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Scrisoare Pastoral�

S�rb�toarea Na�terii Domnului
2010

„V� binevestesc vou� bucurie mare...”

Dragi credincio�i,
A venit din nou Cr�ciunul! Este o veste care 

nu ne surprinde, mai ales pentru faptul c� publici-
tatea �i ofertele de la televiziuni, din ziare, reviste 
�i alte mijloace de comunicare în mas� ne-au in-
trodus deja în atmosfera consumismului dinaintea 
Cr�ciunului. Îns� pentru noi, cre�tinii, S�rb�torea 
Cr�ciunului este un moment de re� ec�ie �i de adu-
cere aminte a scopului vie�ii noastre prin îndrep-
tarea gândului, inimii �i su� etului spre ceea ce ne 
înva�� S� ntele Evanghelii �i tradi�ia vie a Biseri-
cii. Scripturile ne vorbesc despre un copil n�scut 
pe paie, într-o iesle dintr-un grajd, n�scut dintr-o 
Fecioar�, conceput prin puterea harului Spiritu-
lui Sfânt; ne vorbesc despre Sfântul Iosif, despre 
p�stori �i despre îngerii care cântau în acea noapte 
minunat�. Nu este vorba nici despre o poveste, nici 
despre un basm �i nici despre o legend� frumoas�. 
Aceasta este credin�a noastr�, credin�a adev�rat� 
propov�duit� �i tr�it� de-a lungul secolelor de Bi-
serica noastr� cre�tin�. 

„Nu v� teme�i”, le-a spus îngerul p�storilor, 

„c�ci, iat�, v� binevestesc vou� bucurie mare, care 
va �  pentru tot poporul.  C� vi s-a n�scut azi Mân-
tuitor, Care este Cristos Domnul” (Lc. 2, 10-11). 
Prin ace�ti p�stori, îngerul a transmis un cuvânt de 
speran�� pentru viitor întregului popor „care st�-
tea în întuneric” (Mt. 4, 16) si a�tepta „vestea cea 
bun�”. Prin Apostoli �i prin Biseric�, acest cuvânt 
de speran�� ni se face cunoscut �i nou� ast�zi. De 
aceste cuvinte trebuie s� ne aducem aminte �i în 
noaptea sfânt� a Cr�ciunului! Da, s� ne aducem 
aminte, pentru a avea o perspectiv� �i un viitor, 
deoarece „cine nu are memorie, nu are viitor” (Be-
nedict al XVI-lea).

Iubi�i fra�i,
Sfântul Apostol Pavel ne spune peste vea-

curi: „Aduce�i-v� aminte de mai-marii vo�tri, care 
v-au gr�it vou� cuvântul lui Dumnezeu; privi�i cu 
luare aminte cum �i-au încheiat via�a �i urma�i-
le credin�a”. (Evr. 13, 7). Aceast� aducere aminte 
înseamn� �i rememorarea anilor de persecu�ie �i 
martiriul Bisericii noastre, anii de încerc�ri �i sufe-
rin�� ai credincio�ilor no�tri pentru Cristos. S� nu 
uit�m c� martyria înseamn� m�rturie. Tocmai de 
aceea, în spiritul aducerii aminte, ne-am propus s� 
ne rug�m, dup� � ecare Sfânt� Liturghie, pentru ca-
nonizarea episcopilor greco-catolici mor�i în tem-
ni�ele comuniste. Amintirea exemplului lor de cre-
din�� �i m�rturisire vie a Evangheliei ne d� puterea 
de a merge înainte �i încrederea c� Domnul este 
cu noi pân� la sfâr�it. �i acolo, în pu�c�rii �i gula-
guri, pentru ei, pentru „s� n�ii închisorilor”, Cristos 
se n��tea, ne-o spune Radu Gyr, prin dramatismul 
încerc�rilor �i prin nostalgia clipelor amintite din 
libertate: „A venit �i-aici Cr�ciunul / S� ne mân-
gâie surghiunul /Cade alba nea peste via�a mea /
Care-aici se stinge” (Radu Gyr, Colind). 

Dragii mei,
Cuvintele îngerului adresate p�storilor nu 

au fost doar cuvinte de speran��, ci �i un îndemn 
concret pentru modul cum s�-l recunoasc� pe 
Mântuitorul care s-a n�scut. „�i acesta va �  sem-
nul”, a spus îngerul, „ve�i g�si un prunc înf��at, 
culcat în iesle” (Lc. 2, 12). Ca s�-l poat� „g�si” 
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pe Prunc, îngerul a trebuit s� le vesteasc� p�stori-
lor c� acesta s-a n�scut, c� exist�. Prin predicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu, Biserica face cunoscut 
lumii întregi na�terea acestui Prunc pentru mân-
tuirea noastr�. Biserica îl readuce, astfel, prin 
cuvânt din nou în lume pe Cristos, care d� sens 
vie�ii � ec�ruia dintre noi.

Dar unde îl g�sim pe acest Prunc, ast�zi? 
Nimeni, pe timpul lui Isus, nu s-a a�teptat 

ca El, Regele, s� se nasc� în acele condi�ii mize-
re �i insalubre, persecutat, �i avându-i în jurul s�u 
doar pe cei foarte apropia�i. Dac� nu era cuvântul 
îngerului c�tre p�stori, ace�tia n-ar �  remarcat na�-
terea miraculoas� din Bethleem. Fie c� vestea nu 
ar �  ajuns la ei, � e ar �  au-
zit doar c� o femeie a n�s-
cut într-o poiat�. Iat� cât de 
u�or ne în�eal� aparen�ele! 
Pruncul înf��at �i culcat în 
iesle nu era unul oarecare, 
ci era „lumina lumii” (Io. 8, 
12), „lumina care luminea-
z� în întuneric” (Io. 1, 5), ne 
spune Sfântul Evanghelist 
Ioan. Biserica repet� acest 
cuvânt din Scriptur� în � e-
care an, pentru a ne aduce 
aminte s� privim dincolo de 
aparen�e. 

Mul�i cad ast�zi în 
tenta�ia de a se uita �i a-l c�-
uta pe Isus doar în icoane, nereu�ind s�-l vad� pe 
Domnul care sufer� în atâ�ia oameni care se a� � 
exact în acelea�i condi�ii mizere ca �i Isus în urma 
cu dou� mii de ani: singuri, persecuta�i �i nedrep-
t��i�i, ducând o via�� la limita subzisten�ei. Ace�ti 
oameni au nevoie de sprijinul nostru, de prezen�a 
noastr�, de cuvântul nostru pentru a le da speran�a 
c� �i pentru ei s-a n�scut Mântuitorul. Uita�i-v� în 
biseric�, în jurul dumneavoastr�, la locul de mun-
c�, pe scara blocului sau în vecini �i ve�i g�si�i o 
persoana care sufer�. Fi�i pentru ea îngerul care-i 
aduce vestea cea buna.

Dragii mei,
Cineva care sufer� de amnezie nu are vi-

itor, pentru c� nu î�i cunoa�te trecutul. În so-
cietatea contemporan�, în care totul este bazat 
pe percep�ia momentului �i pe programarea în 
detaliu a viitorului, S�rb�toarea Na�terii Dom-
nului Cristos ne ofer� oportunitatea de ne opri 
un moment din vâltoarea vie�ii cotidiene, pentru 

a privi înapoi la ce am primit, la cine suntem 
ast�zi �i c�tre ce ne îndrept�m.

Aducerea aminte înseamn� a rememora Cu-
vântul auzit pentru a vedea dac� l-am „primit” �i 
dac� aduce rod, asemenea semin�ei care a c�zut în 
p�mânt bun (cf. Mc. 4, 20). La fel ca �i p�storii, nu 
este su� cient s� auzim Cuvântul �i s�-l cunoa�tem, 
ci trebuie s� ac�ion�m precum ne înva�� Domnul. 
„S� mergem dar pân� la Bethleem”, au spus p�s-
torii, „s� vedem cuvântul acesta ce s-a f�cut �i pe 
care Domnul ni l-a f�cut cunoscut” (Lc. 2, 15). 

 Aducerea aminte înseamn� s� ne bucur�m 
de na�terea Mântuitorului nostru, cu Fecioara Ma-
ria �i cu Iosif, �i s� împ�rt��im aceast� veste bun� 

�i altora. Odat� ce am primit 
Cuvântul în su� etul nostru, 
via�a noastr� se transform�, 
iar odat� cu via�a noastr� 
transform�m �i lumea din 
jur. „�i s-au întors p�storii, 
sl�vind �i l�udând pe Dum-
nezeu, pentru toate câte au-
ziser� �i v�zuser� precum li 
se spusese” (Lc. 2, 20).

�i, nu în ultimul rând, 
aducerea aminte înseamn� 
a rememora drumul pe care 
am pornit �i valorile dup� 
care ne orient�m în via��. 
Scriptura ne înva�� c� cei 
trei Magi au v�zut la R�-

s�rit steaua lui Isus �i, urmând-o, au venit s� I se 
închine (cf. Mt. 2, 2). F�r� hart�, doar cu privirea 
a�intit� la stea, Domnul le-a c�l�uzit pa�ii pân� la 
destina�ie. Asemenea magilor, puterea martirilor �i 
m�rturisitorilor Bisericii noastre de a îndura per-
secu�ia a venit din faptul ca au stat cu ochii a�inti�i 
la steaua care este Cristos. Aceast� stea a r�s�rit �i 
pentru noi �i a�teapt� doar s� o urm�m. 

De aceea, „aduce�i-v� aminte”, iubi�i credin-
cio�i, „de mai-marii vo�tri, (…); privi�i cu luare 
aminte cum �i-au încheiat via�a �i urma�i-le cre-
din�a” (Evr. 13, 7) �i exemplul! Deoarece, dac� nu 
avem memorie, nu avem viitor. Iar dac� nu avem 
credin��, nu avem nici o speran��.

Cristos s-a n�scut!
Tuturor v� doresc un Cr�ciun Sfânt �i bine-

cuvântat, haruri de la Domnul, spor în toate �i La 
mul�i ani! 

+ Virgil BERCEA
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1 Decembrie – Ziua Marii Uniri - poate �  conside-
rat� ca � ind cea mai însemnat� zi din devenirea noastr� 
na�ional�, ea reprezentând momentul des�vâr�irii for-
m�rii statului na�ional unitar roman.

Se spune c� atunci când ceva este menit s� se în-
tâmple, se întâmpl�. A� completa, mai ales dac� este 
scris sus, în Cer. Tot ceea ce este hot�rât printre stele se 
înf�ptuie�te, într-o bun� zi, pe p�mânt. Cu certitudine, 
anul 1918 reprezint� pentru romani un exemplu, indu-
bitabil, în acest sens.

Orice lucru care se întâmpl� pe p�mânt are îns� �i 
o puternic� dimensiune uman�. Dac� acest lucru este 
în slujba binelui, este mai întâi însu	it de elite - care 
de� nesc traiectoria istoriei umanit��ii - pentru ca apoi 
s� � e predat maselor, care îl asimileaz� �i îl � nalizeaz�.

Unirea de la 1918 se înscrie pe aceste coordonate. 
Evenimentul a fost foarte bine sintetizat, în derularea 
temporal�, de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, cel 
care va deveni primul cardinal român care a a� rmat c� 
“dac� nu era Unirea religioas� de la 1700, nu era nici 
Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848 �i f�r� aceasta 
nu era nici Unirea din 1918”.

A	adar Blajului, bisericii �i dasc�lilor 	colilor bl�-
jene le revine o cot� important� de contribu�ie la reali-
zarea acestui deziderat na�ional.

Blajul a vibrat prompt dup� constituirea la 30/31 oc-
tombrie 1918 a Consiliului Na�ional Român de la Arad, 
� ind profund ata	at cauzei luptei na�ionale. La Blaj s-a 
în� in�at în ziua de 4 noiembrie 1918 Consiliul Na�ional Ro-
mân. În ziarul bl�jean „Unirea” (care ap�rea la Blaj înce-
pând cu anul 1891) a fost publicat� „Chemarea Consiliului 
Na�ional Român”, redactat� de Alexandru Ciura �i citit� la 
Adunarea de constituire a Consiliului. Materialul acesteia - 
un veritabil manifest, de o deosebit� înc�rc�tur� emo�ional� 
- solicit� constituirea de „sfaturi na�ionale locale �i g�rzi de 
paz�”, în toate localit��ile transilvane, pentru ca evenimen-
tele în derulare s� se realizeze în ordine, civilizat, la în�l�i-
mea demnit��ii de care au dat dovad� întotdeauna românii, 
în marile momente ale istoriei, ultimul reper de dinainte de 
1918 reprezentându-1 Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 
1848. În paginile ziarului „Unirea”, clerici �i intelectuali 
de marca ai Blajului inserau cronici �i articole referitoare 
la lupta na�ional� a românilor ardeleni de-a lungul veacu-
rilor, erau tip�rite documente ale Consiliului Na�ional Ro-
mân din Arad, toate acestea vizând preg�tirea psihologic� a 
popula�iei - pe lâng� informarea la zi - în perspectiva zilei 
de 1 Decembrie 1918.

Pre	edinte al Consiliului Na�ional Român din Blaj a 
fost ales vicarul capitular al mitropoliei, p�rintele dr. Vasile 
Suciu - viitorul mitropolit greco catolic - cel care a contribuit 
substan�ial la dezvoltarea înv���mântului bl�jean interbelic, 
numit de Nicolae Iorga, Vasile Vod�, ca expresie a respec-
tului pe care i-1 acord� marele istoric român. Din Consiliul 
Na�ional Român de la Blaj au f�cut parte personalit��i de 

Blajul �i Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

marc� ale vremii, între care p�rintele dr. Alexandru Nico-
lescu - viitor mitropolit greco catolic - canonicii Ioan Col-
tor �i �tefan Ro	ianu, dr. Alexandru Borza - viitorul mare 
botanist român - profesorul �i scriitorul Zenovie Pâcli�anu, 
farmacistul �tefan Drago	 - viitorul primar al Blajului, de 
dup� Unire - dr. Alexandru Ciura �i al�ii.

Garda Na�ional� din Blaj a avut la 1 Decembrie 
1918 la Alba Iulia o misiune deosebit�, istoric� am 
putea spune, asigurând paza s�lii unde se desf�	urau 
	edin�ele �i unde s-a redactat Actul Unirii.

Onoarea citirii Actului Unirii, în fata mul�imii par-
ticipante la Adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 
1918, i-a revenit episcopului greco-catolic Iuliu Hossu.

Sunt doar câteva exemple ce ilustreaz� contribu�ia 
major� a Blajului la înf�ptuirea m�re�ului eveniment de 
la 1 Decembrie 1918.

Pentru Blaj a b�tut din nou ceasul istoric. Pentru 
a câta oar�?

Sorin Nicu BLAGA
www.ziarulfaclia.ro
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Iubi�i fra�i �i surori, ast�zi, prima dumi-
nic� din Advent, Biserica începe un nou An litur-
gic, un nou drum de credin�� care, pe de o parte, 
comemoreaz� evenimentul lui Isus Cristos iar, pe 
de alta, se deschide spre împlinirea sa � nal�. �i 
chiar din aceast� dubl� perspectiv� se alimentea-
z� Timpul Adventului, privind � e la prima venire 
a Fiului lui Dumnezeu, când s-a n�scut din Fe-
cioara Maria, � e la întoarcerea sa glorioas�, când 
va veni „s� judece pe cei vii �i pe cei mor�i”, cum 
spunem în Crez. Asupra acestei teme sugestive 
„a a�tept�rii” a� vrea acum s� m� opresc pe scurt, 
pentru c� este vorba despre un aspect profund 
uman, în care credin�a devine, pentru a spune a�a, 
un tot cu trupul nostru �i cu inima noastr�.

• A�teptarea, faptul de a a�tepta este o 
dimensiune care str�bate întreaga noastr� 
existen�� personal� �i social�. A�teptarea este 
prezent� în mii de situa�ii, de la cele mai mici 
�i banale pân� la cele mai importante, care ne 

 Alocu�iunea Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
28.12.2010

implic� total �i în profunzime. Ne gândim, între 
acestea, la a�teptarea unui copil din partea a doi 
so�i; la cea a unei rude sau a unui prieten care 
vine de departe s� ne viziteze; ne gândim, pentru 
un tân�r, la a�teptarea rezultatului unui examen 
decisiv, sau a unui colocviu de munc�; în rela�iile 
afective, la a�teptarea întâlnirii cu persoana iu-
bit�, a r�spunsului la o scrisoare, sau la primirea 
unei iert�ri…S-ar putea spune c� omul este viu 
cât� vreme a�teapt�, pân� când în inima sa este 
vie speran�a. �i dup� a�tept�rile sale omul se re-
cunoa�te: „statura” noastr� moral� �i spiritual� se 
poate m�sura dup� ceea ce a�tept�m, dup� ceea 
ce sper�m.

• Fiecare dintre noi deci, în special în 
acest Timp care ne preg�te�te la Cr�ciun, se 
poate întreba: eu ce a�tept? Spre care lucru, 
în acest moment al vie�ii, îmi este înclinat� ini-
ma? �i aceea�i întrebare se poate face la nivel de 
familie, de comunitate, de na�iune. Ce a�tept�m 
împreun�? Ce une�te aspira�iile noastre, ce face 
ca ele s� � e una? În timpul premerg�tor na�terii 
lui Isus, era foarte puternic� în Israel a�teptarea 
lui Mesia, adic� a unui Consacrat, descendent al 
regelui David, care ar �  eliberat, în sfâr�it, popo-
rul de orice sclavie moral� �i politic� �i a instau-
rat Împ�r��ia lui Dumnezeu.

• Dar nimeni nu �i-ar �  imaginat vreoda-
t� c� Mesia s-ar �  putut na�te dintr-o umil� co-
pil� cum era Maria, f�g�duit� de so�ie lui Iosif 
cel drept. Nici chiar ea nu s-ar �  gândit vreodat� 
la aceasta, de�i în inima sa a�teptarea Mântuito-
rului era atât de mare, credin�a �i speran�a sa atât 
de � erbin�i, încât el a putut g�si în ea o mam� 
vrednic�. În rest, Dumnezeu însu�i o preg�tise, 
înaintea veacurilor.

• Exist� o coresponden�� tainic� între a�-
teptarea lui Dumnezeu �i cea a Mariei, creatu-
ra „plin� de har”, total transparent� fa�� de 
planul de iubire al Celui Preaînalt.

S� înv���m de la ea, Femeia Adventului, s� 
tr�im gesturile zilnice cu un spirit nou, cu sen-
timentul unei a�tept�ri profunde, pe care numai 
venirea Domnului o poate împlini.

Sfântul P�rinte, la rug�ciunea „Angelus”, în prima duminic� din Advent vorbe�te 
despre a�teptare, timp de vie speran��, �i despre valoarea vie�ii pe cale de a se na�te.
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(continuare în pag. 7)

Nicolae COSTRU�

Expresia evanghelic�: „Cuvântul s-a f�cut 
trup” (In 1,14), are pentru Biseric� o semni� ca�ie 
major�, un în�eles care exprim� un adev�r de 
credin�� fundamental, ce se refer� la faptul c� 
Dumnezeu, prin Fiul s�u unic, Isus Cristos, �i-a 
asumat o natur� omeneasc�, s-a întrupat pentru a 
împlini  mântuirea noastr�.

Prin  Întrupare, Isus Cristos devine 
Dumnezeu-om, iar aceast� realitate nu poate �  pe 
deplin în�eleas� f�r� prezen�a Fecioarei Maria, în 
trupul c�reia a fost conceput Fiul lui Dumnezeu, 
de la Spiritul Sfânt, pe calea dragostei mistice. 

Isus prime�te în întregime de la Maria, Maica 
Domnului, natura uman�, f�r� s� se schimbe 
ceva din divinitatea Sa, f�r� s� o amestece cu 
umanul, în acest fel devenind Dumnezeu �i om 
deodat�. „Credin�a în Întruparea real� a Fiului 
lui Dumnezeu este semnul distinctiv al credin�ei 
cre�tine” (1). Esen�a acesteia este cuprins� în 
Simbolul Credin�ei sau Crez. Atunci când prin 
Crez m�rturisim: „Cred într-unul Domn Isus 
Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul n�scut (...) care 
pentru noi oamenii, �i pentru a noastr� mântuire, 
s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Spiritul 
Sfânt, din Maria Fecioara �i s-a f�cut om” (2), 
con�tientiz�m c� d�m nu numai o m�rturie de 
credin��, ci �i un r�spuns la o întrebare esen�ial�: 
de ce Cuvântul s-a f�cut trup? Prin sintagma „cred 
într-unul Domn Isus Cristos”, proclam�m faptul c� 
El este Domn, a� rm�m dumnezeirea Lui, �i acela 
c� Dumnezeu s-a manifestat în � rea omeneasc� a 
lui Cristos. Isus Cristos se prezint� ca Fiul, c�ci  
Dumnezeu este Tat�l s�u, care îi împ�rt��e�te 
tot ce are. „Dezv�luindu-l pe Tat�l s�u, Isus �i-a 
dezv�luit identitatea de Fiu” (In 5, 9-30).

Baza�i pe înv���tura S� ntei Scripturi, pe 
scrierile S� n�ilor P�rin�i din R�s�rit �i Apus �i 
a celor care au urmat dup� ei, ne propunem s� 
subliniem câteva aspecte cu privire la sensul 
spiritual al Întrup�rii.

1. Cuvântul s-a f�cut trup pentru a ne mântui, 
împ�cându-ne cu Dumnezeu

Ceea ce patriarhii au a�teptat, proorocii au 
prezis, drep�ii au dorit s� vad�, s-a împlinit. În ziua 
aceasta, „Dumnezeu s-a ar�tat în trup, pe p�mânt, 

�i a locuit între oameni” (Sf. Ioan Gur� de Aur). 
Dumnezeu s-a f�cut om pentru ca � rea noastr� 
bolnav� s� � e vindecat�; c�zut�, s� � e ridicat�; 
moart�, s� � e adus� la via��. „Omul pierduse 
st�pânirea binelui, pe care trebuia s-o primeasc� 
înapoi; închis în întuneric, trebuia s� � e adus la 
lumin�; pierdut � ind, a�tepta un Mântuitor; prins 
� ind, a�tepta un ajutor; tr�ind în robie, a�tepta 
un eliberator” (Sf. Grigore de Nyssa). Aceste 
motive, apreciaz�  acela�i sfânt, nu erau lipsite de 
însemn�tate �i meritau s�-l mi�te pe Dumnezeu, 
pentru a-l face s� coboare pe p�mânt, pân� la � rea 
noastr� omeneasc�, spre a o corecta, � indc�, în 
acel moment, omenirea se g�sea într-o stare jalnic� 
�i nefericit�. Dup� Întrupare, devenit om, Isus 
Cristos a ar�tat, prin Evanghelia Sa, cum este cu 
putin�� ca o f�ptur� simpl�, orice persoan�, aici, în 
lumea aceasta, s� aib� posibilitatea s� participe la 
calit��ile �i dimensiunile Divinit��ii �i s� cunoasc� 
pe deplin nemurirea. Prin toat� activitatea Sa de 
pe p�mânt, Isus l-a dezv�luit pe Dumnezeu, pentru 
ca, împ�cându-ne cu El, s� ne mântuim.

2. Cuvântul s-a f�cut trup pentru ca noi s� 
cunoa�tem, astfel, dragostea lui Dumnezeu

Dumnezeu l-a trimis pe Fiul S�u în lume 
pentru ca noi s� avem via�� prin El. În acest mod, 
�i-a ar�tat Dumnezeu dragostea pentru oameni. 
De aceea, pentru a înplini voin�a Tat�lui, Cristos a 

Sensul spiritual al Întrup�rii Domnului
M�rire lui Dumnezeu în locurile preaînalte �i pace pe p�mânt între oamenii pl�cu�i Lui  (Mt 2,14)
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pus început Împ�r��iei Cerurilor pe p�mânt �i ne-a 
revelat Taina Sa, iar prin ascultarea Sa, a s�vâr�it 
R�scump�rarea lumii. Aceast� R�scump�rare s-a 
des�vâr�it prin patima �i jertfa de pe Cruce . Ori de 
câte ori se celebreaz� pe altar jertfa Crucii, în care 
„Cristos, Pa�tele nostru, a fost jert� t” (1Cor 5,7), se 
împline�te, din iubire, opera R�scump�r�rii noastre. 
Prin repetarea nesângeroas� a Jertfei, Cristos r�mâne 
mereu cu noi, pân� la sfâr�itul veacurilor, ca semn 
al dragostei lui Dumnezeu fa�� de om, pentru ca, în 
cele din urm�, creatura �i Creatorul ei s� � e p�rta�i, 
împreun�, la via�a divin�.

3. Cuvântul s-a f�cut trup pentru a �  modelul 
nostru de s� n�enie

În Isus, Dumnezeu a luat trup omenesc. 
Fiind �i om, El a trebuit s� se comporte la fel 
ca to�i oamenii, suferind trupe�te �i su� ete�te, 
cunoscând foamea, ispita, suferin�a, p�r�sirea. A 
fost asemenea nou� în toate, în afar� de p�cat. „Cel 
ce m� urmeaz�, nu umbl� în întuneric” (In 8,12), 
zice Domnul. Sunt chiar cuvintele lui Cristos, prin 
care ne îndeamn� s� � m întru totul dup� pildele 
vie�ii lui. Ca Dumnezeu �i om, Isus a cunoscut 
� rea noastr� �i s-a oferit pe sine ca model pentru 
noi. „Lua�i jugul meu asupra voastr� �i înv��a�i de 
la Mine, c�ci Eu sunt blând �i smerit cu inima; �i 
ve�i g�si odihn� pentru su� etele voastre”(In 11, 
29). „Eu sunt Calea, Adev�rul �i  Via�a; nimeni nu 
vine la Tat�l decât prin Mine” (In 14, 6). Isus este, 
dup� cum st� scris în Evanghelie, prin tot ceea ce 
s�vâr�e�te pe p�mânt �i prin atitudinea Sa, modelul 
Fericirilor, norma Legii noi: „Iubi�i-v� unii pe al�ii 
a�a cum v-am iubit �i Eu” (In 15, 12).

Via�a real� a omului, de la venirea lui Cristos, 
a primit o transformare �i un îndemn dup� modelul 
Lui, care a creat o alt� lume �i un alt om. Na�terea, 
Calvarul, R�stignirea �i Învierea au ar�tat, în mod 
cât se poate de concret, momentele �i experien�ele 
capitale prin care trebuie s� treac� omul pe drumul 
reabilit�rii, au ar�tat c�ile care duc la mântuire. 
Prin tot ce a f�cut pentru mântuirea noastr�, Isus 
Cristos devine modelul des�vâr�it al virtu�ii. 
Având mereu în fa�� modelul cristic, cre�tinul va 
imita acest model, pentru c�: „Cel ce m� urmeaz� 
nu va umbla în întuneric” (In 8, 12). Prin aceste 
cuvinte, rostite chiar de Mântuitorul nostru, 
suntem îndemna�i s� tr�im întru totul  dup� pildele 
vie�ii Lui. Nici �tiin�a �i nici cuno�tin�ele, ori cât ar 
�  ele de vaste, nu pot s�-�i aduc� mântuirea. „Mai 

bine ar �  s� simt în inima mea ce aste adev�rata 
c�in��, decât �tiu pe din afar� toat� Scriptura, toat� 
înv���tura � loso� lor, la ce mi-ar folosi atare stiin��, 
f�r� dragostea �i harul lui Dumnezeu” (3).

4. Cuvântul s-a f�cut trup pentru a ne face 
p�rta�i � rii dumnezeie�ti

F�r� prezen�a în trup a lui Isus Cristos, nu 
ar �  fost cunoscut misterul cristic �i nu s-ar �  
în�eles desf��urarea de dragoste �i suferin��, de 
r�bdare, de în�elepciune �i rug�ciune, ce duc la 
puri� carea mijloacelor �i, la sfâr�it, în Împ�r��ia 
lui Dumnezeu. „Acesta este motivul pentru care 
Cuvântul s-a f�cut om �i Fiul lui Dumnezeu, Fiu 
al Omului: pentru ca omul, intrând în omuniune 
cu Cuvântul �i primind, astfel, în� ere divin�, s� 
devin� Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu s-a 
f�cut om pentru a ne face pe noi Dumnezeu” (4). 

Prezen�a Dumnezeului-om în lumea noastr� a 
schimbat sensul istoriei �i a creat o alt� lume, în care 
s-au deschis c�ile mântuirii. „Biserica m�rturise�te 
c� Isus este, în mod inseparabil, Dumnezeu adev�rat 
�i om adev�rat. Este într-adev�r Fiul lui Dumnezeu 
care s-a f�cut om, fratele nostru, �i aceasta f�r� s� 
înceteze  a �  Dumnezeu, Domnul nostru.

Sensul deosebit �i profund al Întrup�rii �i al 
tr�irii lui Isus Cristos între oameni �i ca om const� 
în faptul c� apropierea de Dumnezeu nu are un 
caracter abstract �i formal, ci este o apropiere 
vie în dubla natur� a lui Isus, prin care a devenit 
posibil marele act al mântuirii, un nou spirit �i 
un nou om, p�truns de puterea crea�iei, în sensul 
lucrurilor nepieritoare, a cugetului �i a graiului 
divin. „Crea�ia situeaz� omul în centrul lumii �i-l 
face colaborator al lui Dumnezeu. Opera trebuie 
continuat� �i lumea – des�vâr�it�” (5).

Sensul spiritual al Intrup�rii este redat 
foarte concis �i în Liturghia Sfântului Ioan Gur� 
de Aur: „Unule N�scut, Fiule �i Cuvinte al lui 
Dumnezeu, cel ce e�ti f�r� de moarte �i ai primit, 
pentru mântuirea noastr�, a te întrupa din Sfânta 
N�sc�toare de Dumnezeu �i pururea Fecioara 
Maria, neschimbat întrupându-te �i r�stignindu-
te Cristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte 
ai c�lcat, Unul � ind din Sfânta Treime, pream�rit 
împreun� cu Tat�l �i cu Spiritul Sfânt, mântuie�te-
ne pe noi” (Antifonul II).
(1) Catehismul Bisericii Catolice, Bucure�ti, 1993, p.108; (2) Idem, p. 51;
(3) Catehismul Bisericii Catolice, Bucure�ti, 1993, p.108; (4) C.B.C.,Idem, 
p.107;  (6) Ernest Bernea, Crist �i condi�ia uman�, Bucure�ti, 1996, p. 67
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Este o datorie a noastr� ca în ceasurile comemo-
rative s� ne plec�m frun�ile în semn de recuno�tin�� �i 
omagiu în fa�a amintirii celor care cu su� etul au lucrat 
cu su� etele.

Azi, la 90 de ani de la încetarea din via�� a Episco-
pului greco-catolic de Oradea, Demetriu Radu (1903-
1920), personalitate proeminent� a Bisericii Române 
Unite cu Roma, ne plec�m frun�ile în recuno�tin�� �i 
genunchii în rug�ciune pentru cel care a p�storit timp 
de 17 ani Dieceza de Oradea- Mare. 

Su� et de apostol, dotat cu o capacitate intelectua-
l� excep�ional�, spirit creator destinat s� conduc�, De-
metriu Radu a fost unul dintre cei mai mari episcopi, 
care, urmând tradi�ia înainta�ilor s�i, a �tiut s� duc� 
lupta cea bun� a vie�ii pân� la jertf� �i s� dea o dimen-
siune particular� Diecezei noastre.

La 8 decembrie 1920, Ep. Demetriu Radu a fost 
r�pus de o bomb� artizanal�, atentat criminal preg�tit de 
comunistul Max Goldstein în îns��i Senatul României. 
Episcopul a fost ucis cu un sfert de or� înainte de a se 
urca la tribun� pentru a vorbi despre ac�iunea de conso-
lidare a României Mari. Ministrul Justi�iei Dimitrie Gre-
ceanu �i senatorul Spirea Gheorghiu au murit tot atunci.

Vestea mor�ii atât de tragice a Episcopului or�-
dean a cutremurat România. Celui care în 1918 a par-
ticipat la Adunarea Na�ional� de la Alba Iulia ca decan 
al Episcopatului Român Unit cu Roma-Greco-Catolic 
�i a prezidat Adunarea al�turi de Gh. Pop de B�se�ti �i 
Episcopul ortodox de Arad, Ioan Papp, Tara i-a f�cut 
funeralii na�ionale ca unui martir. 

La Oradea �i în Bihor, Episcopul Demetriu Radu 
a fost în centrul vie�ii spirituale �i culturale, întotdeau-
na printre or�deni, mereu în mijlocul credincio�ilor Di-
ecezei sale. Acum, Oradea î�i plângea Episcopul, ,,...
C�ci în el am pierdut un P�rinte mare, un P�rinte fal-
nic, cu calit��i de larg calibru, un arhiereu cu concep�ii 
ideale, cu planuri m�re�e, a c�ror îndeplinire în parte cu 
mult dor se a�teapt� �i Dieceza în el �i-a fost pus toate 
speran�ele...” spunea Vicarul diecezan.

 Demetriu Radu s-a n�scut la 26 octombrie 1862 în-
tr-o familie de ��rani frunta�i din comuna Uifal�u, azi R�-
de�ti, din jude�ul Alba. A urmat �coala primar� la c�lug�rii 
franciscani din Aiud, dup� care continu� studiile la Liceul 
,,Sf. Vasile” din Blaj. Ultimele dou� clase �i ,,Facultatea 
de Teologie” le face la Roma. Teologia �i � lozo� a le ur-
meaz� la ,,Colegiul de Propaganda Fide” �i ,,Institutul 
Sfântul Atanasiu”. �i-a sus�inut doctoratul în fa�a Papei 
Leon al XIII-lea, care, ,,în semn de recunoa�tere” a calit�-
�ilor excep�ionale ale viitorului preot, i-a d�ruit o medalie 
de aur. Tot la Roma, în 1885, a fost s� n�it preot. 

Dup� terminarea studiilor s-a înapoiat la Blaj. 
Aici a lucrat pentru scurt timp la Mitropolie, ca, în 
1886, s� � e numit paroh la Bucure�ti pentru credincio-
�ii greco-catolici veni�i din Ardeal. Arhiepiscopul Paul 
Iosif Palma l-a numit profesor la ,,Seminarul Teologic-
Cioplea” �i director al noului ,,Seminar Arhiepiscopal” 
din Bucure�ti.

A fost un orator de excep�ie, predicile sale au fost 
remarcate �i ascultate de bucure�teni, chiar �i de foar-
te mul�i ortodoc�i, dar s-au g�sit printre ei unii care 
au pornit împotriva lui o îndârjit� campanie. Pentru 
tactica �i iscusin�a sa diplomatic� prin care ajungea la 
solu�ia aplan�rii di� cult��ilor �i neîn�elegerilor, I. C. 
Br�tianu �i însu�i Regele Carol I au apelat la ajutorul 
s�u, trimi�ându-l la Roma pentru aplanarea unor di-
vergen�e cu Sfântul Scaun.

 La 9 mai 1897este consacrat Episcop de c�tre Ar-
hiepiscopul Victor Mihaly de Ap�a, în Catedral� ,,Sfân-
ta Treime” din Blaj. Preot �i Episcop, s-a sim�it mereu 
legat de cei care, înaintea lui, ,,s-au rugat în Biserica 
lui Cristos, care au tr�it, muncit, gândit �i suferit pentru 
Cristos”. O convingere pe care, prin via�a lui, a trans-
mis-o urma�ilor. Demetriu Radu a vestit Evanghelia lui 
Dumnezeu; era datoria de preot �i de Episcop, dar a 
�tiut s� cheme la credin�� su� etele, oricât de diferite 
erau din punct de vedere moral sau intelectual,�i s� le 
salveze pe cele a� ate la r�scruce. Pastoralele �i predici-
le sale o dovedesc. 

 Episcopul greco-catolic Demetriu Radu
 1862-1920

Motto:,, Din �colile Blajului au ie�it eroi, pentru c� aici s-au format su� ete întemeiate
pe temelia nebiruit� a credin�ei”  (Cardinal Iuliu Hossu)
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 Dup� consacrare este numit Episcop al Diecezei de 
Lugoj (1897-1903). Activitatea noului P�stor este foarte 
rodnic�. Însu� e�e	te via�a spiritual�, cuvântul s�u ajun-
ge �i în cele mai îndep�rtate parohii. La Lugoj a m�rit 
,,Re�edin�a Episcopal�’’, a reparat Catedrala �i a zidit 
numeroase biserici �i �coli. Tot Episcopul Lugojului a 
fost acela care a pus noua temelie M�n�stirii Prislop din 
jude�ul Hunedoara. Sub aten�ia �i grija sa a s�rb�torit Di-
eceza Jubileul de 200 de ani de la Unirea cu Roma.

În acest timp a legat o frumoas� prietenie cu Ep. 
Mihail Pavel al Diecezei de Oradea,una din cele mai 
alese prietenii, în care diferen�a de vârst� (34de ani) nu 
a însemnat nimic. A cunoscut dragostea �i grija Epi-
scopului or�dean pentru �colile confesionale din Beiu� 
�i atunci, când, dup� moartea Ep. M. Pavel, ajunge el 
Episcop al Diecezei de Oradea (1903-1920), îi preia �i 
îi continu� proiectele.

Astfel, în timpul episcopatului s�u a ridicat �co-
li confesionale pân� �i în cele mai îndep�rtate sate ale 
Bihorului: Negru, Prisaca, Delani, Uileac etc. Sunt 
remarcabile eforturile pentru ca �colile s� aib� o baz� 
material� �i s� � e bine dotate. La Oradea anexeaz� o 
cl�dire nou� la ,,Preparandie” �i începe, în 1914, noul 
edi� ciu al ,,Academiei Teologice”. Deoarece re�edin�a 
Episcopiei din Oradea nu mai corespundea, a recon-
struit ,,Palatul Episcopal”, apelând la renumitul arhitect 
K. Rimanoczy junior. În noua �i impun�toarea cl�dire, 
Episcopul Demetriu Radu a g�zduit, la 23 mai 1919, pe 
Regele Ferdinand �i pe Regina Maria. 

Gândirea sigur� �i viziunea clar� au f�cut s� re-
nasc� domeniile episcopale în toat� Dieceza. Astfel, 
la Beiu� �i Stâna de Vale ridic� noi re�edin�e episco-
pale, la Holod pune bazele fermei Episcopiei (de aici 
proveneau alimentele pentru internatele din Beiu�, 
unde cei mai mul�i elevi erau între�inu�i gratuit de 
Episcopie sau cu taxe modeste). 

 A zidit pe cheltuiala sa o splendid� biseric� în co-
muna natal�, R�de�ti, biseric� pictat� de pictorul Octavi-
an Smigelschi. În cripta acelei biserici î�i doarme som-
nul de veci bunul �i în�eleptul Episcop Demetriu Radu.

La a�ezarea în cript� a sicriului, IPS Iuliu Hossu, 
în predica sa, a spus: ,,...vine acum s� se odihneasc� 
pân� la ob�teasca înviere, în acest splendid loca� dum-
nezeiesc ridicat prin d�rnicia sa pe acest p�mânt str�-
mo�esc lui atât de drag. S�-i p�streze dar rudele �i con-
s�tenii pururea cu recuno�tin�� memoria �i cu evlavie 
s�-i fac� pomenirea !”  Azi, biserica din R�de�ti este 
ocupat� de Biserica Ortodox� ,,�i credincio�ii greco-
catolici nu au acces acolo....”.

Episcopul greco-catolic Demetriu Radu �i-a iubit 
credin�a �i în timpul p�storirii sale spiritualitatea ca-
tolic� a crescut. A în� in�at ,,Reuniunea Marian�” la 
Oradea, în 1914, prima din întreaga Mitropolie, � ind el 
însu�i membru fondator. La primirea solemn� în Con-
grega�ie a marianistelor �i mariani�tilor, în Biserica 

Oradea-Olosig (Biserica Seminarului), a fost ,,adânc 
emo�ionat”, c�ci biserica era str�lucitoare, � ind intro-
dus atunci iluminatul electric. Iconostasul �i icoane-
le lui Isus �i ale Preacuratei,, erau înconjurate cu mai 
multe zeci de becuri str�lucitoare”. A st�ruit în predic� 
asupra iubirii �i devotamentului pentru Preacurata, cu 
speran�a c� întreaga Diecez� va urma exemplul de la 
Oradea. Si a fost urmat; l-a continuat Episcopul Valeriu 
Traian Fren�iu care a lucrat ca s� existe Reuniuni Mari-
ane în toate parohiile Diecezei. 

Împreun� cu Episcopul Vasile Hossu, în 1908, a 
organizat pelerinajul credincio�ilor greco-catolici la 
Roma, centrul spiritualit��ii noastre catolice, unde pe-
lerinii �i Episcopii s-au rugat �i au tr�it bucuria de a �  
al�turi la mormântul Sf. Apostol Petru. Prin toat� � in�a 
lor tr�iau � delitatea fa�� de credin�a cre�tin� prin � de-
litatea fa�� de Petru.

Episcopul Demetriu Radu a dovedit în tot cursul 
vie�ii în�elegere pentru nevoile credincio�ilor, ale Bise-
ricii �i ale neamului, motiv pentru a crea funda�ii �i a da 
ajutoare în vederea dezvolt�rii culturii române�ti, a �co-
lilor confesionale �i a orfelinatelor. Protopopul de Beiu�, 
Valeriu Hetco (1887-1959), în însemn�rile sale, surprin-
de tr�s�turile su� ete�ti ale Ierarhului în preajma c�ruia 
a tr�it mult timp: ,,Era un om de o rar� bun�tate... Pe el 
nimeni nu-l putea ofensa f�r� s� � e iertat dac� se c�ia”.

 În vremuri bune sau mai pu�in bune, Episcopul 
Demetriu Radu a condus Dieceza de Oradea cu compe-
ten��, demnitate, curaj �i devotament f�r� gre�. Pentru tot 
ce a însemnat Episcopul, Papa i-a acordat una din cele 
mai mari distinc�ii în Biserica Catolic�: ,,Paliul Papal”.

Moartea nea�teptat� �i tragic� a Episcopului De-
metriu Radu, via�a frânt� înainte de a �  spus tot ce avea 
de spus �i înainte de a împlini tot ce avea de împlinit, 
nu i-a adus uitarea, dimpotriv�, în con�tiin�a urma�ilor 
a r�mas jertfa de sine, imaginea eroului, a martirului... 

Moartea Episcopului? O jertf� în drumul istoriei 
Bisericii Greco-Catolice, jertf� înscris� într-o continu-
itate a jertfelor �i a martiriului, care, în acel decembrie 
al anului 1920, era o leg�tur� între trecut �i viitor... 

Episcopul Demetriu Radu nu este dintre cei care 
pot �  uita�i. Azi �i întotdeauna ne vom împreuna mâi-
nile pentru rug�ciune: ,,Cu s� n�ii odihne�te, Cristoase, 
su� etul adormitului servului T�u...”
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Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2011
IANUARIE

Inten�ia general�: Pentru ca bog��iile crea�iei s� � e ocrotite, valorizate �i puse la dispozi�ia tuturor, ca dar pre�ios al 
lui Dumnezeu pentru oameni.
Inten�ia misionar�: Pentru ca to�i cre�tinii s� poat� ajunge la unitatea deplin�, m�rturisind întregului neam omenesc 
paternitatea universal� a lui Dumnezeu.

Isus diminea�a, Isus la amiaz�, Isus la apus de soare...
Exerci�ii spirituale cu pr. Anthony Saji

În s�pt�mâna 29 noiembrie - 4 decembrie, la Ho-
tel Ceres din B�ile 1 Mai, a avut loc retragerea spi-
ritual� sus�inut� de c�tre preotul vincen�ian Anthony 
Saji, sosit din Uganda, unde acesta, împreun� cu al�i 
dou�zeci 	i cinci de preo�i, desf�	oar� o misiune pas-
toral� 	i social�.

Coordonat de c�tre pr. Emil Ghiurc�, evenimen-
tul spiritual s-a petrecut pentru a doua oar� în Româ-
nia. Participan�ii au fost în num�r de 150, din toat� 
�ara. Sfânta Liturghie conclusiv� s-a celebrat la Bise-
rica Maica Domnului, având ca o� ciant principal pe 
pr. Mihai V�t�manelu.

Titlul articolului exprim�, poate, cel mai bine 
a	tept�rile 	i tr�irile celor care 	i-au petrecut o s�pt�-
mân� mai aproape de Dumnezeu. Abordarea p�rinte-
lui a actualizat tr�irea cu 	i pentru Cristos. Maturitatea 
spiritual� decurge din în�elegerea, la modul personal, a 
mesajului Mântuitorului. Apostolatul personal în lume 
este fondat pe asumarea condi�iei discipolului, itineran-
tul al�turi de Isus. Credin�a este ceva pro� tabil, spunea 
p�rintele. Mai mult, ea vine ca un pachet. Tr�ind în ca 
urma	 al Domnului, cre	tinul se bucur� de privilegiile 

de � u al lui Dumnezeu. Nu putem, în aceast� calita-
te s� cerem partea de mo	tenire, precum au f�cut � ii 
tat�lui din parabola evanghelic�. Nu � ertura de linte, 
partea de mo	tenire, ne face ferici�i, ci via�a în casa 
Tat�lui, acas�, unde suntem iubi�i 	i servi�i.

Atunci când am pierdut credin�a, suntem invita�i 
s� ne întoarcem la Isus, Mântuitorul iubitor, El care, 
din caritate, a acceptat condi�ia crucii. La fel, Fecioa-
ra Maria, indicând spre Fiu-	i, ne spune face�i tot ceea 
ce v� va spune (Ioan II, 5). Pentru noi, asemenea Ma-
mei, ascultarea este totul! Ea a fost oferit� ca model 
cine este mama mea? (Matei XII, 48), cei care, la fel 
Ei, ascult� Cuvântul 	i-L împlinesc pe acesta.

Sfânta Liturghie de încheiere a prilejuit o 
re� ec�ie asupra felului în care Bartimeu c�ut� lumina. 
Îndemnul � nal, abandonarea în voia lui Dumnezeu, 
este contextul în care poate avea loc orice vindecare, 
� e ea trupeasc� sau su� eteasc�.

Pr. Adrian PODAR

Ca în � ecare an, în 6 decembrie, de ziua Sfântu-
lui Ierarh Nicolae, elevii clasei I „Step by Step” de la 
Liceul Teologic Greco-Catolic, coordona�i de înv���-
toarele Anamaria Meze, Lia �ipo�, Ana Maria 
irban 
�i Cornelia Vesea au prezentat pe scena �colii �i la Li-
br�ria Gutenberg, Carnavalul Bucuriei.

Dup� modelul Sfântului Nicolae, micii �colari au 
adus zâmbet �i bucurie pe chipul celor dragi prin perso-
najele pozitive pe care �i le-au ales �i pe care le-au in-
terpretat cu mult� sensibilitate. S-au întâlnit �i s-au îm-
prietenit cu Frumoasa din P�durea Adormit�, cu Alb� 
ca Z�pada, cu Cenu��reasa, cu zâne bune, cu viet��i ale 
naturii, cu supereroi, precum Spiderman, Robin Hood 
�i Zorro, dar �i cu îngera�i �i fulgi de z�pad�. Al�turi le-
au fost p�rin�ii �i bunicii, rudele, colegii mai mari din 
clasele a II-a, a III-a �i a IV-a, dar �i cei din clasa a V-a, 
care le-au oferit diplome �i cu care au schimbat juc�rii.

Bucuria de pe chipul copiilor �i personajele alese 
au descre�it frun�ile celor prezen�i �i le-au amintit de 

d�rnicia Sfântului Nicolae, prevestitor al supremului 
dar pe care Dumnezeu ni-L face nou� tuturor prin Na�-
terea Domnului Isus Cristos, Mântuitorul nostru.

Lia �IPO�

„Carnavalul Bucuriei” la Liceul Teologic Greco-Catolic
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ	RI
Într-o anumit� m�sur�, nu sînt decît suma 

c�r�ilor citite. Sînt ceea ce scriu.
„Nimic nu dovede�te c� sîntem mai mult 

decît nimic” (E. Cioran). Numai c� dovada aces-
tui nimic e îns��i spectacolul existen�ei. Toat� 
existen�a nu este decît un imens elogiu adus ni-
micului.

Comunicarea a ajuns s� � e doar un transfer 
de sunete cacofonice între indivizi care nu au ni-
mic de comunicat.

Omul „informat” este analfabetul la mod� 
al zilelor noastre.

Un reactualizat dicton socratic ar putea 
suna a�a: de unde s� �tiu c� nu �tiu?

Fericirea �i nefericirea r�mîn constante în 
lume. Doar de� nirea lor se face mereu altfel.

Arta este un produs f�r� instruc�iuni de fo-
losire. Ca �i via�a, de altfel.

Cum se împac� oare cu ei în�i�i cei care prin 
vorbe se declar� s� n�i iar prin fapte �i gînduri 
ascunse sînt bestii?

Provincia este un loc unde mediocrii se simt 
buricul p�mîntului.

Îmi place s� ascult muzic� clasic� precum 
un etern profan. În acest domeniu nu vreau s� 
m� specializez.

Unul din lucrurile importante ale vie�ii e s� 
�tii cu exactitate ceea ce nu vrei.

Gîndirea nu e, pîn� la urm�, decît o aventu-
r� poetic�.

În � ecare prost este depozitat� toat� pros-
tia, pe cînd în � ecare în�elept se g�se�te doar o 
f�rîm� de inteligen��.

Pentru a-l aduce pe lume pe om, Dumnezeu 
a pus la lucru pîn� �i nimicul.

Fiecare om de valoare este tras înapoi de 
cî�iva încurc�-lume.

Orice form� de scris trebuie s� � e un nou 
început de lume.

Munca la ceea ce se cheam� gînd seam�n� 
pîn� la identitate cu munca la cîmp a ��ranului.

A gîndi – cea mai spectaculoas� neputin��.
Cînd n-am mai putut tr�i poetic, am început 

s� scriu poezie.
F�r� cuvînt nu exist� sunete, ci doar zgomote.
Arhitectura este muzica spa�iului în care 

înc� nu au ajuns cuvintele.
Muzica este t�cere locuit�.
Nu pot scrie dac� nu am ceva de r�zbunat 

în mine.
Prea mul�i oameni exist� f�r� s� � e.
Ura este partea nev�zut� a iubirii.

Pentru al doilea an consecutiv, arti�tii or�deni 
au adus lumina Cr�ciunului în su� etele celor suferinzi. 
Parohia Greco-Catolic� „Sfântul Gheorghe” din Ora-
dea a organizat, s�pt�mâna trecut�, a doua edi�ie a con-
certului de colinde „Luminile Cr�ciunului”. La fel ca 
anul trecut, concertul a fost dedicat persoanelor bolna-
ve internate în Spitalul Clinic de Neurologie �i Psihia-
trie din Oradea.

Îndr�gi�ii interpre�i de muzic� popular� Lumini-
�a Tomu�a �i Leontin Ciucur �i tinerii arti�ti Alexandru 
Cristea, Ana Maria Mih�ie� �i Florena �andro au ofe-
rit un recital de colinde pentru cei bolnavi. Un plus de 
lumin� �i de bucurie au adus �i copiii din Corul Ange-
licus (clasa a III- a A a Liceului de Art�), coordona�i 
de profesoarele Valeria Bunica, Narcisa Midovschi �i 
Anamaria Bulzan.

Cântecele arti�tilor, consacra�i sau în curs de 
a� rmare, le-au r�mas bolnavilor undeva în su� et, ca un 
zâmbet uitat în col�ul gurii. 

JB - C.D.

Au adus bucurie în su
 etele 
celor suferinzi
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Cu ocazia celebr�rii Zilei Interna�ionale a Vo-
luntarilor Caritas Eparhial Oradea a organizat Ziua 
Voluntarului Caritas, a 5-a edi�iei, joi, 9 decembrie, 
2010, în sala festiv� a Liceului Greco Catolic din Ora-
dea. Asocia�ia se bucur� de sprijinul a 150 de voluntari 
înscri�i în baza unui contract de voluntariat. Voluntarii 
au fost premia�i pentru activitatea depus� în 2010.

La eveniment a fost prezent PSS Virgil Bercea, 
Adina Patroc din partea ASCO, voluntari precum �i 
alte persoane care au dorit s� � e al�turi de voluntari. 
Evenimentul a fost transmis în direct pe internet de c�-
tre www.cristv.ro. 

În cadrul evenimentului au fost prezentate activi-
t��ile în care voluntarii s-au implicat în 2010 �i pentru 
care vor �  premia�i.

Premiul pentru Programul O MAS	 CALD	. 
„O mas� cald� pentru cei s�raci” este un serviciu prin 
care zilnic, 30 de persoane, bene� ciaz� gratuit de dou� 
feluri de mâncare g�tit� �i pâine. Rolul voluntarilor este 
de a distribui hrana cald� oferind de asemenea o vor-
b� bun� bene� ciarilor. Nominaliza�ii au fost: Bencheu 
Georgeta, Dat Liviu, Oprean Ligia, Burda� Ciprian, Pa-
pi� Alin. Premiul s-a acordat voluntarului: Liviu Dat.

Premiul pentru Programul „BUNUL SAMARI-
TEAN”. Este un program prin care asigur�m bene� ciari-
lor îmbr�c�minte adecvat� sezonului, Voluntarii din acest 
program efectueaz� dou� activit��i. Prima se refer� la se-
lectarea �i aranjarea îmbr�c�mintei primite din dona�ii, iar 
a doua se refer� la distribuirea propriu-zis� a acestora, o 
dat� pe s�pt�mân�. Nominaliza�ii au fost: Alina Banciu, 
Liviu Dat, Georgeta Finna, Melania S�r�cu�, Timeea Szom-
bati.  Premiul s-a acordat voluntarei: Alina Banciu.

Premiul pentru SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA 
DOMICIULIU. În cadrul acestui serviciu voluntarii 
s-au implicat în coordonare �i în vizite la domiciliu a be-
ne� ciarilor bolnavi �i de cele mai multe ori imobiliza�i. 
Vizitele la domiciliu s-au concretizat în oferirea de sprijin 
pentru activit��ile casnice �i administrative, socializarea 
bene� ciarilor �i chiar oferirea unor servicii de speciali-
tate. Premiul s-a acordat voluntarei: Voichi�a Vâ�can.

Premiu Special unei persoane care a sprijinit 
constant Centrul de Îngrijire la Domiciliu. Premiul s-a 
acordat voluntarei: dr. Narcisa Cizma�.

Premiul pentru CAMPANIA 2%. Direc�iona-
rea  unui procent de 2% din impozitul care a fost re�inut 
de stat în anul precedent, pentru construirea unei case 
pentru persoanele vârstnice, Casa Fren�iu. Cu ajuto-
rul voluntarilor am reu�it ca �i în acest an s� atragem 
persoane care s� direc�ioneze acest procent asocia�iei 

Ziua Voluntarului Caritas
a 5-a edi�iei

Voluntarului anului 2010
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(urmare din pag. 12)

noastre. Ace�tia au preg�tit plicuri personalizate pe care 
le-au distribuit în ora� al�turi de formularele 2%. No-
minaliza�ii au fost: Georgeta Finna, Alexandru Mure�an. 
Premiul s-a acordat voluntarei: Georgeta Finna.

Premiul COLECTA DE CR	CIUN 2009. Aceasta 
s-a desf��urat la un super-market din Municipiul Oradea, 
�i de aceast� dat� voluntarii � ind foarte activi, implicân-
du-se în distribuirea de � utura�i, colectarea alimentelor 
�i primirea dona�iilor. Nominaliza�ii au fost: Cornelia Ve-
sea, Levente Toth, Georgeta Finna, Radu Chirodea, Ioana 
Aciu. Premiul s-a acordat voluntarei: Cornelia Vesea.

Premiul COLECTA DE PA�TI 2010. Ca �i anii 
preceden�i, voluntarii ne-au sprijinit la colecta de Pa�ti 
în trei dintre cele cinci biserici în care aceasta s-a des-
f��urat. Nominaliza�ii au fost: Ioan Bodea, Alexandru 
Farc, Alina Banciu, Vlad Raita. Premiul s-a acordat 
voluntarului: Ioan Bodea.

Premiul pentru STRÂNGERE DE FONDURI. 
Pe lâng� cele trei activit��i prezentate anterior �i care se 
refer� la strângerea de diferite fonduri, asocia�ia mai im-
plic� voluntari �i în alte activit��i de acest gen. În acest 
an ne referim la solicit�ri fa�� în fa��, colect� stradal� 
pentru rechizite, realizare de felicit�ri. Nominaliza�ii au 
fost: Alexandru Mure�an, Georgeta Finna. Premiul s-a 
acordat voluntarului: Alexandru Mure�an.

Premiul pentru ACTIVITATE ECONOMIC	. 
De-a lungul anului voluntarii s-au implicat �i în acti-
vit��ile croitoriei sau ale Libr�riei Gutenberg, activit��i 
economice ce sprijin� serviciile sociale ale asocia�iei. 
Nominaliza�ii au fost: Georgeta Bencheu, Roberta Anca. 
Premiul s-a acordat voluntarei: Roberta Anca.

Premiul „PRIETENI PENTRU UN ZÂM-
BET”. Un program prin care voluntarii clovni reali-
zeaz� vizite la spitalul de copii din Oradea, aducând 
astfel un zâmbet pe buzele copiilor interna�i.  Nomina-
liza�ii au fost: Alexandru Farc, Laura Pu�ca�. Premiul 
s-a acordat voluntarului: Alexandru Farc.

Premiul pentru ACTIVIT	�I ADMINISTRA-
TIVE. Traduceri, transport mobil� de la donatar la 
bene� ciar, completare baze de date, zugr�vit, cur��enie 
sunt câteva din activit��ile administrative prin care vo-
luntarii ne-au ajutat �i în acest an. Nominaliza�ii au fost: 
Georgeta Finna, Alexandru Mure�an, Mariana Mure�an. 
Premiul s-a acordat voluntarei: Mariana Mure�an

Premiu Special unui grup de persoane care ne-au 
sprijinit activitatea prin energia, timpul �i resursele lor. 
Surorile Franciscane Misionare ale lui Cristos fac 
parte din grupul celor care sunt constant al�turi de noi 
în mod voluntar. Pentru aceasta le suntem mul�umitori 

�i dorim s� le ar�t�m un mic gest de apreciere. Premiul 
s-a acordat surorilor: Pier-Paola, Maria �i Kasia.

Premiu special acordat unui grup de voluntari 
americani î�i ofer� constant disponibilitatea de a ne 
sprijini în diferitele activit��i. Premiul s-a acordat vo-
luntarilor: John Gardiner �i Stuart Johnsen.

PREMIUL pentru DISPONIBILITATE. Acor-
dat voluntarului care �i-a manifestat constant dorin�a 
de a participa la cât mai multe activit��i �i care �i-a 
oferit disponibilitatea de a ne ajuta ori de câte ori 
avem nevoie. Premiul s-a acordat voluntarei: Time-
ea Szombati.

PREMIUL ,,CEL MAI ACTIV VOLUNTAR”. 
Este premiul oferit voluntarului care a cumulat cel mai 
mare num�r de ore de voluntariat. Premiul s-a acordat 
voluntarului: Alexandru Mure�an.

PREMIUL VOLUNTARUL ANULUI
Bineîn�eles c� to�i voluntarii sunt persoane deose-

bite care au ales ca, de bun� voie, s� d�ruiasc� din tim-
pul �i din energia lor pentru un scop bun. ,,Voluntarul 
anului” este un premiu pe care îl acord�m în � ecare an 
unui voluntar care s-a eviden�iat prin disponibilitate �i 
implicare pe tot parcursul anului. Premiul s-a acordat 
voluntarei: Georgeta Finna.

Momentele artistice au fost asigurate de: Cvar-
tetul de coarde Re-belle – Popa Teodorian, Costin 
Eva, Vulturar Vasile �i Cocora Bogdan cu un recital 
de Alexander Glazunov din lucrarea intitulat� „Nou-
velle” �i Wolfgang Amadeus Mozart – Divertisment.

Domnul Cri�an Ionel este una din persoanele 
care a bene� ciat direct de sprijinul voluntarilor. Prin 
cântecul, la � uier a dou� colinde �i o poezie recitat�, 
dânsul a dorit s� le mul�umeasc� voluntarilor, în nume-
le tuturor persoanelor care au bene� ciat de ajutor din 
partea lor.

Au mai cântat Csordas Brigitta �i Alexandru 
Mure�an: Concert pentru dou� viori în re minor de 
Johan Sebastian Bach.

Un alt moment a fost oferit de trupa de teatru 
a Liceului „Lucian Blaga”, sub îndrumarea doamnei 
profesoare Sânziana Ne�iu prin piesa „D-ale noas-
tre”, un pam� et la situa�ia politic� a ��rii, cu scenariu 
original scris chiar de membrii trupei. 

Ultimul moment artistic a fost oferit de cel mai 
tân�r magician profesionist din România, campion in-
terna�ional al magiei �i cea mai tân�r� iluzionist� din 
România: Eduard Mali�a �i Bianca Oni�a.

To�i voluntarii prezen�i au fost invita�i pe scena 
pentru a le �  oferit un simbol al recuno�tin�ei asocia�iei.

Iulia Iova
Coordonator voluntari
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În data de 8 decembrie 2010, în sala „Traian Mo-
�oiu” a Prim�riei Oradea, a avut loc comemorarea a 
90 de ani de la moartea episcopului greco-catolic De-
metriu Radu, ca urmare a unui atentat în Senatul Ro-
mâniei. Comemorarea a adunat în sala mare o� cialit��i 
locale, senatori, deputa�i, profesori universitari, oameni 
de cultur�, preo�i, seminari�ti �i elevi, to�i dornici s� 
a� e cât mai multe despre Demetriu Radu.

Evenimentele dedicate ierarhului greco-catolic, 
au început duminic�, 5 noiembrie 2010, cu un peleri-
naj la R�de�ti, jude�ul Alba, locul natal dar �i locul de 
ve�nic� odihn� a lui Demetriu Radu. Cel de al doilea 
moment din cadrul manifest�rilor dedicate lui Deme-
triu Radu, s-a derulat în plenul Senatului, în diminea�a 
zilei de 8 decembrie 2010, unde, domnul senator Ioan 
Mang, a prezentat în fa�a plenului un cuvânt de omagiu, 
vorbind despre activitatea neobosit� a episcopului De-
metriu Radu în slujba men�inerii identit��ii na�ionale a 
românilor din Transilvania.

Comemorarea a început cu intonarea imnului de 
stat, dup� care PSS Virgil Bercea, în deschiderea lucr�-
rilor, a dorit s� sublinieze importan�a acestui eveniment, 
necesitatea cunoa�terii trecutului, pentru c� au existat oa-
meni, locuri �i fapte care au schimbat istoria, care au lup-
tat �i s-au jert� t pe altarul credin�ei pentru ca noi s� � m 
ast�zi aici. Cu aceast� ocazie, Mircea Geoan�, pre�edin-
tele Senatului României, a transmis un mesaj or�denilor, 
care a fost citit de domnul deputat Ioan Sorin Roman.

PSS Virgil a subliniat faptul c�: „Episcopul De-
metriu Radu, venea din «Capitala jertfelor române�ti», 
Blajul, ai c�rui arhierei, forma�i în spiritul �colii Arde-
lene, transmis prin genera�ii, au servit cu toat� � in�a 
lor Biserica �i neamul, uneori cu pre�ul vie�ii.

Ori de câte ori facem popasuri pe drumurile istori-
ei Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, Bi-
serica credin�ei noastre, ne întâmpin� jertfa. Jertf� este 
�i moartea tragic� a episcopului Eparhiei de Oradea, 
Demetriu Radu, la 8 decembrie 1920, în Parlamentul 
României, unde, în calitatea sa de senator de drept, prin 
profunzimea gândului �i puterea cuvântului, intervenea 
pentru cauzele drepte �i bune ce trebuiau înf�ptuite.

La acest ceas aniversar reînvie în mintea noastr� 
imaginea episcopului care a condus cu credin��, inteli-
gen��, curaj, demnitate �i devotament, timp de 17 ani, 
Eparhia noastr� de Oradea. A iubit Biserica Romei, fe-
ricit de a �  printre � ii ei «dup� credin�a cre�tineasc� ce 
o m�rturisim». A avut un su� et mare �i cutez�tor, a�a 
cum au to�i aceia care iubesc oamenii �i sunt capabili 
de d�ruire. A ctitorit biserici în care s�-L l�ud�m pe 
Dumnezeu, s� ne g�sim un drum, un parcurs al su� etu-
lui, pentru a ne des�vâr�i ca �i cre�tini �i oameni.

Episcopul Demetriu Radu i-a înv��at pe credin-
cio�ii s�i adev�rurile de credin��, le-a s� n�it vie�ile �i a 
condus Eparhia cu în�elepciune. Fiin�a lui r�spândea lu-

min� �i senin�tate, bun�tate �i speran�� în bine. Cei care 
au venit în contact cu Preas� n�ia Sa îi r�mâneau îndato-
ra�i «de a �  restabilit în ochii lor ideea m�re�iei umane». 
Episcopul Demetriu Radu r�mâne unul din cele mai 
nobile modele de via��. Întregul s�u mesaj cre�tin �i 
uman ajunge pân� la noi, � ind atât de actual ast�zi ca 
�i în vremea lui.”

Preas� n�ia Sa a încheiat prin a le mul�umi celor care 
s-au ocupat de organizarea acestui eveniment, în special 
domnului Florin Jula, consilier cultural al Episcopiei.

În continuare a luat cuvântul domnul Ilie Bolojan, 
primarul municipiului Oradea, care a remarcat prezen�a 
numeroas� din sala prim�riei �i a convenit, împreun� cu 
PSS Virgil, ca în prim�vara anului viitor s� monteze o 
plac� comemorativ� pe Palatul Episcopal Greco-Cato-
lic, în memoria Vizitei Regelui Ferdinand I �i a Reginei 
Maria din 23 mai 1919.

Personalitatea episcopului a mai fost evocat� de 
profesorii universitari Blaga Mihoc, cu lucrarea �tiin-
�i� c� „Demetriu Radu – pentru Biseric� �i Na�iune”, 
�i Viorel Faur cu lucrarea„Considera�ii referitoare la 
activitatea episcopului Demetriu Radu”, moderator � -
ind Aurel Chiriac, directorul Muzeului 
�rii Cri�urilor.

Seara s-a încheiat cu un recital de colinde interpre-
tate de Corul „Schola Cantorum” al Facult��ii de Teolo-
gie Greco-Catolic�, dirijor Radu Mure�an, urmat de ex-
pozi�ia foto-documentar� dedicat� episcopului Demetriu 
Radu, prezentat� �i organizat� de doamna Iudita C�lu�er. 

La eveniment au mai fost prezen�i: p�rintele 
paroh Adrian Bi�boac� din R�de�ti, p�rintele Paul 
Turcu, protopop de Teiu� �i str�nepoata lui Demetriu 
Radu, Mona Radu.

Evenimentul a fost organizat de: Episcopia Gre-
co-Catolic� de Oradea, Prim�ria Municipiului Oradea, 
„Muzeul 
�rii Cri�urilor” Oradea, Arhivele Na�iona-
le – Direc�ia Jude�ean� Bihor �i Biblioteca Jude�ean� 
„Gheorghe �incai”.

Biroul de pres�

90 de ani de la moartea Episcopului Demetriu Radu
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Zeci de seminari�ti, preo�i �i credincio�i din Ora-
dea, înso�i�i de episcopul greco-catolic de Oradea, PSS 
Virgil Bercea, s-au a� at în data de 5 decembrie 2010 în 
pelerinaj la R�de�ti (Jud. Alba), satul natal al episcopului 
Demetriu Radu. Liturghia Arhiereasc� a fost celebrat� 
la C�minul Cultural, dup� care s-a pornit în procesiune 
spre Biserica în care este înmormântat Demetriu Radu, 
unde s-a �inut �i un Parastas pentru episcopul amintit. 
Biserica din localitate a apar�inut Bisericii Greco-Catoli-
ce, dar ast�zi se a� � în posesia Bisericii Ortodoxe. Acest 
pelerinaj face parte dintr-un program mai amplu de co-
memorare a 90 de ani de la moartea episcopului Deme-
triu Radu, care a avut la 8 decembrie 1920, în urma unui 
atentat cu bomb� în Senatul României. Manifest�rile se 
vor încheia miercuri, 8 decembrie 2010, în Sala „Traian 
Mo�oiu” a Prim�riei din Oradea, cu o conferin�� �i expo-
zi�ie foto, dedicate ierarhului greco-catolic.

Biroul de pres�

Pelerinaj la R�de�ti, locul de na�tere al
episcopului greco-catolic Demetriu Radu

La ini�iativa Episcopiei de Oradea 	i a PSS Vir-
gil Bercea, Senatul României a evocat în data de 8 de-
cembrie 2010 memoria senatorilor uci	i ca urmare a 
bombei puse de anarhicul Max Goldstein în urm� cu 90 
de ani. Astfel, în plenul Senatului s-a �inut un moment 
de reculegere, iar Domnul Senator Ioan Mang a evocat 
de la tribun� biogra� a 	i meritele senatorului episcop 
greco-catolic Demetriu Radu, victim� a acelui atentat.

Din partea Bisericii Române cu Roma, Greco-
Catolic�, a fost prezent în locul rezervat invita�iilor 
de onoare Preas� n�ia Sa Mihai, episcopul vicar al 
Bucure	tilor, înso�it de Domnul Adrian Merka, Deputat 
de Bihor pentru minoritatea slovac� 	i ceh�.

În prealabil, PSS Mihai, înso�it de consilieri 
ai Vicariatului de Bucure	ti, a fost primit în audien�� 
de pre	edintele Senatului, Domnul Mircea Geoan�. 
Între�inerea cordial� a pus accentul pe meritele istorice 
ale Bisericii greco-catolice 	i respectul pentru memoria 
vie a comunit��ilor române	ti greco-catolice din Tran-
silvania care au forjat sensul unit��ii neamului precum 

Comemorarea episcopului Demetriu Radu în Senatul României

	i formarea cultural� a unui na�ionalism corect 	i toto-
dat� profund. În acela	i timp s-a amintit 	i importan�a 
respectului datorat  comunit��ii greco-catolice care a 
fost p�str�toarea, în perioada grea a persecu�iei, a unei 
bune p�r�i din meritele demnit��ii na�ionale.

Secretariatul Vicariatului de Bucure�ti

Ministerul Afacerilor externe 	i de Nun�iatura apostolic� au organizat în 
data de 7 decembrie 2010, în Sala Gafencu a Palatului Ministerului o manifes-
tare ce a reunit o seama de personalit��i civile 	i ecleziastice ale capitalei, ale 
diploma�iei, dar 	i reprezentan�i ai publicului larg. Sesiunea, evocând aniver-
sarea celor 90 de ani de raporturi diplomatice dintre România 	i Sfântul Scaun, 
a fost deschis� de ministrul de externe, Domnul Teodor Baconschi. Au luat 
cuvântul Monseniorul Francisco Javier Lozano, Nun�iul Apostolic la Bucure	ti 
precum 	i Progesorul Universitar Marius Bucur de la Cluj-Napoca. Din partea 
Bisericii greco-catolice a participat PSS Mihai, vicarul Bucure	tilor.

Secretariatul Vicariatului de Bucure�ti

90 de ani de rela�ii diplomatice
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Asocia�ia Reuniunea Marian� din Protopopiatul 
de Beiu� are de duminic�, 28 noiembrie 2010, o nou� 
component�. Dup� Sfânta Liturghie, o� ciat� de p�rintele 
Ioan Mada, protopop de Beiu�, �i p�rintele Ioan Erdeli, 
preot paroh, a avut loc deschiderea � lialei Reuniunii 
Mariane din Uileacu de Beiu�. Ca de � ecare dat�, s-a 
explicat credincio�ilor rolul �i importan�a acestei mi�c�ri 
cre�tine iar noii membri ai organiza�iei religioase au pri-
mit diplome �i e�arfe cu însemnul Reuniunii Mariane.

La � nalul evenimentului, domnul Ioan D�r�b�-
neanu, pre�edintele AGRU Beiu�, le-a vorbit celor 
prezen�i despre importan�a �i însemn�tatea „rug�ciunii 
pentru beati� carea servilor lui Dumnezeu, Valeriu Tra-
ian Fren�iu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan B�lan, 
Ioan Suciu, Vasile Aftenie �i Tit Liviu Chinezu, epi-
scopi mor�i în faim� de martiri sub regimul comunist 
între anii 1950-1970”, f�cut� la � nalul � ec�rei liturghii 
sau celebr�ri liturgice.

Activitatea a fost organizat� de doamna Tania D�-

Deschiderea Filialei Reuniunii Mariane din Uileacu de Beiu�

r�b�neanu, pre�edintele Reuniunii Mariane din Proto-
popiatul Beiu�, p�rintele protopop Ioan Mada �i p�rin-
tele paroh Ioan Erdeli.

Biroul de pres�

Oradea. Corul de Camer� Fiat Lux din Oradea a ob�i-
nut aurul la Praga. Tinerii au participat, în perioada 26-28 no-
iembrie, la a XX-a edi�ie a Festivalului Interna�ional de Mu-
zic� de Advent �i Cr�ciun „Petr Eben”. Au plecat de acas� cu 
emo�ii, îns� încrez�tori c� vor câ�tiga. Or�denii au concurat 
cu alte 38 de coruri din Norvegia, Germania, Singapore, Ru-
sia, Cehia, Polonia, Olanda, Danemarca, Croa�ia etc. 

„Am pornit spre Praga emo�iona�i 	i totu	i preg�ti�i. 
�tiam ce vrem s� facem. Dup� un drum lung de unspreze-
ce ore, iat�-ne ajun	i în primitoarea capital� a Cehiei. Spre 
marea noastr� bucurie odat� cu sosirea noastr� acolo, am 
fost înso�i�i de primii fulgi de z�pad�. Dup� ce ne-am cazat, 
am pornit într-o scurt� vizit� în centrul istoric al capitalei. 
Cl�dirile impun�toare, frumos între�inute, erau deja ornate 
cu decora�iuni luminoase care ne-au inserat într-o atmosfe-
r� de Cr�ciun. Vineri, 26 noiembrie, am sus�inut un concert 
în biserica «Salvator». Am cântat colinde române	ti, dar 	i 
interna�ionale. În competi�ie am intrat sâmb�t�, doar la ora 
13. Orele de a	teptare 	i cele de preg�tire au fost lungi, dar 
am reu	it s� ne canaliz�m energia pentru momentul în care 
am cântat. Am intrat cu emo�ii, juriul � ind unul interna�ional, 
alc�tuit din personalit��i muzicale care activeaz� în diferite 
centre muzicale din Europa. Am reu	it s� le trezim intere-
sul, înc� de la prima pies�. La ultima melodie din repertoriul 
nostru, am reu�it s�-i facem s� nu mai priveasc� decât în fa��. 
Ultima pies� a fost înso�it� de o mi�care scenic� care ducea 
cu gândul la atmosfera din familie înaintea Cr�ciunului”, po-
veste�te Antonia Nica, conduc�torul Corului Fiat Lux. 

Or�denii au reu�it s� cucereasc� �i de aceast� dat�. 
Juriul a fost impresionat de colindele române�ti (Vine hul-
pe di la munte, La Bethleem colo-n jos, Linu-i lin �i Chin-
dia), frumos interpretate de cei 23 de cori�ti �i le-a acordat 
aurul la categoria la care au concurat - cor de camer�. Mai 
mult decât atât, juriul a premiat �i dirijorul Corului „Fiat 

Lux”. Antonia Nica a primit premiul pentru „cel mai bun 
�i mai inspirat dirijor”. „La sec�iunea la care am participat 
au fost înscrise 20 de coruri. Am avut emo�ii, dar a me-
ritat”, spune bucuroas� Antonia Nica. „Am fost ale�i s� 
cânt�m în încheierea ceremoniei de decernare a premiilor. 
Am reu�it s� ridic�m sala în picioare. A fost un moment 
de gra�ie, un examen pe care l-am sus�inut prima oar�, dar 
pe care l-am luat cu brio”, m�rturise�te profesoara.

Duminic�, cori�tii, elevi la Liceul Greco-Catolic, 
Colegiile Mihai Eminescu �i Emanuil Gojdu sau studen�i 
la Universitatea din Oradea, au vizitat �i câteva atrac�ii 
turistice. „Am întâlnit în centrul capitalei o pereche de 
miri, c�reia i-am cântat un mar� nup�ial. Pur �i simplu 
mirii au plâns de emo�ie. Apoi, ne-am trezit înconjura�i 
de oameni care nu ne-au mai l�sat s� plec�m. A�a se face 
c� am sus�inut un mic concert �i în centrul Prag�i”, a mai 
dezv�luit Antonia Nica.

Crina DOBOCAN - www.bihon.ro

Corul de Camer� „Fiat Lux” a tr�it clipe de neuitat la Praga
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Duminic�, 21 noiembrie 2010, cu prilejul Prazni-
cului Intr�rii Maicii Domnului în biseric�, comunitatea 
româneasc� greco-catolic� din Padova s-a întrunit în ca-
pela „Corpus Domini” din via Beato Pellegrino 38, pen-
tru serviciul divin în limba român�. La sfâr�itul S� ntei 
Liturghii, pr. Aetius Pop, împreun� cu pr. Cristian Sab�u 
au f�cut s� n�irea unor noi vase liturgice care vor �  folo-
site pentru slujbele comunit��ii (potir, disc, stelu��, lance 
�i linguri��), precum �i a unei serii de icoane-pr�znicare 
care vor �  expuse pentru venera�ia credincio�ilor la � e-
care s�rb�toare corespunz�toare.

Tot în aceast� duminic�, la sfâr�itul Liturghiei, pr. 
Cristian Sab�u a început o serie de cateheze în preg�ti-
rea Praznicului Sfântului Cr�ciun. Prima catehez� a avut 
ca subiect principal misterul S� ntei Treimi. P�rintele a 
amintit de experien�a Sfântului Augustin care, încercând 
s� cuprind� tainele vie�ii intratrinitare, pricepe c� mai 
u�or îi poate �  unui copil s� mute întreaga mare într-o 
gropi�� s�pat� cu mâinile în nisip, decât s� deslu�easc� 
misterul Persoanelor dumnezeie�ti, pentru a spune astfel 
umilin�a cu care trebuie s� se vorbeasc� despre o atare 
tain�. Astfel, a încercat s� de� neasc� rela�iile �i persoa-
nele S� ntei Treimi, punctând asupra uniunii de esen�� �i 
a diferen�ei de rela�ie dintre � ecare.

În duminica urm�toare, 28 noiembrie, pr. Cristi-
an Sab�u a continuat cu o a doua catehez�. Pro� tând de 
botezul în rit greco-catolic la care numero�i credincio�i 
urmau s� participe în aceea�i dup�-amiaz�, pr. Cristian a 
explicat, în linii mari, ritualul care se urmeaz� în s�vâr�i-

În prezen�a PSS Virgil Bercea, a zeci de semina-
ri�ti �i preo�i, dar �i simpli iubitori de carte, joi, 9 de-
cembrie 2010, în Aula Magna a Facult��ii de Teologie 
Greco-Catolic� din Oradea, a avut loc lansarea c�r�i-
lor: „Peregrinul �i Umbra”, scris� de prof. univ. Blaga 
Mihoc, �i „Iosif Papp-Szilágyi (1813-1873), un ierarh 
iluminist”, scris� de pr. dr. Adrian-Vasile Podar.

Prezentarea primei c�r�i, „Peregrinul �i Umbra”, 
a fost realizat� de scriitorul �i jurnalistul Florin Arde-
lean. Profesor universitar �i cercet�tor �tiin�i� c în ca-
drul Muzeului 
�rii Cri�urilor, Blaga Mihoc este au-
torul a 14 c�r�i de istorie, publicate mai ales în ultimii 
20 de ani. Ultima sa apari�ie editorial� este cu volumul 
de memorii „Peregrinul �i Umbra”. În acest volum, 
autorul face o incursiune emo�ionant� �i cât se poate de 
lucid� în propria sa biogra� e, evocând momente �i per-
sonaje din Beiu�ul natal, dar �i din Clujul academic, în 
care a urmat facultatea de istorie, din Baia Mare, unde 
a lucrat ca muzeograf, iar apoi din Oradea. Cartea este 
valoroas� prin faptul c� este o fresc� subiectiv� a ul-
timilor 60 de ani, � ind scris� de un om cu o memorie 
extraordinar�, un � n observator al oamenilor �i faptelor 
cu care a intrat în contact.

A doua carte, „Iosif Papp-Szilágyi (1813-1873), 

Lansare de carte la Seminarul Teologic din Oradea

un ierarh iluminist”, a fost prezentat� de domnul Blaga 
Mihoc. Volumul este o invita�ie la cercet�ri ulterioare 
despre via�a acestui episcop, dar �i despre Biserica Ro-
mân� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�. Prin aportul s�u 
semni� cativ în via�a Bisericii Greco-Catolice �i prin 
contribu�ia sa în domeniul dreptului canonic, episcopul 
Iosif Papp-Szilágyi �i-a rezervat un loc de seam� între 
personalit��ile ecleziastice r�s�ritene �i universale.

Evenimentul a fost organizat de Episcopia Greco-
Catolic� de Oradea.

Biroul de pres�

rea acestei taine. Astfel, pornind de la r�d�cinile pe care 
sacramentul le are în Biserica Cre�tin� Primar�, p�rin-
tele a enumerat pa�ii �i obiceiurile catecumenatului din 
antichitate, cu p�r�ile re� ectate în tradi�ia actual� (exor-
ciz�rile, s� n�irea �i ungerea cu uleiul catehumenilor). De 
asemenea, aducând aminte de forma ini�ial� a botezului 
prin imersiune, s-a explicat sensul fundamental al ideii 
de moarte a omului vechi �i de înviere/na�tere din nou 
în Cristos, �i apoi îmbr�care în ve�tmânt alb. Catehezele 
vor continua în duminicile urm�toare, imediat la sfâr�i-
tul S� ntelor Liturghii, abordând teme primare de cate-
hez�. Se va continua în mod deosebit explicarea în parte 
a rolului � ec�rei persoane din Sfânta Treime în istoria 
mântuirii �i în via�a � ec�ruia dintre noi.

Giuseppe MUNARINI

Binecuvântare de vase s� nte �i catehez� la Padova
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Colect� Special�

M�n�stirea Franciscan� 
Maica Domnului…………… 2.496 lei
Parohia Ale�d………………. 250 lei
Parohia B�ile Felix…………. 140 lei
Parohia B�i�a……………….. 60 lei
Parohia Beiu�………………. 100 lei
Parohia Beliu……………….. 135 lei
Parohia Beznea…………….. 40 lei
Parohia Boc�a……………… 24 lei
Parohia Cam�r……………… 40 lei
Parohia Câmpia…………….. 440 lei
Parohia Carei Sf. Andrei…… 500 lei
Parohia Carei Sf. Anton……. 220 lei
Parohia Che�………………... 150 lei
Parohia Chilioara…………... 147 lei
Parohia Cizer………………. 50 lei
Parohia Cosniciu de Jos……. 30 lei
Parohia Cosniciu de Sus…… 80 lei
Parohia Crestur…………….. 80 lei
Parohia Dr�goteni………….. 10 lei
Parohia Drighiu……………. 210 lei
Parohia Dumbrava…………. 411 lei
Parohia Duminica Tuturor 
S� n�ilor Oradea Io�ia………. 317 lei
Parohia Giri�u de Cri�……… 42 lei
Parohia Gr�dinari…………... 100 lei
Parohia Oradea I..………….. 1.769 lei
Parohia Haieu………………. 205 lei
Parohia Halm��d…………… 174 lei
Parohia Hereclean………….. 170 lei
Parohia Horoatu Crasnei…… 100 lei
Parohia Huseni……………... 110 lei
Parohia Iaz…………………. 280 lei

Parohia Ioani�……………… 100 lei
Parohia Marghita…………… 150 lei
Parohia Marin……………… 150 lei
Parohia M�daras…………… 200 lei
Parohia Nojorid……………. 46 lei
Parohia Petrani……………... 115 lei
Parohia Plopi�……………… 900 lei
Parohia Pocola……………... 63 lei
Parohia Prisaca……………... 50 lei
Parohia Sâg………………… 300 lei
Parohia Sânlaz�r…………… 110 lei
Parohia Sântandrei…………. 471 lei
Parohia Sauca………………. 280 lei
Parohia S�l�jeni……………. 50 lei
Parohia S�rsig……………… 168 lei
Parohia În�l�area Domnului 
Oradea……………………… 137 lei
Parohia Schimbarea la Fa�� 
Oradea……………………… 176 lei
Parohia Sf. Familie Zal�u….. 650 lei
Parohia Sf. Gheorghe Oradea 400 lei
Parohia Sf. Treime Nuf�rul… 243 lei
Parohia Spitalul de Urgen�� 
Zal�u……………………….. 16 lei
Parohia �imleu Silvaniei…… 1.364 lei
Parohia �umal……………… 1.500 lei
Parohi �tei………………….. 250 lei
Parohia T��nad……………... 350 lei
Parohia V�lanii de Beiu�…… 120 lei
Parohia Valc�u de Jos……… 380 lei
Parohia Valea lui Mihai……. 150 lei
Parohia Silva�……………… 150 lei
Parohia Voivozi……………. 185 lei

Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi special� a carit��ii noastre comunitare duminica 
„Samariteanului Milostiv”, zi în care s-a organizat o colect� special�. Tasul din data de 14 
noiembrie 2010, duminica „Samariteanul Milostiv” a fost predat, de � ecare parohie asocia�iei. 
Astfel au intrat în caseria asocia�iei suma de 17.436 lei. Domnul s� v� binecuvânteze pe 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.

Pr. Olimpiu Todorean
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Întâlnirea preo�ilor români greco-catolici din Europa la Paris
S-a încheiat miercuri 24 noiembrie 

2010, la Paris, întâlnirea preo�ilor români 
prezen�i în Europa, pentru p�storirea credin-
cio�ilor din diaspora. Prezidat de c�tre epi-
scopul Virgil Bercea, numit de c�tre sfântul 
Sinod pentru diaspora, au participat în jur de 
treizeci de preo�i din Italia, Fran�a, Spania, 
Germania, Belgia �i Irlanda.

Întâlnirea, organizat� de c�tre res-
ponsabilul Misiunii Române�ti din Paris, pr. 
Gabriel Buboi, a avut loc într-o atmosfer� 
frumoas� de prietenie �i de fraternitate. Au 
participat responsabili pentru Bisericile Ori-
entale ale Arhiepiscopiei franceze, care au 
adus contribu�ii interesante �i constructive dezbateri-
lor. A mai contribuit la discu�ii �i un expert în drept 
canonic din Elve�ia, care a subliniat multe probleme 
pe care comunit��ile le tr�iesc în via�a de zi cu zi. A 
fost discutat� problema în� in��rii de parohii sau cape-
lanii în Europa, problema grav� a preo�ilor c�s�tori�i 
care, de multe ori, nu-�i pot desf��ura activitatea pas-
toral� în afara eparhiilor de origine.

Întâlnirea s-a încheiat cu o vizit� la Cardinalul 
André Vingt-Trois, Arhiepiscop de Paris, care s-a do-
vedit a �  foarte disponibil s� asculte problemele greco-
catolicilor, mai ales celor din Fran�a. Apoi, cardinalul a 
îndrumat pe � ecare, în primul rând pe episcopul Virgil, 
s� continue activitatea pastoral� întreprins�, dând ca 
exemplu Parisul, unde aproximativ de �aizeci de ani, 

Sâmb�t�, 4 decembrie, a avut loc la Vie-
na întâlnirea anual� a preo�ilor greco-catolici din 
Austria. Ziua a început cu rug�ciunea orei a 3-a, la 
Catedrala Sf. Barbara, urmat� de discu�iile care au 
avut loc la m�n�stirea dominican�. Au participat 15 
preo�i �i un diacon: 7 preo�i ucraineni, 6 preo�i ro-
mâni, un preot maghiar, un preot sirian melkit �i un 
diacon român. O parte dintre preo�ii greco-catolici 
din Austria au lipsit din motive obiective.

Lucr�rile au fost prezidate de vicarul general, 
Mons. dr. Alexander Ostheim-Dzerowycz. Preo�ii 
români care au participat la conferin�a au fost: pr. 
mag. Vasile Lu�ai – Rectorul Misiunii Române Uni-
te Greco-Catolice din Viena, pr. drd. Ovidiu Pintea 
– vicar parohial în parohia Kagran, Viena, pr. drd. 
Ioan Iulian Hotico – vicar parohial în parohia Leo-
poldau, Viena, pr. Remus Dan Marsu, preot paroh al 
comunit��ii greco-catolice din Graz , pr. drd. Ghe-
orghi�� Dobrica – spiritual la Spitalul Baumgarten, 
pr. drd. Alexandru Dumitru Suciu – spiritual la spi-
talul SMZ-OST �i diacon Marcel �tefan Cristea.

Biserica Greco-Catolic� este prezent�. Prelatul a înche-
iat dorind � ec�ruia dintre noi s� tr�im profund propria 
voca�ie preo�easc� „în diaspora”, ducând în � ecare loc 
evanghelia �i f�când prezent� propriilor credincio�i în-
s��i via�a lui Cristos.

Experien�a de la Paris a fost pentru toat� lumea, 
în înainte de toate, o posibilitate de întâlnire �i de pri-
etenie, de confruntare a problemelor �i o încercare de 
a g�si adecvate solu�ii. Acum tuturor le revine respon-
sabilitatea de a reveni în propriile comunit��i �i de a 
continua cu un spirit nou propria activitate pastoral�.

P. Michele PIROTTA

http://grecocatolicamadrid.blogspot.com

Întâlnirea preo�ilor greco-catolici din Austria

S-au abordat diferite teme, printre care statu-
tul preo�ilor c�s�tori�i în Occident �i reorganizarea 
ordinariatului bizantin. Întâlnirea s-a încheiat cu 
masa de prânz, iar la orele 18.00 s-a celebrat Sfânta 
Liturghie în Catedrala Sfântul �tefan. R�spunsuri-
le au fost date în limbi diferite: român�, german�, 
ucrainean� �i arab�.

pr. Ioan Iulian HOTICP
Vicar parohial Leopoldau
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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 2011. 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.

Ziua Voluntarului Caritas - 2010

1,5 Lei

Foto: Paul Todorean


