Revist lunar de cultur cretin

vestitorul
Editat de Episcopia Român Unit cu Roma, Greco-Catolic, Oradea

Oradea, 27 decembrie

Seria I, Anul XIX, Nr. 6 (206), 2010

Revista Vestitorul ureaz, cu prilejul Sntei Srbtori a
Naterii Domnului nostru Isus Cristos,
tuturor colaboratorilor, cititorilor i credincioilor
Srbtori Fericite i La muli Ani!

2

VESTITORUL

Scrisoare Pastoral

Srbtoarea Naterii Domnului
2010
„V binevestesc vou bucurie mare...”
Dragi credincioi,
A venit din nou Crciunul! Este o veste care
nu ne surprinde, mai ales pentru faptul c publicitatea i ofertele de la televiziuni, din ziare, reviste
i alte mijloace de comunicare în mas ne-au introdus deja în atmosfera consumismului dinaintea
Crciunului. Îns pentru noi, cretinii, Srbtorea
Crciunului este un moment de reecie i de aducere aminte a scopului vieii noastre prin îndreptarea gândului, inimii i suetului spre ceea ce ne
înva Sntele Evanghelii i tradiia vie a Bisericii. Scripturile ne vorbesc despre un copil nscut
pe paie, într-o iesle dintr-un grajd, nscut dintr-o
Fecioar, conceput prin puterea harului Spiritului Sfânt; ne vorbesc despre Sfântul Iosif, despre
pstori 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 credina noastr, credina adevrat
propovduit i trit de-a lungul secolelor de Biserica noastr cretin.
„Nu v temei”, le-a spus îngerul pstorilor,
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„cci, iat, v binevestesc vou bucurie mare, care
va  pentru tot poporul. C vi s-a nscut azi Mântuitor, Care este Cristos Domnul” (Lc. 2, 10-11).
Prin aceti pstori, îngerul a transmis un cuvânt de
speran pentru viitor întregului popor „care sttea în întuneric” (Mt. 4, 16) si atepta „vestea cea
bun”. Prin Apostoli i prin Biseric, acest cuvânt
de speran ni se face cunoscut i nou astzi. De
aceste cuvinte trebuie s ne aducem aminte i în
noaptea sfânt a Crciunului! Da, s ne aducem
aminte, pentru a avea o perspectiv i un viitor,
deoarece „cine nu are memorie, nu are viitor” (Benedict al XVI-lea).
Iubii frai,
Sfântul Apostol Pavel ne spune peste veacuri: „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 urmaile credina”. (Evr. 13, 7). Aceast aducere aminte
înseamn i rememorarea anilor de persecuie i
martiriul Bisericii noastre, anii de încercri i suferin ai credincioilor notri pentru Cristos. S nu
uitm c martyria înseamn mrturie. Tocmai de
aceea, în spiritul aducerii aminte, ne-am propus s
ne rugm, dup ecare Sfânt Liturghie, pentru canonizarea episcopilor greco-catolici mori în temniele comuniste. Amintirea exemplului lor de credin i mrturisire vie a Evangheliei ne d puterea
de a merge înainte i încrederea c Domnul este
cu noi pân la sfârit. i acolo, în pucrii i gulaguri, pentru ei, pentru „snii închisorilor”, Cristos
se ntea, ne-o spune Radu Gyr, prin dramatismul
încercrilor i prin nostalgia clipelor amintite din
libertate: „A venit i-aici Crciunul / S ne mângâie surghiunul /Cade alba nea peste viaa mea /
Care-aici se stinge” (Radu Gyr, Colind).
Dragii mei,
Cuvintele îngerului adresate pstorilor nu
au fost doar cuvinte de speran, ci i un îndemn
concret pentru modul cum s-l recunoasc pe
Mântuitorul care s-a nscut. „i acesta va  semnul”, a spus îngerul, „vei gsi un prunc înfat,
culcat în iesle” (Lc. 2, 12). Ca s-l poat „gsi”
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pe Prunc, îngerul a trebuit s le vesteasc pstorilor c acesta s-a nscut, c exist. Prin predicarea
Cuvântului lui Dumnezeu, Biserica face cunoscut
lumii întregi naterea acestui Prunc pentru mântuirea noastr. Biserica îl readuce, astfel, prin
cuvânt din nou în lume pe Cristos, care d sens
vieii ecruia dintre noi.
Dar unde îl gsim pe acest Prunc, astzi?
Nimeni, pe timpul lui Isus, nu s-a ateptat
ca El, Regele, s se nasc în acele condiii mizere i insalubre, persecutat, i avându-i în jurul su
doar pe cei foarte apropiai. Dac nu era cuvântul
îngerului ctre pstori, acetia n-ar  remarcat naterea miraculoas din Bethleem. Fie c vestea nu
ar  ajuns la ei, e ar  auzit doar c o femeie a nscut într-o poiat. Iat cât de
uor ne îneal aparenele!
Pruncul înfat i culcat în
iesle nu era unul oarecare,
ci era „lumina lumii” (Io. 8,
12), „lumina care lumineaz în întuneric” (Io. 1, 5), ne
spune Sfântul Evanghelist
Ioan. Biserica repet acest
cuvânt din Scriptur în ecare an, pentru a ne aduce
aminte s privim dincolo de
aparene.
Muli cad astzi în
tentaia de a se uita i a-l cuta pe Isus doar în icoane, nereuind s-l vad pe
Domnul care sufer în atâia oameni care se a
exact în aceleai condiii mizere ca i Isus în urma
cu dou mii de ani: singuri, persecutai i nedreptii, ducând o via la limita subzistenei. Aceti
oameni au nevoie de sprijinul nostru, de prezena
noastr, de cuvântul nostru pentru a le da sperana
c i pentru ei s-a nscut Mântuitorul. Uitai-v în
biseric, în jurul dumneavoastr, la locul de munc, pe scara blocului sau în vecini i vei gsii o
persoana care sufer. Fii pentru ea îngerul care-i
aduce vestea cea buna.
Dragii mei,
Cineva care sufer de amnezie nu are viitor, pentru c nu îi cunoate trecutul. În societatea contemporan, în care totul este bazat
pe percepia momentului i pe programarea în
detaliu a viitorului, Srbtoarea Naterii Domnului Cristos ne ofer oportunitatea de ne opri
un moment din vâltoarea vieii cotidiene, pentru
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a privi înapoi la ce am primit, la cine suntem
astzi i ctre ce ne îndreptm.
Aducerea aminte înseamn a rememora Cuvântul auzit pentru a vedea dac l-am „primit” i
dac aduce rod, asemenea seminei care a czut în
pmânt bun (cf. Mc. 4, 20). La fel ca i pstorii, nu
este sucient s auzim Cuvântul i s-l cunoatem,
ci trebuie s acionm precum ne înva Domnul.
„S mergem dar pân la Bethleem”, au spus pstorii, „s vedem cuvântul acesta ce s-a fcut i pe
care Domnul ni l-a fcut cunoscut” (Lc. 2, 15).
Aducerea aminte înseamn s ne bucurm
de naterea Mântuitorului nostru, cu Fecioara Maria i cu Iosif, i s împrtim aceast veste bun
i altora. Odat ce am primit
Cuvântul în suetul nostru,
viaa noastr se transform,
iar odat cu viaa noastr
transformm i lumea din
jur. „i s-au întors pstorii,
slvind i ludând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziser i vzuser 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 orientm în via.
Scriptura ne înva c cei
trei Magi au vzut la Rsrit steaua lui Isus i, urmând-o, au venit s I se
închine (cf. Mt. 2, 2). Fr hart, doar cu privirea
aintit la stea, Domnul le-a cluzit paii pân la
destinaie. Asemenea magilor, puterea martirilor i
mrturisitorilor Bisericii noastre de a îndura persecuia a venit din faptul ca au stat cu ochii aintii
la steaua care este Cristos. Aceast stea a rsrit i
pentru noi i ateapt doar s o urmm.
De aceea, „aducei-v aminte”, iubii credincioi, „de mai-marii votri, (…); privii cu luare
aminte cum i-au încheiat viaa i urmai-le credina” (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 nscut!
Tuturor v doresc un Crciun Sfânt i binecuvântat, haruri de la Domnul, spor în toate i La
muli ani!

+ Virgil BERCEA
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Blajul i Marea Unire de la 1 Decembrie 1918
1 Decembrie – Ziua Marii Uniri - poate  considerat ca ind cea mai însemnat zi din devenirea noastr
naional, ea reprezentând momentul desvâririi formrii statului naional unitar roman.
Se spune c atunci când ceva este menit s se întâmple, se întâmpl. A completa, mai ales dac este
scris sus, în Cer. Tot ceea ce este hotrât printre stele se
înfptuiete, într-o bun zi, pe pmânt. Cu certitudine,
anul 1918 reprezint pentru romani un exemplu, indubitabil, în acest sens.
Orice lucru care se întâmpl pe pmânt are îns i
o puternic dimensiune uman. Dac acest lucru este
în slujba binelui, este mai întâi însu it de elite - care
denesc traiectoria istoriei umanitii - 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 armat c
“dac nu era Unirea religioas de la 1700, nu era nici
Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848 i fr aceasta
nu era nici Unirea din 1918”.
A adar Blajului, bisericii i dasclilor colilor bljene le revine o cot important de contribuie la realizarea acestui deziderat naional.
Blajul a vibrat prompt dup constituirea la 30/31 octombrie 1918 a Consiliului Naional Român de la Arad,
ind profund ata at cauzei luptei naionale. La Blaj s-a
îninat în ziua de 4 noiembrie 1918 Consiliul Naional Român. În ziarul bljean „Unirea” (care aprea la Blaj începând cu anul 1891) a fost publicat „Chemarea Consiliului
Naional Român”, redactat de Alexandru Ciura i citit la
Adunarea de constituire a Consiliului. Materialul acesteia un veritabil manifest, de o deosebit încrctur emoional
- solicit constituirea de „sfaturi naionale locale i grzi de
paz”, în toate localitile transilvane, pentru ca evenimentele în derulare s se realizeze în ordine, civilizat, la înlimea demnitii 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 naional a românilor ardeleni de-a lungul veacurilor, erau tiprite documente ale Consiliului Naional Român din Arad, toate acestea vizând pregtirea psihologic a
populaiei - pe lâng informarea la zi - în perspectiva zilei
de 1 Decembrie 1918.
Pre edinte al Consiliului Naional Român din Blaj a
fost ales vicarul capitular al mitropoliei, printele dr. Vasile
Suciu - viitorul mitropolit greco catolic - cel care a contribuit
substanial la dezvoltarea învmântului bljean interbelic,
numit de Nicolae Iorga, Vasile Vod, ca expresie a respectului pe care i-1 acord marele istoric român. Din Consiliul
Naional Român de la Blaj au fcut parte personaliti de

marc ale vremii, între care printele dr. Alexandru Nicolescu - viitor mitropolit greco catolic - canonicii Ioan Coltor i tefan Ro ianu, dr. Alexandru Borza - viitorul mare
botanist român - profesorul i scriitorul Zenovie Pâclianu,
farmacistul tefan Drago - viitorul primar al Blajului, de
dup Unire - dr. Alexandru Ciura i alii.
Garda Naional din Blaj a avut la 1 Decembrie
1918 la Alba Iulia o misiune deosebit, istoric am
putea spune, asigurând paza slii unde se desf urau
edinele i unde s-a redactat Actul Unirii.
Onoarea citirii Actului Unirii, în fata mulimii participante la Adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie
1918, i-a revenit episcopului greco-catolic Iuliu Hossu.
Sunt doar câteva exemple ce ilustreaz contribuia
major a Blajului la înfptuirea mreului eveniment de
la 1 Decembrie 1918.
Pentru Blaj a btut din nou ceasul istoric. Pentru
a câta oar?
Sorin Nicu BLAGA
www.ziarulfaclia.ro
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Alocuiunea Papei Benedict al XVI-lea la Rugciunea Angelus
28.12.2010
Sfântul Printe, la rugciunea „Angelus”, în prima duminic din Advent vorbete
despre ateptare, timp de vie speran, i despre valoarea vieii pe cale de a se nate.

Iubii frai i surori, astzi, prima duminic din Advent, Biserica începe un nou An liturgic, 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 alimenteaz Timpul Adventului, privind e la prima venire
a Fiului lui Dumnezeu, când s-a nscut din Fecioara Maria, e la întoarcerea sa glorioas, când
va veni „s judece pe cei vii i pe cei mori”, cum
spunem în Crez. Asupra acestei teme sugestive
„a ateptrii” a vrea acum s m opresc pe scurt,
pentru c este vorba despre un aspect profund
uman, în care credina devine, pentru a spune aa,
un tot cu trupul nostru i cu inima noastr.
• Ateptarea, faptul de a atepta este o
dimensiune care strbate întreaga noastr
existen personal i social. Ateptarea este
prezent în mii de situaii, de la cele mai mici
i banale pân la cele mai importante, care ne

implic total i în profunzime. Ne gândim, între
acestea, la ateptarea unui copil din partea a doi
soi; la cea a unei rude sau a unui prieten care
vine de departe s ne viziteze; ne gândim, pentru
un tânr, la ateptarea rezultatului unui examen
decisiv, sau a unui colocviu de munc; în relaiile
afective, la ateptarea întâlnirii cu persoana iubit, a rspunsului la o scrisoare, sau la primirea
unei iertri…S-ar putea spune c omul este viu
cât vreme ateapt, pân când în inima sa este
vie sperana. i dup ateptrile sale omul se recunoate: „statura” noastr moral i spiritual se
poate msura dup ceea ce ateptm, dup ceea
ce sperm.
• Fiecare dintre noi deci, în special în
acest Timp care ne pregtete la Crciun, se
poate întreba: eu ce atept? Spre care lucru,
în acest moment al vieii, îmi este înclinat inima? i aceeai întrebare se poate face la nivel de
familie, de comunitate, de naiune. Ce ateptm
împreun? Ce unete aspiraiile noastre, ce face
ca ele s e una? În timpul premergtor naterii
lui Isus, era foarte puternic în Israel ateptarea
lui Mesia, adic a unui Consacrat, descendent al
regelui David, care ar  eliberat, în sfârit, poporul de orice sclavie moral i politic i a instaurat Împria lui Dumnezeu.
• Dar nimeni nu i-ar  imaginat vreodat c Mesia s-ar  putut nate dintr-o umil copil cum era Maria, fgduit de soie lui Iosif
cel drept. Nici chiar ea nu s-ar  gândit vreodat
la aceasta, dei în inima sa ateptarea Mântuitorului era atât de mare, credina i sperana sa atât
de erbini, încât el a putut gsi în ea o mam
vrednic. În rest, Dumnezeu însui o pregtise,
înaintea veacurilor.
• Exist o coresponden tainic între ateptarea lui Dumnezeu i cea a Mariei, creatura „plin de har”, total transparent fa de
planul de iubire al Celui Preaînalt.
S învm de la ea, Femeia Adventului, s
trim gesturile zilnice cu un spirit nou, cu sentimentul unei ateptri profunde, pe care numai
venirea Domnului o poate împlini.
www.radiovaticana.com
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Nicolae COSTRU

Sensul spiritual al Întruprii Domnului
Mrire lui Dumnezeu în locurile preaînalte i pace pe pmânt între oamenii plcui Lui (Mt 2,14)

Expresia evanghelic: „Cuvântul s-a fcut
trup” (In 1,14), are pentru Biseric o semnicaie
major, un îneles care exprim un adevr de
credin fundamental, ce se refer la faptul c
Dumnezeu, prin Fiul su 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 îneleas fr prezena Fecioarei Maria, în
trupul creia a fost conceput Fiul lui Dumnezeu,
de la Spiritul Sfânt, pe calea dragostei mistice.
Isus primete în întregime de la Maria, Maica
Domnului, natura uman, fr s se schimbe
ceva din divinitatea Sa, fr s o amestece cu
umanul, în acest fel devenind Dumnezeu i om
deodat. „Credina în Întruparea real a Fiului
lui Dumnezeu este semnul distinctiv al credinei
cretine” (1). Esena acesteia este cuprins în
Simbolul Credinei sau Crez. Atunci când prin
Crez mrturisim: „Cred într-unul Domn Isus
Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul nscut (...) 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 fcut om” (2),
contientizm c dm nu numai o mrturie de
credin, ci i un rspuns la o întrebare esenial:
de ce Cuvântul s-a fcut trup? Prin sintagma „cred
într-unul Domn Isus Cristos”, proclamm faptul c
El este Domn, armm dumnezeirea Lui, i acela
c Dumnezeu s-a manifestat în rea omeneasc a
lui Cristos. Isus Cristos se prezint ca Fiul, cci
Dumnezeu este Tatl su, care îi împrtete
tot ce are. „Dezvluindu-l pe Tatl su, Isus i-a
dezvluit identitatea de Fiu” (In 5, 9-30).
Bazai pe învtura Sntei Scripturi, pe
scrierile Snilor Prini din Rsrit i Apus i
a celor care au urmat dup ei, ne propunem s
subliniem câteva aspecte cu privire la sensul
spiritual al Întruprii.
1. Cuvântul s-a fcut trup pentru a ne mântui,
împcându-ne cu Dumnezeu
Ceea ce patriarhii au ateptat, proorocii au
prezis, drepii au dorit s vad, s-a împlinit. În ziua
aceasta, „Dumnezeu s-a artat în trup, pe pmânt,

i a locuit între oameni” (Sf. Ioan Gur de Aur).
Dumnezeu s-a fcut om pentru ca rea noastr
bolnav s e vindecat; czut, s e ridicat;
moart, s e adus la via. „Omul pierduse
stpânirea binelui, pe care trebuia s-o primeasc
înapoi; închis în întuneric, trebuia s e adus la
lumin; pierdut ind, atepta un Mântuitor; prins
ind, atepta un ajutor; trind în robie, atepta
un eliberator” (Sf. Grigore de Nyssa). Aceste
motive, apreciaz acelai sfânt, nu erau lipsite de
însemntate i meritau s-l mite pe Dumnezeu,
pentru a-l face s coboare pe pmânt, pân la rea
noastr omeneasc, spre a o corecta, indc, în
acel moment, omenirea se gsea într-o stare jalnic
i nefericit. Dup Întrupare, devenit om, Isus
Cristos a artat, prin Evanghelia Sa, cum este cu
putin ca o fptur simpl, orice persoan, aici, în
lumea aceasta, s aib posibilitatea s participe la
calitile i dimensiunile Divinitii i s cunoasc
pe deplin nemurirea. Prin toat activitatea Sa de
pe pmânt, Isus l-a dezvluit pe Dumnezeu, pentru
ca, împcându-ne cu El, s ne mântuim.
2. Cuvântul s-a fcut trup pentru ca noi s
cunoatem, astfel, dragostea lui Dumnezeu
Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Su în lume
pentru ca noi s avem via prin El. În acest mod,
i-a artat Dumnezeu dragostea pentru oameni.
De aceea, pentru a înplini voina Tatlui, Cristos a
(continuare în pag. 7)
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(urmare din pag. 6)

pus început Împriei Cerurilor pe pmânt i ne-a
revelat Taina Sa, iar prin ascultarea Sa, a svârit
Rscumprarea lumii. Aceast Rscumprare s-a
desvârit prin patima i jertfa de pe Cruce . Ori de
câte ori se celebreaz pe altar jertfa Crucii, în care
„Cristos, Patele nostru, a fost jertt” (1Cor 5,7), se
împlinete, din iubire, opera Rscumprrii noastre.
Prin repetarea nesângeroas a Jertfei, Cristos rmâne
mereu cu noi, pân la sfâritul veacurilor, ca semn
al dragostei lui Dumnezeu fa de om, pentru ca, în
cele din urm, creatura i Creatorul ei s e prtai,
împreun, la viaa divin.
3. Cuvântul s-a fcut trup pentru a  modelul
nostru de snenie
În Isus, Dumnezeu a luat trup omenesc.
Fiind i om, El a trebuit s se comporte la fel
ca toi oamenii, suferind trupete i suetete,
cunoscând foamea, ispita, suferina, prsirea. A
fost asemenea nou în toate, în afar de pcat. „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
vieii lui. Ca Dumnezeu i om, Isus a cunoscut
rea noastr i s-a oferit pe sine ca model pentru
noi. „Luai jugul meu asupra voastr i învai de
la Mine, cci Eu sunt blând i smerit cu inima; i
vei gsi odihn pentru suetele voastre”(In 11,
29). „Eu sunt Calea, Adevrul i Viaa; nimeni nu
vine la Tatl decât prin Mine” (In 14, 6). Isus este,
dup cum st scris în Evanghelie, prin tot ceea ce
svârete pe pmânt i prin atitudinea Sa, modelul
Fericirilor, norma Legii noi: „Iubii-v unii pe alii
aa cum v-am iubit i Eu” (In 15, 12).
Viaa 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. Naterea,
Calvarul, Rstignirea i Învierea au artat, în mod
cât se poate de concret, momentele i experienele
capitale prin care trebuie s treac omul pe drumul
reabilitrii, au artat cile care duc la mântuire.
Prin tot ce a fcut pentru mântuirea noastr, Isus
Cristos devine modelul desvârit al virtuii.
Având mereu în fa modelul cristic, cretinul 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 îndemnai s trim întru totul dup pildele
vieii Lui. Nici tiina i nici cunotinele, ori cât ar
 ele de vaste, nu pot s-i aduc mântuirea. „Mai

bine ar  s simt în inima mea ce aste adevrata
cin, decât tiu pe din afar toat Scriptura, toat
învtura losolor, la ce mi-ar folosi atare stiin,
fr dragostea i harul lui Dumnezeu” (3).
4. Cuvântul s-a fcut trup pentru a ne face
prtai rii dumnezeieti
Fr prezena în trup a lui Isus Cristos, nu
ar  fost cunoscut misterul cristic i nu s-ar 
îneles desfurarea de dragoste i suferin, de
rbdare, de înelepciune i rugciune, ce duc la
puricarea mijloacelor i, la sfârit, în Împria
lui Dumnezeu. „Acesta este motivul pentru care
Cuvântul s-a fcut om i Fiul lui Dumnezeu, Fiu
al Omului: pentru ca omul, intrând în omuniune
cu Cuvântul i primind, astfel, înere divin, s
devin Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu s-a
fcut om pentru a ne face pe noi Dumnezeu” (4).
Prezena Dumnezeului-om în lumea noastr a
schimbat sensul istoriei i a creat o alt lume, în care
s-au deschis cile mântuirii. „Biserica mrturisete
c Isus este, în mod inseparabil, Dumnezeu adevrat
i om adevrat. Este într-adevr Fiul lui Dumnezeu
care s-a fcut om, fratele nostru, i aceasta fr s
înceteze a  Dumnezeu, Domnul nostru.
Sensul deosebit i profund al Întruprii i al
tririi 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, ptruns de puterea creaiei, în sensul
lucrurilor nepieritoare, a cugetului i a graiului
divin. „Creaia situeaz omul în centrul lumii i-l
face colaborator al lui Dumnezeu. Opera trebuie
continuat i lumea – desvârit” (5).
Sensul spiritual al Intruprii este redat
foarte concis i în Liturghia Sfântului Ioan Gur
de Aur: „Unule Nscut, Fiule i Cuvinte al lui
Dumnezeu, cel ce eti fr de moarte i ai primit,
pentru mântuirea noastr, a te întrupa din Sfânta
Nsctoare de Dumnezeu i pururea Fecioara
Maria, neschimbat întrupându-te i rstignindute Cristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte
ai clcat, Unul ind din Sfânta Treime, preamrit
împreun cu Tatl i cu Spiritul Sfânt, mântuietene pe noi” (Antifonul II).
(1) Catehismul Bisericii Catolice, Bucureti, 1993, p.108; (2) Idem, p. 51;
(3) Catehismul Bisericii Catolice, Bucureti, 1993, p.108; (4) C.B.C.,Idem,
p.107; (6) Ernest Bernea, Crist i condiia uman, Bucureti, 1996, p. 67
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Episcopul greco-catolic Demetriu Radu
1862-1920
Motto:,, Din colile Blajului au ieit eroi, pentru c aici s-au format suete întemeiate
pe temelia nebiruit a credinei” (Cardinal Iuliu Hossu)
Este o datorie a noastr ca în ceasurile comemorative s ne plecm frunile în semn de recunotin i
omagiu în faa amintirii celor care cu suetul au lucrat
cu suetele.
Azi, la 90 de ani de la încetarea din via a Episcopului greco-catolic de Oradea, Demetriu Radu (19031920), personalitate proeminent a Bisericii Române
Unite cu Roma, ne plecm frunile în recunotin i
genunchii în rugciune pentru cel care a pstorit timp
de 17 ani Dieceza de Oradea- Mare.
Suet de apostol, dotat cu o capacitate intelectual excepional, spirit creator destinat s conduc, Demetriu Radu a fost unul dintre cei mai mari episcopi,
care, urmând tradiia înaintailor si, a tiut s duc
lupta cea bun a vieii pân la jertf i s dea o dimensiune particular Diecezei noastre.
La 8 decembrie 1920, Ep. Demetriu Radu a fost
rpus de o bomb artizanal, atentat criminal pregtit de
comunistul Max Goldstein în însi Senatul României.
Episcopul a fost ucis cu un sfert de or înainte de a se
urca la tribun pentru a vorbi despre aciunea de consolidare a României Mari. Ministrul Justiiei Dimitrie Greceanu i senatorul Spirea Gheorghiu au murit tot atunci.
Vestea morii atât de tragice a Episcopului ordean a cutremurat România. Celui care în 1918 a participat la Adunarea Naional de la Alba Iulia ca decan
al Episcopatului Român Unit cu Roma-Greco-Catolic
i a prezidat Adunarea alturi de Gh. Pop de Bseti i
Episcopul ortodox de Arad, Ioan Papp, Tara i-a fcut
funeralii naionale ca unui martir.
La Oradea i în Bihor, Episcopul Demetriu Radu
a fost în centrul vieii spirituale i culturale, întotdeauna printre ordeni, mereu în mijlocul credincioilor Diecezei sale. Acum, Oradea îi plângea Episcopul, ,,...
Cci în el am pierdut un Printe mare, un Printe falnic, cu caliti de larg calibru, un arhiereu cu concepii
ideale, cu planuri mree, a cror îndeplinire în parte cu
mult dor se ateapt i Dieceza în el i-a fost pus toate
speranele...” spunea Vicarul diecezan.
Demetriu Radu s-a nscut la 26 octombrie 1862 într-o familie de rani fruntai din comuna Uifalu, azi Rdeti, din judeul Alba. A urmat coala primar la clugrii
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 lozoa le urmeaz la ,,Colegiul de Propaganda Fide” i ,,Institutul
Sfântul Atanasiu”. i-a susinut doctoratul în faa Papei
Leon al XIII-lea, care, ,,în semn de recunoatere” a calitilor excepionale ale viitorului preot, i-a druit o medalie
de aur. Tot la Roma, în 1885, a fost snit 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 Bucureti pentru credincioii greco-catolici venii din Ardeal. Arhiepiscopul Paul
Iosif Palma l-a numit profesor la ,,Seminarul TeologicCioplea” i director al noului ,,Seminar Arhiepiscopal”
din Bucureti.
A fost un orator de excepie, predicile sale au fost
remarcate i ascultate de bucureteni, chiar i de foarte muli ortodoci, dar s-au gsit printre ei unii care
au pornit împotriva lui o îndârjit campanie. Pentru
tactica i iscusina sa diplomatic prin care ajungea la
soluia aplanrii dicultilor i neînelegerilor, I. C.
Brtianu i însui Regele Carol I au apelat la ajutorul
su, trimiându-l la Roma pentru aplanarea unor divergene cu Sfântul Scaun.
La 9 mai 1897este consacrat Episcop de ctre Arhiepiscopul Victor Mihaly de Apa, în Catedral ,,Sfânta Treime” din Blaj. Preot i Episcop, s-a simit mereu
legat de cei care, înaintea lui, ,,s-au rugat în Biserica
lui Cristos, care au trit, muncit, gândit i suferit pentru
Cristos”. O convingere pe care, prin viaa lui, a transmis-o urmailor. Demetriu Radu a vestit Evanghelia lui
Dumnezeu; era datoria de preot i de Episcop, dar a
tiut s cheme la credin suetele, oricât de diferite
erau din punct de vedere moral sau intelectual,i s le
salveze pe cele aate la rscruce. Pastoralele i predicile sale o dovedesc.

(continuare în pag. 9)
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(urmare din pag. 8)

Dup consacrare este numit Episcop al Diecezei de
Lugoj (1897-1903). Activitatea noului Pstor este foarte
rodnic. Însuee te viaa spiritual, cuvântul su ajunge i în cele mai îndeprtate parohii. La Lugoj a mrit
,,Reedina Episcopal’’, a reparat Catedrala i a zidit
numeroase biserici i coli. Tot Episcopul Lugojului a
fost acela care a pus noua temelie Mnstirii Prislop din
judeul Hunedoara. Sub atenia i grija sa a srbtorit Dieceza 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 diferena de vârst (34de ani) nu
a însemnat nimic. A cunoscut dragostea i grija Episcopului ordean 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 su a ridicat coli confesionale pân i în cele mai îndeprtate 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
cldire nou la ,,Preparandie” i începe, în 1914, noul
ediciu al ,,Academiei Teologice”. Deoarece reedina
Episcopiei din Oradea nu mai corespundea, a reconstruit ,,Palatul Episcopal”, apelând la renumitul arhitect
K. Rimanoczy junior. În noua i impuntoarea cldire,
Episcopul Demetriu Radu a gzduit, la 23 mai 1919, pe
Regele Ferdinand i pe Regina Maria.
Gândirea sigur i viziunea clar au fcut s renasc domeniile episcopale în toat Dieceza. Astfel,
la Beiu i Stâna de Vale ridic noi reedine episcopale, la Holod pune bazele fermei Episcopiei (de aici
proveneau alimentele pentru internatele din Beiu,
unde cei mai muli elevi erau întreinui gratuit de
Episcopie sau cu taxe modeste).
A zidit pe cheltuiala sa o splendid biseric în comuna natal, Rdeti, biseric pictat de pictorul Octavian Smigelschi. În cripta acelei biserici îi doarme somnul de veci bunul i îneleptul Episcop Demetriu Radu.
La aezarea în cript a sicriului, IPS Iuliu Hossu,
în predica sa, a spus: ,,...vine acum s se odihneasc
pân la obteasca înviere, în acest splendid loca dumnezeiesc ridicat prin drnicia sa pe acest pmânt strmoesc lui atât de drag. S-i pstreze dar rudele i constenii pururea cu recunotin memoria i cu evlavie
s-i fac pomenirea !” Azi, biserica din Rdeti este
ocupat de Biserica Ortodox ,,i credincioii grecocatolici nu au acces acolo....”.
Episcopul greco-catolic Demetriu Radu i-a iubit
credina i în timpul pstoririi sale spiritualitatea catolic a crescut. A îninat ,,Reuniunea Marian” la
Oradea, în 1914, prima din întreaga Mitropolie, ind el
însui membru fondator. La primirea solemn în Congregaie a marianistelor i marianitilor, în Biserica

Oradea-Olosig (Biserica Seminarului), a fost ,,adânc
emoionat”, cci biserica era strlucitoare, ind introdus atunci iluminatul electric. Iconostasul i icoanele lui Isus i ale Preacuratei,, erau înconjurate cu mai
multe zeci de becuri strlucitoare”. A struit în predic
asupra iubirii i devotamentului pentru Preacurata, cu
sperana c întreaga Diecez va urma exemplul de la
Oradea. Si a fost urmat; l-a continuat Episcopul Valeriu
Traian Freniu care a lucrat ca s existe Reuniuni Mariane în toate parohiile Diecezei.
Împreun cu Episcopul Vasile Hossu, în 1908, a
organizat pelerinajul credincioilor greco-catolici la
Roma, centrul spiritualitii noastre catolice, unde pelerinii i Episcopii s-au rugat i au trit bucuria de a 
alturi la mormântul Sf. Apostol Petru. Prin toat ina
lor triau delitatea fa de credina cretin prin delitatea fa de Petru.
Episcopul Demetriu Radu a dovedit în tot cursul
vieii înelegere pentru nevoile credincioilor, ale Bisericii i ale neamului, motiv pentru a crea fundaii i a da
ajutoare în vederea dezvoltrii culturii româneti, a colilor confesionale i a orfelinatelor. Protopopul de Beiu,
Valeriu Hetco (1887-1959), în însemnrile sale, surprinde trsturile sueteti ale Ierarhului în preajma cruia
a trit mult timp: ,,Era un om de o rar buntate... Pe el
nimeni nu-l putea ofensa fr s e iertat dac se cia”.
În vremuri bune sau mai puin bune, Episcopul
Demetriu Radu a condus Dieceza de Oradea cu competen, demnitate, curaj i devotament fr gre. Pentru tot
ce a însemnat Episcopul, Papa i-a acordat una din cele
mai mari distincii în Biserica Catolic: ,,Paliul Papal”.
Moartea neateptat i tragic a Episcopului Demetriu Radu, viaa 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 contiina urmailor
a rmas jertfa de sine, imaginea eroului, a martirului...
Moartea Episcopului? O jertf în drumul istoriei
Bisericii Greco-Catolice, jertf înscris într-o continuitate a jertfelor i a martiriului, care, în acel decembrie
al anului 1920, era o legtur între trecut i viitor...
Episcopul Demetriu Radu nu este dintre cei care
pot  uitai. Azi i întotdeauna ne vom împreuna mâinile pentru rugciune: ,,Cu snii odihnete, Cristoase,
suetul adormitului servului Tu...”
Bibliograe
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Isus dimineaa, Isus la amiaz, Isus la apus de soare...
Exerciii spirituale cu pr. Anthony Saji
În sptmâna 29 noiembrie - 4 decembrie, la Hotel Ceres din Bile 1 Mai, a avut loc retragerea spiritual susinut de ctre preotul vincenian Anthony
Saji, sosit din Uganda, unde acesta, împreun cu ali
douzeci i cinci de preoi, desf oar o misiune pastoral i social.
Coordonat de ctre pr. Emil Ghiurc, evenimentul spiritual s-a petrecut pentru a doua oar în România. Participanii au fost în numr de 150, din toat
ara. Sfânta Liturghie conclusiv s-a celebrat la Biserica Maica Domnului, având ca ociant principal pe
pr. Mihai Vtmanelu.
Titlul articolului exprim, poate, cel mai bine
a teptrile i tririle celor care i-au petrecut o sptmân mai aproape de Dumnezeu. Abordarea printelui a actualizat trirea cu i pentru Cristos. Maturitatea
spiritual decurge din înelegerea, la modul personal, a
mesajului Mântuitorului. Apostolatul personal în lume
este fondat pe asumarea condiiei discipolului, itinerantul alturi de Isus. Credina este ceva protabil, spunea
printele. Mai mult, ea vine ca un pachet. Trind în ca
urma al Domnului, cre tinul se bucur de privilegiile

de u al lui Dumnezeu. Nu putem, în aceast calitate s cerem partea de mo tenire, precum au fcut ii
tatlui din parabola evanghelic. Nu ertura de linte,
partea de mo tenire, ne face fericii, ci viaa în casa
Tatlui, acas, unde suntem iubii i servii.
Atunci când am pierdut credina, suntem invitai
s ne întoarcem la Isus, Mântuitorul iubitor, El care,
din caritate, a acceptat condiia crucii. La fel, Fecioara Maria, indicând spre Fiu- i, ne spune facei tot ceea
ce v va spune (Ioan II, 5). Pentru noi, asemenea Mamei, 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
reecie asupra felului în care Bartimeu cut lumina.
Îndemnul nal, abandonarea în voia lui Dumnezeu,
este contextul în care poate avea loc orice vindecare,
e ea trupeasc sau sueteasc.
Pr. Adrian PODAR

„Carnavalul Bucuriei” la Liceul Teologic Greco-Catolic
Ca în ecare an, în 6 decembrie, de ziua Sfântului Ierarh Nicolae, elevii clasei I „Step by Step” de la
Liceul Teologic Greco-Catolic, coordonai de învtoarele Anamaria Meze, Lia ipo, Ana Maria irban
i Cornelia Vesea au prezentat pe scena colii i la Librria Gutenberg, Carnavalul Bucuriei.
Dup modelul Sfântului Nicolae, micii colari au
adus zâmbet i bucurie pe chipul celor dragi prin personajele pozitive pe care i le-au ales i pe care le-au interpretat cu mult sensibilitate. S-au întâlnit i s-au împrietenit cu Frumoasa din Pdurea Adormit, cu Alb
ca Zpada, cu Cenureasa, cu zâne bune, cu vieti ale
naturii, cu supereroi, precum Spiderman, Robin Hood
i Zorro, dar i cu îngerai i fulgi de zpad. Alturi leau fost prinii 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 jucrii.
Bucuria de pe chipul copiilor i personajele alese
au descreit frunile celor prezeni i le-au amintit de

drnicia Sfântului Nicolae, prevestitor al supremului
dar pe care Dumnezeu ni-L face nou tuturor prin Naterea Domnului Isus Cristos, Mântuitorul nostru.
Lia IPO

Inteniile apostolatului rugciunii pentru anul 2011
IANUARIE
Intenia general: Pentru ca bogiile creaiei s e ocrotite, valorizate i puse la dispoziia tuturor, ca dar preios al
lui Dumnezeu pentru oameni.
Intenia misionar: Pentru ca toi cretinii s poat ajunge la unitatea deplin, mrturisind întregului neam omenesc
paternitatea universal a lui Dumnezeu.

Decembrie 2010

Ioan F. POP

PERIPATETIZ RI
Într-o anumit msur, nu sînt decît suma
crilor citite. Sînt ceea ce scriu.
„Nimic nu dovedete c sîntem mai mult
decît nimic” (E. Cioran). Numai c dovada acestui nimic e însi spectacolul existenei. Toat
existena nu este decît un imens elogiu adus nimicului.
Comunicarea a ajuns s e doar un transfer
de sunete cacofonice între indivizi care nu au nimic de comunicat.
Omul „informat” este analfabetul la mod
al zilelor noastre.
Un reactualizat dicton socratic ar putea
suna aa: de unde s tiu c nu tiu?
Fericirea i nefericirea rmîn constante în
lume. Doar denirea lor se face mereu altfel.
Arta este un produs fr instruciuni de folosire. Ca i viaa, de altfel.
Cum se împac oare cu ei înii cei care prin
vorbe se declar sni iar prin fapte i gînduri
ascunse sînt bestii?
Provincia este un loc unde mediocrii se simt
buricul pmîntului.
Îmi place s ascult muzic clasic precum
un etern profan. În acest domeniu nu vreau s
m specializez.
Unul din lucrurile importante ale vieii e s
tii cu exactitate ceea ce nu vrei.
Gîndirea nu e, pîn la urm, decît o aventur poetic.
În ecare prost este depozitat toat prostia, pe cînd în ecare înelept se gsete doar o
frîm 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
cîiva încurc-lume.
Orice form de scris trebuie s e un nou
început de lume.
Munca la ceea ce se cheam gînd seamn
pîn la identitate cu munca la cîmp a ranului.
A gîndi – cea mai spectaculoas neputin.
Cînd n-am mai putut tri poetic, am început
s scriu poezie.
Fr cuvînt nu exist sunete, ci doar zgomote.
Arhitectura este muzica spaiului în care
înc nu au ajuns cuvintele.
Muzica este tcere locuit.
Nu pot scrie dac nu am ceva de rzbunat
în mine.
Prea muli oameni exist fr s e.
Ura este partea nevzut a iubirii.
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Au adus bucurie în su etele
celor suferinzi
Pentru al doilea an consecutiv, artitii ordeni
au adus lumina Crciunului în suetele celor suferinzi.
Parohia Greco-Catolic „Sfântul Gheorghe” din Oradea a organizat, sptmâna trecut, a doua ediie a concertului de colinde „Luminile Crciunului”. La fel ca
anul trecut, concertul a fost dedicat persoanelor bolnave internate în Spitalul Clinic de Neurologie i Psihiatrie din Oradea.
Îndrgiii interprei de muzic popular Luminia Tomua i Leontin Ciucur i tinerii artiti Alexandru
Cristea, Ana Maria Mihie i Florena andro au oferit un recital de colinde pentru cei bolnavi. Un plus de
lumin i de bucurie au adus i copiii din Corul Angelicus (clasa a III- a A a Liceului de Art), coordonai
de profesoarele Valeria Bunica, Narcisa Midovschi i
Anamaria Bulzan.
Cântecele artitilor, consacrai sau în curs de
armare, le-au rmas bolnavilor undeva în suet, ca un
zâmbet uitat în colul gurii.
JB - C.D.
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Ziua Voluntarului Caritas
a 5-a ediiei
Cu ocazia celebrrii Zilei Internaionale a Voluntarilor Caritas Eparhial Oradea a organizat Ziua
Voluntarului Caritas, a 5-a ediiei, joi, 9 decembrie,
2010, în sala festiv a Liceului Greco Catolic din Oradea. Asociaia se bucur de sprijinul a 150 de voluntari
înscrii în baza unui contract de voluntariat. Voluntarii
au fost premiai 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 alturi de voluntari.
Evenimentul a fost transmis în direct pe internet de ctre www.cristv.ro.
În cadrul evenimentului au fost prezentate activitile în care voluntarii s-au implicat în 2010 i pentru
care vor  premiai.
Premiul pentru Programul O MAS CALD .
„O mas cald pentru cei sraci” este un serviciu prin
care zilnic, 30 de persoane, beneciaz gratuit de dou
feluri de mâncare gtit i pâine. Rolul voluntarilor este
de a distribui hrana cald oferind de asemenea o vorb bun beneciarilor. Nominalizaii au fost: Bencheu
Georgeta, Dat Liviu, Oprean Ligia, Burda Ciprian, Papi Alin. Premiul s-a acordat voluntarului: Liviu Dat.
Premiul pentru Programul „BUNUL SAMARITEAN”. Este un program prin care asigurm beneciarilor îmbrcminte adecvat sezonului, Voluntarii din acest
program efectueaz dou activiti. Prima se refer la selectarea i aranjarea îmbrcmintei primite din donaii, iar
a doua se refer la distribuirea propriu-zis a acestora, o
dat pe sptmân. Nominalizaii au fost: Alina Banciu,
Liviu Dat, Georgeta Finna, Melania Srcu, Timeea Szombati. 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 beneciarilor bolnavi i de cele mai multe ori imobilizai.
Vizitele la domiciliu s-au concretizat în oferirea de sprijin
pentru activitile casnice i administrative, socializarea
beneciarilor i chiar oferirea unor servicii de specialitate. Premiul s-a acordat voluntarei: Voichia Vâcan.
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%. Direcionarea unui procent de 2% din impozitul care a fost reinut
de stat în anul precedent, pentru construirea unei case
pentru persoanele vârstnice, Casa Freniu. Cu ajutorul voluntarilor am reuit ca i în acest an s atragem
persoane care s direcioneze acest procent asociaiei
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noastre. Acetia au pregtit plicuri personalizate pe care
le-au distribuit în ora alturi de formularele 2%. Nominalizaii au fost: Georgeta Finna, Alexandru Murean.
Premiul s-a acordat voluntarei: Georgeta Finna.
Premiul COLECTA DE CR CIUN 2009. Aceasta
s-a desfurat la un super-market din Municipiul Oradea,
i de aceast dat voluntarii ind foarte activi, implicându-se în distribuirea de uturai, colectarea alimentelor
i primirea donaiilor. Nominalizaii au fost: Cornelia Vesea, Levente Toth, Georgeta Finna, Radu Chirodea, Ioana
Aciu. Premiul s-a acordat voluntarei: Cornelia Vesea.
Premiul COLECTA DE PATI 2010. Ca i anii
precedeni, voluntarii ne-au sprijinit la colecta de Pati
în trei dintre cele cinci biserici în care aceasta s-a desfurat. Nominalizaii 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 activiti prezentate anterior i care se
refer la strângerea de diferite fonduri, asociaia mai implic voluntari i în alte activiti de acest gen. În acest
an ne referim la solicitri fa în fa, colect stradal
pentru rechizite, realizare de felicitri. Nominalizaii au
fost: Alexandru Murean, Georgeta Finna. Premiul s-a
acordat voluntarului: Alexandru Murean.
Premiul pentru ACTIVITATE ECONOMIC .
De-a lungul anului voluntarii s-au implicat i în activitile croitoriei sau ale Librriei Gutenberg, activiti
economice ce sprijin serviciile sociale ale asociaiei.
Nominalizaii au fost: Georgeta Bencheu, Roberta Anca.
Premiul s-a acordat voluntarei: Roberta Anca.
Premiul „PRIETENI PENTRU UN ZÂMBET”. Un program prin care voluntarii clovni realizeaz vizite la spitalul de copii din Oradea, aducând
astfel un zâmbet pe buzele copiilor internai. Nominalizaii au fost: Alexandru Farc, Laura Puca. Premiul
s-a acordat voluntarului: Alexandru Farc.
Premiul pentru ACTIVIT I ADMINISTRATIVE. Traduceri, transport mobil de la donatar la
beneciar, completare baze de date, zugrvit, curenie
sunt câteva din activitile administrative prin care voluntarii ne-au ajutat i în acest an. Nominalizaii au fost:
Georgeta Finna, Alexandru Murean, Mariana Murean.
Premiul s-a acordat voluntarei: Mariana Murean
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 alturi de noi
în mod voluntar. Pentru aceasta le suntem mulumitori

i dorim s le artm un mic gest de apreciere. Premiul
s-a acordat surorilor: Pier-Paola, Maria i Kasia.
Premiu special acordat unui grup de voluntari
americani îi ofer constant disponibilitatea de a ne
sprijini în diferitele activiti. Premiul s-a acordat voluntarilor: John Gardiner i Stuart Johnsen.
PREMIUL pentru DISPONIBILITATE. Acordat voluntarului care i-a manifestat constant dorina
de a participa la cât mai multe activiti i care i-a
oferit disponibilitatea de a ne ajuta ori de câte ori
avem nevoie. Premiul s-a acordat voluntarei: Timeea Szombati.
PREMIUL ,,CEL MAI ACTIV VOLUNTAR”.
Este premiul oferit voluntarului care a cumulat cel mai
mare numr de ore de voluntariat. Premiul s-a acordat
voluntarului: Alexandru Murean.
PREMIUL VOLUNTARUL ANULUI
Bineîneles c toi voluntarii sunt persoane deosebite care au ales ca, de bun voie, s druiasc din timpul i din energia lor pentru un scop bun. ,,Voluntarul
anului” este un premiu pe care îl acordm în ecare an
unui voluntar care s-a evideniat prin disponibilitate i
implicare pe tot parcursul anului. Premiul s-a acordat
voluntarei: Georgeta Finna.
Momentele artistice au fost asigurate de: Cvartetul de coarde Re-belle – Popa Teodorian, Costin
Eva, Vulturar Vasile i Cocora Bogdan cu un recital
de Alexander Glazunov din lucrarea intitulat „Nouvelle” i Wolfgang Amadeus Mozart – Divertisment.
Domnul Crian Ionel este una din persoanele
care a beneciat direct de sprijinul voluntarilor. Prin
cântecul, la uier a dou colinde i o poezie recitat,
dânsul a dorit s le mulumeasc voluntarilor, în numele tuturor persoanelor care au beneciat de ajutor din
partea lor.
Au mai cântat Csordas Brigitta i Alexandru
Murean: 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 Neiu prin piesa „D-ale noastre”, un pamet la situaia politic a rii, cu scenariu
original scris chiar de membrii trupei.
Ultimul moment artistic a fost oferit de cel mai
tânr magician profesionist din România, campion internaional al magiei i cea mai tânr iluzionist din
România: Eduard Malia i Bianca Onia.
Toi voluntarii prezeni au fost invitai pe scena
pentru a le  oferit un simbol al recunotinei asociaiei.
Iulia Iova
Coordonator voluntari
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90 de ani de la moartea Episcopului Demetriu Radu
În data de 8 decembrie 2010, în sala „Traian Mooiu” a Primriei Oradea, a avut loc comemorarea a
90 de ani de la moartea episcopului greco-catolic Demetriu Radu, ca urmare a unui atentat în Senatul României. Comemorarea a adunat în sala mare ocialiti
locale, senatori, deputai, profesori universitari, oameni
de cultur, preoi, seminariti i elevi, toi dornici s
ae cât mai multe despre Demetriu Radu.
Evenimentele dedicate ierarhului greco-catolic,
au început duminic, 5 noiembrie 2010, cu un pelerinaj la Rdeti, judeul Alba, locul natal dar i locul de
venic odihn a lui Demetriu Radu. Cel de al doilea
moment din cadrul manifestrilor dedicate lui Demetriu Radu, s-a derulat în plenul Senatului, în dimineaa
zilei de 8 decembrie 2010, unde, domnul senator Ioan
Mang, a prezentat în faa plenului un cuvânt de omagiu,
vorbind despre activitatea neobosit a episcopului Demetriu Radu în slujba meninerii identitii naionale a
românilor din Transilvania.
Comemorarea a început cu intonarea imnului de
stat, dup care PSS Virgil Bercea, în deschiderea lucrrilor, a dorit s sublinieze importana acestui eveniment,
necesitatea cunoaterii trecutului, pentru c au existat oameni, locuri i fapte care au schimbat istoria, care au luptat i s-au jertt pe altarul credinei pentru ca noi s m
astzi aici. Cu aceast ocazie, Mircea Geoan, preedintele Senatului României, a transmis un mesaj ordenilor,
care a fost citit de domnul deputat Ioan Sorin Roman.
PSS Virgil a subliniat faptul c: „Episcopul Demetriu Radu, venea din «Capitala jertfelor româneti»,
Blajul, ai crui arhierei, formai în spiritul colii Ardelene, transmis prin generaii, au servit cu toat ina
lor Biserica i neamul, uneori cu preul vieii.
Ori de câte ori facem popasuri pe drumurile istoriei Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic, Biserica credinei 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 înfptuite.
La acest ceas aniversar reînvie în mintea noastr
imaginea episcopului care a condus cu credin, inteligen, curaj, demnitate i devotament, timp de 17 ani,
Eparhia noastr de Oradea. A iubit Biserica Romei, fericit de a  printre ii ei «dup credina cretineasc ce
o mrturisim». A avut un suet mare i cuteztor, aa
cum au toi aceia care iubesc oamenii i sunt capabili
de druire. A ctitorit biserici în care s-L ludm pe
Dumnezeu, s ne gsim un drum, un parcurs al suetului, pentru a ne desvâri ca i cretini i oameni.
Episcopul Demetriu Radu i-a învat pe credincioii si adevrurile de credin, le-a snit vieile i a
condus Eparhia cu înelepciune. Fiina lui rspândea lu-

min i senintate, buntate i speran în bine. Cei care
au venit în contact cu Preasnia Sa îi rmâneau îndatorai «de a  restabilit în ochii lor ideea mreiei umane».
Episcopul Demetriu Radu rmâne unul din cele mai
nobile modele de via. Întregul su mesaj cretin i
uman ajunge pân la noi, ind atât de actual astzi ca
i în vremea lui.”
Preasnia Sa a încheiat prin a le mulumi 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 prezena
numeroas din sala primriei i a convenit, împreun cu
PSS Virgil, ca în primvara anului viitor s monteze o
plac comemorativ pe Palatul Episcopal Greco-Catolic, 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 tiinic „Demetriu Radu – pentru Biseric i Naiune”,
i Viorel Faur cu lucrarea„Consideraii referitoare la
activitatea episcopului Demetriu Radu”, moderator ind Aurel Chiriac, directorul Muzeului rii Criurilor.
Seara s-a încheiat cu un recital de colinde interpretate de Corul „Schola Cantorum” al Facultii de Teologie Greco-Catolic, dirijor Radu Murean, urmat de expoziia foto-documentar dedicat episcopului Demetriu
Radu, prezentat i organizat de doamna Iudita Cluer.
La eveniment au mai fost prezeni: printele
paroh Adrian Biboac din Rdeti, printele Paul
Turcu, protopop de Teiu i strnepoata lui Demetriu
Radu, Mona Radu.
Evenimentul a fost organizat de: Episcopia Greco-Catolic de Oradea, Primria Municipiului Oradea,
„Muzeul rii Criurilor” Oradea, Arhivele Naionale – Direcia Judeean Bihor i Biblioteca Judeean
„Gheorghe incai”.
Biroul de pres
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Comemorarea episcopului Demetriu Radu în Senatul României
La iniiativa Episcopiei de Oradea i a PSS Virgil Bercea, Senatul României a evocat în data de 8 decembrie 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 biograa i meritele senatorului episcop
greco-catolic Demetriu Radu, victim a acelui atentat.
Din partea Bisericii Române cu Roma, GrecoCatolic, a fost prezent în locul rezervat invitaiilor
de onoare Preasnia Sa Mihai, episcopul vicar al
Bucure tilor, însoit de Domnul Adrian Merka, Deputat
de Bihor pentru minoritatea slovac i ceh.
În prealabil, PSS Mihai, însoit de consilieri
ai Vicariatului de Bucure ti, a fost primit în audien
de pre edintele Senatului, Domnul Mircea Geoan.
Întreinerea cordial a pus accentul pe meritele istorice
ale Bisericii greco-catolice i respectul pentru memoria
vie a comunitilor române ti greco-catolice din Transilvania care au forjat sensul unitii neamului precum

i formarea cultural a unui naionalism corect i totodat profund. În acela i timp s-a amintit i importana
respectului datorat comunitii greco-catolice care a
fost pstrtoarea, în perioada grea a persecuiei, a unei
bune pri din meritele demnitii naionale.
Secretariatul Vicariatului de Bucure ti

Pelerinaj la Rdeti, locul de natere al
episcopului greco-catolic Demetriu Radu
Zeci de seminariti, preoi i credincioi din Oradea, însoii de episcopul greco-catolic de Oradea, PSS
Virgil Bercea, s-au aat în data de 5 decembrie 2010 în
pelerinaj la Rdeti (Jud. Alba), satul natal al episcopului
Demetriu Radu. Liturghia Arhiereasc a fost celebrat
la Cminul 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 aparinut Bisericii Greco-Catolice, dar astzi se a în posesia Bisericii Ortodoxe. Acest
pelerinaj face parte dintr-un program mai amplu de comemorare a 90 de ani de la moartea episcopului Demetriu Radu, care a avut la 8 decembrie 1920, în urma unui
atentat cu bomb în Senatul României. Manifestrile se
vor încheia miercuri, 8 decembrie 2010, în Sala „Traian
Mooiu” a Primriei din Oradea, cu o conferin i expoziie foto, dedicate ierarhului greco-catolic.
Biroul de pres

90 de ani de relaii diplomatice
Ministerul Afacerilor externe i de Nuniatura apostolic au organizat în
data de 7 decembrie 2010, în Sala Gafencu a Palatului Ministerului o manifestare ce a reunit o seama de personaliti civile i ecleziastice ale capitalei, ale
diplomaiei, dar i reprezentani ai publicului larg. Sesiunea, evocând aniversarea 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, Nuniul 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
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Deschiderea Filialei Reuniunii Mariane din Uileacu de Beiu
Asociaia Reuniunea Marian din Protopopiatul
de Beiu are de duminic, 28 noiembrie 2010, o nou
component. Dup Sfânta Liturghie, ociat de printele
Ioan Mada, protopop de Beiu, i printele Ioan Erdeli,
preot paroh, a avut loc deschiderea lialei Reuniunii
Mariane din Uileacu de Beiu. Ca de ecare dat, s-a
explicat credincioilor rolul i importana acestei micri
cretine iar noii membri ai organizaiei religioase au primit diplome i earfe cu însemnul Reuniunii Mariane.
La nalul evenimentului, domnul Ioan Drbneanu, preedintele AGRU Beiu, le-a vorbit celor
prezeni despre importana i însemntatea „rugciunii
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”, fcut la nalul ecrei liturghii
sau celebrri liturgice.
Activitatea a fost organizat de doamna Tania D-

rbneanu, preedintele Reuniunii Mariane din Protopopiatul Beiu, printele protopop Ioan Mada i printele paroh Ioan Erdeli.
Biroul de pres

Corul de Camer „Fiat Lux” a trit clipe de neuitat la Praga
Oradea. Corul de Camer Fiat Lux din Oradea a obinut aurul la Praga. Tinerii au participat, în perioada 26-28 noiembrie, la a XX-a ediie a Festivalului Internaional de Muzic de Advent i Crciun „Petr Eben”. Au plecat de acas cu
emoii, îns încreztori c vor câtiga. Ordenii au concurat
cu alte 38 de coruri din Norvegia, Germania, Singapore, Rusia, Cehia, Polonia, Olanda, Danemarca, Croaia etc.
„Am pornit spre Praga emoionai i totu i pregtii.
tiam ce vrem s facem. Dup un drum lung de unsprezece ore, iat-ne ajun i în primitoarea capital a Cehiei. Spre
marea noastr bucurie odat cu sosirea noastr acolo, am
fost însoii de primii fulgi de zpad. Dup ce ne-am cazat,
am pornit într-o scurt vizit în centrul istoric al capitalei.
Cldirile impuntoare, frumos întreinute, erau deja ornate
cu decoraiuni luminoase care ne-au inserat într-o atmosfer de Crciun. Vineri, 26 noiembrie, am susinut un concert
în biserica «Salvator». Am cântat colinde române ti, dar i
internaionale. În competiie am intrat sâmbt, doar la ora
13. Orele de a teptare i cele de pregtire au fost lungi, dar
am reu it s ne canalizm energia pentru momentul în care
am cântat. Am intrat cu emoii, juriul ind unul internaional,
alctuit din personaliti muzicale care activeaz în diferite
centre muzicale din Europa. Am reu it s le trezim interesul, înc de la prima pies. La ultima melodie din repertoriul
nostru, am reuit s-i facem s nu mai priveasc decât în fa.
Ultima pies a fost însoit de o micare scenic care ducea
cu gândul la atmosfera din familie înaintea Crciunului”, povestete Antonia Nica, conductorul Corului Fiat Lux.
Ordenii au reuit s cucereasc i de aceast dat.
Juriul a fost impresionat de colindele româneti (Vine hulpe di la munte, La Bethleem colo-n jos, Linu-i lin i Chindia), frumos interpretate de cei 23 de coriti 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 seciunea la care am participat
au fost înscrise 20 de coruri. Am avut emoii, dar a meritat”, spune bucuroas Antonia Nica. „Am fost alei s
cântm în încheierea ceremoniei de decernare a premiilor.
Am reuit s ridicm sala în picioare. A fost un moment
de graie, un examen pe care l-am susinut prima oar, dar
pe care l-am luat cu brio”, mrturisete profesoara.
Duminic, coritii, elevi la Liceul Greco-Catolic,
Colegiile Mihai Eminescu i Emanuil Gojdu sau studeni
la Universitatea din Oradea, au vizitat i câteva atracii
turistice. „Am întâlnit în centrul capitalei o pereche de
miri, creia i-am cântat un mar nupial. Pur i simplu
mirii au plâns de emoie. Apoi, ne-am trezit înconjurai
de oameni care nu ne-au mai lsat s plecm. Aa se face
c am susinut un mic concert i în centrul Pragi”, a mai
dezvluit Antonia Nica.
Crina DOBOCAN - www.bihon.ro
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Lansare de carte la Seminarul Teologic din Oradea
În prezena PSS Virgil Bercea, a zeci de seminariti i preoi, dar i simpli iubitori de carte, joi, 9 decembrie 2010, în Aula Magna a Facultii de Teologie
Greco-Catolic din Oradea, a avut loc lansarea crilor: „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 cri, „Peregrinul i Umbra”,
a fost realizat de scriitorul i jurnalistul Florin Ardelean. Profesor universitar i cercettor tiinic în cadrul Muzeului rii Criurilor, Blaga Mihoc este autorul a 14 cri de istorie, publicate mai ales în ultimii
20 de ani. Ultima sa apariie editorial este cu volumul
de memorii „Peregrinul i Umbra”. În acest volum,
autorul face o incursiune emoionant i cât se poate de
lucid în propria sa biograe, evocând momente i personaje din Beiuul 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 ultimilor 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),

un ierarh iluminist”, a fost prezentat de domnul Blaga
Mihoc. Volumul este o invitaie la cercetri ulterioare
despre viaa acestui episcop, dar i despre Biserica Român Unit cu Roma, Greco-Catolic. Prin aportul su
semnicativ în viaa Bisericii Greco-Catolice i prin
contribuia sa în domeniul dreptului canonic, episcopul
Iosif Papp-Szilágyi i-a rezervat un loc de seam între
personalitile ecleziastice rsritene i universale.
Evenimentul a fost organizat de Episcopia GrecoCatolic de Oradea.
Biroul de pres

Binecuvântare de vase snte i catehez la Padova
Duminic, 21 noiembrie 2010, cu prilejul Praznicului Intrrii Maicii Domnului în biseric, comunitatea
româneasc greco-catolic din Padova s-a întrunit în capela „Corpus Domini” din via Beato Pellegrino 38, pentru serviciul divin în limba român. La sfâritul Sntei
Liturghii, pr. Aetius Pop, împreun cu pr. Cristian Sabu
au fcut snirea unor noi vase liturgice care vor  folosite pentru slujbele comunitii (potir, disc, stelu, lance
i linguri), precum i a unei serii de icoane-prznicare
care vor  expuse pentru veneraia credincioilor la ecare srbtoare corespunztoare.
Tot în aceast duminic, la sfâritul Liturghiei, pr.
Cristian Sabu a început o serie de cateheze în pregtirea Praznicului Sfântului Crciun. Prima catehez a avut
ca subiect principal misterul Sntei Treimi. Printele a
amintit de experiena Sfântului Augustin care, încercând
s cuprind tainele vieii intratrinitare, pricepe c mai
uor îi poate  unui copil s mute întreaga mare într-o
gropi spat cu mâinile în nisip, decât s deslueasc
misterul Persoanelor dumnezeieti, pentru a spune astfel
umilina cu care trebuie s se vorbeasc despre o atare
tain. Astfel, a încercat s deneasc relaiile i persoanele Sntei Treimi, punctând asupra uniunii de esen i
a diferenei de relaie dintre ecare.
În duminica urmtoare, 28 noiembrie, pr. Cristian Sabu a continuat cu o a doua catehez. Protând de
botezul în rit greco-catolic la care numeroi credincioi
urmau s participe în aceeai dup-amiaz, pr. Cristian a
explicat, în linii mari, ritualul care se urmeaz în svâri-

rea acestei taine. Astfel, pornind de la rdcinile pe care
sacramentul le are în Biserica Cretin Primar, printele a enumerat paii i obiceiurile catecumenatului din
antichitate, cu prile reectate în tradiia actual (exorcizrile, snirea i ungerea cu uleiul catehumenilor). De
asemenea, aducând aminte de forma iniial a botezului
prin imersiune, s-a explicat sensul fundamental al ideii
de moarte a omului vechi i de înviere/natere din nou
în Cristos, i apoi îmbrcare în vetmânt alb. Catehezele
vor continua în duminicile urmtoare, imediat la sfâritul Sntelor Liturghii, abordând teme primare de catehez. Se va continua în mod deosebit explicarea în parte
a rolului ecrei persoane din Sfânta Treime în istoria
mântuirii i în viaa ecruia dintre noi.
Giuseppe MUNARINI
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Colect Special
Asociaia Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi special a caritii 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 asociaiei.
Astfel au intrat în caseria asociaiei suma de 17.436 lei. Domnul s v binecuvânteze pe toi cei
ce aducei daruri i facei bine întru sntele noastre biserici i v aducei aminte de cei sraci.
Pr. Olimpiu Todorean

Mnstirea Franciscan
Maica Domnului……………
Parohia Aled……………….
Parohia Bile Felix………….
Parohia Bia………………..
Parohia Beiu……………….
Parohia Beliu………………..
Parohia Beznea……………..
Parohia Boca………………
Parohia Camr………………
Parohia Câmpia……………..
Parohia Carei Sf. Andrei……
Parohia Carei Sf. Anton…….
Parohia Che………………...
Parohia Chilioara…………...
Parohia Cizer……………….
Parohia Cosniciu de Jos…….
Parohia Cosniciu de Sus……
Parohia Crestur……………..
Parohia Drgoteni…………..
Parohia Drighiu…………….
Parohia Dumbrava………….
Parohia Duminica Tuturor
Snilor Oradea Ioia……….
Parohia Giriu de Cri………
Parohia Grdinari…………...
Parohia Oradea I..…………..
Parohia Haieu……………….
Parohia Halmd……………
Parohia Hereclean…………..
Parohia Horoatu Crasnei……
Parohia Huseni……………...
Parohia Iaz………………….

2.496 lei
250 lei
140 lei
60 lei
100 lei
135 lei
40 lei
24 lei
40 lei
440 lei
500 lei
220 lei
150 lei
147 lei
50 lei
30 lei
80 lei
80 lei
10 lei
210 lei
411 lei
317 lei
42 lei
100 lei
1.769 lei
205 lei
174 lei
170 lei
100 lei
110 lei
280 lei

Parohia Ioani………………
Parohia Marghita……………
Parohia Marin………………
Parohia Mdaras……………
Parohia Nojorid…………….
Parohia Petrani……………...
Parohia Plopi………………
Parohia Pocola……………...
Parohia Prisaca……………...
Parohia Sâg…………………
Parohia Sânlazr……………
Parohia Sântandrei………….
Parohia Sauca……………….
Parohia Sljeni…………….
Parohia Srsig………………
Parohia Înlarea Domnului
Oradea………………………
Parohia Schimbarea la Fa
Oradea………………………
Parohia Sf. Familie Zalu…..
Parohia Sf. Gheorghe Oradea
Parohia Sf. Treime Nufrul…
Parohia Spitalul de Urgen
Zalu………………………..
Parohia imleu Silvaniei……
Parohia umal………………
Parohi tei…………………..
Parohia Tnad……………...
Parohia Vlanii de Beiu……
Parohia Valcu de Jos………
Parohia Valea lui Mihai…….
Parohia Silva………………
Parohia Voivozi…………….

100 lei
150 lei
150 lei
200 lei
46 lei
115 lei
900 lei
63 lei
50 lei
300 lei
110 lei
471 lei
280 lei
50 lei
168 lei
137 lei
176 lei
650 lei
400 lei
243 lei
16 lei
1.364 lei
1.500 lei
250 lei
350 lei
120 lei
380 lei
150 lei
150 lei
185 lei
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Întâlnirea preoilor români greco-catolici din Europa la Paris
S-a încheiat miercuri 24 noiembrie
2010, la Paris, întâlnirea preoilor români
prezeni în Europa, pentru pstorirea credincioilor din diaspora. Prezidat de ctre episcopul Virgil Bercea, numit de ctre sfântul
Sinod pentru diaspora, au participat în jur de
treizeci de preoi din Italia, Frana, Spania,
Germania, Belgia i Irlanda.
Întâlnirea, organizat de ctre responsabilul Misiunii Româneti din Paris, pr.
Gabriel Buboi, a avut loc într-o atmosfer
frumoas de prietenie i de fraternitate. Au
participat responsabili pentru Bisericile Orientale ale Arhiepiscopiei franceze, care au
adus contribuii interesante i constructive dezbaterilor. A mai contribuit la discuii i un expert în drept
canonic din Elveia, care a subliniat multe probleme
pe care comunitile le triesc în viaa de zi cu zi. A
fost discutat problema îninrii de parohii sau capelanii în Europa, problema grav a preoilor cstorii
care, de multe ori, nu-i pot desfura activitatea pastoral în afara eparhiilor de origine.
Întâlnirea s-a încheiat cu o vizit la Cardinalul
André Vingt-Trois, Arhiepiscop de Paris, care s-a dovedit a  foarte disponibil s asculte problemele grecocatolicilor, mai ales celor din Frana. 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,

Biserica Greco-Catolic este prezent. Prelatul a încheiat dorind ecruia dintre noi s trim profund propria
vocaie preoeasc „în diaspora”, ducând în ecare loc
evanghelia i fcând prezent propriilor credincioi însi viaa lui Cristos.
Experiena de la Paris a fost pentru toat lumea,
în înainte de toate, o posibilitate de întâlnire i de prietenie, de confruntare a problemelor i o încercare de
a gsi adecvate soluii. Acum tuturor le revine responsabilitatea de a reveni în propriile comuniti i de a
continua cu un spirit nou propria activitate pastoral.
P. Michele PIROTTA
http://grecocatolicamadrid.blogspot.com

Întâlnirea preoilor greco-catolici din Austria
Sâmbt, 4 decembrie, a avut loc la Viena întâlnirea anual a preoilor greco-catolici din
Austria. Ziua a început cu rugciunea orei a 3-a, la
Catedrala Sf. Barbara, urmat de discuiile care au
avut loc la mnstirea dominican. Au participat 15
preoi i un diacon: 7 preoi ucraineni, 6 preoi români, un preot maghiar, un preot sirian melkit i un
diacon român. O parte dintre preoii greco-catolici
din Austria au lipsit din motive obiective.
Lucrrile au fost prezidate de vicarul general,
Mons. dr. Alexander Ostheim-Dzerowycz. Preoii
români care au participat la conferina au fost: pr.
mag. Vasile Luai – Rectorul Misiunii Române Unite Greco-Catolice din Viena, pr. drd. Ovidiu Pintea
– vicar parohial în parohia Kagran, Viena, pr. drd.
Ioan Iulian Hotico – vicar parohial în parohia Leopoldau, Viena, pr. Remus Dan Marsu, preot paroh al
comunitii greco-catolice din Graz , pr. drd. Gheorghi Dobrica – spiritual la Spitalul Baumgarten,
pr. drd. Alexandru Dumitru Suciu – spiritual la spitalul SMZ-OST i diacon Marcel tefan Cristea.

S-au abordat diferite teme, printre care statutul preoilor cstorii 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. Rspunsurile au fost date în limbi diferite: român, german,
ucrainean i arab.
pr. Ioan Iulian HOTICP
Vicar parohial Leopoldau
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Ziua Voluntarului Caritas - 2010

Îi informm pe cititorii notri c pentru a intra
în posesia abonamentului la revista Vestitorul
este necesar ca acesta s e achitat pe tot
anul sau pe cel puin ase luni. Abonamentul
trebuie s e pltit pân cel târziu la data de 30
ianuarie 2011. Costul unui exemplar va  de
1,5 LEI, cost care, pentru abonai, va rmâne
acelai pe tot timpul anului, indiferent de
eventualele modicri de pre. V reamintim
c modalitatea cea mai sigur de a intra în
posesia revistei noastre este abonamentul.

Foto: Paul Todorean

1,5 Lei

