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C�tre Clerul diecezelor �i eparhiilor din România.
Tuturor persoanelor consacrate,
iubi�ilor credincio�i �i credincioase
Episcopii catolici din România, întruni�i în sesiu-

nea de toamn� a Conferin�ei episcopale la Lugoj, având 
în vedere situa�ia actual� a ��rii, doresc s� v� transmit� 
un mesaj pastoral.

„Caritas enim Christi urget nos” (2Cor 5,14), ca-
ritatea Domnului nostru Isus Cristos ne îndeamn� pe 
noi, ca Biseric� (institu�ie divino-uman� ce trebuie s� 
se îngrijeasc� de binele su� etesc al credincio�ilor cato-
lici �i nu numai), s� împ�rt��im problemele di� cile ale 
timpurilor actuale �i s� re� ect�m asupra modalit��ilor 
în care am putea veni în sprijinul pastoral al celor care 
au de suferit de pe urma actualei perioade de criz� eco-
nomic� �i politic� pe care o traverseaz� România.

Cum a subliniat în repetate rânduri în ultima vreme 
Sfântul P�rinte Benedict al XVI-lea, criza prin care tre-
cem este în primul rând una de ordin moral. De aceea, 
orice putere, dac� nu este bazat� pe o responsabilitate 
moral� �i nu este motivat� de un profund respect al per-
soanei, înseamn� distrugerea umanului în sens absolut.

Suntem cu to�ii con�tien�i de efectele crizei �i 
sim�im urm�rile dramatice ale m�surilor de austeritate. 
Acestea au afectat la noi mai ales pe lucr�torii din sec-
torul public, pe cei care îi educ� pe copii, pe cei care în-
grijesc bolnavii, pe cei care asigur� lini�tea public�, dar 
�i persoanele în vârst� �i în general familiile vulnerabile, 
adic� pe acelea cu venituri mici. Aceste solu�ii de criz�, 
propuse în numele solidarit��ii, dar o solidaritate care nu 

�ine seama de dialogul �i de consensul social, care nu 
respect� transparen�a deciziilor �i a actului de guvernare, 
care dore�te restrângerea dreptului la liber� exprimare, 
nu poate �  decât „o vorb� goal� care am�ge�te” (Ef. 
5,6). Consecin�ele le putem vedea cu to�ii în via�a de � -
ecare zi, iar ele se agraveaz� de la o lun� la alta: acutiza-
rea s�r�ciei, precaritatea locurilor de munc�, degradarea 
actului medical �i al celui educativ, cre�terea migra�iei 
for�ei de munc� cu urm�ri dezastruoase în planul dez-
bin�rii familiei, abandonul �colar, consumul de droguri, 
pierderea gustului �i a respectului pentru darul cel mai de 
pre� f�cut de Dumnezeu omului: via�a.

De aceea dorim s� rea� rm�m cu putere demnita-
tea persoanei umane �i necesitatea r�spl�tirii muncii 
cu un salariu corespunz�tor ce permite un nivel de trai 
decent �i ofer� condi�iile necesare cre�terii, educ�rii �i 
form�rii tinerei genera�ii. Reamintim �i subliniem fap-
tul c� persoanele cu dizabilit��i, cele în vârst�, bolnavii, 
s�racii, orfanii, migran�ii �i alte categorii de persoane 
ce necesit� asisten�� social-caritativ� sunt cet��eni cu 
dreptul la o via�� decent� iar m�sura grijii fa�� de aces-
tea re� ect� de fapt nivelul de civiliza�ie al unei na�iuni.

Dorim de asemenea s� subliniem c� întregul con-
text actual, oricât de di� cil ar p�rea, trebuie s� consti-
tuie pentru noi cre�tinii o ocazie de înt�rire în credin�� 
�i speran�� în iubirea lui Cristos. O invita�ie la a nu ne 
închide su� etele în egoismul propriilor probleme �i ne-
cesit��i, ci tocmai, dimpotriv�, întorcându-ne spre Cris-
tos, prin convertire �i rug�ciune s� reg�sim acele valori 
cre�tine care, punându-ne împreun�, ne ajut� s� putem 
r�spunde unor probleme ale semenilor no�tri. Astfel în-
curaj�m apostolatul ordinelor �i congrega�iilor c�lug�-
re�ti, asocia�iile Caritas diecezane, asocia�iile persoa-
nelor cu dizabilit��i, asocia�iile pentru via��, educarea 
�i catehizarea tinerei genera�ii la diferite nivele.

„Veni�i la mine to�i cei osteni�i �i împov�ra�i �i Eu 
v� voi odihni pe voi” (Mt. 11,28).

Cristos Domnul ne cheam� �i ast�zi s� ne apro-
piem cu încredere de El, mai cu seam� atunci când 
suntem obosi�i sau în di� cultate �i ne promite c� dac� 
vom �ti s� înv���m blânde�ea �i smerenia Lui, vom g�si 
odihn� su� etelor noastre. Noi, P�storii Bisericii din 
România, împ�rt��ind di� cult��ile credincio�ilor no�-
tri, v� asigur�m de rug�ciunile noastre pentru � ecare 
dintre voi �i pentru cei care actualmente au fost rândui�i 
la cârma ��rii, pentru ca Domnul s�-i lumineze �i s�-i 
responsabilizeze asupra împlinirii misiunii de care vor 
trebui �i ei s� dea socoteal� la timpul potrivit.

„Harul Domnului nostru Isus Cristos �i dragos-
tea lui Dumnezeu �i împ�rt��irea Sfântului Spirit s� � e 
cu voi to�i!” (2 Cor 13,13).

În numele Episcopilor din România,
al vostru Episcop

† Virgil BERCEA

Scrisoare Pastoral� a Conferin�ei Episcopale Române
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(continuare în pag. 4)

 Mesajul Sfântului P�rinte Papa Benedict al XVI-lea
pentru cea de-a 84-a Zi Misionar� Mondial� 

„Construirea comuniunii ecleziale este cheia misiunii” 

Iubi�i fra�i �i surori, 
Luna octombrie, cu celebrarea Zilei Misionare 

Mondiale, ofer� comunit��ilor diecezane �i parohia-
le, institutelor de via�� consacrat�, mi�c�rilor eclezi-
ale, întregului popor al lui Dumnezeu, ocazia pentru 
a reînnoi angajarea de a vesti Evanghelia �i de a da 
activit��ilor pastorale o mai larg� respira�ie misiona-
r�. Aceast� întâlnire anual� ne invit� s� tr�im intens 
parcursurile liturgice �i catehetice, caritative �i cul-
turale, prin care Isus Cristos ne convoac� la masa 
cuvântului s�u �i a Euharistiei, pentru a gusta darul 
prezen�ei sale, a ne forma la �coala lui �i a tr�i în 
mod tot mai con�tient uni�i cu el, Înv���tor �i Domn. 
El însu�i ne spune: „Cine m� iube�te va �  iubit de 
Tat�l meu �i eu îl voi iubi �i m� voi ar�ta lui” (In 
14,21). Numai pornind de la aceast� întâlnire cu iu-
birea lui Dumnezeu se schimb� existen�a, putem tr�i 
în comuniune cu el �i între noi �i s� oferim fra�ilor 
o m�rturie credibil�, dând cont de speran�a care este 
în noi (cf. 1 Pt 3,15). O credin�� adult�, capabil� s� 
se încread� total în Dumnezeu cu atitudine � lial�, 
hr�nit� de rug�ciune, de meditarea cuvântului lui 
Dumnezeu �i de studiul adev�rurilor credin�ei, este 
condi�ie pentru a putea promova un nou umanism, 
întemeiat pe Evanghelia lui Isus. 

În afar� de aceasta, în octombrie, în multe ��ri 

se reiau diferitele activit��i ecleziale dup� pauza es-
tival� �i Biserica ne invit� s� înv���m de la Maria, 
prin rug�ciunea sfântului Rozariu, s� contempl�m 
planul de iubire al Tat�lui fa�� de omenire, pentru 
a o iubi a�a cum el o iube�te. Oare nu este acesta �i 
sensul misiunii? 

De fapt, Tat�l ne cheam� s� � m � i iubi�i în Fiul 
s�u, cel iubit, �i s� ne recunoa�tem cu to�ii fra�i în el, 
dar de mântuire pentru omenirea dezbinat� de dis-
cordie �i de p�cat, �i revelator al adev�ratului chip 
al acelui Dumnezeu care „atât de mult a iubit lumea, 
încât l-a dat pe Fiul s�u, unul-n�scut, ca oricine crede 
în el s� nu piar�, ci s� aib� via�a ve�nic�” (In 3,16). 

„Vrem s�-l vedem pe Isus” (In 12,21), este ce-
rerea pe care, în Evanghelia dup� Ioan, câ�iva greci, 
veni�i la Ierusalim pentru pelerinajul pascal, o pre-
zint� apostolului Filip. Ea r�sun� �i în inima noastr� 
în aceast� lun� octombrie, care ne aminte�te c� anga-
jarea �i misiunea vestirii evanghelice revine întregii 
Biserici, „misionar� prin natura ei” (Ad gentes, 2), �i 
ne invit� s� devenim promotori ai nout��ii de via��, 
format� din rela�ii autentice, în comunit��i întemeia-
te pe Evanghelie. Într-o societate multietnic� ce ex-
perimenteaz� tot mai mult forme de singur�tate �i de 
indiferen�� îngrijor�toare, cre�tinii trebuie s� înve�e 
s� ofere semne de speran�� �i s� devin� fra�i univer-
sali, cultivând marile idealuri care transform� istoria 
�i, f�r� false iluzii sau temeri inutile, s� se angajeze 
ca s� fac� din planet� casa tuturor popoarelor. 

Asemenea pelerinilor greci de acum dou� mii 
de ani, �i oamenii din timpul nostru, eventual nu în-
totdeauna în mod con�tient, le cer credincio�ilor nu 
numai „s� vorbeasc�” despre Isus, ci „s�-l arate” pe 
Isus, s� fac� s� str�luceasc� fa�a R�scump�r�torului 
în orice col� al p�mântului în fa�a genera�iilor din 
noul mileniu �i în special în fa�a tinerilor de pe toa-
te continentele, destinatari privilegia�i �i subiec�i ai 
vestirii evanghelice. Ei trebuie s� perceap� c� cre�-
tinii aduc cuvântul lui Cristos pentru c� el este ade-
v�rul, pentru c� au g�sit în el sensul, adev�rul pentru 
via�a lor. 

Aceste considera�ii fac trimitere la mandatul 
misionar pe care l-au primit to�i cei boteza�i �i în-
treaga Biseric�, dar care nu se poate realiza în ma-
nier� credibil� f�r� o profund� convertire personal�, 
comunitar� �i pastoral�. De fapt, con�tiin�a chem�rii 
de a vesti Evanghelia stimuleaz� nu numai pe � e-
care credincios, ci toate comunit��ile diecezane �i 
parohiale la o reînnoire integral� �i la o deschidere 
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(urmare din pag. 3)

tot mai mare la cooperarea misionar� între Biserici, 
pentru a promova vestirea Evangheliei în inima � e-
c�rei persoanei, a � ec�rui popor, cultur�, ras�, na�i-
onalitate, pe toate meridianele. Aceast� con�tiin�� se 
alimenteaz� prin lucrarea preo�ilor „� dei donum”, a 
persoanelor consacrate, a catehe�ilor, a laicilor misi-
onari, într-o c�utare constant� de a promova comuni-
unea eclezial�, în a�a fel ca �i fenomenul „intercultu-
ralit��ii” s� se poat� integra într-un model de unitate, 
în care Evanghelia s� � e ferment de libertate �i de 
progres, izvor de fraternitate, de umilin�� �i de pace 
(cf. Ad gentes, 8). De fapt, Biserica „este în Cris-
tos ca sacrament, adic� semn �i instrument al unirii 
intime cu Dumnezeu �i al unit��ii întregului neam 
omenesc” (Lumen gentium, 1). 

Comuniunea eclezial� se na�te din întâlnirea 
cu Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, care, în vestirea 
Bisericii, ajunge la oameni �i creeaz� comuniunea 
cu el însu�i, deci cu Tat�l �i cu Spiritul Sfânt (cf. 
1 In 1,3). Cristos stabile�te noua rela�ie dintre om 
�i Dumnezeu. „El ne reveleaz� c� „Dumnezeu este 
iubire” (1 In 4,8) �i în acela�i timp ne înva�� c� le-
gea fundamental� a perfec�iunii omene�ti, �i, de aici, 
a transform�rii lumii, este noua porunc� a iubirii. 
Acelora care cred în dragostea lui Dumnezeu el le 
d� certitudinea c� tuturor oamenilor le este deschis� 
calea iubirii �i c� str�dania de a instaura fraternitatea 
universal� nu este zadarnic�” (Gaudium et spes, 38). 

Biserica devine „comuniune” pornind de la 
Euharistie, în care Cristos, prezent în pâine �i în 
vine, cu jertfa sa de iubire zide�te Biserica trup al 
s�u, unindu-ne cu Dumnezeul unul �i întreit �i între 
noi (cf. 1 Cor 10,16 �.u.). În exorta�ia apostolic� Sa-
cramentum caritatis am scris: „Nu putem s� �inem 
pentru noi iubirea pe care o celebr�m în sacrament. 
El cere prin natura sa s� � e comunicat tuturor. Ceea 
ce are nevoie lumea este iubirea lui Dumnezeu, este 
s�-l întâlneasc� pe Cristos �i s� cread� în el” (nr. 84). 
Pentru acest motiv, Euharistia nu este numai izvor �i 
culme a vie�ii Bisericii, ci �i a misiunii sale: „O Bi-
seric� autentic euharistic� este o Biseric� misionar�” 
(Ibid.), capabil� s�-i duc� pe to�i la comuniunea cu 
Dumnezeu, vestind cu convingere: „Ceea ce am v�-
zut �i auzit, noi v� vestim �i vou�, ca s� � �i �i voi în 
comuniune cu noi” (1 In 1,3). 

Preaiubi�ilor, în aceast� Zi Misionar� Mondia-
l� în care privirea inimii se dilat� asupra imenselor 
spa�ii ale misiunii, s� ne sim�im cu to�ii protagoni�ti 

ai angaj�rii Bisericii de a vesti Evanghelia. N�zu-
in�a misionar� a fost întotdeauna semn de vitalitate 
pentru Bisericile noastre (cf. Scrisoarea enciclic� 
Redemptoris missio, 2) �i cooperarea lor este m�r-
turie singular� de unitate, de fraternitate �i de so-
lidaritate, care îi face credibili pe vestitorii iubirii 
care mântuie�te! 

De aceea, reînnoiesc tuturor invita�ia la rug�ciu-
ne �i, în po� da di� cult��ilor economice, la angajarea 
ajutorului fratern �i concret în sprijinul Bisericilor 
tinere. Acest gest de iubire �i de împ�rt��ire, pe care 
slujirea pre�ioas� a Operelor Misionare Ponti� cale, 
spre care se îndreapt� recuno�tin�a mea, se va îngriji 
s� le împart�, va sus�ine formarea de preo�i, semi-
nari�ti �i catehe�i în cele mai îndep�rtate �inuturi de 
misiune �i va încuraja tinerele comunit��i ecleziale. 

În încheierea mesajului anual pentru Ziua 
Misionar� Mondial�, doresc s� exprim, cu iubire 
deosebit�, recuno�tin�a mea misionarilor �i misio-
narelor care m�rturisesc în locurile cele mai înde-
p�rtate �i dificile, adesea chiar �i cu via�a, venirea 
împ�r��iei lui Dumnezeu. C�tre ei, care reprezint� 
avangardele vestirii Evangheliei, se îndreapt� pri-
etenia, apropierea �i sprijinul fiec�rui credincios. 
„Dumnezeu, (care) iube�te pe cel care d� cu bucu-
rie” (2 Cor 9,7) s�-i umple de fervoare spiritual� 
�i de bucurie profund�. 

Asemenea „da”-ului Mariei, � ecare r�spuns ge-
neros al comunit��ii ecleziale la invita�ia divin� la 
iubirea fra�ilor va trezi o nou� maternitate apostolic� 
�i eclezial� (cf. Gal 4,4.19.26), care l�sându-se sur-
prins� de misterul lui Dumnezeu iubire, care „când a 
venit plinirea timpului... l-a trimis pe Fiul s�u, n�s-
cut din femeie” (Gal 4,4), va d�rui încredere �i curaj 
noilor apostoli. Acest r�spuns îi va face pe to�i cre-
dincio�ii capabili s� � e „bucuro�i în speran��” (Rom 
12,12) în realizarea planului lui Dumnezeu, care 
vrea „constituirea întregului neam omenesc în unicul 
popor al lui Dumnezeu, reunirea lui în unicul trup al 
lui Cristos, zidirea lui în unicul templu al Spiritului 
Sfânt” (Ad gentes, 7). 

Vatican, 6 februarie 2010 
Benedict al XVI-lea 

Traducere de pr. Mihai P�tra�cu
www.radiovaticana.com
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Pre�edin�ii Conferin�elor Episcopale din statele 
europene, reuni�i în Croa�ia la Zagreb, pentru a 40-a 
Adunare General� a Consiliului Conferin�elor Episco-
pale din Europa (CCEE), au dezb�tut tema demogra� -
ei �i a familiei. O cercetare realizat� prin intermediul 
Conferin�elor Episcopale din 47 de ��ri, con� rm� o 
clar� sc�dere demogra� c�. Aceasta este cu siguran�� 
rezultatul politicilor familiare pe care diferitele ��ri le 
stabilesc, îns� ele nu par a �  su� ciente pentru a ex-
plica ap�s�toarea �i generalizata sc�dere a natalit��ii, 
care este denumit� „iarn� demogra� c�”. Clima cultu-
ral� difuz�, de fapt, afecteaz� semni� cativ comporta-
mentul personal �i social. Din partea catolicilor este 
necesar� cre�terea într-o credin�� cât mai con�tient� 
�i documentat� pentru a putea evalua cu sim� critic 
cultura dominant� care a pus în discu�ie valori precum 
via�a uman�, de la începuturile ei pân� la stingerea na-
tural�, persoana în structura sa obiectiv�, libertatea ca 
responsabilitate moral�, � delitatea, dragostea, fami-
lia. Este foarte îngrijor�toare, de exemplu, dezbaterea 
din aceste zile de la Consiliul Europei, care dore�te s� 
limiteze dreptul personalului medical la obiec�ia de 
con�tiin��, pentru a se facilita accesul la avort. Toate 
acestea dovedesc c� dincolo de necesitatea de a men�i-
ne credin�a vie �i bine înr�d�cinat�, mai este nevoie �i 
de a crede în capacitatea ra�iunii de a putea descoperi 
adev�rul în sine al lucrurilor �i al eticii. Neîncrederea 
profund� în ra�iunea uman� pare s� caracterizeze a�a-
numita postmodernitate. Prezen�a Bisericii Catolice, 
în acest context, trebuie s� � e însu� e�it� de speran-
��: speran�a noastr� este Isus Cristos �i ea trebuie s� 
�tie s� culeag� semnele aten�iei �i ale încrederii, chiar 
dac� sunt exprimate în form� rezervat�.

Suntem convin�i de capacitatea con�tiin�ei umane 
de a se deschide spre valorile prezente în natura noastr�, 
creat� �i r�scump�rat� de Dumnezeu prin Isus Cristos. 
Biserica, con�tient� de misiunea sa de slujire a omu-
lui �i a societ��ii prin predicarea Mântuitorului Cris-
tos, aminte�te de implica�iile antropologice �i sociale 
care deriv� din înv���tura divin�. Din acest motiv nu 
contene�te s� a� rme valorile fundamentale ale vie�ii, 

ale c�s�toriei dintre un b�rbat �i o femeie, ale familiei, 
ale libert��ii religioase �i educative: valori pe care se 
fundamenteaz� �i prin care este garantat� orice alt� va-
loare a� at� în declin în plan social sau politic. Multele 
familii care primesc prezen�a lui Isus �i tr�iesc în con-
formitate cu adev�rata idee de familie nu înceteaz� s� 
m�rturiseasc� frumuse�ea �i coresponden�a su� eteasc� 
pe care Biserica o proclam�, ar�tând c� este posibil� 
tr�irea în familie dup� cum ne îndeamn� Cristos.

În lumina temei dezb�tute a ie�it în eviden�� ur-
genta sarcin� educa�ional� în conformitate cu patrimo-
niul milenar al Bisericii: sarcin� care reg�se�te în per-
soana lui Cristos – Dumnezeu adev�rat �i om perfect 
– Înv���torul, modelul �i izvorul de har.

Biroul de pres�

Din Consiliul Conferin�elor Episcopale din Europa fac 
parte membrii actualelor 33 de Conferin�e Episcopale prezente 
în Europa, reprezentate de drept de c�tre pre�edin�ii acestora , 
Arhiepiscopii de Luxemburg, al Principatului Monaco, cel Ma-
ronit al Ciprului �i Episcopul de Chi�in�u (Republica Moldo-
va). Pre�edintele Consiliului este Eminen�a Sa Cardinalul Péter 
Erd�, Arhiepiscop de Esztergom-Budapest, Primat al Ungariei; 
Vicepre�edin�ii sunt Eminen�ele Lor Cardinalii Josip Bozani�, 
Arhiepiscop de Zagreb, �i Jean-Pierre Ricard, Arhiepiscop de 
Bordeaux. Secretarul general al CCEE este P�rintele Duarte 
da Cunha. Sediul secretariatului este la St. Gallen (Elve�ia).

Consiliului Conferin�elor Episcopale din Europa 
 În perioada 30 septembrie - 3 octombrie 2010 a avut loc întâlnirea Plenarei Consiliului Conferin�elor Episco-

pale din Europa. Din partea Conferin�ei Episcopale Române a participat PS Virgil Bercea, ca delegat al PF Lucian 
Mure�an, Pre�edintele CER.

Adunarea plenar� a discutat pe tema „Demogra� a �i familia în Europa”. Prin intermediul unei cercet�ri demarate 
printre diferitele conferin�e episcopale, a c�rei sintez� a fost încredin�at� la trei speciali�ti (Dr. Lola Velarde, Pre�edin-
te al re�elei europene a Institutului European privind Politicile Familiare, Mons. Carlos Simón Vázquez, Subsecretar 
al Consiliului Ponti� cal pentru Familie, respectiv Dr. Virgilijus Rudzinskas, medic lituanian), episcopii europeni au 
putut veri� ca periculozitatea unei demogra� i a� ate într-o continu� sc�dere, mai ales în termeni sociali �i culturali. În 
contextul actual, modelul familiei cre�tine care-l accept� pe Isus �i tr�ie�te în conformitate cu adev�ratele concepte 
despre familie, devine o propunere care trebuie s� � e promovat� �i sugerat� tuturor. Dup� o bogat� dezbatere, pre-
�edin�ii au decis s� adopte o declara�ie. În continuare v� prezent�m declara�ia despre familie:

Declara�ia despre Demogra� e �i Familie
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Lucr�rile Sinodului Episcopilor pentru Orientul 
Mijlociu, care a avut loc la Roma, în perioada 10-24 
octombrie 2010, s-au deschis Duminica, 10 octombrie, 
printr-o Sfânt� Liturghie celebrat� de c�tre Papa Bene-
dict al XVI-lea, împreun� cu cei 185 de P�rin�i sinodali.

În cadrul predicii rostite, Papa a mul�umit Dom-
nului pentru faptul c�, dincolo de toate vicisitudinile 
istoriei, în Orientul Mijlociu, din timpurile lui Isus �i 
pân� ast�zi, a existat o continuitate a prezen�ei cre�ti-
nilor. Pe acest p�mânt, Biserica lui Cristos se exprim� 
într-o varietate de tradi�ii liturgice, spirituale, cultu-
rale �i disciplinare ale veneratelor Biserici Catolice 
Orientale, precum �i ale celor din tradi�ia latin�. A 
privi spre aceast� parte a lumii din perspectiva Dom-
nului, înseamn� a recunoa�te în acest p�mânt leag�nul 
unui plan universal de mântuire prin dragoste, al unui 
mister de comuniune care se actualizeaz� în libertate, 
motiv pentru care, se cere din partea omului un r�s-
puns de iubire. Avraam, proorocii �i Fecioara Maria 
sunt protagoni�tii acestui r�spuns care î�i g�se�te de-
s�vâr�irea în Isus Cristos, � u al acestui p�mânt, care a 
coborât din ceruri. Scopul Sinodului Episcopilor este 
unul cu prec�dere pastoral. Lucr�rile adun�rii sinoda-
le sunt orientate c�tre o mai autentic� m�rturie a cre�-
tinilor la nivel personal, familial �i social. Dincolo de 
orice di� cult��i, a spus Sfântul P�rinte, cre�tinii din 
�ara Sfânt� sunt chema�i s� î�i înt�reasc� con�tiin�a 
de a �  pietre vii ale Bisericii Orientului Mijlociu. De 
aceea este necesar s� se favorizeze condi�iile de pace 
�i prosperitate, indispensabile pentru o dezvoltare ar-
monioas� a tuturor locuitorilor din regiune. Papa a în-
credin�at lucr�rile adun�rii sinodale mijlocirii s� n�ilor 
din acele locuri binecuvântate �i a invocat asupra Si-
nodului protec�ia Maicii Domnului.

Lucr�rile Sinodului au debutat luni, 11 octombrie, 
în Bazilica Sfântul Petru, unde s-a celebrat la mormân-
tul Fericitului Papa Ioan al XXIII-lea o Sfânt� Litur-
ghie prin care s-a dorit s� se comemoreze 38 de ani de 
la deschiderea lucr�rilor Conciliului Vatican al II-lea. 
Liturghia a fost celebrat� de c�tre cardinalul Walter 
Kasper, care a �i �inut omilia. Au concelebrat la sfântul 
altar patriarhul sirian Youan, arhiepiscopul major si-
ro-malankarez Basileo Thottunkal, arhiepiscopii Cyril 
Vasil, secretar al Congrega�iei pentru Bisericile R�s�ri-
tene �i Farhat, fost nun�iu apostolic în Turcia, împreun� 
cu episcopii Dimitri Salachas, exarh apostolic pentru 
greco-catolicii din Grecia, Virgil Bercea, ierarhul gre-
co-catolic al Oradiei, precum �i episcopul Puthur din 
eparhia siro-malabarez� de Ernakulam-Angamaly – In-
dia, custodele ��rii S� nte - Pierbattista Pizzaballa, pre-
cum �i al�i preo�i �i credincio�i din Bergamo si Roma.

Dup� Sfânta Liturghie, în prezen�a Papei Be-
nedict al XVI-lea s-au deschis în Aula Sinodal� din 

Vatican, lucr�rile Întâlnirii Speciale a Sinodului Epi-
scopilor pentru Orientul Mijlociu. Sinodul s-a deschis 
prin rug�ciunea Orei a III-a, la care Sfântul P�rinte 
a �inut o medita�ie. A urmat prezentarea raportului 
Secretarului General, Excelen�a Sa Nicola Eterovic, 
dup� care raportorul general, Preafericitul Naguib, a 
prezentat Raportul premerg�tor lu�rilor de cuvânt ale 
p�rin�ilor sinodali. Lucr�rile sinodale au fost reluate 
dup� amiaz� prin raporturile continentale prezentate 
de pre�edin�ii diferitelor conferin�e episcopale, dup� 
care au urmat discu�iile libere. Ziua s-a încheiat cu re-
citarea rug�ciunii „Angelus” de c�tre Sfântul P�rinte 
Papa Benedict al XVI-lea.

Biroul de pres�

Sinodul Episcopilor pentru Orientul Mijlociu
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S� nte P�rinte,
venera�i fra�i în episcopat,
dragi fra�i �i surori în Domnul,
Vin din România, Gr�dina Maicii Domnului, 

cum a numit-o Servul lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea 
pe timpul vizitei sale istorice din 1999, acel memorabil 
pelerinaj al speran�ei, împlinit spre a-i întâlni pe fra�i �i 
în c�utarea unit��ii.

Îi mul�umesc Domnului �i Sfântului P�rinte, 
Papa Benedict al XVI-lea, pentru cinstea care mi-a 
fost acordat�, � ind invitat la aceast� adunare sinodal�, 
icoan� vie a Rusaliilor, în care, asemenea ucenicilor lui 
Isus, suntem reuni�i în jurul Succesorului Sfântului Pe-
tru, temelia unit��ii �i a comuniunii noastre, invocând 
harul �i lumina Spiritului Sfânt.

Doresc s� fac referin�� la punctele 36-40 din In-
strumentum laboris al actualei reuniuni sinodale pri-
vitor la libertatea religioas� �i de con�tiin��, dar �i la 
punctele 43-48 privitoare la emigrare, respectiv 118-
123, în care sunt indicate perspectivele de viitor �i în-
demnurile la speran�a încrez�toare.

Sunt multe aspecte care unesc Biserica noastr� 
român� cu Bisericile surori ale Orientului Mijlociu: 
înainte de toate este faptul de a �  o „turm� mic�”. �i 
Biserica Greco-Catolic� din România î�i îndepline�te 
misiunea sa, a� ându-se în minoritate; o prezen�� îns� 
viguroas� în decursul istoriei ��rii noastre, � ind expre-
sia acelei sinteze fericite �i providen�iale de a �  în de-
plin� comuniune cu scaunul lui Petru, având în acela�i 
timp bog��ia tezaurului tradi�iei spirituale, liturgice �i 
disciplinare bizantine.

Fiind catolic� �i unit� cu Papa de la Roma �i 
� ind mereu un ap�r�tor �i m�rturisitor al libert��ii de 
credin�� �i con�tiin��, Biserica Greco-Catolic� român� 
a fost pus� în afara legii din dispozi�ia expres� a lui 
Stalin. Ast�zi ne consoleaz� exemplul �i m�rturisirea 
de credin�� a martirilor no�tri, mor�i în închisorile de 
exterminare comuniste, uitându-ne la curajul lor lumi-
nat de credin�� �i speran��. Este vorba tocmai de ceea 
ce spunea primul cardinal român, Iuliu Hossu, creat in 
pectore de c�tre Papa Paul al VI-lea: „Credin�a noastr� 
este via�a noastr�”: este perla cea mai de pre� pe care 
Domnul ne-a încredin�at-o �i pe care avem datoria nu 
doar de a o p�stra cu s� n�enie, ci �i de a o face s� str�lu-
ceasc� mai mult, luminat� de Cel care este Lumina lin�, 
Mântuitorul nostru Isus Cristos. În fa�a curajului de a 
m�rturisi al acestei Biserici, Papa Pius al XII-lea, de 
pie memorie, în scrisoarea sa apostolic� din 1952, Ve-
ritatis facientes, exprima dorin�a de a „s�ruta lan�urile 
cu care Biserica este înl�n�uit� în România”, deoarece 
dintre cei 12 episcopi catolici români, martiri �i m�r-

turisitori ai credin�ei, nu s-a g�sit nici un Iuda tr�d�tor.
Trebuie s� amintim, în acest moment, vizita în 

România, între 6-10 mai 2010, a Eminen�ei Sale Car-
dinalul Leonardo Sandri, Prefectul Congrega�iei pentru 
Bisericile R�s�ritene, când Eminen�a Sa a dorit s� cu-
noasc� mai de aproape realit��ile Bisericii noastre, pen-
tru a putea împ�rt��i cât mai bine bucuriile �i durerile 
noastre. Cu acea ocazie, Cardinalul Prefect compara �i-
nutul Sighetului, un loc autentic al extermin�rii multor 
prela�i �i credincio�i ai no�tri, cu un adev�rat antimis, o 
corporal� care con�ine relicve �i asupra c�reia Biserica 
î�i celebreaz� Liturghia sa de suferin�� �i de speran��.

Dragi fra�i din R�s�rit, suntem chema�i al�turi de 
voi s� înfrunt�m împreun� s� d�rile timpurilor noastre: 
puternicul val al emigr�rilor �i globalizarea cu toate pro-
voc�rile �i idolii acesteia, despre care ne-a vorbit Papa 
Benedict al XVI-lea, pe care suntem to�i chema�i a le 
demasca. De asemenea, aceea�i situa�ie a emigr�rii – pe 
care niciodat� nu am mai experimentat-o de-a lungul is-
toriei poporului român – unde, dintr-o popula�ie de 22 
milioane de cet��eni, aproape 5 milioane s� se g�seasc� 
în celelalte ��ri europene �i în lumea întreag�, a� a�i în 
c�utarea unei vie�i mai bune, deschide posibilitatea unei 
confrunt�ri rodnice �i a unei îmbog��iri reciproce.

Pro� t, de asemenea, de ocazie pentru a exprima 
o c�lduroas� mul�umire prela�ilor Bisericii latine din 
Occident, pentru sus�inerea manifestat� fa�� de Bise-
rica noastr� în decursul ultimilor 20 de ani. De aseme-
nea, a� dori s� mul�umesc �i pentru disponibilitatea cu 
care sunt primi�i preo�ii �i credincio�ii no�tri în structu-
rile diecezelor occidentale.

„Nu te teme, turm� mic�” (Lc. 12,32): încerc�rile 
�i suferin�a pun în lumin� pre�ioasa libertate de con�tiin-
�� �i posibilitatea de a putea exprima liber propria credin-
��, precum �i demnitatea persoanei umane, o icoan� vie 
a Creatorului. Încuraja�i �i consola�i credincio�ii vo�tri. 
Emigrarea împ�rt��it� cu adev�rat este bene� c� tuturor; 
prin urmare s� ne �inem mereu privirea îndreptat� spre 
Isus, primul care a trebuit s� se mute pe p�mântul Egip-
tului, pentru a putea primi de la el acel elan mereu reîn-
noit, pe care apoi trebuie s� îl transmitem mai departe 
credincio�ilor no�tri �i comunit��ilor noastre.

S� trecem a�adar de la suferin�� la libertate; de 
la emigrare la speran��, de la lacrimi la bucurie, deoa-
rece bucuria noastr� este Cristos! Aceasta este dorin�a 
transmis� din partea Bisericii Greco-Catolice Române 
fra�ilor din Orientul Mijlociu cu care suntem uni�i în 
m�rturisirea �i tr�irea aceleia�i credin�e.

SHUKRAN! (Mul�umesc, în arab�)
† Virgil BERCEA

Biroul de pres�

Cea de-a V-a Adunare General� a Sinodului Episcopilor
În cursul zilei de 13 octombrie 2010, în cadrul celei de-a V-a Adun�ri Generale, PSS Virgil Bercea 

a intervenit în cadrul lucr�rilor Sinodului Episcopilor reunit la Vatican în sesiune special� pentru Orientul 
Mijlociu, prezentând în fa�a p�rin�ilor sinodali un material din partea Bisericii Greco-Catolice din România.
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Mar�i, 12 octombrie 2010, reprezentan�i ai Bise-
ricilor din Belgia �i Europa s-au întâlnit cu Pre�edintele 
Uniunii Europene de la Bruxelles. Aceast� întâlnire a 
avut loc în baza Articolului 17 al Tratatului UE care 
stabile�te un dialog regulat între Biserici �i Uniunea 
European�. De asemenea, urm�re�te o tradi�ie bine sta-
bilit� a întâlnirilor dintre Biserici �i Pre�edin�iile rota-
tive ale Consiliului Uniunii Europene. Primul ministru 
belgian, Yves Leterme, a primit, timp de o or�, repre-
zentan�ii Bisericilor în re�edin�a sa.

Reprezentan�ii Bisericilor au adresat urm�toare-
le probleme legate de Pre�edin�ia Belgian� a UE:

- S�r�cia �i Excluderea Social� în Europa: 
urm�rirea numeroaselor activit��i �i contribu�ii ale Bi-
sericilor în contextul „Anului European 2010 pentru 
Combaterea S�r�ciei �i a Excluderii Sociale”, precum 
�i dezvoltarea unei Strategii UE 2020, reprezentan�ii 
Bisericilor au reiterat motivele pentru reînt�rirea unui 
model de economie de pia�� social� care �ine în echi-
libru competitivitatea cu coeziunea social� �i limitele 
de cre�tere. „Protec�ia demnit��ii umane, coeziunea 
social� �i dezvoltarea durabil� într-o lume globalizat� 
trebuie s� � e în centrul politicilor UE”, au declarat ei. 
Având în vedere s�r�cia în cre�tere în Europa �i în lume 
�i având în vedere Platforma European� de combatere a 
S�r�ciei ca o ini�iativ�-pilot a Strategiei UE 2020, Bise-
ricile au cerut o implicare puternic� a societ��ii civile �i 
a Bisericilor în abordarea acestor chestiuni.

Primul Ministru, în r�spunsul s�u, a accentuat c� 
Uniunea European� nu este doar un spa�iu economic, 
dar �i o comunitate bazat� pe valoare, chiar dac� din 
cauza crizei economice �i � nanciare, problemele eco-
nomice par s� �  luat pozi�ia dominant� în prezent. El 
a prev�zut c� o discu�ie important� privind standardele 
europene sociale se va impune în viitorul apropiat �i 
�i-a exprimat dorin�a de a lucra cu Bisericile pe teme 
legate de coeziunea social�, dincolo de Pre�edin�ia UE.

În ceea ce prive�te Serviciul Extern al UE, de-
lega�ia a ridicat trei probleme: importan�a protej�rii 
libert��ii religioase în rela�iile externe ale UE �i impor-
tan�a echilibrului dintre interesele comerciale �i politi-
ce în rela�iile UE cu alte ��ri. În leg�tur� cu libertatea 
religioas�, a fost eviden�iat� situa�ia special� din Turcia 
�i importan�a gr�birii punerii în aplicare a libert��ii re-
ligioase pentru toate comunit��ile din �ar�, ca parte a 
negocierilor de aderare.

Pre�edin�ia Belgian� a UE �i-a declarat sus�ine-
rea în introducerea libert��ii religioase ca drept funda-
mental ce va �  promovat în cadrul Serviciului pentru 

Ac�iune Extern�, Primul Ministru promi�ând s� ia m�-
suri active în acest sens.

Delega�ii Bisericilor au discutat de asemenea, 
implementarea unui „dialog deschis, transparent �i 
regulat” între Uniune �i comunit��ile de credin�� �i 
convingere (Art. 17c TFEU). A fost exprimat un inte-
res în implementarea unui asemenea dialog �i la nivel 
na�ional.

În cele din urm�, având în vedere cea de-a �ai-
sprezecea Conferin�� a P�r�ilor la Conven�ia despre 
Schimb�rile Climaterice din Cancún (Mexic, 29 
Nov. - 10 Dec. 2010), reprezentan�ii Bisericilor au 
cerut UE s� î�i asume pozi�ia de lider în combaterea 
schimb�rilor climaterice. Bisericile �i-au exprimat 
speran�a c� se poate ajunge la un acord care merge 
dincolo de propunerea reducerii cu 20% a emisiilor 
de dioxid de carbon. Reamintind convingerea cre�ti-
n� esen�ial� „op�iunea preferen�ial� pentru s�raci”, 
Bisericile au cerut începerea �i echiparea su� cient� a 
unui „Fast Start Finance Mechanism”, a�a cum s-a 
convenit la Copenhaga.

Comisia Biseric� �i Societate a CEC �i CO-
MECE a salutat calitatea schimb�rilor pe parcursul 
Pre�edin�iei Belgiene a Uniunii Europene, �i au fost 
mul�umi�i în particular de angajamentul Primului Mi-
nistru Leterme de a urm�ri unele dintre propunerile 
prezentate de c�tre Biserici. Dialogul dintre Biserici 
�i pre�edin�ia UE este un bun exemplu al unui „dialog 
deschis, transparent �i regulat” între UE �i comunit�-
�ile de credin�� �i de convingere.

Delega�ia Bisericilor a fost format� din:
• Mons. Guy Harpigny, Episcop de Tournai;
• Dr. Guy Liagre, Pre�edintele Bisericii Protes-

tante Unite din Belgia;
• P.F. Episcopul Athenagoras, Patriarhul Ecu-

menic;
• Dl. Jef Felix, Pre�edintele Re�elei de Justi�ie �i 

Pace a Flandrei;
• Ms. Axelle Fischer, Secretar General de Justi�ie 

�i Pace �i Pax Christi, Wallonia-Bruxelles;
• Rev. Marc Lenders, Biserica Protestant� Unit� 

a Belgiei;
• Rev. Rüdiger Noll, Directorul Comisiei Biseri-

c� �i Societate a CEC;
• Mgr. Piotr Mazurkiewicz, Secretar General al 

COMECE.

Secretariatul COMECE

Reprezentan�ii Bisericilor s-au întâlnit cu
Pre�edin�ia Uniunii Europene

Comunicat de pres� al COMECE, 14 Octombrie 2010
Protec�ia demnit��ii umane, coeziunea social� �i dezvoltarea durabil� trebuie s� � e în centrul politicilor UE
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(continuare în pag. 10)

A XII-a Întâlnire a Comisiei Mixte Interna�iona-
le pentru Dialogul Teologic între Biserica Catolic� �i 
Bisericile Ortodoxe a avut loc la Viena, în Austria, un 
ora� cu o lung� istorie �i un pod între Orient �i Occident, 
cu o bogat� via�� ecumenic�. Aceast� întâlnire, desf�-
�urat� în spirit fratern �i de generozitate, a fost g�zdu-
it� de c�tre Arhidieceza Romano-Catolic� de Viena, în 
perioada 20-27 septembrie 2010, în casa construit� în 
amintirea Cardinalului Konig, Kardinal Konig Haus. 

Au fost prezen�i dou�zeci �i trei de membri ai 
delega�iei catolice �i al�i câ�iva nu au putut participa la 
aceast� întâlnire. Bisericile Ortodoxe au fost reprezen-
tate în majoritatea lor, cu excep�ia Patriarhiei Bulgariei. 
Astfel au fost prezen�i reprezentan�i ai Patriarhiei Ecu-
menice, Patriarhiei de Alexandria, Patriarhiei de An-
tiohia, Patriarhiei de Ierusalim, Patriarhiei Moscovei, 
Patriarhiei Serbiei, Patriarhiei României, Patriarhiei 
Georgiei, Bisericii din Cipru, Bisericii din Grecia, Bi-
sericii din Polonia, Bisericii din Albania �i ai Bisericii 
din Cehia �i Slovacia. 

Comisia �i-a desf��urat lucr�rile sub coordona-
rea celor doi co-pre�edin�i, Arhiepiscopul Kurt Koch, 

pre�edintele Consiliului Ponti� cal pentru Promovarea 
Unit��ii Cre�tinilor, �i Mitropolitul Ioannis de Perga-
mon, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, asista�i � -
ind de c�tre doi co-secretari, Mitropolitul Gennadios de 
Sassima �i preotul Andrea Palmieri. 

La sesiunea de deschidere a lucr�rilor plenare, 
miercuri, 22 septembrie, Comisia Mixt� de Dialog 
Interna�ional a fost salutat� cu c�ldur� de c�tre gazda 
acestei întâlniri, Cardinalul Christoph Schonborn, Ar-
hiepiscopul Vienei, �i de c�tre Mitropolitul Mihail al 
Austriei �i Ungariei, din partea Patriarhiei Ecumenice 
�i din partea tuturor Bisericilor Ortodoxe prezente în 
Austria. Ambele personalit��i, luând cuvântul, au sub-
liniat importan�a faptului c� aceast� întâlnire are loc în 
Viena, metropol� care ocup� un loc particular în istoria 
întregului cre�tinism. În aceea�i sear� a fost oferit� o 
recep�ie de c�tre primarul Vienei, dr. Michael Haupl, la 
sediul frumoasei cl�diri a Prim�riei din Viena. Co-pre-
�edin�ii au citit invita�ia la rug�ciune pentru întâlnirile 
acestei Comisii, adresat� de c�tre Sfântul P�rinte, Papa 
Benedict al XVI-lea, cu ocazia audien�ei generale de 

Comisia Interna�ional� Mixt� pentru Dialogul Teologic dintre 
Biserica Catolic� �i Bisericile Ortodoxe

a 12-a sesiune plenar�, Viena, Austria, 20-27 septembrie 2010

Comunicat 
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(urmare din pag. 9)

miercuri, 22 septembrie, din Pia�a San Pietro, �i au ci-
tit un mesaj c�tre participan�i din partea Patriarhului 
ecumenic Bartolomeu I. Din partea celor doi co-pre-
�edin�i ai Comisiei Mixte, a fost trimis� o scrisoare 
c�tre fostul pre�edinte al Consiliului Ponti� cal pentru 
Promovarea Unit��ii Cre�tinilor, Cardinalul Walter 
Kasper, exprimând recuno�tin�a �i aprecierea pentru 
serviciul �i contribu�ia semni� cativ� adus� dialogului 
dintre cele dou� Biserici cre�tine. 

Joi, 23 septembrie, membrii Consiliului Ecume-
nic al Bisericilor din Austria s-au întâlnit cu membrii 
Comisiei Mixte la Kardinal Konig Haus. Sâmb�t�, 25 
septembrie, membrii Comisiei Catolice au celebrat 
Sfânta Liturghie în Stephansdom din Viena, celebrare 
prezidat� de c�tre Cardinalul Christoph Schonborn, 
Arhiepiscopul Vienei, în prezen�a membrilor Comisi-
ei Ortodoxe. În omelia sa, Cardinalul a spus c� „avem 
�i este necesar un primat în sens canonic, dar mai pre-
sus de toate, este un primat al carit��ii. Toate dispozi-
�iile canonice din Biseric� trebuie s� slujeasc� prima-
tului iubirii (agape)”. Dup� celebrarea liturgic� a fost 
oferit� o recep�ie în Palatul Arhiepiscopal din Viena. 

Duminic�, 26 septembrie, Mitropolia Ortodox� 
Greac� a Austriei a invitat membrii Comisiei Orto-
doxe s� celebreze Sfânta Liturghie în Catedrala Prea-
s� ntei Treimi. Celebrantul principal a fost Mitropo-
litul Ioannis de Pergamon, iar al�turi de el un sobor 
de arhierei ortodoc�i. La celebrare au asistat mem-
brii Comisiei Catolice �i comunitatea local� de cre-
dincio�i. Dup� Sfânta Liturghie, adresându-se celor 
prezen�i, Mitropolitul Mihail al Austriei �i Ungariei a 
transmis „salut�rile din partea Patriarhului ecumenic 
Bartolomeu” �i a subliniat rolul �i contribu�ia Mitro-
poliei Grece�ti la istoria Vienei, prin eminentele sale 
personalit��i. De asemenea, s-a referit �i la „strânsa 
colaborare dintre ortodoc�i �i catolici în Austria �i în 
Viena în particular”, exprimându-�i dorin�a ca rug�-
ciunea Mântuitorului „ca to�i s� � e una” (Ioan 17,21), 
s� devin� o realitate în c�utarea unit��ii Bisericii Sale. 

Duminic� dup� amiaz�, membrii Comisiei 
Mixte au f�cut o vizit� la M�n�stirea Cistercian� Hei-
ligenkreuz – Sfânta Cruce, �i au participat la Slujba 
Vecerniei în aceast� m�n�stire. Apoi, spre sear�, au 
vizitat Catedrala Ortodox� Rus� cu hramul Sfântul 
Nicolae. În prima zi a întâlnirii, conform tradi�iei, 

membrii Comisiei Catolice �i membrii Comisiei Orto-
doxe s-au întâlnit separat pentru a stabili coordonatele 
de lucru pentru zilele urm�toare. Comisia Ortodox� a 
discutat, între alte aspecte, despre textul înc� ne� nali-
zat care a fost doar în parte analizat la a XI-a sesiune 
plenar� la Paphos, în Cipru, în anul trecut. O alt� parte 
din timp a fost petrecut� discutând metodologia dia-
logului interconfesional. Membrii Comisiei Catolice, 
în întâlnirea lor, au luat în considerare textul propus, 
c�utând modalit��i concrete, speci� ce, pentru a îmbu-
n�t��i textul �i de asemenea, au re� ectat asupra unor 
probleme metodologice. 

A�a cum s-a decis în a X-a sesiune plenar�, la 
Ravenna, 2007, Comisia studiaz� tema: „Rolul Epi-
scopului Romei în comuniunea Bisericilor din primul 
mileniu”, pe baza unui text de lucru preg�tit de c�-
tre Comitetul Mixt de Coordonare, care s-a întâlnit la 
Aghios Nikolaos în Creta, Grecia, în 2008. În timpul 
întâlnirii de la Viena, Comisia a continuat s� discu-
te în detaliu, pe textul deja început în anul trecut, la 
sesiunea plenar� desf��urat� la Paphos, în Cipru. În 
stadiul actual, Comisia discut� acest text ca un docu-
ment de lucru, care s-a decis c� trebuie s� � e revizuit 
ulterior. S-a decis de asemenea, s� se formeze o sub-
comisie care s� înceap� tratarea aspectelor teologice 
�i ecleziologice ale Primatului, în rela�ie cu Sinoda-
litatea. Sub-comisia va înainta rezultatul muncii sale 
c�tre Comitetul Mixt de Coordonare, care se va întâl-
ni în anul viitor. 

În timpul desf��ur�rii lucr�rilor sesiunilor ple-
nare, membrii Comisiei Mixte de Dialog au primit 
vestea trist� a mor�ii Mons. Eleuterio Fortino, fost 
co-secretar al Comisiei Mixte de Dialog înc� de la 
începutul ei. Monseniorul a trecut la Domnul dup� o 
lung� perioad� de boal�, iar membrii Comisiei Mixte 
au f�cut rug�ciuni pentru odihna su� etului s�u. Întâl-
nirea Comisiei Mixte a fost marcat� de un spirit de 
fraternitate, încredere �i colaborare. To�i membrii au 
apreciat în mod deosebit ospitalitatea generoas� a Bi-
sericii gazd� �i au recomandat cu putere continuarea 
lucr�rilor dialogului rug�ciunilor credincio�ilor. 

Viena, Austria, 26 septembrie 2010.

www.catholica.ro

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2010
NOIEMBRIE

Inten�ia general�: Pentru ca to�i cei care sunt victime ale drogurilor �i ale oric�rei alte forme de dependen�� s� 
g�seasc�, datorit� sprijinului oferit de comunitatea cre�tin�, for�a de a-�i schimba radical via�a, prin puterea lui 
Dumnezeu Mântuitorul. 
Inten�ia misionar�: Pentru ca Bisericile din America Latin� s� continue misiunea propus� de episcopii lor, inserând-o 
în îndatorirea misionar� universal� a poporului lui Dumnezeu. 
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI

Duminic� 24 octombrie 2010, în prezen�a vica-
rului general Florian Gui, a p�rintelui protopop de 
Oradea, Gavril Buboi, a unui sobor de preo�i a au-
torit��ilor civile reprezentate de domnul viceprimar 
Gheorghe Carp �i a unui num�r impresionant de cre-
dincio�i din Oradea �i Italia, s-a s� n�it capela din de-
misolul bisericii în construc�ie din parohia Oradea Ve-
len�a I. Capela va avea ca patron spiritual pe Fericitul 
Papa Ioan al XXIII-lea.

Capela, spune p�rintele protopop Gavril Buboi - 
artizanul acestui complex, se integreaz� într-un com-
plex arhitectonic mai amplu care va cuprinde biserica 
propriu zis� cu hramul „Schimbarea la Fa��”, spa�ii 
pentru activit��i integrative pentru persoane cu dizabi-
lit��i, spa�ii pentru activit��i cu copii �i tineret, precum 
�i un parc de joac� pentru copiii din cartier. În viitor 
se inten�ioneaz� o colaborare de lung� durat� cu Pri-
m�ria Municipiului Oradea �i cu Asocia�ia „Charitatis 
Sfântul Nicolae” pentru realizarea unei gr�dini�e.

Construc�ia biserici �i, implicit realizarea capelei, 
a fost posibil� datorit� ajutorului oferit din su� et de un 
mare num�r de binef�c�tori, credincio�i din zon�, din 
�ar� �i str�in�tate, între care s-a amintit p�rintele Anto-
nio Rossi – Asocia�ia Chiese dell’est (BS) – p�rintele 
Luigi Pecchenini – parohia Santa Maria del Sasso (BG) 
din Italia �i Arhiepiscopia de Viene.

Ca o particularitate, PSS Francesco Beschi, epi-
scopul de Bergamo, a d�ruit capelei moa�te ale Ferici-
tului Papa Ioan al XXIII-lea.

Dup� s� n�irea capelei grupul de italieni reuni�i 
sub cupola a dou� asocia�ii „Famiglie e Solidarieta” 
din San Paolo (BS) �i „Proggeto Arcobaleno” din 
Floren�a, Italia, au acordat, pentru al patrulea an con-
secutiv, 24 de burse de studiu pentru elevii Liceului 
Greco-Catolic din Oradea.

Pr. Olimpiu Todorean

S� n�irea capelei închinate
 Fericitului Pap�
Ioan al XXIII-lea

Pentru a �  în�eleas�, esen�a muzicii este 
exprimat� tot în cuvinte. Ca atare, ascult�m 
muzica �i cu ajutorul cuvintelor.

Curajul este un fel de fric� de faptul de 
a nu mai avea curaj.

Unii fug dispera�i dup� miracole, cînd 
miracolele s�l��luiesc chiar în ei.

Malignitatea omului prost nu const� în 
aceea c� e prost, ci în faptul c� tinde s� impu-
n� prostia ca regul� obligatorie pentru to�i. 
Vrea ca toat� lumea s�-i semene. Vrea ca de-
�teapt� s� � e numai prostia.

Avantajul meu const� în faptul c� am 
oricînd singur�tatea, iluziile de partea mea.

Oradea nu are aeroport pentru idei.
Unora, de atîta pref�c�torie, parc� le-a 

disp�rut pîn� �i... umbra.
Cultura, credin�a ar trebui în primul 

rînd s� ne schimbe mersul.
Toate limbajele culturii se reduc, în cele 

din urm�, la o simpl� t�cere.
Oricînd mai avem o speran��, cît� vre-

me sîntem în via��: mai avem înc� de unde 
muri.

Scrisul meu a pornit dintr-un accident 
biogra� c: plictiseala.

De la o anumit� vîrst� cultural� te carac-
terizezi nu doar prin ceea cite�ti, ci �i prin ceea 
ce evi�i s� cite�ti. (Cu oamenii e cam la fel).

Una dintre cele mai bune de� ni�ii ale 
omului: „reprezentantul nimicului” (M. He-
idegger).

În loc s� stea sub str�lucirea spiritual� a 
lui Radu Enescu, cultura local� st� mai mult 
în b�taia unor eclipse provincioase. Dar care 
sînt mereu pe faz�...

A scrie poezie e ca �i cum ai ridica greu-
t��i cu su� etul.

Unele gînduri refuz� s� se exprime. Ba-
nalit��ile – nu.

Iluziile, ca s� se rateze, au nevoie de o �ar�. 
Acolo unde în�elep�ii viseaz� prea mult, 

pro�tii cî�tig�.
Trebuie crezut c� tot ce ni se întîmpl� 

este maximum de bine din binele posibil �i 
minimum de r�u din r�ul posibil. (Scepticii 
pot inversa lucrurile).
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În perioada 24-25 septembrie s-a desf��urat la Ora-
dea a cincea edi�ie a simpozionului �coala Ardelean�. 
Acest eveniment este rodul colabor�rii între Episcopia 
Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, Oradea, Bi-
blioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, Asocia�ia 
Cercet�torilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice, Asocia-
�ia Episcop Vasile Aftenie, Prim�ria Municipiului Ora-
dea, Muzeul Literaturii Române �i Biblioteca Jude�ean� 
„Gheorghe �incai” din Oradea în calitate de gazd�. 

Programul a debutat vineri, 24 septembrie, de la 
orele 16,00 cu vernisarea expozi�iei „�coala Ardelea-
n�”. Expozi�ia a fost conceput� de c�tre speciali�tii Bi-
bliotecii Academiei Române �i ai Muzeului Literaturii 
Române din Bucure�ti, a cuprins între altele fotocopii 
dup� manuscrisele corifeilor �colii ardelene �i aspec-
te esen�iale privind iluminismul �i a fost prezentat� de 
c�tre dr. Ciprian Ghi�a cercet�tor în cadrul Bibliotecii 
Academiei. A urmat apoi cuvântul Preas� n�itului Virgil 
Bercea care s-a referit la implicarea Bisericii noastre 
în sprijinirea cercet�rilor privind �coala Ardelean� �i 
necesitatea ca aceste cercet�ri s� � e dezvoltate. Au mai 
luat cuvântul prof. Ligia Miri�an, directoarea Bibliote-
cii Jude�ene Gheorghe �incai care în calitate de gazd� a 
eviden�iat parteneriatul cultural care este în derulare în-
tre Episcopia Greco-Catolic� de Oradea �i institu�ia pe 
care o coordoneaz�. Au fost sus�inute trei lucr�ri de ex-
trem de apreciate: prof. univ. dr. Aurel Chiriac, directo-
rul Muzeului ��rii Cri�urilor din Oradea, – L�ca�uri de 
cult române�ti în Bihorul veacului al XVIII-lea. Despre 
ini�iativele ctitorice�ti, prof. univ. dr. Ioan Horga, Uni-
versitatea din Oradea, �coala Ardelean�, în contextul 
Luminilor din Europa Central� �i de Est, conf. univ. 
dr. Daniel Dumitran, Universitatea 1 Decembrie 1918 
Alba Iulia, Preocup�ri omiletice la începutul secolu-
lui XIX: cazul lui Teodor Pop. Dup� prezentarea celor 
trei lucr�ri, simpozionul a continuat cu lansarea unei 
c�r�i deosebite: Povestea 	iganiadei scris� de Traian 
�tef. Prezentarea a fost realizat� de c�tre prof. dr. Lia-
na Cozea. Au mai fost prezentate volumul IV al seriei 
�coala Ardelean�, precum �i urm�toarele c�r�i editate 
de Galaxia Gutenberg: Ioan Chindri� �i Niculina Iacob, 
Samuil Micu in m�rturii antologice; Ioan Rusu, Scri-
eri; Ioan Marginai, Stihuri din Sâanta Scriptur� pentru 
multe lucruri. Prima concordan�� biblic� româneasc�; 
Tiberiu Toader, Revista în�elepciunii Blajului CULTU-
RA CRE�TIN
 1911-1926; 1936-1944. 

A doua zi, sâmb�t�, simpozionul a continuat cu 
sus�inerea unor lucr�ri interesante axate pe dou� sec�i-
uni: istoria culturii române�ti în epoca modern� �i istoria 
Bisericii române�ti în perioada modern�: art� �i istorie 
ecleziastic�. Moderator a fost dl. conf. univ. dr. Daniel 
Dumitran. Amintim aici câteva dintre titluri: lect. dr. Ioan 
Tîmbu�, (Universitatea de Nord, Baia-Mare) – Opere ale 
corifeilor �colii Ardelene utilizate ca repere bibliogra� -

ce de Zenovie Pâcli�anu în „Istoria Bisericii Române 
Unite”, Felicia Barbos (Colegiul Avram Iancu Cluj-
Napoca) – Integrarea textului Cânt�rii Cânt�rilor în 
literatura român�, drd. Lucian Turcu (Universitatea 
Babe�-Bolyai, Cluj-Napoca) – Petru Bran �i Biserica 
Unit� din S�tmar în a doua jum�tate a veacului XIX, 
prof. dr. Cornel Tatai Balt� (Universitatea 1 Decem-
brie 1918 Alba Iulia) – Din rela�iile de colaborare a 
tipogra� ei de la Bra�ov cu cea de la Buda, drd. Irina 
Iliescu (Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia) 
– „Dansul dimpreun�”: reprezent�rile horei în ico-
nogra� a de tradi�ie bizantin�, între sacru �i profan 
(sec. XVI-XVIII), Anca Elisabeta Tatay (Biblioteca 
Academiei Cluj) – Gravura de la Buda între tradi�ie 
�i inova�ie, Sever Cristian Oancea (Universitatea din 
Frankfurt, Germania) – Mi�carea catolic� din Bistri�a 
secolului XVIII: „Contrareform�” sau „Moderniza-
re”?, drd. Sergiu Soica (Biblioteca Comlo�u Mare) 
– Structura Episcopiei Greco-catolice de Lugoj, dr. 
Silviu Sana (Biblioteca Judeteana „Gheorghe Sincai” 
Bihor) – Eparhia Român� Unit� de Oradea-Mare. 
Repere teritorial-administrative �i geogra� ce (1850-
1900), dr. Ioana Bonda (Universitatea Babe�-Bolyai) 
– Între formare �i devenire. Canonicii arhidiecezei de 
Alba Iulia �i F�g�ra� în a doua jum�tate a sec. XIX, 
drd. Octavian Frinc (Universitatea Babe�-Bolyai) 
– „Manualu de dreptu basericescu” – un tratat mo-
dern de drept canonic în Biserica Român� Unit�, dr. 
Ciprian Ghi�a (Biblioteca Academiei Române Cluj-
Napoca) – M�n�stirea de la Nicula la jum�tatea sec. 
XIX, drd. Lavinia Buda (Universitatea Babe�-Bolyai) 
– Considera�ii asupra activit��ii Reuniunilor Maria-
ne din Episcopia Greco-Catolic� de Oradea în prima 
jum�tate a secolului al XX-lea. 

Toate lucr�rile sus�inute în cadrul acestui simpo-
zion urmeaz� s� � e publicate în volumul V al seriei 
�coala Ardelean�.

Biroul de pres�

A cincea edi�ie a simpozionului �coala Ardelean�
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Duminic�, 12 Septembrie 2010, a fost s� n�i-
t� noua biseric� greco-catolic� din Carei, cu hramul 
„Sfântul Andrei”. Al�turi de Preas� n�itul Virgil, epi-
scop de Oradea, la s� n�irea bisericii au mai participat: 
IPS. Ján Babjak - arhiepiscop �i mitropolit de Prešov, 
Slovacia; PS. Kocsis Péter Fülöp - episcop de Hajdúdo-
rog, Ungaria; PS. Milan Šášik - episcop de Munkache-
vo, Ucraina; PS. Cornel Damian - episcop auxiliar ro-
mano-catolic de Bucure�ti; PS. Vasile Biz�u - episcop 
auxiliar de Blaj. Au fost prezen�i peste 30 de preo�i �i 
un num�r mare de credincio�i.

Evenimentul a început cu procesiunea preo-
�ilor �i a ierarhilor, urmat� de slujba s� n�irii bisericii 
�i Sfânta Liturghie. La sfâr�itul S� ntei Liturghii, IPS 
Ján Babjak a adresat un salut din partea credincio�ilor 
greco-catolici din Slovacia, iar pr. protopop Radu Dan 
Filip a adus un cuvânt de mul�umire tuturor persoane-
lor implicate în ridicarea noului l�ca� de cult. Tot cu 
aceast� ocazie, PSS Virgil a reîn� in�at Vicariatul Fora-
neu al S�tmarului, numindu-l pe pr. Filip în func�ia de 
Vicar foraneu, �i a acordat Crucea Eparhial� laicilor: 
Ioan Filip, Adrian L��a, Radu Gali�, Ioan Corbârzan �i 
sora Agnes Maria.

Piatra de temelie a bisericii a fost pus� în anul 
1995 de c�tre p�rintele Gheorghe Opri�, în prezent pa-
roh al comunit��ii greco-catolice din Dearborn, Michi-
gan, SUA, dup� un proiect al arhitectului Mirela Moi�. 
Din anul 1997 lucr�rile au fost continuate de pr. Filip 
Radu, proiectul suferind unele modi� c�ri, la care �i-a 
adus contribu�ia prof. univ. Raoul �orban.

Pr. Cristian LASLO

Duminic�, 17 octombrie a.c., în localitatea Mar-
ca din jude�ul S�laj s-a s� n�it piatra de temelie pen-
tru noua biseric� greco-catolic� care va purta hramul 
„Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul”. Liturghia a înce-
put la ora 11.00 �i a fost celebrat� de un sobor de 11 
preo�i în prezen�a unui num�r semni� cativ de credin-
cio�i, r�spunsurile � ind date de Corul „Te Laudamus” 
al Parohiei „Sfânta Treime” din �imleu Silvaniei. 

„Ast�zi se pune piatra de temelie pentru o nou� 
biseric�, ce va �  Casa lui Dumnezeu. În orice biseric� 
Cel care locuie�te ve�nic este Dumnezeu; El ne a�teap-
t� aici pe to�i, iar noi, credincio�ii, petrecem mai mult 
sau mai pu�in timp împreun� cu El în rug�ciune”, a 
a� rmat p�rintele Nicolae Bodea, protopopul greco-ca-
tolic al �imleului. De asemenea, p�rintele Bodea, dup� 
predic�, a evocat personalitatea p�rintelui Teo� l B�li-
banu, personalitate cultural� �i religioas� interbelic�, în 
timpul c�ruia, în aceast� parohie, s-a început construc-
�ia actualei biserici a satului. Un mesaj de mul�umire 
adresat arhitec�ilor, domnilor Aurel Ioan Cobe �i Eugen 
Vere� din Oradea, �i p�rintelui paroh Ionel Costa� pen-
tru demersurile de de� nitivare a proiectului viitoarei 
biserici, au încheiat discursul p�rintelui Bodea. 

În continuare a luat cuvântul p�rintele Ovidiu 
Horea Pop, profesor de istoria bisericii la Facultatea de 
Teologie Greco-Catolic� din Oradea, care a f�cut o actu-
alizare a trecutului greco-catolic al S�lajului �i, de ase-
menea, a transmis idei legate de importan�a rug�ciunii �i 

a unit��ii ca atitudini ce trebuie s� înso�easc� zidirea ma-
terial� �i efectiv� a bisericii. P�rintele paroh Ionel Costa� 
�i-a exprimat gratitudinea fa�� de Bunul Dumnezeu care 
a f�cut s� conteneasc� vremea noroas� �i cea�a dens� in-
stalate înc� din seara precedent�. P�rintele a adus mul�u-
miri autorit��ilor locale în frunte cu domnul primar Du-
mitru Ro�an, care au permis alocarea terenului viitoarei 
biserici în imediata vecin�tate a gr�dini�ei pe o u�oar� 
colin�, orientarea terenului permi�ând �i orientarea vii-
toarei biserici cu altarul c�tre r�s�rit. „St�pânul Istoriei 
care a voit s� ajungem pân� aici ne va ajuta �i de aici 
încolo, va ocroti �i va binecuvânta toat� munca noastr� 
care nu va �  deloc u�oar� în contextul actualei crize eco-
nomice instalate în România” a a� rmat p�rintele Costa�. 

Evenimentul s-a încheiat cu o agap� fratern�.

Florica BODEA

S� n�irea noii biserici din Carei

S� n�irea pietrei de temelie a viitoarei biserici din Marca
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Bicentenarul Vicariatului Greco-Catolic al Silvaniei
Moto: „Dumnezeu, într-adev�r, n-a trimis pe Fiul S�u în lume ca s� judece lumea, 

ci ca lumea s� � e mântuit� prin El” (Ioan 3,17)

�imleu Silvaniei a intrat în con�tiin�a s�l�jenilor, ca 
de altfel a întregului Ardeal, ca ora� al spiritualit��ii ro-
mâne�ti. La r�spântie de drumuri, dar �i de veacuri, urbea 
de la poalele M�gurii Silvaniei s-a înscris în rândul acelor 
a�ez�ri umane care s-au ridicat la „în�l�imea stelelor” care 
lumineaz� aceast� parte de �ar�.

În acest context, la sfâr�itul s�pt�mânii trecute (18-
19 septembrie a.c.), la �imleu Silvaniei s-a desf��urat 
sesiunea de comunic�ri �tiin�i� ce cu tema: „Biseric� �i 
societate în secolele XIX-XX, 200 de ani de la în� in�area 
Vicariatului Greco-Catolic al Silvaniei”. Aceast� inedit� 
activitate a fost organizat� de Muzeul Jude�ean de Istorie 
�i Art� - Zal�u, în parteneriat cu Vicariatul Greco-Catolic 
al Silvaniei, Prim�ria ora�ului �imleu Silvaniei, Centrul 
Cultural �imleu �i Direc�ia Jude�ean� pentru Cultur�, 
Culte �i Patrimoniu Cultural S�laj, cu prilejul s�rb�toririi 
bicentenarului Vicariatului: 19 septembrie 1810 - 19 sep-
tembrie 2010. Au participat invita�i din: �imleu Silvaniei, 
Zal�u, Cehu Silvaniei, B�d�cin, Bobota, Supur, Cluj-Na-
poca, Media�, Turda, Deva, Satu-Mare, Constan�a, Baia 
Mare, Alba Iulia, Sighetu Marma�iei �i Bucure�ti, care au 
sus�inut întemeiate comunic�ri tematice.

Activitatea a demarat la Prim�ria ora�ului �imleu 
Silvaniei printr-un moment de reculegere pentru dr. Ale-
xandru Matei – director al Muzeului Jude�ean de Istorie �i 
Art� - Zal�u, plecat – prea devreme – în Cer (Dumnezeu 
s�-l ierte!) �i prin cuvintele de salut, felicitare �i succes, dar 
�i de o retrospectiv� succint� a celor întâmplate în cei 200 
de ani ai existen�ei Vicariatului Greco-Catolic al Silvaniei, 
rostite de: ing. Septimiu C�t�lin �urca� – primarul ora�u-
lui �imleu Silvaniei, Lucian Bode – deputat de �imleu în 
Parlamentul României, Doina Coci� – director al Direc�iei 
Jude�ene pentru Cultur�, Culte �i Patrimoniu Cultural S�-
laj, dr. Corina Bejinariu – director interimar al Muzeului 
Jude�ean de Istorie �i Art� - Zal�u �i drd. Marin Pop – �ef 
Sec�ie Istorie la Muzeul Jude�ean de Istorie �i Art� - Zal�u. 
Preotul protopop Vasile Bo�ca – Biserica Ortodox� nr.1, a 
relatat despre semni� ca�ia evenimentului spiritual aniver-
sat, remarcând c� misiunea celor dou� Biserici, ortodox� 
�i greco-catolic�, este compatibil�, conjugat� �i înfr��it�, 
chiar convergent� pentru cre�tin�tate, predicând iubirea lui 
Dumnezeu �i a aproapelui. De asemenea, doamna Mariana-
Niculina �imon din Zal�u s-a referit la acest eveniment, do-
nând Vicariatului Greco-Catolic al Silvaniei un document 
bisericesc din anul 1930, o carte de rug�ciuni cu o vechime 
de peste 150 de ani, un rozariu �i o iconi��. În continuare, 
preotul vicar foraneu Gheorghe �urca� din �imleu �i-a pre-
zentat propria comunicare „Arc peste timp” – o expunere, 
pe cât de detaliat�, pe atât de... curajoas� a evenimentelor 
legate de existen�a Vicariatului Greco-Catolic al Silvaniei, 
privite �i prin experien�a �i tr�irile personale. Apoi, a avut 
loc o „lansare de carte”: dr. Ioan Maria Oros din Zal�u �i-a 
prezentat volumul „Dimensiuni ale culturii moderne în 
�ara Silvaniei (secolele XVII-XIX)”. În � nal, prof. univ. 

dr. Ioan Pusca� a reliefat, cu mult patos, situa�ia Bisericii 
Greco-Catolice �i a slujitorilor ei în „epoca comunist�”, f�-
când trimiteri pertinente la: preo�ii protopopi Valentin Co-
posu (Bobota) �i Liviu Trufa� (Zal�u), episcopii Iuliu Hosu 
(Cluj), Alexandru Rusu (Maramure�), Ioan B�lan (Lugoj) 
�i al�ii, dar �i la Simion B�rnu�iu, Iuliu Maniu, Gheorghe 
Pop de B�se�ti, Corneliu Coposu �i Ioan Ossian, pentru c� 
ei �i activitatea lor s� r�mân� ve�nic în memoria românilor.

Grupul �colar „Ioan Ossian” din �imleu a fost, apoi, 
gazda primitoare, unde s-au desf��urat lucr�rile sesiunii 
de comunic�ri �tiin�i� ce, pe dou� sec�iuni: „Vicariatul 
Greco-Catolic al Silvaniei de la în� in�are pân� la Marea 
Unire (1810-1918)” �i „Vicariatul dup� Marea Unire”. Au 
fost prezentate aspecte ale evolu�iei istorice a Vicariatului 
Silvaniei �i a celorlalte vicariate din Transilvania �i din 
�ar�, biogra� i de preo�i, inclusiv ale celor care au avut 
de suferit în închisorile comuniste. N-au lipsit ac�iunile 
preo�ilor �i ale Vicariatului în multitudinea domeniilor de 
activitate cu parteneri din �coli, biblioteci, b�nci etc.

Vizitele la expozi�ia „Icoane �i cazanii” la Protopopia-
tul Ortodox �imleu, la Biserica Ortodox� nr.1 �i la Casa Me-
morial� „Iuliu Maniu”, au însu� e�it inimile participan�ilor.

Duminic�, 19 septembrie 2010, s-au desf��urat Li-
turghia �i Parastasul la Biserica Greco-Catolic�, cu hramul 
„Sfânta Treime” din �imleu, o� ciate de P.S. Virgil Bercea 
- episcopul greco-catolic al Oradiei, împreun� cu un so-
bor de preo�i din protopopiatele greco-catolice din �imleu 
Silvaniei, Zal�u �i Supur, când preotul vicar foraneu Ghe-
orghe �urca�, cu arhiereasca binecuvântare, a fost hirote-
sit spre a purta Epigonatul. Agapa cre�tineasc� la care au 
participat preo�ii din sobor, oaspe�ii sesiunii de comunic�ri, 
o� cialit��i �i enoria�i a încheiat activit��ile dedicate acestei 
s�rb�tori cre�tine, bicentenarul Vicariatului Greco-Catolic 
al Silvaniei, într-o atmosfer� în�l��toare, plin� de evlavie.

Toate lucr�rile sesiunii (comunic�rile �tiin�i� ce) vor �  
publicate într-un volum special dedicat evenimentului s�rb�-
torit, prin grija Muzeului Jude�ean de Istorie �i Art� – Zal�u.

Prof. Marin �TEFAN
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57 de ani
de când Episcopul Bogdanffy a murit în închisorile comuniste
Episcopul romano-catolic de Oradea 	i Satu Mare 

Bogdánffy Szilárd murea la 1 octombrie 1953, la 42 
de ani, în închisoarea Aiud, din cauza condi
iilor de 
deten
ie 	i a torturilor la care a fost supus de c�tre per-
sonalul închisorii. În aceea	i lun� în care comemor�m 
dispari
ia sa, episcopul va �  beati� cat, la 30 octombrie, 
la Oradea, în prezen
a arhiepiscopului Angelo Amato, 
prefectul Congrega
iei pentru Cauzele S� n
ilor, care va 
prezenta decretul de beati� care. 

Celebrarea va �  prezidat� de cardinalul Erd� Pé-
ter, primatul Ungariei, la invita
ia episcopului romano-
catolic de Oradea, Böcskei László. Episcopul Bogdán-
ffy intr� în istorie ca primul martir pentru credin
� al 
Bisericii Catolice din România, din perioada comunis-
t�. Gândurile 	i rug�ciunile catolicilor îl vor aminti, în 
acest început de octombrie, pe cel care a avut o via
� 
scurt� dar tumultuoas�, unul dintre episcopii martiri ai 
anilor de la mijlocul secolului trecut.

Bogdánffy Szilárd Ignác s-a n�scut la 21 februarie 
1911 în Banatul de Nord. A fost episcop romano-ca-
tolic de Satu Mare 	i Oradea de la 14 februarie 1949 
pân� la sfâr	itul vie
ii, când a sfâr	it ca de
inut politic. 
A absolvit Gimnaziul Piarist din Timi	oara 	i Semina-
rul Teologic din Oradea. A fost hirotonit preot romano-
catolic în catedrala din Oradea, la 29 iunie 1934, de 
c�tre episcopul István Fiedler.

În perioada 1935-1939, a fost profesor la Gimna-
ziul Catolic din Oradea 	i duhovnic la M�n�stirea Ur-
sulinelor din ora	ul de pe Cri	. În anul 1939 a fost v�zut 
ca unul dintre membrii cu sarcini importante în organi-
zarea 	i activitatea Organiza
iei de autoap�rare din Va-
lea lui Mihai, organiza
ie care milita pentru rezisten
a 
comunit�
ii maghiare împotriva încerc�rilor de români-
zare. În octombrie 1939 a fost arestat, iar la 21 decem-
brie 1939 a fost trecut peste grani
� împreun� cu al
i 35 
de de
inu
i, dintre care 15 preo
i romano-catolici.

Ani pu	ini, dar grei, de episcopat
Între 1940 – 1943, Bogdánffy Szilárd a efectuat 

studii de doctorat în � loso� e 	i dogmatic� la Universi-
tatea Pázmány Péter din Budapesta, ob
inând titlul de 
doctor în teologie. Reîntors în România, în anul 1944, 
a fost numit profesor la Gimnaziul Catolic „Szent Józ-
sef” din Oradea. În aprilie 1947 a fost ridicat la rangul 
de canonic al catedralei episcopale din Oradea 	i numit 
vicar episcopal.

Cu numai câteva zile mai înainte de arestarea epi-
scopului de Satu Mare �i Oradea, Ioan Schef� er (martie 
1949), Bogdánffy Szilárd a fost consacrat episcop al 
acestei dieceze.  El a fost consacrat în clandestinita-
te, la 14 februarie 1949, la vârsta de 38 ani, în Cape-

la Nun
iaturii 
Apostolice din 
Bucure	ti, de 
c�tre episco-
pul Gerald Pa-
trick Aloysius 
O’Hara de Sa-
vannah, regent 
al Nun
iaturii 
Apostolice din 
România. În 5 
aprilie, în acela	i 
an, a fost arestat, 
la Oradea, � ind 
purtat prin închi-
sorile de la Jila-
va, Capul Midia, 
Sighet 	i Aiud.

Una dintre m�rturiile care au r�mas despre felul 
în care a îndurat regimul de deten
ie vine din partea 
episcopului greco-catolic de Lugoj, Ioan Ploscaru, care 
l-a amintit în memoriile sale drept blând 	i modest. 
Pentru disponibilitatea sa de a-i ajuta pe ceilal
i a fost 
supus la torturi 	i izolat la „neagra” (celul� pentru un 
singur de
inut, f�r� ferestre 	i f�r� posibilitatea a	ez�rii 
pe orizontal�), unde rezisten
a uman� era încercat� la 
limitele extreme ale supravie
uirii.

De	i rareori vorbea despre suferin
ele proprii, de la 
episcopul Bogdánffy a r�mas urm�toarea m�rturie: „Oa-
sele de la picioare mi-au fost dislocate, c�ci am primit 72 
de lovituri la t�lpi”. Bogdánffy Szilárd a murit în închi-
soarea din Aiud la 1 octombrie 1953, la vârsta de 42 ani.

Cel care i-a iubit pe to	i, indiferent de credin	�
Una dintre m�rturiile despre episcopul Bogdánffy 

Szilárd este aceea a elevilor lui, care declarau despre el: 
„Nu f�cea diferen�ieri între cei de diferite confesiuni. 
Îi iubea �i îi ajuta pe to�i la fel. Nu a jignit pe nimeni 
niciodat� nici în cea mai mic� m�sur�, pe s�raci i-a aju-
tat �i iubit în mod special. Pentru noi a fost un model. 
Avea un spirit naiv, copil�resc. A avut încredere în oa-
meni chiar dac� ace�tia au abuzat de încrederea lui. �i 
noi l-am iubit cu to�ii. F�r� cuvinte mari, el a fost cu 
adev�rat sfânt!” Dup� arestarea lui s-a pierdut aproape 
tot ce a avut – doar copia lucr�rii de doctorat, un ceas 
de argint cu ini�ialele lui �i ni�te ornate albe au r�mas. 
Pe lâng� ele, au r�mas m�rturii despre d�ruirea sa pen-
tru biseric� 	i pentru oameni. Episcopul Gerald Patrick 
Aloysius O’Hara de Savannah, care l-a uns episcop, 
se spune c� i-a spus: „Pe tine frate Szilárd te s� n�esc 

Ramona B�LU
ESCU
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pentru martiriu.” Era anul 1949, se 	tia c� aceasta este 
singura direc
ie spre care se putea îndrepta un episcop 
catolic, în aceast� 
ar�: spre martiriu.

La 27 martie 2010, Papa Benedict al XVI-lea a 
aprobat Congrega
iei pentru Cauzele S� n
ilor s� pro-
mulge decretul privitor la martirajul episcopului Bog-
dánffy Szilárd. Atunci când a ajuns în România ves-
tea acestei decizii, arhiepiscopul romano-catolic de 
Bucure	ti Ioan Robu a spus: „Vestea beati� c�rii epi-
scopului Bogdánffy aduce mare bucurie în întreaga 
Biseric� Catolic� din România. Desigur, Bogdánffy, 
ca preot �i episcop, a slujit Dieceza de Oradea �i Satu 
Mare, dar ca martir pentru credin�� d� bucurie întregii 
Biserici Catolice”.

Ceremonia de beati� care va avea loc la 30 oc-
tombrie în catedrala romano-catolic� din Oradea. La 
celebrare va �  prezent arhiepiscopul Angelo Amato, 
prefectul Congrega�iei pentru Cauzele S� n�ilor, care va 
prezenta decretul de beati� care. Pentru a prezida ce-
lebrarea, Episcopul de Oradea, Mons. Böcskei László, 
l-a invitat pe Cardinalul Erd� Péter, Primatul Ungariei.

Acesta va �  beati� cat la 30 octombrie 2010, la 
Oradea, în prezen
a arhiepiscopului Angelo Amato, 
Prefectul Congrega
iei pentru Cauzele S� n
ilor, care 
va prezenta decretul de beati� care. Celebrarea va �  
prezidat� de cardinalul Erd� Péter, Primatul Ungariei, 
la invita
ia monseniorului Böcskei László, episcopul 
romano-catolic de Oradea.

Atunci când un m�rturisitor al credin
ei moare 
pentru convingerile sale, el este amintit în primul rând 

în rug�ciunile celor care 
in de Biserica sa. Atunci când 
acesta a fost un om care nu a 
inut cont de diferen
ele 
de credin
� sau rang social, în dragostea fa
� de semenii 
s�i, el este un martir al tuturor celor care cred în Bine, 
ca valoare suprem�.

Bogdánffy Szilárd este un sfânt al Oradiei 	i al 
României, nu doar al Diecezei Romano-Catolice de 
Oradea 	i Satu Mare, � ind unul dintre aceia care, în 
anii de teroare comunist�, prin d�ruirea sa fa
� de cei pe 
care îi p�storea, dar 	i pentru to
i cei n�p�stui
i 	i a� a
i 
sub teroare, a f�cut s� se vad� cu înc� un strop mai mul-
t� lumin� 	i speran
� în spiritualitatea din vestul 
�rii.

�i prin beati� carea sa ne vom aduce aminte c� is-
toria nu trebuie doar consemnat� ci c� marile m�rturii 
împotriva perioadelor aberante, cum a fost 	i comu-
nismul, trebuie p�strate în su� et 	i readuse drept pild� 
urma	ilor, mai mult decât 
inute în tomuri pline de praf.

Cu ocazia lucr�rilor Sinodului Episcopilor 
pentru Orientul Mijlociu reunit în Vatican în se-
siune special� între 10-24 octombrie, PSS Virgil 
Bercea, episcop de Oradea, a adresat o invita�ie 
cardinalului Péter Erdö, arhiepiscop de Eszter-
gom-Budapesta �i pre�edinte al „Consiliului 
Conferin�elor Episcopale din Europa” de a vizita 
Colegiul „Pio Romeno” de la Roma. Înaltul oas-
pete a fost primit de c�tre rectorul Colegiului, Pr. 
Claudiu Lucian Pop, într-un cadru festiv, printr-
un moment de rug�ciune în Biserica Colegiului, 
urmat de prânzul în mijlocul întregii comunit��i 
de studen�i de la Roma.

Cu aceast� ocazie, Eminen�a Sa, Cardina-
lul Primat al Ungariei, a evocat leg�turile sale cu 
România, îndemnându-i totodat� pe tinerii pre-
o�i �i seminari�ti greco-catolici a� a�i la studii la 
Roma la râvn� �i d�ruire pentru o cât mai rodnic� 
slujire în mijlocul poporului lui Dumnezeu.

PSS Virgil, în cuvântul de mul�umire adresat 
Cardinalului a amintit de întâlnirea ecumenic� ce va 
�  organizat� s�pt�mâna viitoare la Rodos, la care va 

participa al�turi de Cardinalul Erdö, cel care este �i 
promotorul acestei ini�iative al�turi de Patriarhul Ecu-
menic Bartolomeu al Constantinopolului.

Biroul de pres�

Cardinalul Péter Erdö în vizit� la Colegiul „Pio Romeno” 
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Sesiunea de toamn� a Conferin�ei Episcopale Române
În zilele de 28-30 septembrie 2010, 

la Sediul Episcopiei Române Unit� cu 
Roma (Greco-catolic�) din Lugoj s-a 
desf��urat sesiunea de toamn� a Confe-
rin�ei Episcopale Române, cu participa-
rea episcopilor Greco-catolici �i Roma-
no-catolici. 

La Sfânta Liturghie de deschidere 
a sesiunii, concelebrat� de c�tre to�i epi-
scopii prezen�i, în Catedrala Greco-cato-
lic� au fost de fa�� reprezentan�ii tuturor 
cultelor prezente în ora�ul Lugoj �i auto-
rit��ile locale. 

Ordinea de zi a cuprins puncte re-
feritoare la: 

- situa�ia actuala a Casei de Pensii, bugetul, modi-
� c�ri cerute pentru Statutele sale; 

- oportunitatea ini�ierii procedurilor de invitare a 
Sfântului P�rinte în România;

- preciz�ri cu privire la pelerinajele o� ciale la 
Medjugorje;

- pelerinajul Icoanei Maicii Domnului de la Caci-
ca prin parohiile Diecezei de Ia�i, începând cu noul An 
Liturgic – Advent 2010;

- preciz�ri cu privire la Întâlnirea Na�ional� a Fa-
miliilor;

- salarizarea în cadrul Ordinariatelor;
- redactarea unei scrisori adresat� tuturor credin-

cio�ilor catolici de ambele rituri din România, în care 
episcopii recomand� ca, în aceste vremuri atât de di� -
cile pentru întregul popor, marcate nu numai de criza 
economico-� nanciar�, ci �i de cea politic� �i moral�, 

s� nu � e uitate valorile evanghelice, în special caritatea 
fa�� de persoanele cele mai afectate;

- raport cu privire la recenta sesiune plenar� de 
la Viena a Comisiei mixte de dialog interconfesional, 
între Biserica Catolic� �i Biserica Ortodox�, din sep-
tembrie 2010;

- stadiul preg�tirilor beati� c�rii episcopului martir 
Bogdánffy Szilard, care va avea loc la 30 octombrie 
2010 în Catedrala Romano-catolic� Oradea, respectiv 
a episcopului martir Schef� er János, prev�zut� pentru 
3 iulie 2011 la Satu Mare;

- alte subiecte de ordin intern.
S-a stabilit ca urm�toarea sesiune a Conferin�ei 

Episcopale s� aib� loc la Bucure�ti, în perioada 24-26 
mai 2011. 

Pr. Eduard-Mihai CO�A
Secretar general

Luni, 18 octombrie 2010, a început la Blaj, în 
Aula Magma a Sediului Curiei Arhiepiscopale Majore, 
cea de-a cincea edi
ie a Conferin
ei BRU-Renovabis, 
având ca tem� „Cre	terea capacit�
ii institu
ionale a 
Bisericii Române Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, în 
vederea sus
inerii activit�
ilor sale pastorale”.

Lucr�rile conferin
ei cu binecuvântarea Preaferi-
cirii Sale Lucian, Arhiepiscopul Major al Bisericii Ro-
mâne Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, 	i se desf�	oar� 
cu participarea reprezentan
ilor curiilor tuturor Eparhi-
ilor BRU, din partea Renovabis � ind prezent domnul 
Dr. Gerhard Albert, managerul organiza
iei. Din par-
tea Secretariatului de Stat pentru Culte onoreaz� cu 
prezen
a sa ca referent domnul Dr. Florinel-Irinel Frun-
z�, director al Direc
iei Rela
ii Culte.

Conferin
a se desf�	oar� pe parcursul a trei zile, 
încheindu-se miercuri, 20 octombrie a.c..

Biroul de pres� al Mitropoliei – Blaj

Edi�ia a V-a a Conferin�ei BRU - Renovabis



18 VESTITORUL

Adora�ia Mondial� a Copiilor
În data de 1 Octombrie a avut loc, la Catedrala 

Sfântul Nicolae din Oradea, Adora
ia Mondial� a 
Copiilor animat� de copiii din clasele primare ale 
Liceului Greco-Catolic 	i de grupul Dominic Savio de 
la M�n�stirea Franciscan� Maica Domnului.

Aceast� adora
ie a avut ca scop unitatea în 
rug�ciune cu copiii din întreaga lume, rug�ciunea 
pentru propria familie 	i desigur pentru cre	terea lor în 
credin
�. Copiii au în�l
at rug�ciuni 	i cânt�ri de slav� 
lui Isus, cerând haruri pentru familie, 	coal�, profesori, 
prieteni 	i pentru Biseric�. Cei mai mici, � ind la 
început, au adus desene f�cute de mânu
ele lor, pe care 
le-au depus la picioarele lui Isus. Chiar dac� uneori 	i-
au mai pierdut r�bdarea, credem c� Isus a binecuvîntat 
inimile lor 	i roadele se vor vedea în timp.

Ne bucur�m c� bunul Dumnezeu ne-a ajutat s� 
organiz�m 	i aceast� a doua edi
ie, iar acolo unde 

noi, ca oameni, nu ajungem cu siguran
� Isus va 
trimite harurile sale.

Biroul Pastoral

Sâmb�t�, 16 octombrie 2010, în cadrul Liturghi-
ei Arhiere�ti celebrat� de PSS Virgil Bercea, a avut loc 
s� n�irea capelei greco-catolice de la M�n�stirea „San 
Gregorio al Celio” din Roma.

Capela serve�te tinerilor c�lug�ri români, dar �i 
celor care se a� � pe drumul spre c�lug�rie, prezen�i în 
comunitatea de la M�n�stirea San Gregorio, � ind for-
ma�i de c�tre pr. Innocenzo Gargano. Capela bizantin�, 
care poart� hramul „Sfântul Apostol Andrei” reprezint� 
un loc unde vor �  urmate rânduielile m�n�stire�ti în-
tr-un ambient caracteristic ritului bizantin. În ceea ce 
prive�te formarea intelectual�, tinerii c�lug�ri �i aspi-
ran�i la c�lug�rie sunt studen�i la diferite Universit��i 
Ponti� cale din Roma. La slujbele religioase, mai ales 
duminica la Utrenie �i la Sfânta Liturghie vor participa 
�i credincio�i români a� a�i la Roma.

Printre participan�ii la eveniment s-au a� at cre-
dincio�i din cele dou� parohii greco-catolice române�ti 
din Roma, împreun� cu preo�ii parohi, c�lug�ri �i c�lu-
g�ri�e din România �i din str�in�tate, prieteni �i colabo-
ratori ai tinerilor no�tri c�lug�ri. Au mai fost prezen�i 
pr. Claudiu Lucian Pop, rector al Colegiului Ponti� cal 
Pio Romeno, responsabil cu pastora�ia românilor gre-
co-catolici din Italia �i pr. Innocenzo Gargano, stare� al 
M�n�stirii San Gregorio, acesta din urm� f�când parte 
din Ordinul c�lug�rilor Benedictini Camaldolezi, �i dl. 
George Bologan de la Ambasada României din Italia.

În omilia pe care a �inut-o, PSS Virgil a sublini-
at importan�a monahismului r�s�ritean pentru biserica 
noastr�, aducând mul�umiri p�rintelui Innocenzo Garga-
no care i-a primit pe c�lug�rii no�tri, acceptând s�-i for-
meze �i s�-i c�l�uzeasc� pe drumul lor înspre monahism.

Pr. Anton CIOBA

Inaugurarea Capelei Bizantine la M�n�stirea
„San Gregorio al Celio” din Roma
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În data de 11 octombrie, la Muzeul Aurel Laz�r 
s-a desf��urat un proiect cultural în cadrul c�ruia pr. 
Ciprian Robotin a prezentat elevilor via�a �i activitatea 
PS Demetriu Radu. Men�ion�m faptul c�, pe data de 
8 decembrie se împlinesc 90 de ani de când a murit 
marele episcop, în urma unui atentat cu bomb�, care a 
explodat în cl�direa senatului de la Bucure�ti, tocmai 
când �inea o cuvântare.

Manifestarea cultural� a f�cut parte din multiplele 
evenimente ale Toamnei Or�dene, dar �i pentru a mar-
ca 92 de ani de la semnarea în casa dr. Aurel Laz�r a 
„Declara�iei de Independen�� a Românilor din Transil-
vania”. Proiectul, intitulat sugestiv „Bihoreni ilu�tri: 
Roman Ciorogariu, Aurel Laz�r, Demetriu Radu �i 
Rimler Karoly” apar�ine Colegiului Tehnic „Dimitrie 
Leonida”, în colaborare cu Episcopia Greco-Catolic� 
de Oradea, Universitatea din Oradea �i Inspectoratul 
�colar Jude�ean Bihor.

Al�turi de elevi ai Colegiului Na�ional „Mihai 
Eminescu” �i ai Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida”, 
cei prezen�i la eveniment au avut prilejul s� asiste la 
o lec�ie despre aceste personalit��i ale istoriei locale, 
care au marcat decisiv destinul ora�ului de pe Cri�ul 

Bihoreni ilu�tri

Repede. Sala de conferin�e a Muzeului „Aurel Laz�r” a 
fost neînc�p�toare pentru zecile de elevi ai Colegiului 
Tehnic Dimitrie Leonida �i ai Colegiului Na�ional Mi-
hai Eminescu, care, al�turi de profesori au rememorat 
evenimentele ce au precedat Marea Unire din 1918.

Activitatea s-a încheiat cu vizitarea casei memo-
riale a ilustrului politician or�dean.

Biroul de pres�

Iubi�i credincio�i,
Cazul familiei F. re� ect� schimbarea pe care o 

poate aduce o sup� cald� în via�a oamenilor. Tat�l 
lucreaz� zilier, mama a n�scut cu câteva s�pt�mâni în 
urm�, iar Ana este feti�a de 6 ani. Tat�l �i-a pierdut 
locul de munc� în urma unui accident, mama a depus 
actele pentru ob�inerea pensiei de handicap, având 
probleme majore cu vederea, iar aloca�ia noului n�scut 
va intra abia peste 3 luni. La prima vedere feti�a este 
ca oricare alta la 6 ani, îns� se poate observa c� este 
foarte slab�, palid� �i caracterizat� de o nep�sare 
neobi�nuit�, în locul curiozit��ii naturale, copil�re�ti. 

Mama solicit� sprijin la Caritas în asigurarea 
hranei pentru copil, neg�sind alt� solu�ie s� asigure 
mâncarea necesar�. T�cut� �i ru�inoas�, m� asigur� 
c� este doar o perioad� scurt�, dup� care lucrurile se 
vor rezolva. Dup� dou� zile de distribuire a mesei, tat�l 
copiilor trebuie internat în spital din cauza deshidrat�rii. 
Am întrebat de ce nu au împ�r�it mâncarea primit�, 
r�spunsul � ind, „cel mai important este copilul”. 

Dup� câteva s�pt�mâni, zilnic apare în curtea 
asocia�iei o feti�� juc�u��, plin� de energie �i de 
curiozitate. Îmi poveste�te – relateaz� asistenta social� 

-  c� supa o m�nânc� la prânz, iar felul doi este p�strat 
pentru cin�. Are foarte mare grij� ca pentru diminea�a 
s�-i r�mân� o felie de pâine pentru micul dejun.

Printr-o mas� cald� oferit� zilnic am schimbat 
realitatea crud� a lumii pentru o feti��, care nu s-a 
îmboln�vit, care nu a fost nevoit� s� lupte pentru via�a 
ei c�utând resturi de mâncare în tomberon, la 6 ani. Prin 
acest ajutor constant am prevenit sc�derea nivelului de 
trai, am oferit o �ans� �i o speran��.

În spiritul acesta, Caritas Eparhial Oradea continu� 
tradi�ia din duminica „Samariteanului milostiv”, zi în 
care se organizeaz� în � ecare an o colect� special�. 
Prin urmare, tasul din data de 14 noiembrie, 2010, 
duminica „Samariteanului milostiv”, va �  predat, de 
� ecare parohie, asocia�iei.

Colecta din acest an va �  destinat� continu�rii 
proiectului „O mas� cald� pentru cei s�raci”, derulat de 
asocia�ie împreun� cu Surorile Misionare Franciscane 
ale lui Cristos, prin care 30 de persoane primesc zilnic 
masa de prânz.

Pr. Olimpiu Todorean
Pre�edinte

Colect� special�
Har �i pace din partea lui Dumnezeu iar de la noi binecuvântare

pentru to�i cei ce aduce�i daruri �i face�i bine întru s� ntele noastre biserici
�i v� aduce�i aminte de cei s�raci.

+ Virgil Bercea
Episcop



20 VESTITORUL

Îi inform�m pe cititorii no�tri c� pentru a intra în posesia abonamentului la revista Vestitorul este 
necesar ca acesta s� � e achitat pe tot anul sau pe cel pu�in �ase luni. Abonamentul trebuie s� � e 
pl�tit pân� cel târziu la data de 30 ianuarie 2010. Costul unui exemplar va �  de 1,5 LEI, cost care, 
pentru abona�i, va r�mâne acela�i pe tot timpul anului, indiferent de eventualele modi� c�ri de pre�. 
V� reamintim c� modalitatea cea mai sigur� de a intra în posesia revistei noastre este abonamentul.

În al optulea an consecutiv, în zilele de 23-24 oc-
tombrie, a.c., a avut loc la Parohia Sfântul Gheorghe” 
din Oradea „Rozarul de 24 de ore”. Asocia�iile �i grupu-
rile de rug�ciune din Oradea au fost invitate la Rozarul 
Carit��ii, tema rug�ciunii din acest an. Au r�spuns in-
vita�iei: Copiii claselor I-IV ai Liceului Greco-Catolic 
din Oradea; Copiii claselor V-XII ai Liceului Greco-
Catolic din Oradea; Oratoriul „Maria Imaculata” de 
la Parohia „Sfântul Nicolae”; Asocia�ia „Reuniunea 
Marian�” �i Asocia�ia „Vârsta a Treia”; Grupul „Ale-
gria” de la M�n�stirea „Maica Domnului”;Asocia�ia 
General� a Românilor Uni�i (AGRU); Studen�ii teologi 
de la Seminarul „S� n�ii Trei Ierarhi” �i Studen�ii de la 
Colegiul “Sfânta Familie”; Asocia�ia Ter�iarilor Fran-
ciscani, Grupul de rug�ciune „Preasfânta Inim� a lui 
Isus” �i Grupul „Rozarul viu”; Asocia�ia Tineretului 
Român Unit (ASTRU); Credincio�ii parohiei „Sfântul 
Gheorghe”; Asocia�ia „Cerceta�ii Români Uni�i”, în 
ordinea asigur�rii rug�ciunii continue de 24 de ore. 
Credincio�ii care au dorit s� se al�ture acestei rug�ciuni 
continue au putut s� o fac� în orice moment, în arcul 
celor 24 de ore, la Biserica „Sfântul Gheorghe”, în pa-
rohie sau în familie.

Tema rug�ciunii din acest nu a fost aleas� întâm-
pl�tor. Dac� în anii preceden�i ne-am rugat pentru epi-
scopii martiri, redobândirea bisericilor, pentru via��, 
familie, mame, unitate în diversitate, preo�i, anul aces-
ta, Anul European de lupt� împotriva s�r�ciei �i a ex-
cluziunii sociale, ne-a rugat în primul rând pentru to�i 
acei s�raci care tr�iesc sub limita existen�ei pentru ca 
ei s� poat� avea puterea s�-�i g�seasc� drumul de ie�ire 
din s�r�cia în care se zbat. În al doilea rând ne-am rugat 
pentru autorit��ile civile pentru ca ele s� g�seasc� in-
strumentele �i mijloacele necesare pentru a ajuta aceste 
persoane s�-�i g�seasc� un loc de munc� �i condi�ii de 
trai corespunz�toare demnit��ii unui om. În al treilea 
rând, dar nu �i ultimul, ne-am rugat pentru ie�irea din 
s�r�cia spiritual� �i moral� în care ne a� �m cu to�ii, mai 
mult sau mai pu�in.

Cuvintele Sfântului P�rinte Papa Benedict al 
XVI-lea de a ne ruga �i a face fapte bune l-am transmis 
�i noi tuturor participan
ilor la acest moment de rug�-
ciune, îndemnându-i s� se întoarc� acas�, s�-�i tr�iasc� 
credin�a prin acel „Da” �i s� fac� fapte bune.

Pr. Olimpiu Todorean

În rug�ciune 24 de ore
„Rozarul Carit��ii”

1,5 Lei


