

În anul 1930, conform recens�mântului na�ional, 
popula�ia greco-catolic� num�ra la nivelul Români-
ei 1.427.391 persoane, din care 1.001.527 locuiau în 
Transilvania (70,1%). Ace�tia ocupau primul loc în 
structura confesional� a provinciei (31,1%), � ind ur-
ma�i de ortodoc�i (27,8%), reforma�i (calvini) (15,5%), 

romano-catolici (12,8%), evanghelici (lutherani) 
(7,6%), mozaici (2,5%), unitarieni (2,1%) �.a.5)

În cadrul structurii confesionale a jude�elor 
Transilvaniei, greco-catolicii ocupau primul loc în 
Some� (63,5%), N�s�ud (60,2%), S�laj (52,6%), Cluj 
(42,7%), Turda (42,3%), Târnava Mic� (40,7%) �i 
Mure� (32,4%), respectiv p�r�ile central� �i nordic� 
ale Transilvaniei. În jude�ele din sud �i sud-vest erau 
majoritari ortodoc�ii – Hunedoara, F�g�ra�, Sibiu, 
Alba �i Bra�ov 6) –, iar în cele din est reforma�ii – Trei 
Scaune �i Odorhei – �i romano-catolicii – Ciuc, Trei 
Scaune �i Odorhei (� g. 1).

Sub raport numeric, jude�ele cu popula�ie gre-
co-catolic� numeroas� (peste 100.000 su� ete) erau 
S�laj (180.608 credincio�i), Cluj (142.993) �i Some� 
(139.317), iar cele cu popula�ie greco-catolic� restrân-
s� (sub 50.000 su� ete) erau cele cu ponderi ridicate ale 
maghiarilor �i germanilor: Odorhei (1.443 credincio�i), 
Trei-Scaune (3.119), Bra�ov (4.042), Târnava Mare 
(15.369), Ciuc (20.072), F�g�ra� (22.093) �i Sibiu 
(24.746) (tab. 1).

Structura pe medii de habitat indic� ponderea 
mare a greco-catolicilor din mediul rural (91,4%), situ-
a�ie explicabil� prin faptul c� întreaga popula�ie urban� 
din Transilvania reprezenta doar 16,1%, iar în cadrul 
structurii etnice, românii din ora�e ocupau propor�ii 
relativ reduse. Spre exempli� care ar�t�m situa�iile din 
unele ora�e din provincie, de unde se poate deduce clar 
faptul c� românii ocupau ponderi de sub 50%: Aiud 
(50,5% maghiari, 39,3% români, 4,9% evrei, 1,7% 
germani �.a.), Bistri�a (40,1% români, 31,5% germani, 

Prof. drd. Ioan M�RCULE�
Dr. C�t�lina M�RCULE�

Structura confesional� a popula�iei jude�elor Transilvaniei în 1930.
1, greco-catolici; 2, ortodoc�i; 3, reforma�i; 4, romano-cato-
lici; 5, evanghelici; 6, unitarieni; 7, mozaici; 8, al�ii.
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(urmare din pag. 4)

15,4% evrei, 9,6% maghiari �.a.), Media� (38,5% ger-
mani, 27,1% români, 24,9% maghiari, 4,5% evrei �.a.) 
�i Sighi�oara (40,1% germani, 33,5% români, 22,2% 
maghiari, 2,7% rromi �.a.).

Dup� cel de-al doilea r�zboi mondial, instaura-
rea regimului comunist a însemnat o grea lovitur� dat� 
Bisericii Greco-Catolice. Prin decretul nr. 358/1 Dec. 
1948 dat de guvern, aceast� religie a fost trecut� în afa-
ra legii, iar episcopii s�i au fost aresta�i, împreun� cu 
alte peste 600 de fe�e biserice�ti, �i întemni�a�i în în-
chisorile de la Sighet, Gherla, Pite�ti, Aiud, Jilava etc. 
sau supu�i la munci grele în lag�rele de la Nistru, Baia 
Sprie, Periprava, Salcia, Capul Midia etc.

(Endnotes)
1) 1. primatul papal; 2. Filioque; 3. valabilitatea 

S� ntei Cuminec�turi �i cu pâine nedospit� (azima); 4. 
existen�a purgatoriului.

2) Autori S. Moldovan �i N. Togan, Sibiu, 1919. 
A se vedea �i �ematismul veneratului cler al Arhidie-
cezei Metropolitane Greco-Catolice a Alba Iuliei �i 
F�g�ra�ului pe anul 1990, Blaj �i N. Mazere, Supli-
ment la Harta etnogra� c� a Transilvaniei, Bucure�ti, 
1909.

3) I. Lupa�, Istoria bisericeasc� a românilor ar-
deleni, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p. 225.

4) Ca o recunoa�tere a locului �i rolului s�u în 
societatea româneasc�, Constitu�ia din 1923 conferea 
Bisericii Greco-Catolice statutul de biseric� na�iona-
l�, asemenea Bisericii Ortodoxe Române, iar ierarhii ei 
superiori au devenit senatori de drept.

5) Recens�mântul general al popula�iei României 
din anul 1930, vol. IX, 1938, Bucure�ti, p. 440-442 

6) Concentrarea mai mare a ortodoc�ilor în sudul 
�i sud-vestul provinciei se explic� prin contactele per-
manente cu popula�ia ortodox� din 
ara Româneasc�.

Popula�ia greco-catolic� din jude�ele Transilvaniei 
în anul 1930

(Dup� Recens�mântul general al popula�iei României din 
anul 1930, vol. IX, 1938, Bucure�ti, p. 440-447.)

Hirotonire de diaconi în 
Catedrala Sfântul Nicolae din 

Oradea
Cu ocazia s�rb�torii Sfântului Profet Ilie Tes-

viteanul, în catedrala Sfântul Nicolae din Oradea 
au avut loc hirotesiri �i hirotoniri ale unor aspiran�i 
la treapta preo�iei. Astfel, înainte de începerea S� n-
tei Liturghii Arhiere�ti, lectorul Gheorghe Cioar� a 
fost hirotesit ipodiacon. A urmat celebrarea S� ntei 
Liturghii în cadrul c�reia, referindu-se la momen-
tul în�l��tor care urma �i anume hirotonirea a trei 
diaconi, Preas� n�itul Virgil Bercea a men�ionat: 

„Ne bucur�m c� ast�zi trei tineri vor �  
ridica�i la treapta diaconatului. Este foarte impor-
tant ca cei trei tineri s� aib� o conduit� de a�a ma-
nier� încât oamenii s� vad� în ei adev�ra�i oameni, 
adev�ra�i preo�i”.

A urmat apoi hirotonirea întru diaconat a 
ipodiaconilor Cristian Tiseli�� din Parohia Ro-
zavlea, jud. Maramure�, Marius Daniel Pisuc 
din Parohia Saras�u, jude�ul Maramure� �i Mar-
cel �tefan Cristea din Parohia Blaj.

La eveniment au participat numero�i 
credincio�i, precum �i familiile celor patru 
aspiran�i la preo�ie.

Tot în cursul acestei zile a avut loc în ca-
tedrala Sfântul Nicolae din Oradea un concert 
de muzic� terapeutic� sus�inut de c�tre artistul 
Gheorghe Iovu.

Biroul de Pres�
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Iat� întrebarea care ne întâmpin� pe coperta revis-
tei franceze Le Point din 5 august 2010: „Exist� Dum-
nezeu?” O întrebare curajoas� în contextul unei lumi 
care scoate din ce în ce mai mult în afara preocup�rilor 
� lozo� ei �i �tiin�ei tot ceea ce prive�te problematica des-
pre Dumnezeu. Filozo� a contemporan� jongleaz� între 
istoria conceptelor �i fenomenologie, dac� nu „cade” în 
existen�ialism, în timp ce �tiin�ele pozitive sunt „subju-
gate” de spiritul lumii de azi: sceptic� fa�� de specula�iile 
ra�ionale, materialist� �i pragmatic�, c�utând transpune-
rea imediat� în aplica�ii „tehnologice” care se pot mate-
rializa în pro� t. Ideile � lozo� ce �i spiritualitatea… nu 
pot �  transpuse imediat în „tehnologie” �i nici nu devin 
„bunuri comercializabile”, cel pu�in nu la scara dorit� de 
societatea de consum care ne înv�luie. Chiar mai mult, 
Dumnezeu „deranjeaz�” o astfel de lume în care omul îi 
d� voie s� existe, doar ascuns „acolo, undeva”, în sfera 
intim� a religiozit��ii individuale, în timp ce aspectul co-
munitar, ecleziastic sau public, pare s� � e desuet, apar�i-
nând unor vremuri de mult apuse. 	i atunci, ce poate omul 
contemporan s� a� rme despre existen�a lui Dumnezeu ? 
Revista Le Point ne prezint� o serie de interviuri luate 
unor oameni de �tiin��, � ecare în parte cu convingeri di-
ferite fa�� de religie �i existen�a lui Dumnezeu. Primul, 
Trinh Xuan Thuan, astro� zician �i astronom, buddhist, 
vede în � zica cuantic� un alt nivel al realit��ii, sus�inând 
c� �tiin�a trebuie s� participe la lumea ideilor în dialog 
cu spiritualitatea. Michel Morgane, biolog �i istoric al 
�tiin�elor, catolic, sus�ine o separare total� a demersului 
�tiin�i� c de actul de credin��. Fizicianul Etienne Klein, 
agnostic, vorbind despre teoria Big Bang-ului, consider� 
c� problematica originii �i genezei Universului ex nihilo 
r�mâne o enigm�. Astro� zicianul Jean-Pierre Luminet, 
ateu, se str�duie�te s� in� rme principiul � nalit��ii (dup� 
Toma de Aquino: omne agens agit propter � nem), prin-
cipiu care ne conduce inevitabil spre acceptarea unei 
instan�e superioare care s� stabileasc� � nalitatea tutu-
ror lucrurilor. Anne Dambricourt-Malassé, cercet�tor la 
Muzeul na�ional de Istorie din Paris, care a trecut de la 
ateism la credin��, îns� f�r� o „înregimentare” într-un 
cult religios, se arat� fascinat� de evolu�ia hominizilor �i 
de apari�ia spiritualit��ii, artei, riturilor funerare, gesturi 
„umane” care leag� �tiin�a de religie �i trimite dincolo 
de lumea empiric�. Paleoantropologul Pascal Picq, ateu, 
pune în discu�ie sensul existen�ei �i evolu�iei, în timp 
ce astro� zicianul Bruno Guiderdoni, convertit la islam, 
a� rm� c� �tiin�a este patrimoniul omenirii �i nu „are” 
nici o religie sau confesiune religioas�. Revista france-
z� prezint� aspecte ale dialogului Academiei Ponti� ca-
le a Vaticanului cu oameni de �tiin�� precum Stephen 
Hawkins, dar �i reac�iile unor oameni precum Richard 
Dawkins, Christopher Hitchens, Piergiorgio Odifreddi 
sau Michel Onfray, care nu sunt doar atei, ci anticre�tini 

Alexandru BUZALIC

Exist� Dumnezeu?

�i militan�i în favoarea unei spiritualit��i f�r� Dumnezeu, 
în siajul demersurilor pozitivismului lui August Comte. 
Cât de greu este ast�zi pentru � lozo� i cre�tini �i teolo-
gii tuturor confesiunilor s� dialogheze cu speciali�ti din 
domeniul �tiin�elor pozitive, s� g�seasc� un auditoriu 
critic, capabil de a lua în serios problematica despre 
Dumnezeu! 	tiin�ele pozitive, prin demersul lor empi-
ric, nu pot trece dincolo de bariera lumii imanente, la 
fel �i � lozo� a sau teologia nu-�i pot dep��i competen�ele 
pentru a se pronun�a cu autoritate într-unul din dome-
niile �tiin�elor observa�ionale. Îns�, chiar dac� merg pe 
c�i metodologice diferite, toate domeniile cunoa�terii, 
care alc�tuiesc �tiin�a în sensul clasic de scientia, cau-
t� în mod programatic adev�rul. Mai devreme sau mai 
târziu omul cunoa�terii pozitive întâlne�te misterul (vie-
�ii, suferin�ei, mor�ii), în timp ce teologul sau � lozoful 
este obligat s� se ancoreze în realitatea observabil� �i în 
modul de interpretare a acestei realit��i. Cunoa�terea �ti-
in�i� c� �i credin�a sunt aspecte diferite ale manifest�rii 
spiritului omului, îns� ambele converg spre Adev�r. Uni-
versul �i mai ales existen�a uman� nu-�i g�sesc sensul 
într-o lume care apare în urma unei evolu�ii oarbe, care 
apar f�r� nici un scop �i nu au nici o � nalitate. Iat� de 
ce, mai presus de discursul cre�rii lumii, c�utarea sensu-
lui existen�ei tuturor lucrurilor, bineîn�eles �i a sensului 
vie�ii omului, conduc în cele din urm� spre o instan�� 
superioar�, misterioas�, transcendent� �i totu�i prezent� 
în istoria Universului, pe care agnosticii nu o pot numi, 
oamenii de �tiin�� o intuiesc dincolo de bariera materiei, 
� lozo� i o numesc arhe sau principium, în timp ce teo-
logii, pornind de la autoritatea Revela�iei, nu se s� esc 
s� recunoasc� „interfa�a” în spatele c�reia se ascunde un 
Dumnezeu necreat, Creatorul tuturor lucrurilor. Univer-
sul nostru, material �i spiritual deopotriv�, a fost chemat 
din ne� in�� în � in�� �i are un sens numai datorit� faptului 
c� „Dumnezeu exist�!”

http://www.oglindanet.ro/
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Duminic�, 20 iunie a.c., au fost depuse în bise-
rica Adormirea Maicii Domnului din Bucure�ti, strada 
Sirenelor 39, osemintele episcopului mucenic Vasile 
Aftenie, mort pentru credin�� în pe 10 mai 1950 la 
închisoarea V�c�re�ti.

Osemintele episcopului, deshumate pe 12 mai 
a.c. , sp�late �i catalogate dou� zile mai târziu, au fost 
a�ezate ieri, 19 iunie, în patru casete de sticl� �i sigi-
late de Preas� n�ia Sa Mihai în a�teptarea de� nitiv�-
rii procesului de beati� care. Casetele au fost depuse 
�i închise într-o cutie de lemn care se a� � în stânga 
iconostasului. Ele vor r�mâne la biserica Adormirea 
Maicii Domnului pân� la restaurarea bisericii vicaria-
le Sfântul Vasile cel Mare.

Ast�zi, în prezen�a PS Sale Mihai, vicarul 
Bucure�tilor, la sfâr�itul S� ntei Liturghii s-a celebrat o 
slujb� de pomenire pentru su� etul episcopului martir.

În cele patru casete se a� � pu�inele oseminte 
care s-au mai p�strat:

* oasele lungi ale picioarelor, femure, tibii, 
rotule

* resturi de tarsiene �i metatarsiene, unghii
* resturi mari din calota cranian�, din�i
* câteva fragmente din oase de la bra�, o 

clavicul�.
Cele câteva resturi vestimentare sunt în pro-

ces de restaurare. Sunt conserva�i de asemenea circa 
15 saci cu p�mânt din zona osemintelor care vor �  
depuse ulterior spre p�strare într-o urn� de marmur�.

Biserica Adormirea Maicii Domnului se a� � 
pe terenul de la col�ul format de strada Sirenelor cu 
strada Acvila, sector 5 – la câteva minute pe jos de 
la pia�a Arsenal (în spatele po�tei Pui�or – Romte-
lecom).

Pentru comunic�ri privitoare la memoria epi-
scopului Vasile Aftenie sunte�i ruga�i s� v� adresa�i 
în scris pe adresa Vicariatului greco-catolic de 
Bucure�ti: vicariatbucuresti@yahoo.com

Secretariatul Vicariatului
www.bru.ro

A�ezarea osemintelor Episcopului greco-catolic Vasile Aftenie în 
biserica Adormirea Maicii Domnului din Bucure�ti

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2010
SEPTEMBRIE

Inten�ia general�:
Pentru ca în regiunile mai pu�in dezvoltate ale lumii vestirea cuvântului lui Dumnezeu s� reînnoiasc� inimile 
persoanelor, încurajându-le s� � e protagoniste ale unui progres social autentic. 
Inten�ia misionar�:
Pentru ca, deschizând inima c�tre iubire, s� se pun� cap�t atâtor r�zboaie �i con� ictelor care însângereaz� lumea. 
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La sfâr�itul lunii  iunie, noi, cei care apar�inem 
asocia�iei Familia Kolping Cri�ana am organizat o de-
plasare la Tinca la Azilul de B�trâni care apar�ine Bi-
sericii Reformate si care g�zduie�te 24 de persoane de 
diverse confesiuni.

Ne-am dorit s� oferim o zi pl�cut� din toate puncte-
le de vedere acelor persoane �i de-asemenea s� ne sim�im 
cu to�ii ca o adev�rata familie (a�a cum sugereaz� �i nu-
mele asocia�iei noastre) care petrece mult timp împreun�.

Am pornit din Oradea la ora 8.00 împreun� cu p�-
rintele Ember Emil, c�ruia îi mul�umim c� ne-a înso�it. 
Evident c� prima oprire a fost la capela greco-catolic� 
din Tinca, unde am fost primi�i cu c�ldur� de c�tre p�-
rintele Terec Mihai. P�rintele Emil Ember a celebrat Sf. 
Liturghie, dup� care am pornit mai departe.

Acolo, sala de mese ne a�tepta adaptat� într-o mi-
ni-sal� de spectacol. Ideea noastr� a fost de a oferi pen-
tru început un program artistic. Grupul vocal al Familiei 
Kolping Cri�ana c� include �i copiii. Am avut de-aseme-
nea �i acompaniament la chitar� asigurat de Cristian La-
z�r �i � ul s�u Ovidiu Laz�r. Piesele au fost alese dintre 
cele cântate de obicei la liturghiile tinerilor. 

Între cântece, colegul nostru, actorul Emil Sauciuc 
a încântat pe toat� lumea recitând din Eminescu. Dup� 
ultima pies� „Când te-ndoie�ti c� Domnul te iube�te” 
aleas� special pentru a sublinia mesajul de optimism �i 
încredere în ajutorul divin pe care am dorit s�-l transmi-
tem, a urmat un microrecital al talentatului nostru coleg, 
tân�rul Ovidiu Laz�r.

Ne-am bucurat s� vedem zâmbetele celor de aco-
lo, chiar �i lacrimile din col�ul ochilor acestora, mai ales 
c� �i noi aveam destule.

În continuare am asistat cu pl�cere la programul 
religios pe care îl organizeaz� de regul� p�rintele paroh 
Berke Sandor �i am sim�it cu adev�rat c� ecumenismul 
izvorât din sinceritate �i bune inten�ii nu este o iluzie. 
În plus nu ne-am sim�it deranja�i când totul se traducea 
�i în limba maghiar� a�a cum nu ne-am �  sim�it deloc 
deranja�i nici în situa�ia în care s� zicem c� gazdele ar 
�  fost al�i fra�i ai no�tri. În fond cu to�ii suntem ai Cre-
atorului �i avem sarcina precis� de a ne iubi a�a cum 
suntem, cu asem�n�ri �i deosebiri, cu calit��i �i defecte, 
pentru a ne merita cu adev�rat titulatura de CRE	TINI.

Fiind ora prânzului, Îi mul�umim Domnului c� am 
putut oferi vârstnicilor o masa festiv�. Probabil datori-
t� zicalei care pretinde c� persoanele în vârst� devin în 
multe aspecte asem�n�toare copiilor, platourile frumos 
ornate au necesitat transformarea în por�ii precise �i ega-
le � indc� altfel, dup� cum ni s-a spus, ar �  ap�rut motive 
de discu�ii. 	i tot datorit� acelei zicale sau mai degrab� 
dorin�ei noastre ca nu numai tinerilor s� li se ofere oca-
zii de amuzament, actorul Igor, originar din Republica 
Moldova, de la Teatrul de P�pusi Arcadia, a fost invitat 

de noi � indc� se pricepe de minune s� smulg� zâmbete 
audien�ei. Astfel cei vârstnici au avut �i ei ocazia s� râd� 
la glumele �i scamatoriile lui Igor deghizat în clovn.

P�rintele paroh a avut amabilitatea s� ne pun� la 
dispozi�ie terasa acoperit� �i curtea bisericii încât nu a 
fost nevoie s� ne temem de ploaia care de altfel nu a 
ap�rut decât seara. De-asemenea am putut organiza un 
a�a-zis picnic �i am putut petrece întreaga zi împreun�. 
Acesta este un aspect important pe care se pune accentul 
în toate Familiile Kolping din �ar� �i lume � indc� indivi-
dul zilelor noastre are tendin�a de izolare.

Pe lâng� toate acestea am avut norocul ca exact 
în curtea acestei parohii s� existe un Muzeu de �tiin�ele 
Naturii organizat de c�tre un respectabil b�trân octoge-
nar din Tinca, acesta dedicând ani buni din via�� acestui 
proiect. Rezultatul este pe m�sura efortului depus � indc� 
se pot vedea o mul�ime de exponate, pas�ri �i animale 
împ�iate, pe�ti, toate p�rând vii �i � ind înconjurate de 
un peisajul speci� c. Am fost cu to�ii impresiona�i de cele 
v�zute.

Seara ne-am îndreptat c�tre cas�, mul�umind pen-
tru toate bunului Dumnezeu, dar nu am plecat f�r� s� 
trecem pe la vestitele izvoare de apa minerala din Tinca.

Laura OLOGU

Adev�rata familie
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În perioada 18–21 Iulie 2010 a avut loc la Oradea 
cea de-a patra edi�ie a Universit��ii de var�, organizat� 
de Biroul Pastoral Eparhial pentru Laici al Episcopiei 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic� de Oradea, cu 
tema „A tr�i liber”. În acest an au participat în jur de 70 
de tineri din toat� Eparhia de Oradea.

Duminic�, 18 Iulie, tinerii au început s� soseasc� 
la Facultatea de Teologie Greco-Catolic�, unde a avut 
loc �i în acest an Universitatea de var�. Dup� câteva 
momente de acomodare, a avut loc o cin� comun�, s-au 
f�cut prezent�rile, au fost organizate câteva jocuri de 
cunoa�tere �i împ�r�irea pe grupuri la cei patru anima-
tori �i colaboratori ai Biroului Pastoral.

Pentru ca prima sear� s� � e mai deosebit�, s-a 
organizat o plimbare prin ora� �i o mic� oprire la con-
certul sus�inut de c�tre cunoscuta forma�ie Pas�rea 
Colibri. La � nalul acestuia grupul de tineri s-a întors 
pentru rug�ciunea de sear�.

Luni, 19 Iulie, a început cu Sfânta Liturghie, apoi 
micul dejun �i un salut din partea Biroului Pastoral. Tot 
în aceast� zi s-a �inut �i primul curs, „A tr�i liber. De ce 
catehez�?”, sus�inut de sora Ligia Man. Întreb�rile la 
examenul � nal din acest curs au fost: Ce este credin�a? 
Ce faci tu ca s� te nume�ti cre�tin? Enumera�i trei ma-
nifest�ri religioase prin care cre�tem în credin��. Dup� 
curs, Preas� n�itul Virgil Bercea a f�cut o vizit� tinerilor 
�i le-a împ�rt��it câteva gânduri.

Dup� cursuri �i discu�iile pe marginea aces-
tuia, au urmat jocurile, moment foarte bun pentru 
cunoa�tere, socializare, unirea grupurilor, destindere. 
La sfâr�itul zilei, � ecare grup �i-a prezentat concluzia 
zilei sub form� artistic�. Fiecare grup a fost foarte in-
genios, au prezentat concluziile sub form� teatral� sau 
muzical�. Dup� concluzii, tinerii au fost bucuro�i s� o 
aib� în mijlocul lor pe Carla Marin care a dat startul 
unei minunate seri dansante.

Mar�i, 20 Iulie, cel de-al doilea curs intitulat „Ru-
g�ciunea” a fost sus�inut de c�tre p�rintele Emil Ember, 
iar întreb�rile formulate în examenul � nal din acest 
curs au fost: Care sunt tipurile de rug�ciuni? Care sunt 
condi�iile necesare pentru o rug�ciune s�n�toas�? Cum 
ne r�spunde Dumnezeu la rug�ciune? Cursul a fost ur-
mat de Sfânta Liturghie �i de ultimul curs: „Diferen�a 
dintre b�rba�i �i femei - Sexualitatea”, sus�inut de c�tre 
doamna psiholog Ana Popa.

La examen tinerii au fost întreba�i: Cine sunt mai 
valoro�i – b�rba�ii sau femeile? Cum ai ac�iona dac� 
te-ai a� a cu prietenul t�u într-un local, el se a� � deja 
la a treia bere, vrea ca tu s� faci la fel, tu sim�i c� nu 
mai po�i, dar el spune c� e�ti la� �i c� nu e�ti liber dac� 
nu îi iei exemplul? Când considera�i c� este normal s� 
începe�i via�a sexual�? Enumera�i trei argumente împo-
triva rela�iilor sexuale premaritale.

Dup� cursuri au urmat discu�iile pe grupuri �i 
apoi o binemeritat� ie�ire la �trandul Municipal. Seara, 
tinerii au pornit în plimbare pe Dealul Calvaria (Ciu-
perca) unde a fost �inut� �i rug�ciunea de sear� – Rug�-
ciunea Rozariului. 

Miercuri, 21 Iulie, a fost deschis� de Sfânta Li-
turghie dup� care a avut loc Examenul Final care a aju-
tat tinerii s� fac� o sintez� a celor trei cursuri la care au 
participat. Aceast� evaluare s-a f�cut astfel: evaluare în 
scris (individual�) apoi evaluarea oral� (pe grupuri de 
discu�ii). Dup� examen s-au prezentat concluziile � e-
c�rui grup �i s-au oferit, din partea Biroului Pastoral 
„Certi� cate de Participare la Universitatea de Var�”.

La fel ca � ecare edi�ie, �i aceasta s-a dovedit a 
�  un succes �i o activitate pe care tinerii o apreciaz� �i 
simt c� au nevoie de ea pentru a cre�te în credin��.

Horia MARCHI�

Universitatea de Var� 2010
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Joi, 15 iulie 2010, un grup de peste 60 de copii �i 
tineri din Botiz, Dumbrava Mic� �i Ciuperceni, coordo-
na�i de preo�ii greco-catolici Nicu Huz�u �i Radu Hu-
ton, au participat la o excursie – itinerariu de credin�� 
în municipiul Carei. Vizita a avut ca principal scop cu-
noa�terea �i împ�rt��irea valorilor spirituale �i umane 
ale tinerii genera�ii, cunoa�terea geogra� c� �i istoric� 
a locurilor, dar �i îmbog��irea spiritual�, evenimentul 
având ca deviz� cuvintele Mântuitorului “Merge�i în 
toat� lumea �i predica�i Evanghelia” �i motoul “Su� e-
tul nu are vacan��”. Evenimentele s-au desf��urat sub 
imperiul veseliei, cântecului �i rug�ciunii �i au debutat 
la biserica greco-catolic� protopopial� Sf. Andrei din 
localitate, începând cu ora 10.30, prin Sfânta Liturghie 
celebrat� de p�rintele greco-catolic Felician Buzg�u de 
la parohia greco-catolic� din localitatea Moftinul Mic, 
jude�ul Satu Mare, �i de cei doi preo�i înso�itori. 

În cuvântul s�u, pr. Felician a subliniat necesi-
tatea rug�ciunii în via�a cre�tinului din toate timpurile 
dar mai ales în zilele noastre, în fa�a provoc�rilor lumii 
contemporane, cre�tinii trebuind într-un chip deosebit 
s� pun� zi de zi în practic� Cuvântul lui Isus Cristos, 
cuvânt care ne va ajuta s� rela�ion�m cu Dumnezeu �i 
cu aproapele; în timp ce preo�ii Nicu Huz�u �i Radu 
Huton au subliniat importan�a cuvântului lui Dumne-
zeu din Sfânta Scriptur�, acolo g�sind r�spunsuri �i so-
lu�ii la toate problemele vie�ii de zi cu zi. Trebuie s� 
ducem mai departe lumina Cuvântului lui Dumnezeu 
în cele mai îndep�rtate locuri de pe p�mânt, �i cu toate 
c� avem �i perioade de vacan�e �i concediu, su� etul nu 
are niciodat� vacan��, trebuind ca totdeauna s� p�str�m 
un dialog cu Dumnezeu prin rug�ciune �i sacramente. 

În continuare, copiii �i tinerii oaspe�i au vizitat 
Monumentul Osta�ului Necunoscut, dar �i parcul den-
drologic �i castelul grofului Karoly din localitate, unde 
au tr�it momente de veritabil� destindere �i binemeri-
tat� bucurie. Un alt punct important din itinerariu l-a 
constituit �i vizitarea m�n�stirii fran-
ciscane greco-catolice Sf. Anton de Pa-
dova, unde au fost primi�i de pr. paroh 
Emanuel Agu, care a prezentat în dou� 
cuvinte via�a s� n�ilor Francisc de Assi-
si �i Anton de Padova, care tineri � ind 
au ales s� abandoneze toate pl�cerile 
lume�ti �i s� îl urmeze pe Cristos cel 
s�rac. 

Sfântul Francisc l-a cunoscut pe 
Dumnezeu în închisoarea în care l-au 
aruncat cruciadele din acele vremuri, 
� ind o pild� vie pentru noi de a-L c�u-
ta pe Cristos în cele mai grele clipe din 
via��. De asemenea �i sfântul Anton de 
Padova este o m�rturie vie a minunilor 
lui Dumnezeu în via�a noastr�, el lup-

tând prin Cuvântul lui Dumnezeu contra periculoaselor 
erezii care, ca �i azi, bântuiau lumea cre�tin� f�când mii 
de victime. Cunoscut este evenimentul în care, ne� ind 
ascultat de locuitorii unei localit��i din Italia, el a pre-
dicat de pe ��rmul m�rii miilor de pe�ti care au ie�it la 
suprafa�� pentru a-i asculta cuvântul. Mai este de amin-
tit �i minunea pe care Sfântul Minunilor a f�cut-o la o 
înmormântare a unui om bogat dar avar, când dup� ce a 
proclamat Sfânta Evanghelie în care erau amintite cu-
vintele Mântuitorului “unde este comoara ta acolo este 
�i inima ta”, a cerut s� se deschid� cuf�rul r�posatului 
în care se a� a �i inima lui. 

În continuare micii cre�tini s-au bucurat de pl�-
cerile verii la 	trandul Termal din Carei, ziua închein-
du-se printr-un alt popas de credin��, de data aceasta 
la capela greco-catolic� “Familia Pop” din Satu Mare, 
unde pr. paroh Cristian Sab�u le-a vorbit despre fap-
tul c� Isus este prietenul tuturor oamenilor, dar în chip 
deosebit El îi iube�te �i îi binecuvânteaz� pe copii �i 
tineri, ast�zi � ind mai actuale ca niciodat� cuvintele 
“dac� nu ve�i deveni ca �i copiii, nu ve�i intra în Împ�-
r��ia Cerurilor”. 

Valeriu IOAN
 www.bru.ro

Itinerar de credin��
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
În	 in�area „Centrului Pastoral 
pentru imigran�ii români” din 

Vicen�a
Dup� cinci ani de activitate pastoral�, la 7 iulie 

2010, prin bun�voin�a Mons. Cesare Nosiglia, episcop 
de Vicenza, a luat � in�� „Centrul Pastoral pentru 
imigran�ii români” din Vicenza.

Responsabil al Centrului a fost numit p�rintele 
Raimondo Salanschi, persoana care, înc� din anul 
2005, a început activit��ile sus numitului Centru.

Biserica româneasc� unit� este loc de întâlnire 
a tuturor românilor din Vicen�a �i are ca scop, în afara 
slujbelor duminicale, cultivarea spiritului românesc 
în zona ora�ului, prin diferite activit��i propuse de-a 
lungul întregului an pastoral.

În� in�area Centrului este de o importan�� major� 
pentru comunitatea din Vicen�a, datorit� faptului c� 
Biserica, chiar �i în diaspor�, este de foarte multe ori 
singura institu�ie care reu�e�te s� îi adune la un loc pe 
români, contribuind nu doar la o via�� normal� din punct 
de vedere spiritual, dar �i la men�inerea sentimentului 
de identitate na�ional� româneasc�.

Mul�umim Celui de Sus dar �i Întâi-St�t�torilor 
no�tri pentru efortul depus în slujba credincio�ilor �i 
neamului românesc din acest col� al Italiei.

Consiliul Pastoral - Parohia Vicen�a
www.bru.ro

Dac� mortul din sicriu nu ar 	  chiar mort, to-
tul ar 	  un spectacol de teatru. Dac� este mort cu 
adev�rat, totul este un spectacol al vie�ii.

Uneori, libertatea ia chiar forma imposibi-
l� a... vie�ii.

În gura unora, cuvîntul cultur� cam... pute.
S� 	 i român nu e o „profesie”, dup� cum a 

spus un francez, ci e �omaj existen�ial.
Prostul nu e prost cînd e prost, ci cînd se 

crede de�tept.
Limbajul este doar forma discursiv� de a 

ne înstr�ina cît mai civilizat. 
Libert��ii crea�iei îi contrapun întîmpla-

rea non-necesit��ii mele.
A în�elege 	 in�a înseamn� a involua în 	 in-

�� pîn� în adîncul cel mai adînc.
Cu o expresie a lui E. Lévinas, omul nu e 

decît un 	 nit care are ideea in	 nitului.
Nimeni nu este atît de de�tept încît s� nu 

poat� înv��a ceva de la un prost.
Feminitatea exist� doar atîta vreme cît o 

prive�te un b�rbat.
Drama noastr� e aceea c�, �i pentru a 	  

singuri, avem nevoie de cineva.
Unii par a 	  doar o gre�eal� gramatical� a 

naturii (un fel de virgul� între subiectul p�mîn-
tesc �i predicatul celest).

„Fiin�� �i timp” este o poveste fascinant� a 
unui singur cuvînt: Dasein.

Prostul e un om care e de�tept tot timpul.
Gînditorul se lupt� nu cu ideile, ci cu trans-

punerea lor în cuvinte.
Orice femeie nu e decît un substitut al Facerii.
Am tot mai des senza�ia c� nu eu pierd tim-

pul, ci c� timpul m� pierde iremediabil pe mine. 
Paradoxal, existen�a mea este dovada cea 

mai concludent� a in-existen�ei mele.
S� 	 e oare un merit al nostru (sau un de-

fect) faptul c� am fost f�cu�i din nimic? 
„Dumnezeu î�i dovede�te existen�a prin 

existen�a noastr�”, iat� un lucru care ar trebui 
s�-i pun� pe gînduri �i pe atei.

Mergînd pe urme heideggeriene, am putea 
spune c� mul�i au o 	 in�� pu�in stricat�, î�i între-
buin�eaz� defectuos existen�a. Tr�iesc din rate-
uri �i dec�deri.

O rapid� tu�e a unei anumite românit��i: 
o etern� �tafet� a impostorilor, o gur� proasp�t� 
de cumetrie pestilen�ial�, un perpetuu iz de me-
diocritate victorioas�, servilism casant, lingu�ea-
l� dulceag�, imoralitate cît cuprinde. În loc s� 
se spele e	 cient în oglinda prezentului, ea se tot 
piapt�n� perdant în cea a eternit��ii...
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Iuliu Maniu – mai apoape de B�d�cin cu o biseric�!
Simona B�LU�ESCU

Vrei, nu vrei, B�d�cinul înseamn� Iuliu Ma-
niu. Politician carismatic, a condus Patridul Na�ional 

�r�nesc �i chiar �ara, ca prim ministru. A avut un rol 
important în unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat. A 
ob�inut, al�turi de partidul s�u, victoria la alegerile din 
19 noiembrie 1946 dar rezultate au fost  falsi� cate de 
c�tre comuni�ti. Dup� o via�� închinat� ��rii, Iuliu Ma-
niu a fost judecat pentru înalt� tr�dare �i întemni�at la 
Sighet, unde a �i murit, la 5 februarie 1953. Cenota-
ful s�u de la B�d�cin îi a�teapt� oasele, con�inând, în 
lips�, doar o mân� de p�mânt de la Sighet, din Cimitirul 
S�racilor… Iuliu Maniu �i-a donat averea Episcopiei 
Greco-Catolice din Oradea. Dar �i acum, când Româ-
nia se laud� cu 20 de ani de democra�ie post-revolu-
�ionar�, dorin�a clar exprimat� a unuia dintre cei mai 
mari b�rba�i de stat pe care i-am avut nu poate �  îm-
plinit�. Pentru c� a�a sunt vremurile – etichetele sunt 
una, con�inutul e altul. Dar comunitatea din B�d�cin 
�i-a primit, totu�i, biserica greco-catolic� pe care o visa 
Maniu: în duminica aceasta (25 iulie 2010) a avut loc 
s� n�irea ei, �i, astfel, înc� ceva din respectul pe care 
�ara i-l datoreaz� lui Iuliu Maniu a ajuns s� se strâng� 
pe � rul istoriei.

Întreb�ri despre Maniu
Ne du�m�nea, �i pe mine, �i pe colega mea de 

banc�, profesoara noastr� de istorie din liceu când, în 
anul de dinainte de revolu�ie, o pisc�leam la ore �i-i 
spuneam s� nu ne mai înve�e prostii despre PN
 �i PNL 
ca mari du�mani ai ��rii. Era un liceu bun, din Arad, �i 
tot în Arad � ind, bunicii no�tri ne vorbeau altfel despre 
Regele Mihai, despre Maniu �i Br�tieni.  Maniu fuse-
se deputat al zonei, asta nu se pierduse. Se uita urât 
la noi profesoara, nu voia probleme, dar nu ne-a pârât 
mai departe. Îmi spun �i azi c� aprecia c� o mân� de 
adolescen�i începuser� deja s� judece lucrurile dup� 
mintea lor �i nu dup� a manualelor vremii. 

Numele acelea, hulite acolo unde ar �  trebuit s� 
înv���m despre meritele celor care le-au purtat, ne-au 

r�mas multora dintre cei de atunci în minte. A urmat 
decantarea istoriei �i, dac� aveai într-adev�r curiozit��i 
fa�� de ce fusese �ara asta �i datorit� c�ror oameni 
sau grupuri politice, sociale, entice sau religioase s-a 
în�l�at ea, puteai s� ajungi la informa�ii mai u�or. Una 
dintre întreb�rile pe care mi le-am pus de ani de zile 
încoace, dup� r�scolirea multor pagini dar �i dup� in-
dexarea �tirilor momentului, care începuser� s� curg� 
într-un alt � ux, era în leg�tur� cu du�m�nia constant� 
cu care ortodoc�ii continuau s� îi priveasc� pe uni�i, 
pe credincio�ii greco-catolici, pentru c� s-au întors cu 
fa�a spre Roma, de�i, în lipsa acestui gest, probabil a� 
�  avut tastatura cu litere chirilice, acum, s� scriu acest 
material. Iar mie îmi place latina… 

Apoi m-am mai întrebat în leg�tur� cu tic�lo�ia 
unora dintre ierarhii ortodoc�i care �in cu din�ii s� nu 
se retrocedeze bisericile greco-catolicilor, de�i, ast-
fel, multe monumente de arhitectur� se sting �i mor, 
ne� ind folosite sau m�car între�inute. Monumente 
sau simple biserici, pentru c� nu trebuie s� � e pe liste 
U.N.E.S.C.O. pentru a �  ajuns simbol pentru oamenii 
din jur. Cardinalul Alexandru Todea spunea cândva c� 
nu catedralele au creat locuri de pelerinaj, ci locurile în 
care s-a suferit pentru credin�� au creat catedralele. E 
plin� �ara de astfel de catedrale de su� et, ridicate atât 
de prigoana comunist� dar �i de felul aparte de a în�ele-
ge porunca „S� nu furi” al unora dintre capii ortodoc�i. 

„Ajutorul” de la Cluj
De fapt n-am false ipocrizii de a nu numi tic�-

los, explicit (�i nu v� gândi�i la etimologia greceasc� 
a sintagmei, „ti kalos” =  „ce frumos”!),  un personaj 
precum Î.P.S. Bartolomeu Anania al Clujului – cel 
mai aprig du�man al greco-catolicilor - doar pentru c� 
întâmplarea a f�cut s� ajung� ierarh în B.O.R. Tot în 
acea institu�ie este mitropolit �i Î.P.S. Nicolae Cornea-
nu, despre care ierarhul clujean spunea, în 2008, c� „a 
ajuns s� cread� c� Euharistia este egal�, prim�vara, cu 
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bor�ul de urzici”, pentru c� se împ�rt��ise laolalt� cu 
greco-catolicii. 

	i te întrebi, atunci, dac� Biblia pe care o citesc 
to�i ace�ti înal�i ierarhi este aceea�i �i dac� „dragostea 
de aproape” se contabilizeaz� în func�ie de geogra� i ale 
ambi�iei… Oricum, �i mitropolitul de la Cluj trebuia s� 
� e men�ionat, azi, ca unul dintre „binef�c�torii” bisericii 
care se s� n�ea la B�d�cin. A�a cum Hitler a înt�rit unita-
tea evreilor, �i politicii ierarhului clujean i se datoreaz� 
faptul c� B�d�cinul are biseric� nou�, fain� �i mare: pen-
tru c� cea veche st� încuiat� �i se p�r�gine�te, de�i este 
pe lista monumentelor istorice ale României… 

Pân� la B�d�cin
O ploaie care variaz� doar ca �i intensitate, nu 

prin o alternan�� cu absen�a, une�te Banatul de S�laj 
azi, 25 iulie. Umezeala î�i intr� în oase, �i st� - m� gân-
desc cu groaz�, înainte s� plec din Timi�oara, la poze-
le pe care �in neap�rat s� le fac la B�d�cin - sciaticul 
doare. Dar e vorba de B�d�cin, locul lui Maniu, cel pe 
care îl c�utasem �i eu, cândva, cu inima, în Cimitirul 
S�racilor de lâng� Sighet. Era Cr�ciunul de acum câ�iva 

ani, foiau bondro�i prin satele din jur, to�i voiau s� se 
distreze, am primit permisia doar pentru câteva minute 
s� cobor din ma�ina a� at� în drum spre Cimitirul Vesel 
de la S�pân�a, pentru Cimitirul S�racilor. Stratul nu fo-
arte gros de z�pad� acoperea tot �i m�car a�a î�i puteai 

închipui c� istoria are doar un giulgiu provizoriu s� o 
ascund� �i c�, prim�vara, vor ie�i la iveal� mai multe 
adev�ruri, de aici… Mi-au dat lacrimile când am v�zut 
c� urmele mele din z�pad� sunt singurele, de o vreme 
încoace, pe câmpia aceea, atât de muncit� mai demult, 
iar cei din ma�in� m-au privit ironici…  Fiecare î�i în-
�elege leg�tura cu trecutul, �i r�d�cinile, în felul s�u…

Acum nu  vor mai �  priviri ironice, acum toat� 
luma va merge în satul lui Maniu în cuno�tin�� de ca-
uz�, c�utând urma celui care a pus �i el um�rul la ridi-
carea României moderne. Iuliu Maniu �i-a dorit ca în 
satul lui s� existe biseric� greco-catolic� nou� dar nu a 
mai ajuns s� o vad�.  Va �  împlinirea visului lui, o zi de 
repara�ie moral�. Repara�ie care nu trebuie s� însemne 

�i uitare.  A� u sâmb�t� seara despre s� n�irea de a doua 
zi. Ini�ial nu în�eleg numele locului unde preotul cu care 
vorbeam la telefon  îmi spune c� va s� n�i biseric�. El 
repet�:  „B�d�cin”, crezând c� nu �tiu localitatea. Sar în 
sus, literalmente, spun: „	tiu, satul lui Maniu, am v�zut 
pe net un fragment din slujba de parastas de acum doi 
ani �i jum�tate, mai �tiu �i ce s-a spus, �i ce predic� a 
fost”. De fapt realizez c� am re�inut �i Imnul lui Maniu, 
�i înc� multe alte detalii. Clar c� vreau s� ajung acolo, 
cu prilejul s� n�irii bisericii - restul nu conteaz�. 

Cu ocazia asta a� u despre tot felul de drumuri 
interjude�ene pe care m� cam incurc, între Bihor �i S�-
laj, v�d prima dat� ni�te pui de barz� mâncând pui de 
�erpi �i a� u despre industria petrolier� din zon� – pân� 
ajung  la B�d�cin. O lume întreag�…

Legea Boil� – Turianu �i cei care i s-au împotrivit
Slujba a început de mult� vreme, urc de la baza 

dealului pe pietrele acoperite de noroi �i ploaia coboa-
r� în râule�e maro printre ele. E plin de ma�ini parcate 
pe drumul acesta �i pe altele din apropierea bisericii 
– se vede c� au venit mul�i invita�i. Reu�esc cu greu 
s� m� strecor printre oamenii din gura bisericii.  Am 
pierdut predica, mi-a� �  dorit s� aud predica �inut� 
de Prea S� n�ia Sa Virgil Bercea, episcop greco-cato-
lic al Oradiei – corabia, apostolii, furtuna, Petru care 
p��e�te pe ap�, �ov�ie dar cere ajutorul de unde trebuia.                 
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(urmare din pag. 13) unde aceste zbateri ale celui viclean s-au manifestat mai 
puternic” – a spus pr. Matei Boil�. 

Un om de 84 de ani, care nu mai are sprinteneala 
tinere�ii dar care a �inut s� � e �i el prezent la s� n�irea 
bisericii de aici. Un om care �i-a legat numele de Le-
gea Boil� – Turianu, lege care ar �  reglementat folosi-
rea bisericilor greco-catolice. Dar care n-a mai ajuns 
lege, prin grija adversarilor politici. Ini�iativa lui Matei 
Boil� a fost completat� de senatorul Corneliu Turianu 
�i adoptat� de Senat în iunie 1997, ceea ce a f�cut ca 
Mitropolia lui Î.P.S. Bartolomeu s� sar� în sus �i s� 
protesteze vehement. Tot în timpul acela, în comisii-
le mixte de dialog ortodoxe - greco-catolice se vorbea 
despre o posibil� vizit� a Papei Ioan Paul al II-lea în 
România. La una dintre întâlniri, mitropolitul Bartolo-
meu Anania s-a isterizat, de fa�� cu episcopii greco-ca-
tolici, urlând c� în România curge sânge, �i cât timp se 
întâmpl� acest lucru, Papa nu poate s� vin�. Episcopul 
greco-catolic de Lugoj, Alexandru Mesian, l-a readus 
pe mitropolit cu picioarele pe p�mânt, din avântul s�u 
belicos, replicându-i a�ezat c�, tocmai, în România nu 
curge sânge, insistând pentru buna în�elegere - exact 
motiv pentru care Papa putea s� vin� în România.  

Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat �ara noastr� în 
mai 1999. Legea Boil�-Turianu a fost, îns�, tergiversat� 
la Camera Deputa�ilor �i, ulterior, respins� în septem-
brie 2001. În aprilie 2005, într-un interviu pentru Radio 
BBC, Patriarhul Teoctist spunea: “	i dac� un pap� nu 
poate gre�i, atunci, prin Ioan Paul al II-lea s-a pecetlu-
it apostolicitatea credin�ei noastre din izvorul predicii 
Sfântului Andrei. Este un adev�r istoric recunoscut, 
foarte valoros pentru noi, pentru întreaga istorie.” Su-
periorul Î.P.S.S. Bartolomeu admitea importan�a vizitei 
Papei în România. Nu a avut îns� dorin�a, sau puterea, 
de a îl pune pe alte �ine ale istoriei pe ierarhul de la Cluj 
�i în ceea ce prive�te bisericile posesiunea �i folosin�a 
bisericilor greco-catolice.  

La s� n�ire au mai participat vicarul general Flo-
rian Gui din Oradea, vicarul foraneu al Silvaniei, Ghe-
orghe 
urca�, protopopul 	imleului, Nicolae Bodea, 
protopopul Beiu�ului, Ioan Mada �i numero�i preo�i. 
Au mai fost la ceremonie Radu Sârbu, membru mar-
cant PN
CD, deputatul Lucian Bode �i Ioan Pop, poe-
tul B�d�cinului, cel care a compus „Imnul lui Maniu”. 
„Îl simt cum mai vine,/Mai vine pe acas�,/Îl v�d cum se 
a�eaz�/Cu satul la mas�./	i-�i vars� durerea/S�dind-o 
în noi./Genera�ii ca mine, ca tine, ca voi.”

Acesta este începutul Imnului lui Maniu. Din 
1986, el �i-a f�cut loc în con�tiin�a celor din B�d�cin, 
apoi a trecut de ei, ajungând tot mai departe. Atunci, 
cu trei ani înainte de revolu�ie, un grup de tineri dorea 
omagierea lui Maniu, mituind clopotarul cu p�linc�, 
pentru a trage clopotele. Au luat-o peste cap de la se-
curi�ti. Dar b�d�cineii au p�strat memoria lui Maniu. 
Unii, în bine, al�ii în r�u.

B�d�cinul, biserica greco-catolic�, furtuna care a tre-
cut. Precis a fost o predic� în care s-au reg�sit mul�i. 

Biserica este ticsit� de oameni, mai sunt al�ii �i pe 
afar�, cei de din�untru mor de cald, cei de afar� stau în 
ploaie, dar nimeni nu s-ar da dus de la s�rb�toarea biseri-
cii. Vine împ�rt��ania, vine momentul în care preotul pa-
roh al locului, Cristian Borz, prime�te crucea pectoral� 
din partea episcopului, pentru merite deosebite �i pentru 
efortul depus în slujba credincio�ilor din parohie. Apoi 
urmeaz� cuvântul p�rintelui Matei Boil�, str�nepot al lui 
Iuliu Maniu, fost senator PN
CD de Cluj, de�inut poli-
tic în timpul regimului comunist �i preot greco-catolic. 
El a vorbit despre credin�a în Biserica Greco-Catolic�, 
credin�� de dinainte de 1989, �i de timpul în care ne-
am crezut liberi, de dup� 1989, în care persecu�ia fa�� 
de aceea�i Biserc� a continuat. „B�d�cinul a fost locul 
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(urmare din pag. 14) El �i P.S.S. Virgil sunt cei mai înal�i preo�i de aici. 
Straiele de ceremonie nu-i urmeaz� niciodat� linia gâ-
tului episcopului Virgil Bercea, spre ceaf�  - îl v�d cum 
are mai totdeauna o aplecare binevoitoare spre cei din 
jur, care compenseaz� pozi�ia sa de b�rbat înalt, �i care 
e accentuat� de gulerul ridicat al straielor sale, r�mas 
oarecum stingher. Preotul Borz, în schimb, st� drept ca 
un brad tot timpul slujbei, �i doar atunci când episcopul 
vorbe�te despre meritele sale �i-�i pleac� mâinile pe ca-
pul preotului îngenunchiat, apleac� ochii spre p�mânt. 
Îl privesc de foarte de jos, prin intermediul aparatului 
de fotogra� at, atunci când degetele lungi ale episco-
pului i se odihnesc în cre�tet. Cred c� e unul dintre oa-
menii care nu vor sta foarte des cu ochii în jos, decât 
atunci când îi va pleca spre problemele enoria�ilor s�i.

A�adar, dup� ceremonie, p�rintele Borz, mai greu 
cu cu o cruce pe piept, poveste�te despre b�d�cineni. 
Admite c� e greu de dus memoria lui Maniu, mai ales 
c� înc� sunt oameni care îl ur�sc pe politicianul care 
a r�s�rit de aici. Nu îmi e foarte clar cum s� în�eleg 
asta, �i îl întreb pe preot de detalii. Îmi spune mai întâi 
despre preo�ii ortodoc�i din Moldova care au fost adu�i 
aici, dup� 1948, spre a trece satul spre ortodoxie �i a 
îl vorbi de r�u pe Maniu. Apoi preotul î�i aminte�te c� 
avea nevoie de certi� catul de deces al lui Iuliu Maniu, 
pentru a-i pune în aplicare testamentul. „Am mers la Si-
ghet cu o delega�ie, ar�tând c� sunt reprezentantul legal 
al Episcopiei din Oradea, bene� ciar al testamentului. 
Ni s-a zis c� Iuliu Maniu are regim special �i c� doar de 
exist� avizul Ministerului de Interne, se elibereaz�. 	i 
asta era în 1999, în democra�ie! Le-am explicat c� eu 
reprezint mo�tenitorul ca s� pun în aplicare testamen-
tul dar nu s-a putut rezolva. Certi� catul de deces a fost 
ob�inut ulterior”. 	i apoi revine �i la b�d�cineni: „Aco-
lo unde este casa familiei Maniu, este un camin, 95 la 
sut� din personal sunt oameni din B�d�cin, o parte sunt 
chiar rude ale familiei lui Maniu. Noi acolo ne-am �inut 
slujbele, pân� s� avem biserica. Era printre cei de la 
personal unul cu func�ie mai mare  – s� nu v� spun 
câte probleme ne-a f�cut, încercând s� ne împiedice s� 
�inem slujbele…”

În conacul lui Maniu a � in�at un centru pentru 
handicapa�i, iar acum, al�turi, se face terapie ocupa�i-
onal� - cu oligofreni, dup� câte mi-am dat seama.  Îl 
întreb pe p�rintele Borz dac� b�nuie�te c� Maniu ar �  
fost foarte suparat s� vad� c� mo�ia lui e folosit� pentru 
a ajuta oameni cu probleme, când �i el a ajutat, la rân-
dul lui, cât a putut. Preotul locului accept� c� asta nu 
l-ar �  deranjat pe Maniu: „Nu ar �  fost sup�rat, mai ales 
c� el l�sa domeniul de la B�d�cin, din Dealul 
arinii, 
cum se cheam� locul respectiv, cu scopul de a se edu-
ca tineri. Dar casa respectiv� trebuie protejat�. Ea mi-a 
fost concesionat� de c�tre Consiliul Jude�ean, de�i sunt 
proprietarul de drept. Am spus c� d�m un alt teren, s� 
se mute ce este acum acolo, teren tot din mo�tenirea lui 
Maniu. Nu s-a vrut.” 

Eforturile preotului paroh
P�rintele paroh Cristian Borz îmi poveste�te, 

dup� ce slujba de s� n�ire a trecut, despre cum a sim�it 
el misiunea de a reface comunitatea greco-catolic� din 
B�d�cin, având în spate memoria lui Maniu, �i testa-
mentul lui de înf�ptuit, precum �i despre felul în care 
s�tenii în�eleg s� se raporteze la marele om pe care l-a 
dat satul. Îmi vine s� scriu „tân�rul preot”, când vor-
besc despre Cristian Borz, de care m� despart doar câ-
teva luni, ca vârst�, �i totu�i, dup� ce am a� at despre 
toat� munca depus� de când e preot aici, în B�d�cin, 
�i de st�ruin�a lui de pân� a ajuns s� aib� biserica sus, 
pe deal, s� n�indu-se în ziua asta, cred c� �i-a câ�tigat 
dreptul de a nu se insista pe tinere�ea lui ci pe seriozi-
tate �i pe d�ruirea pentru Biseric�. Îl privesc cumva în 
sus, de�i nimic din ce face sau spune nu cere distan�a. 
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(urmare din pag. 15) temerari se a� � o camer� mobilat�, spre care urci pe 
ni�te trepte. E ceva extrem de rece �i nenatural aici, de 
parc� piesele de mobilier, chiar dac� sunt cele ce au 
apar�inut familiei Maniu, au fost aruncate cu furca, în 
poz� de fotograf, ulterior, �i puse s� stea într-o aranjare 
care nu le convenea, de fapt. Poate e doar impresia mea. 
E un rece ostil aici, nu recele austerit��ii, la care ne-am 
putea gândi, citind despre personalitatea lui Maniu. Po-
ate unul dintre lucrurile care accentueaz� senza�ia de 
straniu este �i portretul lui Maniu, unde politicianul are 
o fa�� c�r�mizie în contrast cu ni�te ochi alba�tri irea-
li. A� vrea s� v�d m�car o hârtie cu scrisul lui Maniu, 
m�car câteva fotogra� i din epoc�… Sub tablou sea� � 
înr�mat� superba replic� a lui Maniu: „Ca oameni poli-
tici putem �  oricând adversari, dar niciodat� du�mani”. 
Te gânde�ti aproape dureros c�, într-adev�r, a fost ne-
voie ca genera�iile de mai dincoace s�-l aud� pe p�rin-
tele Matei Boil� precizând c�, totu�i, Maniu nu era un 
naiv. Dec�derea timpurilor duce ca onoarea s� � e u�or 
asociat� naivit��ii…

Despre vise
Tot din discu�ia cu p�rintele Borz a� u mai multe 

despre starea nu foarte vesel� în care se g�se�te casa lui 
Maniu. În�eleg c� �iglele cu probleme au fost schimbate 
în urm� cu doi ani dar se tot sparg altele. În schimb se 
lucreaz� la structura de rezisten��. Iar procesul pentru 
posesiunea asupra casei merge mai departe. Apropo de 
procese �i restituiri: întreb care este statutul bisericii 
vechi greco-catolice din localitate. Nici de aici nu vin 
ve�ti bune: biserica este încuiat� �i se p�r�gine�te. Pre-
otul spune c� ortodoc�ii au t�r�g�nat cât au putut de 
mult tot ce �inea de o posibil� slujire alternativ� sau 
de retrocedare. Au slujit ei în biserica ce este declarat� 
monument, apoi au început ridicarea uneia noi, pe o 
alt� culme de deal. Aveau deja biserica nou� dar nu 
au trecut la a sluji în ea decât când �i greco-catolicii, 
s�tui de tentativele e�uate de negocieri, au început s�-
�i construiasc� propria biseric� nou�. Atunci au ie�it 
�i ortodoc�ii din biserica veche, �i au pus lac�t pe ea. 
L�sând-o s� se macine �i s� se degradeze pe zi ce trece. 
Au �inut aici ceremonii din 1948 pân� în 2004. Au pus 
�i ei su� et în cl�direa respectiv�. 	i totu�i, directivele 

Rece �i p�r�ginit�
Ce e drept, la plecare ajung scurt pân� la Casa 

Maniu. Asta dup� ce am întrebat prin tot satul unde 
e. Am recunoscut pân� la urm� locul dup� gardianul 
care p�zea zona cu terapia ocupa�ional�, sau ce p�zea. 
Ciudat – n-am mai v�zut gardian la spitalele de psihi-
atrie cu regim normal, adic� la cele unde nu sunt �inu�i 
criminali sau cei cu psihoze severe. Urc�m cu ma�i-
na coama dealului pân� ajungem la un grup de cl�diri, 
str�juit de un alt grup, de oligofreni. Întreb care e casa 
lui Maniu – ar �  trebuit s� îmi dau seama, pentru c� ni�-
te îngrijitoare m�turau în grab� tencuiala c�zut� de la 
buza ei. Probabil mai urcaser� aici oaspe�i care veneau 
de la s� n�ire, �i cineva „s-a sim�it”.  Sunt poftit� s� vi-
zitez casa cu aceea�i vioiciune cu care ar pofti o scoic� 
un corp str�in la ea în manta. Nu c� a� putea scoate eu 
perle din vizita asta, dar un gând tot va r�mâne. 

Gardianul insist� s� nu ne parc�m ma�ina pe 
platoul de lâng� cas�, reu�im s� prindem trei minute 
aici doar pe pretextul c� întoarcem ca s� putem pleca. 
Sar din ma�in�, trec de hainele întinse la uscat ale pa-
cien�ilor precum �i de ei, de expozi�ia de g�le�i tocite 
�i ruginite �i de tantiile cu m�turi în mâini. Ajung pe 
holul chior, �tiu c� m�car dou� dintre camerele de aici 
con�in lucrurile lui Maniu. Din hol pleac� �i un cori-
dor mai lung, pe care e plasat� o faian�� alb� ale c�rei 
p�trate stau în aer, calculând dac� acum e momentul 
de a urma legile gravita�iei, sau se a�teapt� oaspe�i mai 
importan�i. Tot aici sunt �i ni�te bâ�i mai gro�i de lemn 
care sprijin� tavanul. În dreapta de acest traseu pentru 
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�erpe�ti de la Cluj sunt mai importante decât conside-
rentele morale, �i biserica st� cu lac�t pe ea, a�teptând 
s� moar�. P�rintele Cristian Borz spune c�, dup� ce 
zidurile noii biserici greco-catolice au fost ridicate, 
le-a spus iar ortodoc�ilor c� ar vrea biserica, nu ca s� 
slujeasc� în ea ci ca s-o repare. Îl întreb cum a fost re-
fuzat. Spune: «Au zis c� se ocup� ei de ea, nu au dat 
motiv anume. Puteam s� introducem �i Casa Maniu în 
proiect, �i s� rezolv�m, prin asta, �i asfaltarea între cele 
dou� puncte, aveau de câ�tigat to�i s�tenii din asta. Dar 
am fost refuza�i”.

Mai vorbesc cu preotul locului �i în ziua s� n�irii, 
�i a doua zi. Îmi spune despre comunitatea pe care o 
p�store�te, c� nu e mare, dar c� pe el îl intereseaz� 
în primul rând calitatea. „În 19 decembrie 1999 am 
�inut aici prima liturghie. De Cr�ciun nu s-a spovedit 
nimeni, mi-a venit s� plâng când am v�zut asta. Acum 
este mult diferit. 	i apostolii au fost 12 �i au schimbat 
lumea!” Îi readuc aminte o replic� celebr�: apostolii 
au fost 12, �i unul a tr�dat, episcopii greco-catolici 
chinui�i de comuni�ti au fost tot 12 �i nici unul n-a 
tr�dat. Ar mai �  de amintit versurile lui Ioan Andrei 
(arhiepiscopul Ioan Ploscaru, al Lugojului):  «Episco-
pii-n lan�uri cu crucea pe um�r,/ ca Tine Isuse-s dis-
cipolii T�i:/ Apostoli în jertf�, chemare �i num�r / dar 
f�r� s� aib� vreun Iuda-ntre ei.”

Îl întreb pe p�rintele Cristian Borz �i cum a fost 
a doua zi dup� s� n�ire pentru el. Spune c� i-a oferit o 
satisfac�ie deosebit� s� �in� sfânta liturghie în biserica 
nou�, în lini�tea de dup� ziua s� n�irii, împreun� cu fa-
milia �i cu care au mai venit. „Este un vis împlinit” – 
spune. 	i totu�i… mai sunt vise, aici… Maniu înc� nu 
se odihne�te la B�d�cin… „Da, spune p�rintele, el, care 
voia ca trupul lui s� � e dus la groap� în satul natal, de 
c�tre patru feciori, cum e tradi�ia locului”…  E doar o 
mân� de p�mânt de la Sighet acolo, la cenotaf. Cine �tie 
când, sau dac� va ajunge �i Maniu în p�mântul s�u… 
Îl întreb pe p�rintele Matei Boil� de Klari, farmacista 
pe care o iubise Maniu. Se spune c� nu s-a c�s�torit 
cu ea pentru c� se împotriviser� p�rin�ii �i pentru c� 
se gândea c� a lua de nevast� o unguroaic� ar �  ar�tat 
urât pentru cineva care voia independen�a României… 
P�cat de Klari… A� �  vrut s� a� u dac� ea s-a c�s�torit 
sau a r�mas, pân� la urm�, în umbra lui Maniu, iubin-
du-l de la distan��. P�rintele Boil� spune c� crede c� era 
mai degrab� o legend� a familiei. Al�i b�trâni de fa�� 
la s� n�ire spun c� trebuie s� �  fost, totu�i, ceva, dac� 
Maniu vorbea de frumuse�ea Klarei �i la b�trâne�e…  

Amintiri
S� revin la slujba de s� n�ire. E pe terminate, epi-

scopul rezum� întâmpl�rile zilei, spune c� s-a terminat 
�i ploaia, �i zâmbe�te. P.S.S. Virgil n-a zâmbit des în 
timpul slujbei. Nici nu cred c� ar �  fost cazul. Dac� e 
cineva care s� nu uite de suferin�ele lui Maniu, de via�a 

lui închinat� ridic�rii ��rii, de lipsa de compromisuri pe 
care a avut-o acesta ca politic� de via�� �i de chinuri-
le lui din închisoare, atunci episcopul e unul dintre ei. 
Nepot al „�efului peste m�turoi” de la închisoarea din 
Sighet, viitorul cardinal Alexandru Todea, episcopul 
Virgil Bercea �tie din familie cum a fost traiul lui Iuliu 
Maniu în deten�ie, cum s-a sfâr�it la 80 de ani, dup� 
ce ultima atingere primit� din partea unui preot a fost 
cea a cozii de m�tur� trecurat� prin vizeta celulei lui de 
c�tre cardinalul Todea… 

O emo�ionant� amintire a P.S.S. Virgil este cea a 
zilei în care  a fost hirotonit, despre care vorbea cândva. 
Era �i ziua sa de na�tere – „cadoul” intr�rii sale în rân-
dul preo�iei, la 25 de ani, era primit de la unchiul s�u, 
episcopul Alexandru Todea, la un an dup� ce tân�rul 
absolvise Institutului Agronomic din Cluj-Napoca. Era 
anul 1982, iar hirotonirea avea loc în clandestinitate. 
Episcopul i-a spus: „Nu am straie sau potir s�-�i dau, 
doar î�i cer s� mori pentru credin��, dac� va �  nevoie”. 
De atunci, preotul a ajuns episcop, el însu�i în postu-
ra de a hirotoni genera�ii de noi preo�i. Dup� facultate 
lucra în cercetare, la stârpirea buruienilor, la Sta�iunea 
de Cercet�ri Târgu-Mure�. În clandestinitate, începu-
se munca de asanare a altor buruieni, cele din su� etele 
oamenilor. 

Nu zâmbe�te des, dar, când o face, nu-�i arat� 
cei 50 de ani trecu�i cu pu�in �i î�i vine greu s� crezi c� 
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ajut� s� p��easc� spre ie�ire. B�trânul preot e fericit, 
zâmbe�te larg la bra�ul episcopului, care are r�bdare la 
� ecare pas, pentru a-l a�tepta pe cel suferind pân� când, 
cu ajutorul bastonului pe care îl are, se apropie de poar-
t�. Pe bastonul acesta st� un ab�ibild scorojit, cu chipul 
fecioarei Maria – sigla de la Radio Maria.

Pe mânecile r�sfrânte, violet, ale hainei preo�e�ti 
a episcopului, vezi cum se adun� pete de o tent� mai 
închis� – începe iar s� picure. Tot din cauza ploii �i a 
b�l�ilor, P.S.S. Virgil î�i �ine poala hainei pu�in ridica-
t�, accentuând impresia de tog� roman� pe care aceasta 
o las�. Iar dac�-i prinzi pro� lul, atunci când p��e�te, 
chipul s�u puternic, de e� gie roman�, înt�re�te apar-
tenen�a la latinitate pe care o d� episcopul. Unde mai 
pui �i c� el vine dintr-un sat, de fapt dintr-o regiune în 
care p�rin�ii înc� d�deau genera�iei lui nume romane? 
Mama lui, sora lui, el parc� vin dintr-un loc de unde 
ultima sta�ie de po�talion era la Roma. Tot a�a cum era 
�i la o arunc�tur� de b�� de Habic, în 	omo�telnic, satul 
mamei mele, care a dat �i el un episcop greco-catolic, 
unde �i mama �i fra�ii ei primiser� nume romane iar 
porecla bunicului era „Românul”. 	i totu�i, oare ce b�-
t�lie ar putea primi o astfel de moned�, cu chipul roman 
al episcopului Virgil Bercea? Probabil doar una înc� 
neîntâmplat�, pentru c� lupta Bisericii Greco-Catolice 
de a-�i reprimi drepturile înc� nu s-a terminat…

Despre munc� �i prietenie
Coborâm o vreme, tina se lipe�te de noi dar nu 

mai e o problem�, s-a s�vâr�it ce era cel mai important 
de s�vâr�it. Masa de la C�minul Cultural este, de fapt, 
o în�iruire de mese, la care to�i se a�eaz� pe c�pr�rii, 
dup� ce invita�ii cei mai de seam� �i-au ocupat locu-
rile lor. Schimb mai multe locuri, �i, oricum, nu pot s� 
stau prea mult într-un loc, pentru c� mai sunt lucruri 
de întrebat, oameni de cunoscut, planuri de viitor de 
comentat. Vorbesc cu colegii într-ale presei sau într-ale 
rela�iilor cu presa, Claudiu P�durean din Cluj �i Florin 

a prins ni�te ani buni de preo�ie �i în clandestinitate… 
	i oare se întreab� episcopul câ�i dintre preo�ii pe care 
îi hirotone�te acum, anii ace�tia, ar trece testul istoriei, 
dac� ar �  s� trebuiasc� s� zac� iar prin închisori ca s� nu 
renun�e la credin��? Azi a întrebat despre preotul locu-
lui dac� „vrednic este”. I s-a r�spuns pozitiv. 	i totu�i, 
oare ce ar r�mâne, acum, dac� Biserica Greco-Catoli-
c� �i-ar vedea, iar, preo�ii trimi�i prin închisori?... Sau 
arunca�i iar în clandestinitate?... Episcopul Virgil Ber-
cea a ales s� ajung� „preot ascuns”, asumându-�i toate 
riscurile – oare câ�i dintre cei care au ajuns preo�i mai 
încoace l-ar urma într-o corabie a istoriei nefaste?...

Unul dintre b�trânii care luaser� cuvântul înainte 
de încheierea întâlnirii din biseric� spune: „Acum simt 
�i eu c� c� am vl�dic�” – dar episcopul mai fusese la 
B�d�cin �i înainte. 	i chiar spunea c� ar �  de dorit ca 
� ecare român s� ajung� pe acolo în via�a lui. În plus, 
„vl�dic�” nu mi se pare un cuvânt potrivit pentru epi-
scopul Virgil Bercea. Auzindu-l, te gânde�ti la butuc�-
nosul episcop slav – pe când P.S.S. Virgil, suplu, înalt, 
cu o elegan�� aparte a � ec�rui gest pe care îl face cu 
mâinile, nu se potrive�te în descrierea asta.

Pilda ierarhului
Se iese din biseric�, preo�ii merg la subsol s� 

schimbe straiele de ceremonie cu cele negre, sim-
ple. S�tenii s-au preg�tit cu mese cu de toate, �i au 
a�teptat s�-i ospe�easc� pe invita�i, în ciuda ploii care le 
r�p�ise în umbrele. Acum e un moment de destindere 
meteorologic�, dar nu va �ine mult. Lumea are de ales 
între cozonaci, sarmale oarecum triunghiulare, cum nu 
am vazut prin zona Banatului, vin sau suc. Oamenii lo-
cului te îmbie cu inima deschis�, vor s� te bucuri cu ei, 
e zi mare c� au ajuns s� s� n�easc� biserica. 	i totu�i, cei 
mai mul�i dintre s�teni a�teapt� respectuos ca preo�ii s� 
treac� de ei, pân� la intrarea spre subsol, salutându-i �i 
cerându-le binecuvântarea, � ecare dup� cuno�tin�a pe 
care o au fa�� de un anumit preot sau dorind binecuvân-
tarea episcopului însu�i. 

Peste câteva minute preo�ii ies în sens invers, 
� ind invita�i, cu o parte dintre oaspe�i, la masa de la 
C�minul Cultural, o agap� pe care peste tot o s-o auzi 
numit� ca fr��easc�. Sintagmele astea osi� cate… Ni-
meni nu se gânde�te c� o „agap� belicoas�” ar �  mai 
greu de imaginat? În drumul spre ie�irea din curtea bi-
sericii aud una dintre fe�ele biserice�ti prezente aici c� 
vorbe�te despre p�rintele Boil�, care merge mai greu 
�i care era în preajma episcopului. Spune c� „Cineva 
ar �  trebuit s� aib� grij� de el, dac� l-a invitat, nu epi-
scopul.” „Tic�los mic – m� gândesc - vrei s�-�i cre�ti 
punctele la episcop?” Nimeni nu spune c� greco-cato-
licii sunt o p�dure f�r� usc�turi… Dar su� etul r�p�nos 
al celui cu replica prime�te o lec�ie pentru c� episcopul 
în persoan� îl ia pe p�rintele Matei Boil� de bra� �i îl (continuare în pag. 19)



19Iulie - August 2010

Jula din Oradea. M� a�teptam s� � e mai mul�i ziari�ti 
aici, dar poate nu s-a �tiut de s� n�ire…

A� u c� în fa�a mea, la mas�, se a� � cel care a 
ridicat un monument al cepei, la Pericei, adic� dom-
nul Alexandru T�tar, zis „Sandu de la Pericei”. E vesel 
nevoie-mare, ar împ�r�i cu tot p�mântul ce gânde�te �i 
ce l-a adus aici, îl „atac�” pe episcopul Virgil Bercea, 
care e la un pas de noi, �i care e conjurat s�-�i con� rme 
priete�ugul pentru veselul invitat. Imaginile pe care le 
au unii despre prietenie sunt altele decât într-un dic�i-
onar acreditat, m� întreb dac� o s� a� �m vreo viziu-
ne personal�, episcopul e generos, înclin� capul, cum 
Dumnezeu s� nu � i prieten cu cineva care a ridicat un 
monument al cepei, nu-i a�a? Ca s� scurtez momentul, 
întreb de produsele bahice ale Periceiului �i Sandu al 
Cepei  îmi toarn� în cel mai mic pahar o licoare g�lbuie 
cu miros de prun�. O gust. Acum sau b�ie�ii ��tia nu 
�tiu s� fac� �uic�, sau nesomnul, încordarea �i vr�jma-
�ul de sciatic îmi transformaser� mie sângele în par�, 
c� parc� beau ap�. Mul�umesc �i-mi v�d de ale mele.

Episcopul vrea s� plece, se ridic� �i-�i ia r�mas 
bun, chemat � ind de alte trebi. Din stânga sa, p�rintele 
Boil� se ridic� �i el,  îl îmbr��i�eaz�, apoi se apleac� 
�i-i s�rut� mâna dreapt�. R�mân nedumerit�.  Nu este 
un lucru la care m-a� �  a�teptat. Îmi aduc aminte de un 
pasaj din Shakespeare: „Pelerinii, dac� vor,/ Pot strân-
ge-n palme mâinile divine/, Strânsoarea asta e s�rutul 
lor”. Prefer s� tac. 

La ie�irea din sal�, îl întreb pe P.S.S.Virgil, des-
tul de pe fug�, dac� un eveniment ca cel de azi, s� n�irea 
bisericii din B�d�cin, compenseaz� relele trecutului ce 
s-au întâmplat aici. Spune, printre altele, c� istoria ne 
arat� ce a fost bine �i ce a fost r�u. A spus asta �i acum 
doi ani �i jum�tate, la parastasul lui Maniu. A mai spus 
ceva, dar nu am re�inut – graba, oboseala î�i spun cu-
vântul. Nu pot s� vorbesc pentru altul dar cred c� astfel 
de lucruri împlinesc ceva dar nu compenseaz� nimic. 
Ele se a�eaz� dar nu umplu goluri. Nimic nu va com-
pensa martiriul celor care �i-au dat duhul prin închisori. 
	i iar, un cerc se închide în istorie: cel care avea s� de-
vin� cardinalul Alexandru Todea îi d�dea ultima alinare 
lui Iuliu Maniu, la Sighet. Nepotul lui, episcopul Virgil 
Bercea, a fost cel care a s� n�it biserica din B�d�cin, 
dorit� de Maniu. 

Pleac� episcopul, unii încep s� se foiasc� �i ei, 
�i totu�i, un moment împortant este pe cale s� se în-
tâmple: p�rintele Cristian Borz ne las�, cu ajutorul unui 
proiector, s� vedem imagini importante din via�a biseri-
cii la a c�rei s� n�ire am participat. 	i de-abia acum pot 
spune c� în�eleg cât� munc� a fost aici, cât efort, cât� 
d�ruire. Fiecare moment important este prezentat aici, 
m�car cu o fotogra� e. 	i ceea ce, veni�i de departe, ni 

se p�rea doar o chestie � nal�, f�r� r�d�cini,�i care parc� 
întotdeauna a fost a�a, adic� o biseric� din coama dea-
lului, se desface brusc în felii, ca o portocal�, �i tot ca 
la o portocal�, î�i dai seama c� nu toate feliile sunt dul-
ci, cum a� i �i dac� încerci un fruct de felul acesta din 
parcurile Atenei. În�elepciunea �i st�ruin�a parohului de 
la B�d�cin au fost r�spl�tite, azi, cu crucea pectoral� 
albastr� pe care i-a pus-o la gât episcopul locului. 	i 
iar, o voce pus� pe cârcoteal� din mine m� anun�� c� 
am v�zut �i preo�i cu merite mai pu�ine care au primit 
asemenea cruci.

Gata, lumea e pe plecate, îl aud pe paroh cum 
spune oamenilor „Dar nu pleca�i înc�!” �i ce m� fra-
peaz� e c� nimic din vocea lui nu sun� ca �i cum ar �  
doar un îndemn politicos. Cred c� aceast� comunitate 
are un preot fain �i bun, �i sper doar s� �tie s� se bucure 
laolalt� de ce au dobândit împreun�. Plec �i eu, la Ora-
dea m� opresc pu�in la catedrala Sfântul Nicolae, prind 
aici pericopa aceea cu corabia �i Petru care s-a temut, �i 
apoi nu s-a mai temut, a întins mâna �i a ajuns la liman. 
Parc� am mai auzit-o de o sut� de ori. Sau poate am tr�-
it-o, de pare a�a cunoscut�. Nu caut neap�rat credin�a, 
pe-acolo pe unde m� duc, ca ziarist, ci dreptatea. Iar 
faptul c�, azi, B�d�cinul are o biseric� greco-catolic� 
folosibil� �ine �i de dreptate. 	i, pân� la urm�, pentru 
to�i e bun� lec�ia aceasta, c� dac� întinzi mâna curat, 
ajutorul va veni cândva. E o lec�ie pentru to�i, chiar 
dac� nu-mi place cuvântul invocat în sintagma care ar 
m�rgini-o: e o lec�ie „de la vl�dic� �i pân� la opinc�”.

(urmare din pag. 18)
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S�rb�toarea Adormirii �i ridic�rii la cer a Mai-
cii Domnului a adunat la sfintele slujbe numero�i 
credincio�i. La fel ca în fiecare an, m�n�stirea cu 
hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Oradea 
a avut un program liturgic specific s�rb�torii, care a 
debutat sâmb�t�, 14 august, de la orele 17.00 cu Pa-
raclisul Maicii Domnului, urmat de la orele 18.00 
de celebrarea Sfintei Liturghii.

Apoi, de la orele 19.00, comunit��ile greco 
�i romano-catolic� din Oradea au participat în nu-
m�r mare la o ampl� procesiune cu statuia Fecioarei 
Maria de la Fatima, procesiune care s-a desf��urat 
între m�n�stirea Adormirea Maicii Domnului �i 
Catedrala Romano-Catolic� Sfântul Ladislau. 
Credincio�ii au venerat statuia de la Fatima, ple-
când apoi în procesiune împreun� cu Preasfin�i�ii 
Virgil Bercea �i Bocskei Laszlo. Pe parcursul trase-
ului s-au al�turat numeroase persoane care au dorit 
s� fie al�turi de Fecioara Maria. S-au intonat o se-
rie de cântece �i imnuri mariane, specifice acestei 
perioade când s�rb�torim adormirea �i ridicarea la 
cer a Maicii Domnului. În catedrala Sfântul Ladis-
lau, Preasfin�itul Virgil a rostit câteva cuvinte de 
înv���tur�, exprimându-�i speran�a c� �i pe viitor 
cele dou� comunit��i, greco �i romano-catolic�, vor 
participa împreun� la aceast� procesiune.

Seara, programul a continuat de la orele 20.30 
cu „Calea Crucii” animat� de Parohia Sântandrei �i 
la orele 22.00 cu Sfânta Liturghie. La miezul nop�ii 
s-a desf��urat Adora�ia Euharistic�, urmat�, între 
orele 01.00 �i 06.00, de Sfântul Rozar. Pân� la Li-
turghia Arhiereasc� de duminic� de la orele 10.00 au 
mai fost celebrate s� nte liturghii de la orele 06.00 �i 
08.00, intercalate de Paraclisul Macii Domnului.

În cadrul Sfintei Liturghii Arhiere�ti au fost 
prezenta�i în fa�a Bisericii �i a Preasfin�itului Vir-
gil pentru a fi hirotesit lector Jesus Cano Moreno 
din parohia Buna Vestire din Madrid, �i pentru a fi 
hirotesit ipodiacon, Gabriel Emil Vana din Oradea.

În cuvântul s�u de înv���tur�, Preas� n�ia Sa a 
f�cut referire la Evanghelia zilei prin analizarea ti-
pologiilor care le de� nesc pe cele dou� femei în casa 
c�rora intr� Mântuitorul. 

La momentul potrivit au fost prezenta�i în fa�a 
Bisericii �i a Preas� n�iei Sale pentru a �  hirotoni�i 
preo�i, diaconii Andrei Borza�i din Parohia Coborâ-
rea Spiritului Sfânt din Cluj-Napoca �i Cristian Ioan 
Tiseli�� din Parohia Rozavlea, jud. Maramure�.

Dup� binecuvântarea final� a urmat o scurt� 
procesiune în jurul m�n�stirii cu statuia Fecioarei 
Maria de la Fatima.
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