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Sesiunea de toamn a
Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic
Blaj, 26-28 octombrie 2010
În perioada 26-28 octombrie 2010 s-au desfurat,
la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major, lucrrile sesiunii
ordinare de toamn a Sinodului Episcopilor Bisericii
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic.
Au participat urmtorii membri ai Sfântului Sinod:
Preafericitul Printe Lucian Murean, Arhiepiscop Major
al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic; Preasnitul Virgil Bercea, Episcop de Oradea; Preasnitul Florentin Crihlmeanu, Episcop de Cluj-Gherla; Preasnitul
Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj; Preasnitul Ioan ietean, Episcop de Maramure; Preasnitul Mihai Fril,
Episcop auxiliar de Alba Iulia i Fgra, vicar de Bucureti;
Preasnitul Vasile Bizu, Episcop al Curiei Arhiepiscopale
Majore. A absentat Preasnitul John Michael Botean, Episcop de St. George în Canton, Ohio (SUA), care s-a adresat
desfurat la Viena în perioada 20-27 septembrie a.c.,
Sinodului printr-o scrisoare. Lucrrile Sfântului Sinod au
precum i un raport asupra activitilor recente ale
decurs într-un spirit de colaborare fratern sub preedinia
Consiliilor Superiorilor Majori din România. PreasnPreafericitului Printe Lucian.
itul Virgil a prezentat rezultatele recentului Sinod al
Sinodul a început prin celebrarea unui Te Deum lauEpiscopilor pentru Orientul Mijlociu, care s-a inut la
damus, ociat în Catedrala din Blaj, iar în zilele urmtoare,
Roma în perioada 10-24 octombrie a.c., precum i conlucrrile au fost deschise prin celebrarea Sntei Liturghii.
cluziile Forumului Catolic-Ortodox de la Rhodos, din
Prima parte a lucrrilor au avut un caracter inperioada 18-22 octombrie a.c.
formativ: au fost trecute în revist toate activitile
În aceast sesiune Sinodul a luat urmtoarele decizii:
Comisiilor Sinodale i s-au analizat rezultatele unor
- aprobarea Statutului Tribunalului Sinodului;
evenimente importante din viaa Bisericii. Preasnitul
- aprobarea raportului denitiv al Conferinei
Florentin a prezentat un raport al activitii Comisiei
BRU-Renovabis,
conferin desfurat la Blaj în peInternaionale Mixte pentru Dialogul Teologic dintre
rioada 18-20 octombrie a.c., asumat de ctre Sinodul
Biserica Catolic i Bisericile Ortodoxe, eveniment
Episcopilor ca document de baz pentru viitoarea orgavestitorul
nizare a activitilor pastorale ale Bisericii;
- inventarierea i valoricarea patrimoniului eparhiilor;
P.S.S. Virgil Bercea: Preedinte
- se va organiza, cât mai curând posibil, o întâlnire a lucrtorilor media din BRU, cu scopul de a facilita o mai bun
Redacia i administraia:
comunicare între eparhii;
Pr. Olimpiu Todorean: redactor coordonator,
- s-a aprobat bugetul de venituri i cheltuieli i
Ioan F. Pop: secretar de redacie.
raportul nanciar de investiii pe anul 2011 ale Curiei
Arhiepiscopiei Majore;
Colaboratori:
- se va face un studiu de ctre vicarii generali, pentru a
Otilia Bla, Nicolae Costru, pr. Ioan Erdeli,
analiza
posibilitatea i utilitatea rearondrii eparhiilor.
Maria-Mirela Filimon, Silvia Panti.
Pe ordinea de zi s-au mai regsit teme de actualiAdresa:
tate ale vieii i activitii bisericeti din ar i strin410210 - Oradea, str. Ep. Mihai Pavel, 4;
tate, precum i probleme disciplinare i canonice.
Tel: 0259.436.492; Fax: 0259.430.509;
În prezena unui numeros auditoriu, membrii
E-mail: olimpiu35@yahoo.it; Tel: 0722.450.013
Sfântului Sinod au participat, în seara zilei de 27 octombrie a.c., la lansarea volumului Biserica Român
Abonamente: Alexandru Toma
Unit cu Roma, Greco-Catolic, în anii comunismului
Str. Borsecului Bl. X16, Ap. 30
– Mrturii, de Ioan Moldovan i Alexandru PetrleTel: 0259.472.823; 0741.933.193
cean. Seara s-a încheiat cu un concert de muzic sacr
susinut de soprana Daniela Vldescu i Veta Biri.
Difuzare: Claudiu Boda
S-a stabilit ca urmtoarea sesiune ordinar a SinoStr. Corneliu Coposu nr. 13, Bl. X9, Ap. 8
dului
s aib loc în perioada 8-10 iunie 2011, la Blaj.
410445 - Oradea; Tel: 0744.958.932
Notar al Sinodului Episcopilor
I.S.S.N. 1454 - 8526
Pr. William A. Bleiziffer
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Predica Sfântului Printe Papa Benedict al XVI-lea
la consacrarea Catedralei Sagrada Familia
Barcelona, 7 noiembrie 2010
Preaiubii frai i surori în Domnul,
„Ziua aceasta este închinat Domnului Dumnezeului vostru, s nu i triti, nici s plângei!… Bucuria
Domnului va  puterea voastr” (Neemia 8,9-11). Cu
aceste cuvinte din prima lectur pe care am proclamat-o
doresc s v salut pe voi toi cei care suntei aici prezeni
pentru a participa la aceast celebrare. Adresez un salut
afectuos Maiestilor Regale ale Spaniei, care au dorit în
mod cordial s e unii cu noi. Salutul meu recunosctor
se îndreapt spre Cardinalul Lluis Martinez Sistach, Arhiepiscop de Barcelona, pentru cuvintele de bun-venit i
pentru invitaia sa la consacrarea acestei biserici a Sntei
Familii, sintez minunat de tehnic, art i credin. Îl
salut i pe Cardinalul Ricardo Maria Carles Gordo, Arhiepiscop emerit de Barcelona, pe ceilali Cardinali i frai
întru episcopat, în special pe Episcopul auxiliar al acestei Biserici particulare, precum i pe numeroii preoi,
diaconi, seminariti, clugri i credincioi care particip la aceast solemn celebrare. În acelai timp, adresez
salutul meu respectuos autoritilor naionale, regionale
i locale, precum i membrilor altor comuniti cretine,
care se unesc la bucuria i lauda noastr recunosctoare
adus lui Dumnezeu.
Aceast zi este un punct semnicativ într-o lung
istorie de aspiraii, de munc i de generozitate, care dureaz de mai mult de un secol. În aceste momente, a
dori s amintesc ecare dintre persoanele care au fcut
posibil bucuria care ne ptrunde astzi pe noi toi: de la
promotori pân la executanii acestei opere; de la arhitecii i zidarii ei la toi cei care au oferit, într-un mod sau
altul, contribuia lor de neînlocuit pentru a face posibil construirea progresiv a acestui ediciu. i, mai ales,
amintim pe cel care a fost suetul i artizanul acestui
proiect: Antoni Gaudi, arhitect genial i cretin coerent,
a crui acr a credinei a ars pân la sfâritul vieii
sale, trit cu demnitate i austeritate absolut. Acest
eveniment este, într-un anumit fel, punctul culminant i
deblocarea unei istorii a acestui inut catalan care, mai
ales începând de la sfâritul secolului al XIX-lea, a dat
o mulime de sni i fondatori, martiri i poei cretini.
Istorie de snenie, de creaii artistice i poetice, nscute
din credin, pe care astzi le culegem i le prezentm ca
ofrand lui Dumnezeu în aceast celebrare euharistic.
Bucuria pe care o simt de a putea prezida aceast
celebrare s-a mrit atunci când am aat c acest ediciu
sacru, înc de la originile sale, este strâns legat de gura
Sf. Iosif. M-a emoionat în special sigurana cu care Gaudi, în faa nenumratelor diculti pe care a trebuit s
le înfrunte, exclama plin de încredere în Providena divin: „Sfântul Iosif va termina templul”. De aceea, nu este

acum lipsit de semnicaie faptul c un Pap al crui nume
de botez este Iosif consacr acest templu. Ce înseamn a
consacra aceast biseric? În inima lumii, în faa privirii
lui Dumnezeu i a oamenilor, într-un umil i bucuros act
de credin, am înlat o imens mas de materie, rod al
naturii i al unui incalculabil efort al inteligenei umane,
constituind aceast oper de art. Ea este un semn vizibil
al Dumnezeului invizibil, spre a crui glorie se înal semee aceste turnuri, sgei care indic absolutul luminii i
al Celui care este Lumina, Înlimea i Frumuseea.
În acest ambient, Gaudi a dorit s uneasc inspiraia
care îi venea de la cele trei cri mari din care se hrnea
ca om, ca i credincios i ca arhitect: cartea naturii, cartea
Sntei Scripturi i cartea Liturgiei. Astfel a unit realitatea
lumii i istoria mântuirii, aa cum ne este relatat în Biblie
i fcut prezent în Liturgie. A introdus în ediciul sacru
pietre, copaci i via uman, pentru ca întreaga creaie s
convearg în lauda divin, dar, în acelai timp, a scos în
afar „altarele”, pentru a pune în faa oamenilor misterul
lui Dumnezeu revelat în naterea, ptimirea, moartea i
învierea lui Isus Cristos. În felul acesta, a colaborat în manier genial la edicarea unei contiine umane ancorat
în lume, deschis fa de Dumnezeu, iluminat i snit de Cristos. i a realizat ceea ce astzi este una dintre
îndatoririle cele mai importante: depirea rupturii dintre
contiina uman i contiina cretin, dintre existena în
aceast lume vremelnic i deschiderea la viaa venic,
dintre frumuseea lucrurilor i Dumnezeu ca Frumusee.
Antoni Gaudi nu a realizat toate acestea cu cuvinte, ci cu
pietre, linii, suprafee i turnuri. În realitate, frumuseea
este marea necesitate a omului; este rdcina din care
cresc trunchiul pcii noastre i roadele speranei noastre.
Frumuseea îl i reveleaz pe Dumnezeu deoarece, asemenea Lui, opera frumoas este pur gratuitate, invit la
libertate i smulge din egoism.
Am consacrat acest spaiu sacru lui Dumnezeu, care
(continuare în pag. 4)
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(urmare din pag. 3)

s-a revelat i ni s-a druit nou în Cristos, pentru a  denitiv Dumnezeu cu oamenii. Cuvântul revelat, umanitatea
lui Cristos i Biserica Sa sunt cele trei exprimri maxime
ale manifestrii Sale i ale darului Su oferit oamenilor.
„Fiecare s aib grij cum construiete. Cci nimeni nu
poate s pun o alt temelie în afar de cea existent, care
este Isus Cristos” (1Corinteni 3,10-11), spune Sf. Paul în a
doua lectur. Domnul Isus este piatra care susine povara
lumii, care menine coeziunea Bisericii i adun în unitate nal toate cuceririle omenirii. În El avem Cuvântul
i Prezena lui Dumnezeu, i de la El Biserica primete
propria via, propria doctrin i propria misiune. Biserica
nu are consisten de la ea însi; este chemat s e semn
i instrument al lui Cristos, în pur ascultare fa de autoritatea Sa i în total slujire a mandatului încredinat ei.
Cristos Unic întemeiaz Biseric Unic; El este stânca pe
care se întemeiaz credina noastr. Bazai pe aceast credin, încercm împreun s artm lumii faa lui Dumnezeu, care este iubire i este unicul care poate rspunde la
dorina de plintate a omului.
Aceasta este marea îndatorire, a arta tuturor c
Dumnezeu este Dumnezeul pcii i nu al violenei, al
libertii i nu al constrângerii, al înelegerii i nu al discordiei. În acest sens, cred c consacrarea acestei biserici
a Sntei Familii, într-o epoc în care omul pretinde s
îi construiasc viaa fr Dumnezeu, ca i cum nu ar
mai avea nimic s îi spun, este un eveniment cu mare
semnicaie. Gaudi, cu opera sa, ne arat c Dumnezeu
este adevrata msur a omului, c secretul adevratei
originaliti const, aa cum spunea el, în a ne întoarce
la originea care este Dumnezeu. El însui, deschizând
în felul acesta spiritul spre Dumnezeu, a fost capabil s
creeze în acest ora un spaiu de frumusee, de credin i
de speran, care îl conduce pe om la întâlnirea cu Acela
care este adevrul i frumuseea însi. Aa exprima arhitectul sentimentele sale: „O biseric [este] unicul lucru
vrednic s reprezinte simirea unui popor, deoarece religia este cel mai înalt lucru în om”.
Aceast armare a lui Dumnezeu aduce cu sine
suprema armare i tutel a demnitii ecrui om i
a tuturor oamenilor: „Nu tii c voi suntei templul lui
Dumnezeu?… Templul lui Dumnezeu, care suntei voi,
este sfânt” (1Corinteni 3,16-17). Iat aici unite adevrul
i demnitatea lui Dumnezeu cu adevrul i demnitatea
omului. Consacrând altarul din aceast biseric, inând
cont c Isus Cristos este temelia sa, noi îl prezentm
lumii pe Dumnezeu care este prieten al oamenilor, i îi
invitm pe oameni s e prieteni ai lui Dumnezeu. Aa
cum înva episodul cu Zaheu, despre care vorbete
Evanghelia de astzi (cf. Luca 19,1-10), dac omul îl
las pe Dumnezeu s intre în viaa sa i în lumea sa, dac
îl las pe Cristos s triasc în inima sa, nu îi va prea
ru, ba chiar va experimenta bucuria de împrti însi
viaa Sa, ind destinatar al iubirii Sale innite.
Iniiativa construirii acestei biserici aparine Asoci-

aiei Prietenilor Sfântului Iosif, care au dorit s o dedice
Sntei Familii din Nazaret. Din totdeauna, cminul format din Isus, Maria i Iosif a fost considerat o coal de
iubire, rugciune i munc. Cei care au patronat aceast
biseric au dorit s arate lumii iubirea, munca i slujirea
trite în faa lui Dumnezeu, aa cum le-a trit Sfânta Familie din Nazaret. Condiiile de via sunt profund schimbate
i cu ele s-a înaintat enorm în domeniile tehnice, sociale i
culturale. Nu putem s ne mulumim cu aceste progrese.
Cu ele trebuie s e mereu prezente progresele morale,
cum sunt atenia, ocrotirea i ajutorul dat familiei, deoarece iubirea generoas i indisolubil dintre un brbat i o
femeie este cadrul ecace i fundamentul vieii umane în
timpul sarcinii, în naterea sa, în creterea sa i în sfâritul
su natural. Numai acolo unde exist iubirea i delitatea,
se nate i dureaz adevrata libertate. De aceea, Biserica
invoc adecvate msuri economice i sociale pentru ca femeia s poat gsi deplina sa realizare acas i la munc,
pentru ca brbatul i femeia care se unesc în cstorie i
formeaz o familie s e în mod decis susinui de stat,
pentru ca s e aprat ca sacr i inviolabil viaa copiilor din momentul zmislirii lor, pentru ca natalitatea s e
preuit, valoricat i susinut pe planul juridic, social i
legislativ. Pentru aceasta, Biserica se opune oricrei forme
de negare a vieii umane i susine ceea ce promoveaz
ordinea natural în cadrul instituiei familiale.
Contemplând cu admiraie acest ambient sfânt de o
frumusee încânttoare, cu atâta istorie de credin, îi cer
lui Dumnezeu ca în acest inut catalan s se înmuleasc
i s se consolideze noi martori ai sneniei, care s ofere
lumii marea slujire pe care Biserica poate i trebuie s o
aduc omenirii: s e icoan a frumuseii divine, acr
aprins de caritate, canal pentru ca lumea s cread în Cel
pe care Dumnezeu l-a trimis (cf. Ioan 6,29). Iubii frai,
consacrând aceast splendid biseric îl implor, în acelai
timp, pe Stpânul vieilor noastre ca din acest altar, care
acum va  uns cu ulei sfânt i pe care se va consuma jertfa
de iubire a lui Cristos, s izvorasc un uviu continuu de
har i de caritate peste acest ora Barcelona i peste locuitorii si, i peste lumea întreag. Fie ca aceste ape fecunde
s umple de credin i de vitalitate apostolic aceast Biseric arhidiecezan, pe Pstorii i credincioii si.
În sfârit, doresc s încredinez ocrotirii iubitoare a
Maicii lui Dumnezeu, Preasfânta Maria, „Trandarul din
aprilie”, „Maica Milostivirii”, pe voi toi cei prezeni aici
i pe toi cei care cu cuvinte i fapte, cu tcerea sau cu
rugciunea, au fcut posibil aceast minune arhitectonic. Fie ca ea s îi prezinte Fiului su divin i bucuriile
i suferinele celor care vor ajunge în viitor în acest loc
sacru, pentru ca, aa cum ne rugm în Liturgia consacrrii
bisericilor, sracii s poat gsi milostivire, cei asuprii s
dobândeasc adevrata libertate i toi oamenii s se îmbrace cu demnitatea de i ai lui Dumnezeu. Amin.
Traductor: pr. Mihai Ptracu
www.catholica.ro
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În numele Preasntei,
celei de o Fiin, de via fctoarei i nedespritei Treimi,
† LUCIAN
Din mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop i Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia i Fgra,
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic,
în deplin comuniune de credin cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei,
Confrailor întru slujire Episcopal, Preaonorailor protopopi, clerului i persoanelor consacrate, tuturor bunilor
notri credincioi, Har vou i pace, de la Dumnezeu, Tatl nostru, i de la Domnul Isus Cristos,
Cu împrtirea acestui gând tuturor ilor i icelor Bisericii noastre: „Aducei-v aminte de mai-marii votri, care
v-au grit vou cuvântul lui Dumnezeu; privii cu luare aminte cum i-au încheiat viaa i urmai-le credina” (Evr. 13, 7),
În baza drepturilor conferite de Canoanele Snilor Apostoli, ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale,
urmare a dezbaterilor din cadrul lucrrilor Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic, reunit în sesiune ordinar la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major în perioada 26-28 octombrie a.c.;
În conformitate cu can. 112 al Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, am aat de bine în Domnul s publicm aceast
CIRCULAR
Prin rugciune i credin spre cinstirea altarelor
S ne rugm pentru beaticarea Episcopilor Greco-Catolici,
mori în faim de martiri sub regimul comunist!
Dumnezeu i-a oferit unicul Fiul spre moarte pentru ca lumea s aib via, i s o aib deplin. Aceasta este
suprema mrturie a vieii, pierdut pentru lume dar câtigat pentru eternitate cu Dumnezeu. Având exemplul atâtor
mrturisitori ai credinei i ataamentului fa de Biserica lui Cristos în perioada de persecuie a Bisericii Române
Unite cu Roma, Greco-Catolic, aducem mulumire lui Dumnezeu Atotputernicul pentru tria cu care i-a înzestrat în
mrturisire pe Episcopii, preoii, clugrii i clugriele noastre, i pe credincioii notri în perioada comunismului i
a interzicerii Bisericii noastre. inând în mare respect memoria i exemplul dat de Episcopii Greco-Catolici, care au
mrturisit cu preul vieii credina catolic, i a cror cauz de beaticare se gsete în faza Roman, conform art. 36
din Constituia Apostolic Divinus perfectionis Magister, a Sfântului Printe de fericit pomenire, Papa Ioan Paul II,
DISPUNEM
- ca în toate bisericile, capelele sau alte locuri de cult, la sfâritul ecrei Snte Liturghii, sau al altei celebrri liturgice, s e înlat ctre Bunul Dumnezeu Rugciunea pentru beaticarea servilor lui Dumnezeu
Valeriu Traian Freniu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Blan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie i Tit Liviu Chinezu, Episcopi, mori în faim de martiri sub regimul comunist între anii 1950-1970;
- aceast dispoziie, ind de ordin liturgic, are aplicabilitate pretutindeni conform can. 150 § 2 CCEO;
- anexa, coninând formula ocial de Rugciune pentru beaticarea servilor lui Dumnezeu Valeriu Traian
Freniu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Blan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie i Tit Liviu Chinezu, Episcopi, mori în
faim de martiri sub regimul comunist între anii 1950-1970, face parte integrant din prezenta scrisoare circular;
- dispoziia prezentei circulare înceteaz în momentul în care cauza SS. D. Valeri Traiani Freniu et VI
Sociorum pentru beaticarea servilor lui Dumnezeu Valeriu Traian Freniu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan
Blan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie i Tit Liviu Chinezu, Episcopi, mori în faim de martiri sub regimul comunist
între anii 1950-1970, se va concluziona.
Invocm ajutorul ceresc de la Preaîndurtorul Dumnezeu pentru a trimite darurile Spiritului Sfânt asupra tuturor celor ce
vor înla aceste rugciuni, spre lauda i mrirea Preasntei Treimi, prin mijlocirea rugciunilor Preasntei Fecioare Maria, a
snilor Arhangheli Mihail i Gavril i a tuturor cetelor Puterilor cereti fr de trup, spre întrirea Bisericii Catolice, a Sntei
Uniri i a comuniunii cu Scaunul Apostolic al Romei.
Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,
8 Noiembrie, Anul Domnului 2010.
Srbtoarea Snilor Arhangheli Mihail i Gavril, i toate cetele Puterilor cereti.
în al 6-lea an de ponticat al Sfântului Printe Papa Benedict al XVI-lea,
în al 20-lea an al Episcopatului nostru,
în al 5-lea an în acest scaun Arhiepiscopal Major,
în al 157-lea an de la întemeierea Mitropoliei noastre,
† LUCIAN
i al 310-lea an de la Sfânta Unire cu Biserica Romei.
Arhiepiscop Major
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Biserica greco-catolic, „plmânul” occidental al orthodoxiei
Interviu cu Episcopul Virgil Bercea realizat de Cristian Bdili
Cristian Bdili: Preasnia Voastr, ai participat de curând la Sinodul Episcopilor pentru Orientul
Mijlociu de la Roma. Cât timp a durat acest Sinod i
care au fost temele principale?
PSS Virgil Bercea: Da, în perioada 10-24 octombrie s-a desfurat la Roma Sinodul pentru Orientul
Apropiat, cu tema „Biserica Catolic în Orientul Apropiat: comuniune i mrturisire”, i cu un motto din Faptele Apostolilor, „iar inima i suetul mulimii celor ce
au crezut erau una i niciunul nu zicea c este al su
ceva din averea sa; ci toate le erau de obte”. Dup cum
este bine cunoscut, Sinodul Episcopilor este o instituie
permanent a Bisericii Catolice, fondat de Papa Paul
al VI-lea, la cererea Prinilor Conciliului Vatican II, pe
15 septembrie 1965, cu scopul de a menine viu spiritul
sinodal format în timpul lucrrilor conciliare. Sinodul
Episcopilor este convocat de ctre Papa în funcie de
necesitile Bisericii i pentru colaborarea i consultarea cu Pontiful Roman pentru binele general al Bisericii. De aceasta dat, Papa Benedict al XVI-lea a convocat un Sinod pentru Orientul Mijlociu (a fost anunat
la data de 19 septembrie 2009) datorit complexitii
problematicilor pe care le triesc cretinii i Biserica în
aceast parte a lumii, foarte important, de altfel, pentru întreaga cretintate. Au participat, de drept, Prini
sinodali din zon, responsabili ai diverselor dicastere
romane, reprezentani ai conferinelor episcopale din
cele cinci continente, invitai speciali, auditori speciali
precum i invitai ai celorlalte Biserici cretine, un rabin evreu, un muftiu musulman. Printre temele abordate: prezena i situaia cretinilor în Orientul Mijlociu,
comuniunea eclezial, mrturia cretin, astzi, Cuvântul Domnului, liturgia, dialogul ecumenic i interreligios. Sfântul Printe a participat la toate lucrrile, iar
Prinii sinodali au avut posibilitatea s intervin direct
în Sinod pe marginea temelor ori s-i spun punctul de
vedere. Sinodul s-a deschis i s-a încheiat cu o Sfânt
Liturghie celebrat în Bazilica „San Pietro”. S-a creat
o atmosfer familial marcat de cântarea „laudelor” în
cele mai diverse rituri i limbi. Sfântul Printe a întâlnit, a ascultat i a salutat personal pe ecare participant
la Sinod, iar ultima zi a lucrrilor s-a concluzionat cu
un prânz convivial al papei cu sinodalii. Spiritul Sfânt
se simea prezent cu harurile i darurile sale.
Ce hotrâri importante s-au luat?
Fiecare Sinod se încheie cu un „Nuntius”, mesaj
adresat de Prinii sinodali preoilor, diaconilor, clugrilor i clugrielor, tuturor credincioilor i tuturor
persoanelor de bun voin. Acest „mesaj” are rolul de
a încuraja „poporul sfânt”, de a-i îndemna pe credincioi s reziste acolo unde Domnul i-a chemat în poda tuturor vicisitudinilor istoriei i a vremilor, de a le

transmite cât de important este prezena i colaborarea
între cretini în Orientul Mijlociu, precum i cât de valoroas i necesar este implicarea cretinilor în viaa
politic pentru a pune în eviden valorile evanghelice.
In plus, Sinodul pregtete aa numitul Elenchus nalis propositionum, „List nal de propuneri”, care va
sta la baza „Exortaiei Apostolice” postsinodale pe care
Sfântul Printe o va elabora. Propunerile au fost sintetizate în urma interveniilor Prinilor sinodali în „cercurile restrânse” i votate în plenul Sinodului. Acestea
cuprind, la urma urmei, toate problemele i problematicile cu care se confrunt cretinii în Orientul Mijlociu
i merg de la transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu,
astzi, la prtia crucii lui Cristos, de la valoarea pmântului ca loc natal care esenializeaz identitatea
persoanelor i a popoarelor, la pacea i libertatea religioas i de contiin care sunt absolut necesare pentru
a consolida prezena cretinilor în zon. Vedem aici cât
de importante sunt comuniunea eclezial, dialogul ecumenic i dialogul interreligios, respectiv raportul cretinilor cu iudaismul i islamul. Situaia în zon, o tim,
este foarte incert i acest lucru dinuie de 2000 de ani.
Aceasta determin un exod masiv al cretinilor i pentru acest lucru Biserica Catolic este foarte preocupat
de continuitatea i permanena cretinilor în „locurile
snte” nou tuturor, pentru c, o tim prea bine, „ex
oriente Lux”.
Tot de curând, la Oradea, ai concelebrat liturghia de beaticare a episcopului Bogdanffy Szilard.
V rugm s prezentai, pentru cititorii notri, viaa
acestui episcop-martir. În mod curios, numele su nu
gureaz în volumul Martiri pentru Hristios, din România, în perioada regimului comunist, aprut la
Editura Institutului Biblic i de Misiune al BOR, volum
alctuit împreun cu Biserica romano-catolic.
Într-adevr, sâmbt, 30 octombrie 2010, a avut
loc, în catedrala romano-catolic din Oradea, beaticarea episcopului Bogdanffy Szilard, Episcop Romano-Catolic de Oradea, mort în închisorile comuniste
în 1953. Episcopul dr. Bogdanffy Szilard s-a nscut pe
data de 21 februarie 1911 i a fost hirotonit preot în
Oradea la 29 iunie 1934. A fost consacrat episcop în
secret pe data de 14 februarie 1949, iar la câteva sptmâni dup hirotonire, în aprilie 1949, a fost arestat de
comuniti.
În decursul deteniei autoritile comuniste au
încercat s-l constrâng „s colaboreze”, s-i trdeze
credina i pe semenii si i s renune la delitatea fa
de Sfântul Printe. A rmas îns statornic în credin.
PSS Bogdanffy a fost întemniat la Jilava, Sighet,
Capul Midia i Aiud. Torturat în mai multe rânduri, în(continuare în pag. 7)
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chis la „neagra” (celul fr ferestre, fr pat, legat cu
lanuri la picioare), dup lungi i grele suferine, prsit
în camera bolnavilor, moare la 2 octombrie 1953, la
vârsta de 42 de ani, la Aiud. Episcopul greco-catolic
Ioan Ploscaru îl amintete în memoriile sale ca un om
drept, blând i modest. Martiriul episcopului Bogdanffy a fost recunoscut i conrmat de Sfântului Printe
Papa Benedict al XVI-lea, care, în martie anul curent, a
aprobat decretul de beaticare.
Întreaga comunitate catolic este bucuroas,
pentru c dup 60 de ani de tcere i încercare, Domnul o binecuvânteaz i o încununeaz prin ridicarea la
treapta altarului a celui care a fost episcopul martir al
credinei, Bogdanffy Szilard, ind contient c snii
nu au confesiune, nu au naionalitate, nu au frontiere:
sunt sni.
Liturghia de beaticare a fost „ponticat” de
Cardinalul Peter Erdo, Primatul Ungariei, împreun
cu delegatul personal al Sfântului Printe, Cardinalul
Angelo Amato, Prefectul Congregaiei pentru Cauzele
Snilor, Nuniul Apostolic în România, Arhiepiscopul Francisco Javier Lozano i mai muli prelai din
România, Ungaria, Serbia, Ucraina, Austria i Grecia.
Cu aceast beaticare se deschide irul evenimentelor
snte prin care vor  ridicai la gloria altarelor „snii
închisorilor”, acei „trdtori ai poporului” mori pentru
Cristos prin gulagurile i pucriile roii pentru c nu
i-au vândut nici neamul i nici credina.
O ultim întrebare, bibliograc, s spunem
aa. Ce lucrri de referin, accesibile, bine documentate ai recomanda celor intereesai s cunoasc, la
izvoare i în chip obiectiv, istoria i spiritualitatea Bisericii greco-catolice din România? Acum vreo câteva
luni am rmas uimit constatând c un grup de studeni
teologi ortodoci, de bun calitatea, de altminteri, habar nu aveau c Samuil Micu sau Budai Deleanu erau
greco-catolici. În patru ani de liceu i în patru ani de
facultate nimeni nu le spusese acest lucru i nicieri nu
citiser acest lucru. Incredibil, dar adevrat!
Îmi îngdui s trimit la o bibliograe sumar,
fr a face o pledoarie pro domo:
Barta, Cristian, Tradiie i dogm. Percepia
dogmatic a Unirii cu Roma în operele teologilor greco-catolici, Ed. Buna Vestire, Blaj, 2003; Brbulescu Wallner, Luminia, Zorile modernitii. Episcopia
greco-catolic de Lugoj în perioada ierarhului Victor
Mihalyi de Apa, Presa Universitar Clujean, 2007;
Bocan, Nicolae, Cârja, Ion, Biserica Român Unit
la Conciliul Ecumenic Vatican I, Presa Universitar
Clujean, 2001; Bucur, Ioan-Marius, Din istoria Bisericii Greco-Catolice române (1918-1953), Ed. Accent,
Cluj-Napoca, 2003; Bucur, Marius, Stan, Lavinia,
Persecuia Bisericii catolice în România. Documente
din arhiva Europei Libere, Galaxia Gutenberg, 2005;
Bozgan, Ovidiu, Cronica unui eec previzibil. România i Sfântul Scaun în epoca ponticatului lui Paul VI,
Ed. Curtea Veche, Bucureti, 2004; Cluer, Iudita,
Episcopia Greco-Catolic de Oradea. Contribuii mo-

nograce, Ed. Logos 94, 2000; Câmpeanu, Remus,
Elitele româneti din Transilvania veacului al XVIIIlea, Presa Universitar Clujean, 2009; Câmpeanu,
Remus, Biserica Român Unit între istorie i istoriograe, Presa Universitar Clujean, 2003; Cârja,
Ion, Biseric i societate în Transilvania în perioada
pstoririi mitropolitului Ioan Vancea 1869-1892, Presa Universitar Clujean, 2007; Cârja Ion, Sularea,
Daniel, ed. Episcopul Ioan Szabo i Sfântul Scaun. Coresponden (1874-1910), Presa Universitar Clujean, 2007; Cârja, Cecilia, ed., Românii greco-catolici
i Episcopia de Hajdudorogh (1912). Contribuii documentare, Presa Universitar Clujean, 2009; Dumitran, Daniel, Un timp al reformelor. Biserica greco-catolic din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan
Bob (1782-1830), Ed. Argonaut, 2007; Dumitran,
Daniel, Dumitran, Ana, Laslo, Adrian, Biserica româneasc din Transilvania în izvoarele statistice ale anului 1767, Ed. ALTIP, 2009; Ghia, Ciprian, Biserica
Greco-Catolic din Transilvania (1700-1850). Elaborarea discursului identitar, Presa Univeresitar Clujean, 2006; Ghia, Ciprian, Episcopia Greco-Catolic
de Fgra în timpul pstoririi lui Ioan Lemeni 18321850, vol. I.II, Ed. Argonaut, 2008; Ghitta, Ovidiu,
Naterea unei biserici. Biserica gerco-catolic din Stmar în primul ei secol de existen (1667-1761), Presa
Universitar Clujean, 2001; Horga, Ioan, Tradiie
i noutate în spiritualitatea româneasc greco-catolic
din Epoca Luminilor. Episcopia din Oradea, Oradea,
1996; Horga, Ioan, Contribuii la cunoaterea iozenismului provincial, Editura Universitii din Oradea,
2000; Miron, Greta-Monica, Biserica greco-catolic
din Transilvania. Cler i enoriai (1697-1782), Presa
Universitar Clujean, 2004; Miron, Greta-Monica,
Biserica Greco-Catolic din Comitatul Cluj în secolul
al XVIII-lea, Presa Universitar Clujean, 2007; Pall,
Francisc, Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma 17451768, Fundaia Cultural Român, 1997; Pâclianu, Zenovie, Istoria Bisericii Române Unite, Galaxia
Gutenberg, 2006; Pop, H. Ovidiu, La Chiesa Rumena Unita 1830-1853, Roma, 2005; Ssujan, Mihai,
Politica bisericeasc a Curii din Viena în Transilvania
1740-1762, Presa Universitar Clujean, 2002; Sima,
Ana Victoria, O episcopie i un ierarh. Îninarea i
organizarea Episcopiei Greco-Catolice de Gherla în
vremea Episcopului Ioan Alexi, Presa Universitar
Clujean, 2003; Sima, Ana Victoria, Vizitele Nuniilor
Apostolici vienezi în Transilvania 1855-1868, vol I-II,
Presa Universitar Clujean, 2003; Stanciu, Laura,
Hitchins, Keith, Dumitran, Daniel, Despre Biserica
românilor din Transilvania. Documente externe 17441754, Ed. Mega, 2009; Sularea, Daniel, coal i societate. Învmîntul elementar confesional în episcopia
greco-catolic de Gherla (1867-1918), Presa Universitar Clujean, 2008; Teodor Pompiliu, Sub semnul
Luminilor. Samuil Micu, Presa Universitar Clujean,
2000; Toth, I. Zoltan, Primul secol al naionalismului
românesc ardelean, ed. Pythagora, 2001; Vasile, Cristian, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989, Ed. Polirom, Iai, 2003; Vasile, Cristian, Între Vatican i Kremlin. Biserica Greco-Catolic
în timpul regimului comunist, Ed. Curtea Veche, Bucureti, 2003; Vulea, Camelia, Brbulescu Wallner, Luminia, Vizitaii canonice în ara Haegului 1852-1885,
Presa Universitar Clujean, 2003.
www.oglindanet.ro
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Nicolae COSTRU

Sfânta Fecioar Maria – Maica Bisericii
Mrete, suete al meu, pe Domnul. i s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, c a cutat
spre smerenia servei sale. C iat de acum m vor ferici toate neamurile (Lc 1, 46-48).
Dumnezeu cel preabun i preaînelept, voind s
înfptuiasc Planul divin al mântuirii neamului omenesc,
a trimis în lume pe Fiul Su Unul Nscut, Domnul Isus
Cristos. Pentru a se întrupa i a avea re omeneasc, El a
dorit libera cooperare a unei fpturi umane. De aceea, din
venicie, Dumnezeu a ales ca s e Mama Fiului Su o
ic a lui Israel, o tânr evreic din Nazaretul Galileii...,
iar numele ei era Maria (Catehismul Bisericii Catolice,
Bucureti, 1993, p. 113).
Pentru a  Mama Mântuitorului, Maria a fost înzestrat cu daruri vrednice de o astfel de misiune. Sfânta
Fecioar Maria este cea care s-a învrednicit de cinstea, cu
totul excepional, de a-l nate cu trup pe Fiul lui Dumnezeu i Mântuitorul lumii.
În Biseric, preasfânta Fecioar Maria este mijlocitoarea harurilor la Fiul su, Isus Cristos, pentru c ea, ind
Maica Domnului i Fecioar Mam, ridicat cu trupul i
suetul la cer, este Regina îngerilor i a i a universului,
corscumprtoare a neamului omenesc, mama spiritual a umanitii, regina cerului i a pmântului i Maic
a Bisericii. De aceea, este venerat ca ind cea dintâi i
cea mai mare dintre sni, mai cinstit decât heruvimii i
mai mrit decât seramii. Onoarea care i se d Mariei
în cretinism (în cultele ortodox, catolic, anglican) este
o preacinstire sau venerare care îi confer, printre multe
alte nume, i pe cel de Preacinstita de Dumnezeu Nsctoare i pururea Fecior Maria.
De-a lungul secolelor, Biserica a îneles c Maria
cea plin de har (Lc 1, 28) fusese rscumprat înc de
la zmislirea ei, fapt pe care îl mrturisete prin dogma
Neprihnitei Zmisliri (proclamat de Papa Pius al IX-lea,
în 1856), pentru c aceea care l-a nscut pe Mântuitorul
lumii, Isus Cristos, nu putea s aib nici un pcat. Sfânta
Fecioar Maria este Fecioar pentru c l-a zmislit pe Isus
Cristos de la Spiritul Sfânt i a rmas Fecioar.
Pe tot parcursul unui an liturgic (în ritul oriental, între 1 septembrie a unui an i 31 august a anului urmtor),
Sfânta Fecioar este cinstit de Biseric printr-un cult deosebit. Acest cult îi gsete expresia în srbtorile liturgice dedicate Nsctoarei de Dumnezeu i în rugciunea
marian, cum ar  Sfântul Rozariu, rezumat al întregii
Evanghelii (CBC, Bucureti, 1993, p. 218).
Una dintre aceste srbtori este „Prezentarea în
templu a Sntei Fecioare Maria”.
Se tie c prinii Sntei Fecioarei Maria, ajuni la
o vârst înaintat i neavând copii, s-au adresat insistent
lui Dumnezeu, prin rugciune i post, s-i învredniceasc
i pe ei cu un copil, fgduind c, dac se va întâmpla acest
lucru pe acel copil, ei îl vor oferi lui Dumnezeu în semn

de mulumire i
recunotin. Dorina lor erbinte
s-a împlinit la
un moment dat
i, ecare dintre
cei doi soi au
fost încunotinai de aceast
împlinire, printr-un înger al lui
Dumnezeu, acolo unde se aau.
Când Ana
a auzit cuvintele îngereti prin care era anunat c rugciunea i-a fost ascultat, s-a închinat lui Dumnezeu i a
zis: Viu este Domnul Dumnezeu, c de voi nate un prunc,
îl voi da pe el spre slujba Lui, ca s slujeasc i s laude
numele Lui cel sfânt, ziua i noaptea, în toate zilele vieii
sale. Prin urmare, dup naterea copilului, la împlinirea
vârstei de trei ani, Maria, ica lui Ioachim i a Anei, a fost
dus de ctre prini la Templul sfânt din Ierusalim i încredinat preoilor, mai ales lui Zaharia, care era arhiereu
în acea vreme.
Acest srbtoare marian se bazeaz pe o povestire din protoevanghelia lui Iacob, potrivit creia Maria, la
vârsta de trei ani a fost dus la Templu din Ierusalim spre
a  cconsacrat în serviciu luiDumnezeu. Faptul aducerii
Mariei, de ctre prini, în templu nu este consemnat în
textele biblice canonice, dar este descris cu multe detalii în scrierile apocrife, menionându-se, printre altele c
evenimentul a avut loc cu mult fast i c, în timpul ederii
copilei la templu, s-au petrecut fapte minunate. Potrivit
acestor informaii, Maria a fost însoit la templu de multe fetie, care purtau cununi pe cap i lumânri aprinse în
mâini. Preoii templului, îmbrcai în veminte de srbtoare, au ieit în întâmpinare i, ca un semn al binecuvântrii divine, cei prezeni au auzit melodii cereti, cântate
de coruri de îngeri. În continuare, se spune c Maria a
urcat în templu, pe cele cincisprezece trepte de la intrare,
de una singur. Fecioara s-a hrnit, în tot timpul ederii ei
acolo. cu mâncare nepmântean, adus tot de îngeri, i,
spre deosebire de celelalte fetie, a locuit în Sfânta Sntelor (încpere unde avea voie s intre numai marele preot,
o singur dat pe an).
Prin aceste detalii, autorii textelor apocrife au dorit
s pun în lumin darurile i lucrrile dumnezeieti din
viaa i suetul Mariei, pierzând îns din vedere c îne(continuare în pag. 9)
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lepciunea i puterea lui Dumnezeu strlucesc în viaa reasc, obinuit, i în legile snte date de El. În realitate,
prezentarea în templu a copilei s-a fcut într-un cadru simplu, modest, dar luminat de razele Soarelui mântuirii întregului neam omenesc. Prezentarea în templu a Preasntei Fecioare Maria este unul din misterele vieii a aceleia
care a fost aleas de Dumnezeu s e Mama Fiului Su.
Intrarea în Biseric, cum i se mai spune acestei srbtori,
are mai multe semnicaii. Înainte de toate, ea pregureaz prezentarea Mariei în faa Tatlui Venic, al ei i al
tuturor cretinilor. Din acest motiv, poate  considerat ca
începutul mântuirii noastre, este o srbtoare înainte mergtoare a marii i dumnezeietii taine a Întruprii Cuvântului lui Dumnezeu: Astzi în Biseric minunat Fecioara
se aduce i pe Cristos Domnul înainte îl vestete (din troparul srbtorii). Prezentarea în Templu, în aceastt zi,
este momentul în care Maria îi druiete lui Dumnezeu
ina sa întreag oferind Tatlui venic un suet cu totul
neptat, un adevrat Templu în care, dup întoarcerea la
Nazaret, la vârsta de 12 ani, i dup logodna cu Iosif, avea
s pronune acel Da, hotrât i mântuitor, de la Bunavestire i s-l conceap de la Spiritul Sfânt pe Isus Cristos Fiul
celui Atotputernic i Mântuitorul lumii, moment pe care
Tatl îl atepta înc de la începutul lumii.
Prezentarea în templu a Sntei Fecioare Maria este
o srbtoare a tuturor cretinilor, din Rsrit, din Apus i de
pretutindeni. În aceast zi de 21 noiembrie, a anului 543, s-a
snit biserica Sfânta Maria cea Nou, ridicat lâng templul din Ierusalim, care a fost consacrat acestui eveniment
din viata Precuratei. Tot ca o semnicaie major i tot în
aceast zi, celebrm consnirea prin care, înc din copilrie, Maria s-a druit pe ea însi lui Dumnezeu, la inspiraia
Spiritului Sfânt, care, aa cum s-a mai artat, i-a umplut suetul cu harul su, din prima clip a zmislirii ei.
Maria este Mama Bisericii, pentru c ea a fost
chemat i aleas de Dumnezeu, pentru a da trup Mântuitorului. Ea este i Mama noastr, pentru c ei, Cristos
însui i-a incredinat pe toi fraii si, pe toi oamenii, în
persoana ucenicului preaiubit: Femeie, iat ul tu! (In
9, 26). Dac citim Evanghelia i ne lsm cluzii de
învtura sfânt, cu disponibilitate i cu mintea deschis, putem observa i înelege c Mama Fiului unic al lui
Dumnezeu poate, ca nimeni altcineva, s mijlocesc la
Tatl din ceruri pentru noi, ii si adoptivi. Maria are în
esen aceeai condiie (uman) ca noi i este întotdeauna
de parea noastr. Ea reprezint Biserica. În persoana ei,
Biserica îl implor deja pe Tatl, îl implor pe Fiul i este
supus Spiritului Sfânt, pe care il invoc în toate serviciile divine.Trebuie, aadar, s avem deplin încredere în
Maria Mama lui Isus i Maica noastr i s o rugm s se
roage pentru noi.
Pentru cretinii evlavioi, ziua de 21 noiembrie a ecrui an este, de asemenes, un prilej potrivit pentru a-i reînnoi hotrârile i promisiunile pentru o via cretineasc în
sinceritate deplin i pentru o trire spiritual mai profund.

Rugciune pentru beaticarea
servilor lui Dumnezeu
Valeriu Traian FRENIU, Iuliu HOSSU,
Alexandru RUSU, Ioan BLAN, Ioan SUCIU,
Vasile AFTENIE i Tit Liviu CHINEZU,
Episcopi mori în faim de martiri sub regimul
comunist
între anii 1950-1970
Doamne Isuse Cristoase, Marele i Venicul
Preot al suetelor noastre, Tu i-ai trimis pe apostolii i discipolii Ti în lumea întreag, pentru a
duce tuturor oamenilor vestea cea bun a iubirii
Tale. În pragul sacriciului Tu suprem pentru
mântuirea lumii, la cina de pe urm, Te-ai rugat
Tatlui ceresc ca Biserica Ta s e una.
Privete cu bunvoin la poporul român, din
sânul cruia i-ai ales pe Servii Ti Valeriu Traian FRENIU, Iuliu HOSSU, Alexandru RUSU,
Ioan B LAN, Ioan SUCIU, Vasile AFTENIE i
Tit Liviu CHINEZU - Episcopi mori în faim de
martiri sub regimul comunist. Ei au dat mrturie
despre Tine cu zel apostolic pe acest pmânt i iau pecetluit credina neclintit în Tine, în Biserica Catolic i în urmaul Sfântului Petru, Sfântul
Printe Papa, cu preul martiriului lor.
F ca exemplul lor de credin i de iubire
s strluceasc tot mai mult printre noi. Te rugm, aadar, s ari i pe pmânt vrednicia acestor slujitori ai Ti, ridicându-i la cinstea altarelor,
iar nou, prin mijlocirea lor, s ne dai harurile de
care avem nevoie pentru ca toi s m o singur
turm cu un singur pstor.
C ie se cuvine toat mrirea, cinstea i
închinciunea, împreun cu Tatl i cu Spiritul
Sfânt. Amin.
Tatl nostru...
Nsctoare de Dumnezeu...
Mrire Tatlui...
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Reculegere spirituala a familiilor la Oradea
În zilele de 9-10 octombrie 2010, la Mnstirea
Franciscan Maica Domnului din Oradea a avut loc Reculegerea spiritual pentru familii la nivel eparhial, cu
participarea unui numr mare de familii din Zalu, imleu-Silvaniei, Carei, Arad i Oradea, însoite de preoii
responsabili cu familiile: pr. Daniel Bertean – Zalu, pr.
Florin Mrincean – imleu-Silvaniei, pr. Mihai Tegze –
Catedrala Sf. Nicolae i pr. Mihai Vtmnelu – Mnstirea Franciscan Oradea. Programul dens al întâlnirii a
cuprins în ziua de sâmbt trei meditaii, discuii pe grupuri, Sfânta Liturghie de sear, prezentarea discuiilor i
împrtirea impresiilor primei zile. Duminic dimineaa a avut loc ultima meditaie, urmat de Sfânta Liturghie
solemn cu consacrarea familiilor la Inima lui Isus.
Tema meditaiilor la aceast întâlnire a fost asupra crii biblice a lui Tobit, una din crile Vechiului
Testament, care ne prezint i ne explic sensul vieii
trit în credin, pornind de la viaa trit în familie,
ind o chemare la a ne tri în mod corect i credincios
viaa pe pmânt, la a  responsabili cu viaa noastr, la
a înva s trim respectând voina lui Dumnezeu. Pr.
Mihai Tegze a lansat cu aceast ocazie cartea “Familia tradiional”, un comentariu exegetico-spiritual la
Cartea lui Tobit – o apariie dedicat familiei cretine.
Meditaiile prezentate de pr. Mihai Tegze i pr. Mihai Vtmnelu ne-au ajutat s înelegem i s învm
cum s trim în pace i linite, în ciuda greutilor i

problemelor prin care trece ecare familie, asemenea
protagonitilor Crii lui Tobit.
Întrii în credina c Dumnezeu este mereu alturi
de noi, i în reuite i în încercri, hotrâi s cunoatem mai bine i s împlinim voia Lui, ne întoarcem în
parohiile noastre cu dorina de a ne continua drumul pe
calea apostolatului pentru promovarea valorilor familiei cretine. Totodat mulumim pe aceast cale frailor
franciscani de la Mnstirea Maica Domnului pentru
gzduirea familiilor în conventul franciscan, precum i
tuturor familiilor din parohia noastr care s-au implicat în buna organizare i desfurare a acestei întâlniri.
Sfânta Familie din Nazaret s ne e cluz i s ne
ocroteasc mereu!
Simona COBE

200 de alimente
Elevii clasei a II-a a Liceului Teologic Greco Catolic
Oradea au srbtorit 200 de zile de coal. Cu aceast ocazie, la îndemnul învtoarelor Krisztina Ursu i Nicoleta
Popa au adunat 200 de alimente pentru persoanele srace
asistate de Caritas Eparhial Oradea.
Aciunea se înscrie într-un program mai amplu al activitilor din acest an dedicat luptei împotriva srciei: participarea la Rozarul Caritii, o aciune caritabil în Orelul Copiilor i, acum, aceast colect de alimente. Cele 200
de alimente ce au fost colectate i aduse la sediul asociaiei
au o valoare de 589 lei.
Mulumim copiilor pentru gestul prin care au vrut s
aduc un zâmbet pe buzele celor aai în suferin, dovedindu-se mai buni i mai sensibili la nevoile celor de lâng noi.
Pr. Olimpiu TODOREAN

Inteniile apostolatului rugciunii pentru anul 2010
DECEMBRIE
Intenia general: Pentru ca experiena suferinei s e ocazie pentru a înelege situaiile de disconfort i de durere în
care triesc persoanele singure, bolnavii i btrânii, i s-i stimuleze pe toi s mearg în întâmpinarea lor cu generozitate.
Intenia misionar: Pentru ca popoarele pmântului s deschid porile înaintea lui Cristos i a evangheliei sale de
pace, fraternitate i dreptate.
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Ioan F. POP

PERIPATETIZRI
Pentru a ne putea mira cu adevrat ar trebui s ne re-slbticim.
În materie de cultur, dup cum spunea
un grec, fac mai mult „comer cu morii”.
De mic am devenit specialist în valoricarea neanselor, un profesionist al ratrilor.
La muli, dup ce îi dau doctoratul, se
simte mai acut nevoia unui gimnaziu bun.
Uneori regret c scrisul m oprete din citit.
Poetul, gînditorul i îngerul nu au niciodat concediu. Au, în schimb, dese învoiri.
Orice am citi, noi ne citim doar pe noi înine. Chiar i scrisul este un fel de citire a ego-ului.
Sînt momente cînd normalitatea se obine
cu eforturi supra-normale.
Scrisul este cea mai autentic reveren fcut vieii.
Unii oameni nu tiu c au acreditare de la
Dumnezeu pentru existena lor. Triesc clandestin.
Eti inteligent doar cînd observi prostia
din jurul tu. Cînd o i accepi, eti deja înelept.
Profesionalismul este forma maxim a deformrii.
Condiia prim a genialitii – de-profesionalizarea (recursul la condiia prim a inrii).
Nu ne putem face nici un merit din propria
existen. Din moarte – da.
Nimicul nu exist în sine. Exist doar în
raport cu ceva. Dac ar exista doar nimicul, nimicul nu ar exista.
Paradoxul e c de ticloi am ajuns s ne
plîngem tot ticloilor.
Libertatea nu se manifest prin a face, ci
prin a ti c oricînd poi face (dac merit).
Poezia este tinereea unei culturi, iar losoa - maturitatea ei.
Omul este om pentru c poate gîndi faptul
c este om. Cartezian vorbind, existena este gîndirea existenei.
Timpul exist doar prin existena noastr.
Noi percepem timpul doar cînd îl pierdem.
Noi nu facem, în general, decît s gîndim
gînditul din ceea ce a fost deja gîndit.
În losoe eecurile pot duce la adevr. Filosoa nu trebuie s caute adevrul, ci s-i propun unul.
Uitîndu-m în jur, dorina mea cultural e
s devin tot mai... inactual.
Ne putem întreba, pe urmele lui H. Bergson, dac timpul se gsete în timp i spaiul, în
spaiu. Dac ambele nu sînt decît nite biete fantasme?
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Comemorare la Leta Mare,
Ungaria
A 18-a ediie a comemorrii lui Iosif Vulcan, un
precursor al unitii naionale i întemeietor al revistei
Familia, ca iniiativ a comunitii românilor din Ungaria, în special a Autoguvernrii române i a Asociaiei
Culturale a Românilor, a avut loc la Leta Mare, sâmbt, 6 noiembrie 2010.
Ca în ecare an, din partea României particip o delegaie format din reprezentani ai Muzeului
rii Criului, partenerul ocial în aceast aciune,
Muzeul Iosif Vulcan, Primria Oradea, Consiliul Judeean Bihor, Revista Familia i Episcopia Român
Unit cu Roma, Greco-Catolic, Oradea. Un alt grup
prezent la eveniment, tot din România, este grupul
de la Holod, locul naterii marelui publicist, format
din reprezentanii Primriei Holod i ai Bisericii
Greco-Catolice din Holod.
Evenimentul comemorrii, ca în ecare an, este
constituit din patru puncte. Primul punct a avut loc la
Primria oraului Leta Mare. Acolo, în faa unei numeroase audiene constituit din grupurile din România,
reprezentanii Autoguvernrii române i ai Asociaiei
Culturale a Românilor, primarul oraului, consulul României la Szeged, titulara catedrei de limba român de
la Universitatea din Szeged, deputai locali i ali invitai s-au reunit pentru a da consisten acestui eveniment. Cuvintele rostite de reprezentantul Asociaiei i
promotorul acestei idei, domnul Crian, ale primarului
oraului i ale consulului României au reliefat motivul
reîntâlnirii, necesitatea acestei legturi dintre românii
din Ungaria i cei din România. Tristeea provocat de
necesitatea unui tlmaci (ultima persoan care mai vorbea românete a decedat anul trecut) a fost compensat
de dorina acestor români de a nu renuna la o comemorare a lui Iosif Vulcan, Irinyi Janos i pr. Iustin Popu
ca promotori de limb i cultur român.
Al doilea moment a fost depunerea de coroane la
mormântul lui Iustin Popu, din curtea bisericii greco-catolice din localitate, urmat imediat de un Parastas
celebrat în biseric, în limba maghiar i limba român,
întru pomenirea celor adormii.
Al treilea moment a fost depunerea de coroane la
placa memorial a lui Iosif Vulcan i depunere de coroane la mormântul lui Irinyi Janos ce se a în partea
alipit la Leta-Mare, urmat de vizitarea muzeului din
localitate.
Al patrulea moment a fost cel al unei agape, moment de socializare, de cunoatere reciproc al celor
dou comuniti.
Pr. Olimpiu TODOREAN
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E.S. Francisco-Javier Lozano i PSS Virgil Bercea
au concelebrat Sfânta Liturghie în Catedral
În prezena a sute de credincioi, la
Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea,
s-a ociat în aceast diminea Liturghia
Arhiereasc concelebrat de Excelena Sa
Francisco-Javier Lozano, Nuniu Apostolic în România, Preasnia Sa Virgil
Bercea i mai muli preoi din Eparhia de
Oradea.
Trimisul special al Sfântului Printe a sosit ieri la Oradea pentru a participa
la ceremonia de beaticare a episcopului
Bogdánffy Szilárd i a dorit ca astzi s
e prezent în mijlocul credincioilor greco-catolici.
În predic, Excelena Sa a vorbit despre episcopul care a fost ridicat la cinstea
altarelor, amintind i despre episcopii greco-catolici care au suferit i au murit pentru credin, spunând c românii trebuie s
e mândri de asemenea înaintai. I-a îndemnat pe credincioi s se roage i s se pregteasc spiritual pentru momentul beaticrii episcopilor greco-catolici, care va avea loc într-un viitor nu prea îndeprtat.
Amintind de Sinodul Episcopilor pentru Orientul Mijlociu de la Roma, unde a fost prezent alturi de PSS Virgil,
Excelena Sa a spus c acesta a fost un moment extraordinar de a celebra universalitatea Bisericii i de a ne bucura
de multitudinea riturilor existente în Biserica Catolic, ecare din ele contribuind la bogia spiritual a Bisericii.
Catolicitatea Bisericii se manifest astfel: ecare comunitate, în ritul propriu, este unit în jurul episcopului su, iar
la rândul lui, ecare episcop este în comuniune cu Sfântul Printe, Papa.
Mulumim Coralei „Francisc Hubic” condus de d-na. Irinel Bjenaru Oros i Corului de camer „Fiat Lux”,
dirijat de d-na. Antonia Monica Nica, pentru cântrile i rspunsurile de la Sfânta Liturghie.
Biroul de pres

Predica E.S. Francisco-Javier Lozano
Dragi frai i surori în Cristos,
Ludat s e Isus!
M bucur s u în aceast mare catedral greco-catolic din Oradea. Aceasta este a doua oar când
celebrez cu voi o Sfânt Liturghie. Am auzit pericopa
din „Evanghelia dup Luca”, care, asemenea întregului Cuvânt al lui Dumnezeu, se a în centrul celebrrilor noastre, pentru c este Cuvântul lui Dumnezeu.
Aceast pericop a Domnului ne pune cu siguran înaintea primei i adevratei întrebri a ecrui brbat i a
oricrei femei din lumea aceasta, adic destinul nostru
dup moarte.
Domnul, dragi frai i surori, ne d rspunsul.
Sensul vieii noastre – ca persoane i ca i credincioi
– se poate sintetiza într-un singur cuvânt: „caritatea”.
Binele pe care l-am fcut în viaa noastr din
aceast lume este criteriul dup care vom  judecai de
Dumnezeu. De aceea, acel om srac, care se numea, în
pericop, Lazr, este cel care ajunge în fericirea etern.
În timp ce un om care, în aparen, trebuia s e fericit

pentru c era bogat, nu primete rsplata etern. Toate
duminicile, în toate celebrrile liturgice, voi, dragi frai
i surori ascultai Cuvântul care vine de la Dumnezeu
ca s ne învee. i pentru mine este o mare bucurie când
particip la celebrrile voastre, s vd modul în care Biserica Greco-Catolic pune în centrul frumoaselor Liturghii, mesajul, Cuvântul care vine de la Dumnezeu.
Caritatea, în mod particular, este srbtoarea mare a iubirii, ca i aceea pe care ieri am srbtorit-o, cu ocazia
beaticrii solemne a episcopului Bogdánffy Szilárd.
Iubirea care izvorte i se propag în România, din
acei martiri care au fost victimele persecuiei comuniste. i am celebrat beaticarea cu mare bucurie. Pentru
c acea tragedie s-a transformat într-o mare victorie.
Episcopul Szilárd este, în România, cel dintâi
dintr-o serie de mrturisitori ai credinei, pe care în
urmtorii ani ar trebui s-i celebrm pe toi ca pe o
victorie conta pcatului i a rutii umane. În aceast
multitudine de martiri, de biruitori, este evident c în
(continuare în pag. 13)
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(urmare din pag. 12)

România centrul martiriului a fost Biserica Greco-Catolic. De când am ajuns în frumoasa voastr ar, m-a
impresionat acest fapt, aceti brbai i femei ai Bisericii Greco-Catolice care au îndurat persecuia pân la
moarte, într-un mod atât de cretinesc. Aspectele specice ale persecuiei acestor martiri: închisoarea, frigul,
iarna, jignirile, situaia tragic... voi le cunoatei mai
bine decât mine. Din aceast cauz nu trebuie s v explic detaliile. Cu aceast ocazie vreau s subliniez din
nou un lucru, c exemplul eroic al brbailor i al femeilor în Biserica Greco-Catolic, în trecutul recent, s e
mereu pentru voi un model, un imbold pentru trirea
unei intense viei cretine.
În aceast lume, pe care voi o cunoatei foarte
bine, tendina este de uitare a lui Dumnezeu i de a avea
o via uoar. Este ceea ce astzi numim secularizare.
Eu vreau s cred c în România, în comunitile voastre,
aceast secularizare nu va ptrunde. Este clar c România
este o ar european, supus modei i curentelor care domin în Europa. Îns voi, greco-catolicii, avei un avantaj
evident fa de multe ri din Europa, în mod particular
fa de cele din Vest. Voi avei martirii votri, eroi ai credinei în Isus Cristos. i acest lucru este o comoar pe care
voi niciodat nu putei s o uitai sau s o risipii.

Am trit o mare bucurie în urm cu trei sptmâni, într-o zi de duminic, când am participat în Biserica Sfântul Petru la deschiderea Sinodului Episcopilor
pentru Orientul Mijlociu. Ca i reprezentant al Bisericii
din România era prezent episcopul vostru, Excelena
Sa, Monseniorul Virgil Bercea. A fost o mare mrturie
a universalitii Bisericii, faptul de a vedea acolo toate
riturile din lumea catolic i ceea ce milioane de persoane au putut s aprecieze: bogia riturilor orientale
i latine în Biserica Catolic este un lucru care i pe
mine m umple de fericire. M bucur i în aceast diminea în mijlocul vostru. Este necesar ca, prin acele
celebrri din Biserica Sfântul Petru a tuturor riturilor
catolice, toat Biserica Catolic universal, din Canada
pân în Australia, trecând prin toate rile din Europa,
s tie c noi, catolicii, avem o pluralitate de rituri care
sunt bogia Liturghiei noastre i a vieii noastre cre-

tine. Deci, i pentru mine a fost o mare bucurie s pot
vedea c un episcop, episcopul vostru din România, a
fost prezent în Biserica Sfântul Petru i a reprezentat
acest rit foarte frumos, care se manifest prin Liturghia
bizantin! Prin urmare, ca reprezentant al Sfântului Printe Benedict al XVI-lea în România, înainte de toate,
vreau s v încurajez s formai o comuniune tot mai
strâns între voi, în jurul episcopului vostru. Comunitatea catolic se adun mereu – i acesta este semnul catolicitii – în jurul urmaului apostolilor, care în cazul
de fa se numete Excelena Sa, Monseniorul Virgil
Bercea. Unitatea format în jurul episcopului, unitatea
episcopilor în jurul papei, unitatea tuturor cretinilor
din lume – peste un miliard i o sut de milioane de catolici – aceast unitate este comoara noastr cea mare.
Mulumesc lui Dumnezeu pentru c sunt prezent
în aceast biseric i pot celebra Liturghia duminical.
M simt fericit s u alturi de aceti preoi i de episcopul vostru, Monseniorul Virgil Bercea. Pe voi care
suntei aici de fa i pe voi toi greco-catolicii din
România v încurajez s v pregtii în mod spiritual i profund în vederea ceremoniilor de beaticare care vor avea loc într-un viitor, nu îndeprtat, ale
martirilor Bisericii Greco-Catolice.
Ludat s e Isus Cristos!
Traducerea: pr. Mihai Tegze
www.radiomaria.ro
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Ioan DRBNEANU

„Trire în aceeai clip a lumii”
Maria Radna 2010
În imensitatea mileniilor, pe întinsul secolelor, în
cuibul anilor apare periodic o „aceea i clip a lumii”, în
care omul, mai mult decât unul, triete în comuniune
social emo iile, gândurile, dorin ele, faptele ori numai
speran ele. Suntem atât de egali în aceast „aceea i clip a lumii” încât uitm s m sraci ori boga i, superiori sau inferiori, albi ori negrii.
Într-un 8 septembrie a anului 1942, pe Valea Drganului, lâng cantonul silvic Ciripa, din Mun ii Apuseni, sub îndemnul divin, cineva a dat na tere identitii
unui izvor (bogat în ape curate), la cptâiul cruia a
a ezat o cruce, tiata din „toporul” talentului popular.
Inscrip ia scris stângaci, cu litere tremurânde, cere
înseta ilor tuturor timpurilor „s nu mai e du manii
între fra i”, îndemnându-i, parc, s devina concet eni
în „aceeai clip a lumii”- clipa pcii i iubirii. În acel
8 septembrie 1948, tocmai se ntea pe pmânt un om
i înc al ii de ordinal miilor. Câi dintre ace tia se întâlnesc, sistematic ori întâmpltor, în „aceea i clip a
lumii” pentru a experimenta împreun iubirea i pacea?
Pentru ca s existe ve nic clipa iubirii i a pcii,
i-a fost hrzit, de bunul Dumnezeu, unui 8 septembrie cea mai însemnata „aceea i clip a lumii”, în care
s încap popoarele cre tine, clipa în care s-a nscut
EA, Maria, mama tuturor mamelor. Cum s o numim?
Cum s o chemm? Maria, mama noastr i a Fiului lui
Dumnezeu este EA i nu dânsa sau dumneaei, deoarece
apropierea lial este atât de aproape încât polite urile
ne-ar îndeprta. O lec ie interesant i edicatoare despre modul de adresare, o rstlmcim dintr-o întâmplare povestit de poetul Gheorghe Pitu , cel care s-a dus
spre cele ve nice cu ani în urma. Cltorind cu trenul
de la Beiu spre Bucure ti, împreuna cu tatl su, i s-a
adresat, în repetate rânduri persoana I. La un moment
dat, în timp ce poetul se aa pe culoarul vagonului, btrânul su tat, baciu Gheorghe este admonestat de un
„domnoc”, tovar de compartiment, absolvent al codurilor de bune maniere care-i imputa lipsa de polite e
i respectat lial al poetului, care-l tutuia pe tatl su.
Tica, ranul din Slite de Beiu , îi ofer urmtoarea
explica ie: „ascult dumneata, când ne rugm Tatlui
ceresc s-i cerem una i alta, îi zicem „dumneata”, sau
„dumneavoastr”? Sau îi zicem Tu Tat ceresc ajutam, pe mine robul tu? Apoi domnule drag crezi c
îs mai mare sau mai important decât Tatl nostru ceresc?” Nucitoare i teribil lec ie de aprare patern.
De la aceast lec ie de adresare lial, ne întoarcem la 8 septembrie, a ecrui an, din timpurile trecute,
prezente i viitoare, pentru a o slvi pe EA - SFÂNTA
FECIOAR MARIA - pentru a-I aduce slav i laud,
de cele mai multe ori cutând investituri, epitete slvitoare, cu ale noastre omene ti cuvinte ce sunt de multe

ori prea srace, prea pu in profunde. Am auzit pe cineva
numind-o, pe Sfânta Fecioara, „drglaa”, i pe foarte mul i atribuindu-I epitetul de „frumoas”. În aceste
situa ii am trit un sentiment de „mrginire” omeneasc.
Când îi spunem Sntei Fecioare c este bun i Nsctoarea celui bun, pim pe drumul mântuirii. Rostind
paraclisul începem s tim c EA este „visteria de vindecri nedeertat i nesecat” încrcându-ne suetul
cu evlavie i speran . Din cele multe investituri s mai
alegem înc una i s-i spunem Maica Harurilor. Va
trebui s tim c asupra noastr se revars harul sn itor
pe care ni-l d Dumnezeu, a teptând de la noi „rspunsul
liber” adic vindecarea de pcat. Prin Sfânta Fecioar,
Maica harurilor, primim ajutorul lui Dumnezeu,”la
chemarea noastr, de a devenii i si adoptivi” (Catehismul Bisericii Catolice - 1993).
În anul Domnului 2010, în al su 8 septembrie
am fost în „aceea i clip a lumii” la mnstirea Maria
Radna, împreun cu sute de pelerini români, maghiari,
croa i, sârbi - catolici ori ortodoc i,
Cu ocazia pelerinajului organizat i condus de printele Ioan Erdeli din parohia Prisaca, protopopiatul
Beiu i de preoteasa, d-na Andreea. Un grup de 12
membrii ai Reuniunii Mariane din Beiu , invita i de
credincio ii din Prisaca, înscri i i ei, în urm cu câteva
sptmâni în Reuniunea Marian, constituit la nivel
de parohie, au participat la acest pelerinaj, care pentru
enoria ii din Prisaca a devenit un ritual anual.
La picioarele statuii Sntei Fecioare Maria, ne-am
întâlnit în rugciune i evlavie liturgic cu Dumnezeu
Tatl, Isus, Fiul cel Mântuitor, sub oblduirea Spiritului Sfânt, condu i prin celebrarea Sntei Liturghii, de
un sobor de preoi: Pr. Dragomir Tudor Iosif, Pr. Torjoc Romulus, Pr. Tiba Cristian, Pr. Ioan Erdeli, Pr. Pop
Geo, i al i preo i din Eparhia de Lugoj. Credincio ii
din Beiu , Prisaca, membri ai Reuniunii Mariane din
Oradea, credincioii din Sântandrei, Sititelec i din alte
pri ale Eparhiei i ale rii, au trit mre ia Sntei
Liturghii, ne-am hrnit cu trupul i sângele Mântuitorului nostru în Sfânta Euharistie. Grupul marianistilor
din Prisaca i Beiu, în frunte cu printele Erdeli am
trit profunzimea Paraclisului Maicii Domnului. Am
parcurs cu evlavie i pioenie Calea Crucii, oprindune în rugciune, invocare i cantare, la cele 14 stri
ale patimilor Mântuitorului, redate în basoreliefuri de
bronz, a ezate în ride de piatr, construite în 1889 i
refcute în 1914. Împreun cu credincio ii din Prisaca
am pomenit mor ii prin ridicare unui parastas în dreptul
Capelei Învierii.
Apoi am intrat Bazilica mnstirii, care are hramul „Maica Harurilor”, unde am participat la Liturghia
(continuare în pag. 15)
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Cea de-a XIII-a întâlnire a ierarhilor catolici orientali din cadrul CCEE
În perioada 4 - 7 noiembrie, la Soa, Bulgaria,
are loc cea de-a XIII-a întâlnire a ierarhilor catolici
orientali din cadrul Consiliului Conferinelor Episcopale din Europa.
Tema întâlnirii, la care particip reprezentani
a 13 Biserici catolice de rit oriental, este: „Criteriile
de eclezialitate ale Bisericilor orientale azi”. Tot în
cadrul acestei întâlniri se vor aniversa 150 de ani de
la uniunea Bisericii orientale de rit slav a Bulgariei
cu Biserica Catolic. La eveniment sunt ateptai s
participe cardinalii: Leonardo Sandri, prefectul Congregaiei pentru Bisericile Orientale i Peter Erd ,
arhiepiscop de Esztergom-Budapesta i preedinte al
CCEE, Consiliul Conferinelor Episcopale ale Europei, nuniului apostolic în Bulgaria mons. Januariusz
Bolonek, a mons. Antonio Maria Vegliò, preedintele
Consiliului Pontical pentru Pastorala Migranilor i
Itineranilor i mons. Cyril Vasil, secretarul Congregaiei pentru Bisericile Orientale. Din partea Bisericii Greco-Catolice din România particip PSS Virgil Bercea, episcop de Oradea.
Întâlnirea de la Soa e menit s aprofundeze comuniunea episcopal i s promoveze cunoaterea în Europa
a bogiei diferitelor tradiii orientale ale catolicismului european, a declarat mons. Christo Proykov, exarh apostolic
de Soa i preedinte al Conferinei episcopale interrituale a Bulgariei. Pe parcursul lucrrilor va  examinat i
chestiunea structurilor pastorale pentru migranii catolici ai Bisericilor orientale.
Prima întâlnire a ierarhilor a avut loc în anul 1997, în Dieceza de Hajdúdorog, Ungaria i a fost promovat de
cardinalul Achille Silvestrini, mai apoi prefect al Congregaiei pentru Bisericile Orientale.
Biroul de pres
(urmare din pag. 14)

romano-catolic, celebrat în limba român. Ne-am ridicat privirile i suetele ctre icoana Maicii Domnului, existent aici din anul 1668. O icoan asupra cruia
a vegheat puterea Dumnezeiasc, în anul 1695, când
a rmas neatins de incendiul provocat de mâna duman cre tinismului. Am înconjurat cu pio enie altarul
fcut din marmur Carrara i ne-am încredin at câteva gânduri snte, în faa statuetelor Sn ilor Ioachim
i Ana. Ne-am rugat la cele 8 altare laterale. Tbliele
de marmur precum i obiectele expuse lâng altarul
principal ne-au vorbit despre mul umirile aduse Maicii Domnului, de credincio i de-a lungul anilor. Galeria icoanelor, capela Sf. Treime i Maria Lourdes, au
prilejuit, momente de adânc trire spiritual. Ne-am
încrcat cunoaterea cu informaii preioase din domeniul istoricului acestei mnstirii înin at la 1325 i
reîninat in 1626. Am aat lucruri interesante despre
sn irea bisericii (1767), consacrarea (1820) i decernarea de ctre Papa Ioan Paul al II-lea în anul 1992 a
titlului de „Basilic papal”
O zi plin, ridicat de noi, prin credin, evlavie i
jertf la rangul de „aceeai clip a lumii”, petrecuta în
comuniunea spiritual deplin.
Diminea a când am plecat în pelerinaj, eram ni te
persoane, cre tini individualiza i de tririle, gândurile, speran ele i necazurile noastre particulare. Dup

câiva kilometrii parcur i, rostind Rozarul Mririi, am
pit spre condi ia de comuniune, iar apoi pe parcursul celebrrii dimpreun a celor trei servicii religioase
am devenit un suet colectiv, nscut din îndumnezeirea
noastr în aceast binecuvântat zi, pentru care trebuie
s-I mul umim lui Dumnezeu.
O zi în care am retrit, prin evocare, parcursul istoric al catolicismului pe aceste plaiuri.
O zi în care ne-am întâlnit, dincolo de retrirea istoriei reale, cu mirajul legendelor, atunci când am privit
i atins cu palma, piatra în care s-a întiprit urma copitei calului turcului cotropitor al cretintii, animalul
refuzând s intre în biseric. Supu i tenta iei miturilor,
de aceast dat pioas, am vzut cre tini lipindu-i
urechea de o porti a metalic, în speran a recep ionrii
auditive a plânsului Maicii Domnului întristat de pcatele oamenilor.
O zi în care am retrit sn enia, consacrându-ne
spiritual Domnului, transformându-ne, moral i spiritual, dobândind speran a verticalit ii morale, la nivelul
declara iilor optite în suetele noastre.
O zi în care oamenii apar inând unor etnii diferite (români, croa i, romi, maghiari…) au fost atât de
egali, atât de buni, atât de fra i întru Cristos, încât, sunt
convins, Dumnezeu ne-a recunoscut ca ind ii Si adoptivi, trimi ând spre noi, i prin noi, oamenilor pmântului harurile sale.
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Simpozionul internaional CCEO 1990-2010:
receptarea i aplicabilitatea în Bisericile sui iuris
Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la promulgarea noii legislaii canonice pentru orientalii catolici de
ctre Servul lui Dumnezeu Papa Ioan Paul II, în zilele de 29-31 octombrie 2010 s-a desfurat la sediul
Arhiepiscopiei Majore Greco-Catolice de la Blaj Simpozionul internaional „Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium 1990-2010: receptare i aplicabilitate în
Bisericile sui iuris”.
Organizatorii evenimentului au fost Facultatea de
Teologie Greco-Catolic a Universitatii Babes-Bolyai,
Departamentul Blaj i Centrul de studii Greco-Catolice
– Blaj, care au organizat acest eveniment academic sub
înaltul patronaj al Arhiepiscopiei Majore Greco-Catolice de Alba Iulia i Fgra .
Deschiderea Simpozionului a avut loc vineri, 29
octombrie, la ora 16.00 printr-un moment de rugciune
i prin binecuvântarea i discursul Preafericirii Sale
Lucian Murean, Arhiepiscopul Major al Bisericii
Romane Unite cu Roma, Greco-Catolic.
A urmat un cuvânt al Preasn iei Sale Vasile Bizau, Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore, precum si
interven ia Pr. prof. Dr. Cristian Barta , directorul Departamentului Blaj al Facultii de Teologie Greco-Catolic.
Prima sesiune de comunicri a avut loc in dup
amiaza zilei de 29 octombrie, ind moderata de Pr.
William Bleiziffer. Conferin ele acestei prime sesiuni
au fost inute de: Excelenta Sa Episcopul Dr. Dimitrios Salachas (Exarh apostolic pentru catolicii de rit
bizantin din Grecia) despre „Principi di interpretazione del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ”,
Pr. Prof. Dr. Pablo Gefaell (Vicedecan al Facultatii
de Drept canonic al Universit ii Ponticale a Sf. Cruci din Roma) despre „Rapporti tra orientali cattolici
ed ortodossi nel CCEO”, Pr. Prof. Dr. Ioan Mitrofan
(Conf. Univ. Dr. la Facultatea de Teologie Greco-Catolic a Universit ii Babes-Bolyai i Econom al Arhiepiscopiei Majore), cu titlul „Magisteriu i formare
preo easc în CCEO”.
În seara zilei de 29 octombrie a avut loc tot la sediul Arhiepiscopiei Majore din Blaj vernisajul expoziiei „coala Ardeleana, Iluminismul romanesc”, vernisaj
prezentat de ctre Cercettor Dr. Ciprian Ghisa, care a
fcut o incursiune istorico-teologic în urbia i Biserica
Blajului, prezentând contribu ia episcopilor i preo ilor
corifei ai colii Ardelene în cristalizarea con tiin ei
na ionale în Ardeal i în realizarea României mari.
Ziua de 30 octombrie a debutat cu o Sf. Liturghie
in Catedrala arhiepiscopal major „Sf. Treime” din
Blaj, urmat de sesiunea a-II-a de comunicri moderat de Pr. Prof. Dr. Pablo Gefaell. Au prezentat comunicri: Pr. Prof Dr. Andriy Tanaslychuk (profesor
de drept canonic la Venezia) despre „L’organizzazione

ecclesiastica della Chiesa Ucraina Cattolica di tradizione bizantina secondo CCEO”, D-nul Octavian Franc
despre „Structura organizatorica a Curiei arhiepiscopale majore”, Pr. Drd. Coriolan C. Murean (Vicar
Judectoresc al Eparhiei de Lugoj i Asistent spiritual
naional al Asociaiei generale a romanilor uni i, greco-catolici) despre „Asociaiile credincioilor cretini
în Biserica Român Unit cu Roma, Greco-Catolic –
aspecte canonice i pastorale actuale”.
Sesiunea a-III-a de comunicari a avut loc in a
doua parte a dimine ii zilei de 30 octombrie i a fost
moderat de Mons. Mihai Todea (Protosincel al Eparhiei de Cluj-Gherla).
Au prezentat comunicri: Sr. Prof. Dr. Maria Ionela Cristescu CIN ( profesoara la Institutul pontical
oriental din Roma) despre „CCEO i tutela propriului
<vultus>al Bisericilor orientale sui iuris in raportul <ius
comune/ius particulare>”, Pr. Ieromonah Iosif Furtuna OSBM despre „Implementarea CCEO si raportul cu
Dreptul civil”, Mons. Mihai Todea despre „Parohia si
parohul in CCEO – unele aspecte canonice”.
În dup amiaza zilei de 30 octombrie a avut loc
ultima sesiune de comunicri, moderat de ctre Sr.
Prof. Dr. Maria Ionela Cristescu CIN. Au prezentat
comunicri: Pr. William Bleiziffer despre „Administraia economica-nanciar si susinerea material a
clerului în legislaia canonica”,
D-nul Alexandru Plotinaru despre „Instituia Tribunalului Bisericii greco-catolice romane de-a
lungul istoriei pân astzi”, Diacon Dr. Ilie Ariesan
despre „Il sinodo provinciale I, fons iuris per il CCEO
e fonte basilare per il diritto particolare della Chiesa
greco-cattolica romena”.
La nalul celor patru sesiuni de comunicri a avut
loc o dezbatere pe temele prezentate, asisten a putând
cere claricrile si aprofundrile necesare de la confereniari. Aceast parte concluziv a fost moderat de
Excelenta Sa Episcopul Dr. Dimitrios Salachas, care
a fost in trecut, profesorul majorit ii confereniarilor
(continuare în pag. 17)
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Eveniment de marc pentru comunitatea din Carei
Duminic, 7 noiembrie 2010, 13 credincioi ai
parohiei franciscane „Sf. Anton” de Padova din Carei
au intrat în perioada noviciatului din cadrul Ordinului
Franciscan Secular, Provincia din România. Astfel:
Maria Alexiev, Rodica Ardelean, Maria Barbu, Cornelia Cuc, Margareta Dasclu, Maria Dohan, Voichia
Ft, Vasile Ft, Mariana Farcu, Viorel Farcu, Eudochia Mare i Floare oca, au spus „VREAU” în faa
invitaiei Bisericii de a tri Regula Ordinului Secular
scris de Sfântul Francisc de Assisi.
A treia Regul a Sf. Francisc, scris ctre cei din
lume, a fost aprobat în secolul al XIII-lea de Papii Nicolae al IV-lea i Leon al XIII-lea i de atunci continu s trezeasc în suetele a muli cretini dorina de
perfeciune evanghelic prin urmarea mai îndeaproape
a Evangheliei Domnului Isus Cristos srac, curat i asculttor. Intrarea în Ordin se face dup o perioad de
iniiere format din anul de pregtire (postulandat) i
anul de formare (noviciat) dup care urmeaz profesiunea religioas prin care membrii fraternitii sunt
ajutai în drumul de dezvoltare moral i spiritual,
intrarea în noviciat putându-se desfura i datorit printelui paroh Emanuel Agu care s-a ocupat de pregtirea spiritual a candidailor.
Sfânta Liturghie de accedere a fost celebrat de
printele Daniel Iacob i de credincioii parohiei, din
partea Ordinului Secular din România ind prezent
i doamna Othilia Groza, care a subliniat: „Fraternitatea local este un semn vizibil al Bisericii, care este o
comuniune de credin i iubire. Voi fgduii c vei
colabora cu toii fraii pentru ca Fraternitatea s e un

cenacol autentic al Bisericii i o comunitate vie franciscan.” La sfâritul Liturghiei, candidaii novici i-au
exprimat dorina de a intra în aceast fraternitate, celebrrile încheindu-se cu o agap fratern.
Valeriu IOAN

(urmare din pag. 16)

de la acest Simpozion internaional la Universit ile
Ponticale din Roma. In urma dezbaterilor s-au fcut
câteva propuneri concrete referitoare la progresul canonic si pastoral al Bisericii Romane Unite cu Roma,
Greco-Catolice: realizarea unui Îndreptar ecumenic
pentru România, realizarea unei noi traduceri a CCEO
în limba romana, colaborarea cu cât mai muli canoniti
ca experi pentru denitivarea Dreptului particular in
special in chestiunea studierii izvoarelor.
În seara zilei de 30 octombrie toi participanii si oaspeii au vizitat Castelul de la Cetatea de Balta, moment ce
a pus în valoare istoria atât de bogata a acestor meleaguri.
Simpozionul s-a încheiat cu celebrarea Sf. Liturghii din Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sf. Treime”
din Blaj ponticat de Preasn ia Sa Vasile Bizau,
concelebrand Excelenta Sa Episcopul Dr. Dimitrios
Salachas i preoii din ar i strintate prezeni la acest
eveniment. În cuvântul sau de înv tura Preasn ia
Sa Episcopul Curiei Vasile a prezentat credincio ilor
prezeni importan a acestui eveniment academic, a
subliniat bucuria întregii Biserici din România pentru

beaticarea Servului lui Dumnezeu Episcopul martir
Bogdanffy Szilard, i a aprofundat semnica iile parabolei bogatului i al lui Lazr.
Excelen a Sa Episcopul Dr. Dimitrios Salachas
a transmis salutul Bisericii Catolice de rit bizantin din
Grecia, a subliniat profunda comuniune dintre cele dou
Biserici, a reamintit martiriul Bisericii Romane Unite cu
Roma, Greco-Catolice în secolul XX, scoând în relief
gura Cardinalului mrturisitor al credin ei Alexandru
Todea, mul umind apoi în mod cu totul special Preafericirii Sale Arhiepiscopul Major Lucian Murean pentru
sprijinul i sus inerea acestui Simpozion internaional.
Cu siguran, acest eveniment academic va reprezenta un moment de reexie i cretere pentru Biserica
Român Unit cu Roma, Greco-Catolic din România,
ridicat de mai puin de 5 ani de ctre Sf. Printe Papa
Benedict XVI la rangul de Arhiepiscopie Major.
Toate comunicrile prezentate în cadrul acestui
simpozion vor  publicate într-un volum.
Biroul de pres
www.bru.ro
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Deschiderea anului pastoral 2010-2011
Sâmbt, 13 noiembrie 2010, la Catedrala Greco-Catolic „Sfântul Nicolae” din Oradea, a avut loc
deschiderea anului pastoral 2010-2011, în prezena
PSS Virgil Bercea, a peste o sut de preoi i membri
ai asociaiilor din Episcopia Greco-Catolic de Oradea.
Tema din acest an este: „Prin rugciune i credin spre cinstea altarelor; s ne rugm pentru beaticarea episcopilor greco-catolici, mori în faim de
martiri sub regimul comunist”.
Întâlnirea a început cu „Ora a treia”, celebrat
de pr. Anton Chifor, rectorul Seminarului Teologic. În
continuare, printele Iuliu Munteanu, vicar judectoresc, a explicat procedurile care trebuie urmate pentru
beaticarea episcopilor i diferena dintre beaticare
i canonizare, iar la nal, printele Florian Gui, vicar
general, a dat citire circularei trimis de Preafericitul
Lucian, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic, în care se dispune ca începând de azi, în toate bisericile, capelele sau alte locuri
de cult, la sfâritul ecrei Snte Liturghii, sau a altei
celebrri liturgice, s e înlat ctre Bunul Dumnezeu „Rugciunea pentru beaticarea servilor lui Dumnezeu Valeriu Traian Freniu, Iuliu Hossu, Alexandru
Rusu, Ioan Blan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie i Tit Liviu
Chinezu, episcopi mori în faim de martiri sub regimul
comunist între anii 1950-1970”.
Evenimentul a fost organizat de Biroul Pastoral
sub patronajul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea
i a inclus mai multe mai multe manifestri: Adunarea
eparhial, Srbtoarea asociailor i Întâlnirea cu laicii.
Biroul de pres

Festivalul Francisc Hubic, ediia a V-a
Catedrala „Sfântul Nicolae” din Oradea a fost
gazda celei de a V-a ediii a Festivalului de Muzic
Sacr Francisc Hubic, organizat de Episcopia Român
Unit cu Roma, Greco-catolic, Oradea, în parteneriat
cu Centrul Judeean pentru Conservarea i Promovarea
Culturii Tradiionale Bihor.
La ediia din acest an, au participat: Corala Francisc Hubic, a Catedralei Sfântul Nicolae acompaniat de
Cvartetul Varadinum, dirijor Irinel Bjenaru Oros, Corul
de camer Fiat Lux, dirijor Antonia Monica Nica, Corul
l’Annunciazione, dirijor Radu Murean, Corul Schola
Cantorum, dirijor Radu Murean, Asociaia Coral Ioan
Buia a Parohiei Beiu, dirijor Constantin Sava, Corul
Facultii de Muzic din Oradea, dirijor Valentin Lazr,
Orchestra Facultii de Muzic din Oradea, dirijor Tudor Ciupeiu, precum i solitii Marian Boboia, Gheorghe
Hausmann i Thomas Osvald.
Un moment de prim audiie a fost Liturghia
Sfântului Ioan Gur de Aur pentru cor brbtesc, compus de preotul i compozitorul Francisc Hubic, ea ind prezentat de confereniarul universitar dr. Zorica

Maria Pitic din cadrul Facultii de Muzic din Oradea.
PSS Virgil Bercea a înmânat dirijorilor Diploma
„Francisc Hubic” pentru contribuia adus la promovarea muzicii sacre. La eveniment a fost prezent i PSS.
Böcskei László, episcop romano-catolic de Oradea.
Biroul de pres
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Comunicat al Subcomisiei pentru Învmânt Preuniversitar
În data de 17.11.2010 a avut loc o nou sesiune
de lucru a Subcomisiei pentru Învmânt Preuniversitar din cadrul Comisiei Sinodale pentru Educaie Catolic, desfurat la sediul Facultii de Teologie din
Oradea, sub preedinia Preasnitului Virgil Bercea.
La sesiune au participat: Florin Jula - secretarul
comisiei, Prof. Angela Moneag, Prof. Otilia David,
Prof. Adriana Tua, Prof. Andrei Cristea, Pr. Prof. Tintelecan Petric Daniel, Prof. Ana Dura.
Ordinea de zi a sesiunii a cuprins: organizarea
olimpiadei de religie 2010-2011, organizarea exerciiilor spirituale pentru profesorii de religie, prezentarea
site-ului www.profesorreligie.ro, analizarea oportunitii perfecionrii planului cadru i a programelor colare, analiza modalitilor de omogenizare a predrii
religiei, analizarea modului în care pot  nalizate i
tiprite manualele de religie, analizarea i aprobarea
planului de activitate pe anul 2011. Totodat, au fost
numii doi noi membri ai comisiei, i anume pr. Petric Daniel Tintelecan, reprezentant al Eparhiei de Cluj-

Gherla i sora Luminia (Avram Rodica), reprezentant
a Arhieparhiei de Alba-Iulia i Fgra.
Urmtoarea sesiune de lucru va avea loc la Oradea, în perioada 10-12 februarie 2011.
Florin JULA

Inaugurarea slii de sport a Liceului, din incinta Seminarului
Joi, 11.11.2010, a avut loc inaugurarea Slii de sport a
Liceului Teologic Greco-Catolic, aat în incinta Seminarului Teologic Greco-Catolic din Parcul Traian nr. 20, Oradea.
Acest proiect a fost iniiat cu sprijinului Asociaiei
„Pas cu pas”, a prinilor copiilor din clasele I-IV a Liceului
Teologic Greco-Catolic, în parteneriat cu Liceul i Seminarul, sub patronajul Episcopiei Greco-Catolice.
Evenimentul a început cu un Te Deum ociat de PSS
Virgil Bercea i a continuat cu o demonstraie artistic pe
ritmuri de muzic, a elevilor de la clasele „Step by step”,
coordonai de directorul liceului, profesor Andrei Cristea.
Biroul de pres

FONDACIO – Cretini pentru lume - „Club 18-30 de ani”
În perioada 29-31 octombrie 2010, membrii asociaiei FONDACIO – Cretini pentru lume au organizat primul
Club 18-30 de ani al acestui an pastoral, dedicat studenilor i tinerilor profesioniti, în staiunea montan Arieeni.
Scopul acestui Club a fost acela de a face cunotin cu noii studeni ai Colegiului „Sfânta Familie” din cadrul
Seminarului Teologic Greco-Catolic Oradea, iar împreun cu ei de a continua munca în ceea ce privete formarea
comunitii i totodat de a tri dup învturile lui Isus Cristos, astfel contribuind la formarea comunitii cretine.
Tema abordat la acest Club a fost legat de Respectul între sine i aproapele, în faa creia, cei 50 de tineri participani au putut s-i exprime prerile, s învee lucruri noi sau s-i conrme anumite convingeri. Invitaii pentru
conferine au fost d-na psiholog Ana Popa, precum i d-l George Popoi, din a cror prezentri, spun tinerii, am avut
de învat. Mai mult decât atât, dorinele tuturor erau acelea de a pune cu adevrat în practic ceea ce societatea din
ziua de azi are tendina de a uita, adic respectul fa de sine i fa de aproapele, i, desigur, importana simbiozei
dintre cele dou. Locaia, minunatul cadru ales, vremea de care am avut parte – mult soare i aerul proaspt de munte
– au fcut ca drumeiile fcute în natur la „Groapa Ruginoas”, „Petera Scrioara” sau „Cascada Vârciorog”, s
contribuie la succesul acestei ieiri din care cu toii am avut doar de câtigat.
Aadar, dragi studeni i prieteni, v ateptm în continuare la activitile organizate de ctre FONDACIO –
Cretini pentru lume, în noul an pastoral.
Vlad HIRI
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„Un milion de stele”
Organizaiile Caritas Eparhial Oradea i Caritas
Catolica Oradea au organizat, la Oradea, în cadrul celei
de a doua ediii la nivel naional, evenimentul intitulat „Un milion de stele”, sâmbt, 13 noiembrie 2010,
ora17.00, în faa Casei de Cultur a Sindicatelor, în Piaa 1 Decembrie.
Scopul acestui eveniment a fost acela de a
oferi semne vizibile pentru o societate solidar i
o lume dreapt, de lupt împotriva srciei i a excluziunii sociale.
La eveniment au participat PSS László Böcskei
i PSS Virgil Bercea, care au inut un cuvânt de încurajare i de îndemn la solidaritate cu cei care sunt în nevoie. Au participat un grup de studeni de la Seminarul
Teologic „Snii Trei Ierarhi”, un grup de la Mnstirea
„Maica Domnului” format din tineri de la grupul „Allegria” i din parohie, un grup de tineri de la Liceul
„Szent László”, angajai Caritas, voluntari Caritas i
peste 300 de persoane care au dorit s e solidare cu
cei sraci, btrâni, suferinzi, prin aceste lumini simbol
al luminii vieii lor.
Suma obinut din donaii, în valoare de 1.069
lei, va  destinat Centrelor de Îngrijire la Domiciliu.
Caritas Eparhial Oradea
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