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În diminea�a zilei de 18 decembrie, a murit, la 
vârsta de 86 de ani, Arhiepiscopul John Bukovsky, 
primul Nun�iu Apostolic în România dup� 1990. Du-
minic�, 26 decembrie, în Catedrala Sf. Iosif din Bucu-
re�ti, în timpul S� ntei Liturghii de la ora 10.30, se vor 
face rug�ciuni pentru odihna ve�nic� a su� etului mon-
seniorului Bukovsky. Sfânta �i Dumnezeiasca Litur-
ghie va �  prezidat� de Înalt Preas� n�itul Ioan Robu, 
Arhiepiscop Mitropolit de Bucure�ti �i Vice Pre�e-
dinte al Conferin�ei Episcopilor Catolici din Româ-
nia. La Sfânta Liturghie va concelebra �i monseniorul 
Baudouin Biajila Muankembe, consilier la Nun�iatura 
Apostolic� din România. 

„Dumnezeu s�-l fericeasc� pentru totdeauna pe 
monseniorul John Bukovski. A iubit mult România �i 
biserica noastr� local�; a� spune chiar c� pentru mult 
timp a fost protectorul nostru, �i atunci când lucra în 
Secretariatul de Stat al Vaticanului, �i atunci când a 
activat câ�iva ani ca Nun�iu Apostolic în România, în-
cepând din 1990. Sunt sigur c� nu numai în amintirea 
mea el r�mâne un exemplu de slujire �i iubire total� a 
Bisericii �i a poporului lui Dumnezeu”, a declarat ÎPS 
Ioan Robu, Vice Pre�edinte al Conferin�ei Episcopilor 
Catolici din România. 

John (Jan) Bukovsky s-a n�scut la 18 ianua-
rie 1924 în localitatea Cerova (districtul Senica) din 
Slovacia. În 1945 a devenit misionar în congrega�ia 
Misionarii Cuvântului Divin, iar în 1947 a plecat în 

Statele Unite ale Americii pentru 
completarea studiilor teologice. În 
1950 a fost hirotonit preot la Te-
chny (Illinois), în Statele Unite ale 
Americii. Din anul 1973 �i pân� în 
1990 a lucrat în Secretariatul de 
Stat din Vatican, aducând un aport 
important în încerc�rile Sfântului 
Scaun de a stabili contacte cu ��ri 
precum Cehoslovacia, Ungaria, România, Bulgaria �i 
Albania. În acea perioad� a vizitat deseori România, 
înso�indu-l, în misiunile sale diplomatice, pe Cardina-
lul Luigi Poggi, pe atunci Nun�iu Itinerant în ��rile din 
estul Europei. 

În 1989 John Bukovsky a intrat în serviciul di-
plomatic al Vaticanului, iar în august 1990 Papa Ioan 
Paul al II-lea l-a numit Arhiepiscop (titular de Tabalta) 
�i totodat� Nun�iu Apostolic în România. A fost con-
sacrat episcop în Bazilica Sf. Petru din Roma, la 13 
octombrie 1990, de c�tre Cardinalul Agostino Casaroli, 
Secretar de Stat în Vatican. 

Între anii 1990-1994 a fost Nun�iu Apostolic în 
România, primul Nun�iu Apostolic dup� ie�irea ��rii 
noastre de sub regimul totalitar comunist. Prin activi-
tatea sa diplomatic�, Arhiepiscopul Bukovsky a marcat 
istoria Bisericii Catolice din �ara noastr�: a realizat re-
stabilirea rela�iilor diplomatice dintre România �i Sfân-
tul Scaun, a redeschis Nun�iatura Apostolic� �i a spri-
jinit Biserica Catolic� local� în demersurile sale pentru 
reintrarea în drepturi �i pentru reluarea activit��ilor pas-
torale. La 20 decembrie 1994 �i-a încheiat misiunea di-
plomatic� în �ara noastr�, � ind numit Nun�iu Apostolic 
în Federa�ia Rus�. În cartea sa de memorii, publicat� în 
anul 2006, relatând momentul desp�r�irii de România, 
Arhiepiscopul Bukovsky scria: „Trebuie s� v� m�rtu-
risesc c� plecarea nu a fost lipsit� de durere. În timpul 
îndelunga�ilor ani de munc� sub regimul comunist �i ai 
celor patru ani în care am fost nun�iu m-am sim�it bine 
în România, cu episcopii, cu preo�ii lor �i credincio�ii, 
�i în aceast� �ar� am l�sat o f�râm� din inima mea”. 

În anul 2000 monseniorul Bukovsky s-a pensio-
nat �i a tr�it la Viena pân� în anul 2006, când s-a retras 
în casa comunit��ii din Techny (Illinois) a congrega�iei 
religioase din care f�cea parte. Aici, în ziua de 18 de-
cembrie, su� etul s�u s-a reîntors la Tat�l. 

Dumnezeu s�-l odihneasc� în pace.

Biroul de pres� al CER

 A trecut la cele ve�nice Arhiepiscopul John Bukovski
Comunicat de pres� CER

Funeraliile arhiepiscopului John Bukovsky, fost nun�iu 
pentru România, s-au desf��urat în ziua de 3 ianuarie 2011, 
la Nitra, în Slovacia,. Conferin�a Episcopilor din România 
a fost reprezentat� de c�tre episcopul Petru Gherghel.
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 Alocu�iunea Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
16.01.2011

Iubi�i fra�i �i surori,
În aceast� duminic� este Ziua Mondial� 

a Migrantului �i Refugiatului, care în � ecare an 
ne invit� s� re� ect�m asupra experien�ei atâtor 
oameni, b�rba�i �i femei, �i a atâtor familii, care 
las� propria �ar� în c�utare de condi�ii mai bune 
de via��. Aceast� migra�ie uneori este de bun�voie, 
alteori, din p�cate, este for�at� de r�zboaie sau per-
secu�ii, �i se întâmpl� adesea – cum �tim – în con-
di�ii dramatice. De aceea a fost în� in�at, în urm� 
cu 60 de ani, Înaltul Comisariat al Na�iunilor Uni-
te pentru Refugia�i. În s�rb�toarea S� ntei Familii, 
imediat dup� Cr�ciun, am amintit c� �i p�rin�ii lui 
Isus au trebuit s� fug� din propriul p�mânt �i s� se 
refugieze în Egipt, pentru a salva via�a copilului 
lor: Mesia, Fiul lui Dumnezeu, a fost un refugi-
at. Biserica, dintotdeauna, tr�ie�te în interiorul ei 
experien�a migra�iei. Uneori, din p�cate, cre�tinii 
se simt constrân�i s� lase, cu suferin��, p�mântul 
lor, s�r�cind astfel ��rile în care au tr�it str�mo-
�ii lor. Pe de alt� parte, deplas�rile voluntare ale 
cre�tinilor, pentru diferite motive, dintr-un ora� în 

altul, dintr-o �ar� în alta, dintr-un continent în altul, 
sunt prilej pentru a cre�te dinamismul misionar al 
Cuvântului lui Dumnezeu �i fac astfel ca m�rturia 
credin�ei s� circule mai mult în Trupul mistic al lui 
Cristos, traversând popoarele �i culturile, �i ajun-
gând la noi frontiere, noi ambiente.

„O singur� familie uman�”: aceasta este 
tema Mesajului pe care l-am scris pentru Ziua de 
ast�zi. O tem� ce indic� scopul, �inta marii c�l�to-
rii a omenirii de-a lungul secolelor: formarea unei 
unice familii, � re�te cu toate diferen�ele care o 
îmbog��esc, dar f�r� bariere, recunoscându-ne to�i 
fra�i. Astfel a� rm� Conciliul Vatican II: „Toate po-
poarele constituie o singur� comunitate. Ele au o 
singur� origine, c�ci Dumnezeu a f�cut s� locuias-
c� întregul neam omenesc pe toat� fa�a p�mântu-
lui” (Declara�ia Nostra aetate, 1). Biserica – spune 
mai departe Conciliul – „este în Cristos ca un sa-
crament, adic� semn �i instrument al unirii intime 
cu Dumnezeu �i al unit��ii întregului neam ome-
nesc” (Constitu�ia Lumen gentium, 1). De aceea 
este fundamental ca cre�tinii, de�i � ind r�spândi�i 
în toat� lumea �i, în consecin��, diferi�i prin cultu-
r� �i tradi�ii, s� � e una, a�a cum dore�te Domnul. 
Acesta este scopul S�pt�mânii de rug�ciune pentru 
unitatea cre�tinilor, care va avea loc în urm�toarele 
zile, de la 18 la 25 ianuarie. Anul acesta ea se in-
spir� dintr-un pasaj al Faptelor Apostolilor: „Uni�i 
în înv���tura apostolilor, în comuniunea fratern�, 
la frângerea pâinii �i în rug�ciune”(Fapte 2,42). 
Octava pentru unitatea cre�tinilor este precedat� 
mâine (luni, 17 ianuarie), de Ziua dialogului ebra-
ico-cre�tin: o apropiere foarte semni� cativ�, care 
aminte�te importan�a r�d�cinilor comune care îi 
unesc pe evrei �i cre�tini.

Adresându-ne Fecioarei Maria cu rug�ciu-
nea Angelus, s� îi încredin��m ocrotirii sale pe to�i 
migran�ii �i pe cei care se angajeaz� într-o munc� 
pastoral� în mijlocul lor. Maria, Mama Bisericii, 
s� ne dobândeasc� apoi s� înaint�m pe drumul spre 
deplina comuniune a tuturor ucenicilor lui Cristos.

„O singur� familie uman�”, tema Mesajului pentru Ziua Mondial� a Migrantului �i Re-
fugiatului 2011, a fost amintit� de Sfântul P�rinte Papa Benedict al XVI-lea în alocu�iunea 
rostit� duminic�, 16 ianuarie 2011, înainte de recitarea rug�ciunii Angelus împreun� cu 
miile de credincio�i. Dup� recitarea rug�ciunii Angelus, Pontiful a amintit bucuria Bisericii 
la anun�ul beati� c�rii Papei Ioan Paul al II-lea în Duminica a doua a Pa�telui, dedicat� chiar 
de el Divinei Milostiviri. 
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Cardinal Iuliu Hossu
30 ianuarie 1885 - 28 mai 1970

Printre ierarhii care au onorat scaunele episcopale 
ale Bisericii Române Unite cu Roma, un loc de frunte l-a 
ocupat Episcopul Cardinal Iuliu Hossu, chiriarh al Die-
cezei de Gherla între anii 1917-1930 �i al celei de Cluj-
Gherla, cu re�edin�a la Cluj, din 1930 pân� la 28 octom-
brie 1948, când a fost arestat de comuni�ti, iar Biserica 
Român� Unit� scoas� în afara legii, prin Decretul nr. 358 
din 1 decembrie 1948. 

Iuliu Hossu descinde dintr-un neam cu adânci r�-
d�cini în istoria Transilvaniei. Doi dintre str�bunii dup� 
tat�, Petru �i Toma Hossu, la 1525 erau voievozi în �ara 
Chioarului, primul stingându-se din via�� în lupta de la 
Mohács, la 1526, contra turcilor, care, înving�tori, au ocu-
pat cetatea Buda �i au ajuns pân� sub zidurile Vienei. Eli-
berarea Hosse�tilor din iob�gie este atestat� la 1530 prin 
Toma Hossu, iar primul preot cunoscut în familie este 
Grigore Hossu, consemnat la Mesteac�n, jude�ul S�laj, la 
1700, anul unirii românilor din Transilvania cu Biserica 
Romei, urmat apoi de al�i preo�i, to�i � i ai Bisericii Româ-
ne Unite. La Mila�, jude�ul Bistri�a-N�s�ud, satul de na�-
tere a Episcopului, întâiul ascendent cunoscut este str�bu-
nicul Iosif Hossu-Nyula�i, sau de Mila�, a�ezat acolo ca 
preot încep�tor în anul 1822. Dup� mam� coboar� dintr-o 
familie româneasc� frunta��. Bunicul Simion M�riu�iu a 
fost la 1848 tribun de glota�i, comandant al Tribunatului 
III din Legiunea a XIII-a de pe Câmpie, comandat� de 
prefectul lui Avram Iancu, Nicolae Vl�du�iu, preot greco-
catolic în Bogata, Jude�ul Mure�. 

Iuliu Hossu s-a n�scut la 30 ianuarie 1885, ca al 
treilea copil din cei �ase b�ie�i ce i-a avut preotul Ioan 
Hossu din Mila� cu so�ia Victoria M�riu�iu. A fost botezat 
�i miruit la 19 martie acela�i an de c�tre protopopii Cosma 
�i Gabriel Che�an. Na� de botez l-a avut pe Vasile Hossu, 
protopop de Târgu Mure�, tat�l viitorului Episcop Vasile 
Hossu de la Lugoj (1903-1912) �i Gherla (1912-1916). 
Protopopul Vasile Hossu era � ul lui Iosif Nyula�i �i frate-
le lui Ioan Hossu, Bunicul Episcopului Iuliu. Acest Ioan 
Hossu, fost �i el preot la Mila�, în 1880 a plecat ca paroh 
�i protopop la Cojocna, jude�ul Cluj �i l-a l�sat la Mila� 
pe � ul s�u preot nou hirotonit, �i el cu numele de Ioan, �i 
tat�l Episcopului Iuliu. 

Studiile
�coala primar� a urmat-o între anii 1892-1896 în 

satul natal, la �coala poporal� confesional� greco-catoli-
c�, studiile gimnaziale, primele trei clase între anii 1896-
1899 la Gimnaziul luteran german din Reghin, iar clasa a 
IV-a, în anul �colar 1899-1900 la Gimnaziul Romano-Ca-
tolic maghiar din Târgu-Mure�, iar clasele liceale, V-VIII 

(azi IX-XII) 
la Gimnaziul 
Superior Ro-
mân Unit din 
Blaj, unde l-a 
avut coleg 
de clas� pe 
distinsul pro-
fesor univer-
sitar clujean 
de mai târziu, 
medicul Iuliu 
H a � i e g a n u , 
ambii elevi 
excep�ionali 
ai clasei, le-
ga�i printr-o 
prietenie care 
a durat pân� la sfâr�itul vie�ii lor. 

În prim�vara anului 1904, tân�rul Iuliu Hossu a 
promovat examenul de maturitate �i a fost primit în clerul 
tân�r al Episcopiei Lugojului, atunci sub arhip�storirea 
Episcopului Vasile Hossu, care, în toamna anului 1904 l-a 
trimis la studii teologice superioare la Colegiul De Pro-
paganda Fide din Roma. Aici, dup� doi ani de studii, în 
1906, a fost promovat doctor în Filoso� e, iar dup� al�i 
patru ani de studii a ob�inut doctoratul în Sfânta Teologie. 
În ultimul an de studii, la 27 martie 1910, a fost hirotonit 
preot de c�tre Episcopul Lugojului, Vasile Hossu, care se 
g�sea în Cetatea Etern� în vizit� Ad limina Apostolorum, 
la mormintele S� n�ilor Apostoli Petru �i Pavel. Tot în ulti-
mul an de Teologie a fost numit Primo Prefetto, prim-pre-
fect sau prim-ductorul studen�ilor în Teologie aduna�i la 
Colegiul De Propaganda Fide din toate neamurile lumii. 
Numele s�u a fost înscris în camera primului prefect al�-
turi de cei ce l-au precedat, �i apoi al celor ce lau urmat 
în aceast� onorant� func�iune. De altfel, înc� de pe atunci, 
l�sa s� se întrevad� calitatea de viitor conduc�tor, ajutat �i 
de un � zic agreabil, o statuie vie, ap�rut� cu totul aparte 
din darul Providen�ei. 

Revenit în �ar� a fost integrat în o� ciul diecezan al 
Lugojului, îndeplinind între anii 1910-1912 func�iile de 
protocolist, arhivar �i bibliotecar, avansat dup� un timp 
vicar-notar consistorial �i secretar episcopesc. În 1912 a 
fost promovat de c�tre noul Episcop al Lugojului, Vale-
riu Traian Fren�iu, director de cancelarie, distins cu brâu 
ro�u – protopop onorar – �i numit asesor consistorial sau 
participant la �edin�ele de conducere ale eparhiei. În anul 

(continuare în pag. 5)

Începând cu acest num�r, revista Vestitorul va prezenta via�a �i biogra� a spiritual� a 
celor �apte episcopi ai bisericii noastre propu�i pentru beati� care. Sper�m c� �i în acest 
mod via�a �i activitatea lor eclezial� va �  mai bine cunoscut� în rândul credincio�ilor, iar 
pilda lor ne va sta ca model de urmat în întreaga activitate cre�tineasc�.
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1913 a fost numit profesor la Catedra de Studii Biblice 
a Academiei de Teologie Român� Unit�, nou în� in�at� 
la Lugoj. În vara anului 1914 a întreprins o c�l�torie de 
studii în Germania �i Fran�a �i a participat ca delegat al 
Episcopatului Român Unit la Congresul Euharistic In-
terna�ional de la Lourdes. În timpul acestei c�l�torii l-a 
surprins izbucnirea primului r�zboi mondial (1914-1918). 
Întors la Lugaj a fost mobilizat �i repartizat ca preot mi-
litar pentru p�storirea bolnavilor, r�ni�ilor, cu deosebire a 
celor români, din spitalele militare ale Austriei, Boemiei 
�i Moraviei. Pe to�i bolnavii �i r�ni�ii îi încuraja �i îi asi-
gura de biruin��, exprimându-�i cu t�rie n�dejdea c� „va 
învinge dreptatea”. 

Episcop la Gherla
La 13 ianuarie 1916, în urma decesului Episcopului 

Vasile Hossu, a devenit vacant� Episcopia de Gherla. La 3 
martie 1917 a fost numit, prin Decret Imperial, Episcop al 
Diecezei Gherla, profesorul de Teologie de la Lugoj, Dr. 
Iuliu Hossu. Numirea l-a g�sit ca preot militar. Nu dup� 
mult timp a fost con� rmat de Sfântul Scaun Apostolic, 
a�a c� la 21 noiembrie (stil vechi)/4 decembrie (stil nou) 
1917, s�rb�toarea Intr�rii în Biseric� a Maicii Domnului, 
a fost consacrat Episcop în Catedrala din Blaj, prin pune-
rea mâinilor Mitropolitului de Alba-Iulia �i F�g�ra�, Vic-
tor Mihali de Ap�a, asistat de Episcopii Demetriu Radu 
de la Oradea �i Valeriu Traian Fren�iu de la Lugaj. La 15 
decembrie �i-a luat în primire o� ciul diecezan, iar la 16 
decembrie 1917 a avut loc instalarea festiv� în catedrala 
din Gherla. 

La mai pu�in de un an de la instalare a luat sfâr�it 
r�zboiul mondial. Puterile Centrale s-au recunoscut în-
vinse, au înclinat steagurile �i au capitulat. Urm�rile au 
fost prielnice cre�rii Statului na�ional unitar român. La 27 
martie/9 aprilie 1918, Sfatul ��rii de la Chi�in�u hot�râse 
Unirea Basarabiei cu România, iar la 15/28 neoiembrie, 
Consiliul Na�ional Român din Bucovina a hot�rât, la fel, 
revenirea Bucovinei la �ara Mam�. 

La 1 Decembrie 1918, pe Platoul Romanilor (Câm-
pul lui Horea) din Alba-Iulia, cei peste o sut� de mii de 
participan�i, constitui�i în Marea Adunare Na�ional� a 
tuturor românilor din Transilvania, Banat �i �ara Ungu-
reasc� „aduna�i prin reprezentan�ii lor îndrept��i�i… de-

creteaz� Unirea acestor români �i a teritoriilor locuite de 
dân�ii cu România…” Declara�ia de Unire a fost citit� 
Marii Adun�ri de c�tre Episcopul greco-catolic de Gher-
la, Dr. Iuliu Hossu, ales cu aceast� ocazie între cei patru 
vicepre�edin�i ai Marelui Sfat Na�ional Român. Înainte de 
a citi Declara�ia de Unire a rostit o cuvântare prin care �i-a 
exprimat bucuria personal� ce i-a prilejuit-o acest mare 
eveniment din via�a neamului: „Ast�zi, prin hot�rârea 
noastr� se înf�ptuie�te România Mare, una �i nedesp�r-
�it�, rostind ferici�i to�i românii de pe aceste plaiuri: Ne 
unim pe veci cu �ara Mam� România! V� aminti�i când 
prin sutele de spitale, în zilele de întuneric, v� vesteam c� 
„va învinge dreptatea”, v� ar�tam c� vine ceasul când to�i 
factorii nedrept��ii vor plânge lacrimi de sânge în ziua bu-
curiei noastre. A biruit dreptatea! Acesta-i ceasul drept��ii 
lui Dumnezeu �i al r�spl�tirii Lui. Acesta-i ceasul bucuriei 
noastre, bucuria unui neam întreg pentru suferin�ele vea-
curilor, purtate de un neam cu credin�� în Dumnezeu �i cu 
n�dejdea în dreptatea Lui”. Reluând cuvântarea dup� citi-
rea Declara�iei Unirii, Episcopul a mai spus printre altele: 
„De acum o Românie Mare întemeiat� pe Dreptatea lui 
Dumnezeu �i pe credin�a poporului s�u. Cântarea noas-
tr� de biruin�� s� � e cântarea neamului, pe calea lung� �i 
grea a veacurilor. „Dreptatea Ta, Doamne, e dreptate în 
veac, �i cuvântul T�u adev�rul”. Dup� citirea Declara�iei 
Unirii �i dup� discurs, îmbr��i�ându-se în fa�a Adun�rii cu 
Episcopul ortodox Miron Cristea, pe atunci Episcop de 
Caransebe�, viitorul patriarh al României, Episcopul Iuliu 
Hossu a spus: „Pe cum ne vede�i azi îmbr��i�a�i fr��e�te, 
a�a s� r�mân� îmbr��i�a�i pe veci to�i fra�ii români!” 

La 2 decembrie 1918, Episcopul Iuliu Hossu a fost 
ales de Marele Sfat Na�ional Român în delega�ia celor 
patru, împreun� cu Episcopul Miron Cristea, Alexandru 
Vaida Voievod �i Vasile Goldi�, doi greco-catolici (Hossu 
�i Vaida Voievod) �i doi ortodoc�i, pentru a prezenta Ho-
t�rârea de Unire Regelui Ferdinand la Bucure�ti. 

Revenit la Gherla abia dup� alungarea bandelor 
înarmate care terorizau ora�ul, Episcopul a dat la 20 fe-
bruarie 1919 circulara-pastoral� c�tre cler �i credincio�i 
– Nr. 608, publicat� în Unirea din Blaj nr. 50-51 din 8 
�i 9 martie -, prin care ar�ta c� „aceste bande s�lbatice 
s-au retras dinaintea armatei glorioase a fra�ilor no�tri, l�-
sând în urm� omor �i pustiire… Noi… suntem un popor 
cinstit, element de ordine �i pa�nic; bande pierdute, îns�, 
cutreier� p�mântul nostru, jefuind �i omorând cu cruzime 
s�lbatic� oameni pa�nici �i nevinova�i, care nimic nu le-
au gre�it decât c� voiesc s� tr�iasc� liberi �i s� � e români. 
S� nu ni se ia dar în nume de r�u dac� ne ap�r�m via�a �i 
cerc�m s� mântuim pe fra�ii no�tri din gura mor�ii”. În-
deamn� apoi pe cei chema�i sub arme s� se prezinte la 
unit��i: „S� urmeze, deci, cu to�ii, cu însu� e�ire chema-
rea Consiliului Dirigent!” Cât� deosebire între atitudinea 
Episcopului Iuliu Hossu �i cea a Episcopatului ortodox 
din Transilvania, care a emis circulara pastoral� nr. 2602 
din 8/21 septembrie 1916, semnat� de Mitropolitul Va-
sile Mangra �i Episcopii Ioan Papp de la Arad �i Miron 

(urmare din pag. 4)
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Cristea de la Caransebe�, împotriva o�tirii române care a 
trecut Carpa�ii pentru dezrobirea fra�ilor din Transilvania: 
„Fa�� de noul du�man (România, n.n.), care râvne�te în 
chip atât de p�c�tos la �tirbirea �i la stricarea hotarelor 
patriei noastre (austro-maghiare, n.n.), ve�i �ti s� lupta�i!” 
Activitatea na�ional� a Episcopului Iuliu Hossu trebuie 
considerat�, în contextul întregii istorii a Bisericii Ro-
mâne Unite, ca o încoronare a luptei pentru dezrobirea 
neamului, ini�iat� de Episcopul Inochentie Micu Klein 
– precursorul �colii Ardelene – �i continuat� de ceilal�i 
ierarhi, clerici �i � i ai Bisericii, prezen�i la toate protestele 
�i revoltele declarate împotriva opresiunii. Nu exist� me-
moriu, plângere sau revolt�, lupt� politic� sau social�, la 
care, în ultimii dou� sute de ani, de la Unirea religioas� cu 
Roma (1700) �i pân� la Unirea cea Mare din 1918 s� nu 
�  avut protagoni�ti pe � ii Bisericii Unite. Adev�rul acesta 
este, chiar dac� unii îl contest� dintr-un interes meschin, 
pentru a legitima crimele împotriva umanit��ii, genocidul 
s�vâr�it împotriva Bisericii Române Unite în peste 40 de 
ani de teroare totalitarist�. 

A�a cum s-a manifestat pe t�râm na�ional, pe Epi-
scopul Iuliu Hossu la preocupat �i mai mult p�storirea în-
tinsei sale Eparhii, dovedindu-se în acela�i timp �i un bun 
gospodar �i un mare ctitor de a�ez�minte. Între anii 1920-
1926 a f�cut vizita�ii canonice în peste 700 de comunit��i 
religioase. Primit s�rb�tore�te, cu banderii de c�l�re�i �i 
por�i triumfale, �ine peste tot discursuri, r�spunzând cu-
vânt�rilor de bun venit ale autorit��ilor, celebreaz� servi-
cii divine �i predic� în � ecare localitate. A fost supranumit 
„Episcopul vizita�iilor canonice”. �colile confesionale de 
la Gherla, Academia Teologic�, �colile Normale de înv�-
��tori �i înv���toare, inclusiv �colile de aplica�ie ale aces-
tora, ad�postite �i înghesuite în localuri închiriate, �i-au 
primit localurile proprii, corespunz�toare. 

Ca senator de drept a participat la dezbaterea tutu-
ror legilor ce aveau tangen�� cu Biserica �i preocup�rile 
ei. Episcopul de Gherla, orator distins, era reprezentantul 
Episcopatului Român Unit, calitate în care a luat cuvântul 
la dezbaterea Legii Înv���mântului (1924), a Legii Cul-
telor (1928), rati� c�rii Concordatului cu Sfântul Scaun 
(1929) etc. Întrerupt mereu de ierarhii ortodoc�i, cu deo-
sebire de Mitropolitul Nicolae B�lan de la Sibiu, î�i p�stra 
netulburat calmul �i r�spundea cu demnitate. 

Episcop de Cluj-Gherla
Prin bula Papei Pius XI „Solemni Conventione” s-a 

reorganizat Provincia Mitropolitan� a Bisericii Române 
Unite; Episcopia de Gherla devenind de Cluj-Gherla, î�i 
mut� re�edin�a la Cluj. În octombrie 1930 Episcopul Iuliu 
Hossu se instaleaz� o� cial în Catedrala „Schimbarea la 
Fa��”, dona�ie papal� din 1924. Cump�r� palatul episco-
pal din calea Mo�ilor, Palatul Farmaci�tilor din vecin�tate, 
azi Institutul Teologic Greco-Catolic �i Seminarul Teolo-
gic. Continu� vizita�iile canonice în parohiile primite prin 
arondarea din 1930 în jude�ele Cluj, Alba �i S�laj. În 1932 
ob�ine dreptul de folosin��, în comun cu romano-catoli-
cii a bisericii Piari�tilor (Universit��ii) din Cluj. În 1933-

1934 se construie�te 
în vecin�tatea Cate-
dralei cl�direa mo-
dern� a Academiei 
Teologice, ocupat� 
azi de Conservatorul 
„Gh. Dima”. 

Sub raport 
pur spiritual, Epi-
scopul celebreaz� 
personal zilnic Sfân-
ta Liturghie, în ca-
pel�, iar în duminici, 
în s�rb�tori �i în 
posturi particip� �i 
la serviciile din Ca-
tedral�. Organizeaz� 
în � ecare var� exerci�ii spirituale, la început la Gherla, 
apoi la Cluj, la care sunt invita�i, în serii, to�i preo�ii diece-
zei, Episcopul participând la toate seriile. Face pelerinaje 
anuale la m�n�stiri, dispune catehizarea elevilor din �co-
lile de toate gradele, particip� la primele cuminec�ri ale 
copiilor, cu deosebire în ora�e. Recomand� preo�ilor s� 
nu participe la activit��i politice militante. Introduce s�p-
t�mâna de rug�ciune pentru „unirea Bisericilor” (18-25 
ianuarie). În ceea ce prive�te formarea noilor cadre pre-
o�e�ti, Episcopul a avut la su� et problema clerului tân�r, 
atât al celor preg�ti�i în cadrul Academiei Teologice din 
Cluj, unde asista des la cursuri �i întotdeauna la examene, 
cât �i al celor din str�in�tate, cu deosebire al celor din 
Cetatea Etern�, pe care-i vizita cel pu�in o dat� pe an, hi-
rotonindu-i în ordurile sacerdotale.

Ocupa�ia horthyst� a Transilvaniei (1940-1944)
Imediat ce a a� at de Diktatul de la Viena, Episco-

pul a anun�at printr-o circular� clerul �i credincio�ii c� 
r�mâne pe loc �i nu se refugiaz�. Vizitat la 2 septembrie 
de c�tre Mitropolitul ortodox Nicolae B�lan de la Sibiu 
�i Episcopul Clujului, Nicolae Colan, acesta din urm� � -
ind preg�tit s� se refugieze în �ar�, Mitropolitul îl întrea-
b� pe Episcopul Iuliu Hossu: Ce faci, Frate? Pleci? Unde 
s� plec, Frate, r�spunde episcopul Hossu mirat. Poporul 
pleac�? Pleac� administra�ia �i func�ionarii, pleac� cei in-
teresa�i. Eu r�mân aici cu poporul meu s�-i împ�rt��esc 
soarta. Da, Frate, bine faci, replic� Mitropolitul. Apoi se 
îndrept� c�tre Episcopul Colan �i-i spuse: r�mâi �i tu, Fra-
te, al�turi de Fratele Iuliu! R�mâi, Frate, r�mâi, îi spune �i 
Hossu lui Colan �i îl îmbr��i�eaz� cu c�ldur�. 

A�a a început o colaborare strâns� �i cu mult rod 
pentru cauza româneasc�. Participa � ecare la bucuriile 
celuilalt, la anivers�ri, serb�ri, conferin�e, au început s� 
se împrieteneasc� preo�ii celor dou� confesiuni române�ti. 
La serbarea de 25 de ani de episcopat a lui Iuliu Hossu, în 
1942, Episcopul Nicolae Colan i s-a adresat cu versurile 
lui Alecsandri, „Eu �i-s Frate, tu-mi e�ti Frate/ �i-n noi doi 
un su� et bate”. La una din conferin�ele �inute în Duminica 
Ortodoxiei de c�tre Episcopul Colan, acesta spuse printre 
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altele: „Mul�i ne întreab� care e rela�ia noastr� cu fra�ii 
uni�i, v�zând �i pe Preas� n�itul Frate Iuliu la conferin�e-
le noastre”? A dat apoi r�spuns întreb�rii ce �i-a pus-o: 
„Avem cu to�ii un singur Dumnezeu în Cer, c�ruia unii îi 
aducem slav�, ceilal�i m�rire, unii i ne închin�m cu duh, 
ceilal�i i se închin� în spirit, unii îi cerem mil�, ceilal�i îi 
cerem îndurare, dar peste toate acestea r�sun� cuvintele 
S� ntei Liturghii „S� ne iubim unul pe altul ca într-un gând 
s� m�rturisim!” A�adar, românii s-au în�eles bine. Episco-
pul Hossu îndemna, dup� Liturghia de la biserica Schim-
barea la Fa��, s� treac� credincio�ii greco-catolici �i pe la 
catedrala ortodox�, amenin�at� din lips� de credincio�i s� 
� e pierdut�. 

Horthy�tii �i-au început ocupa�ia cu crime. Omoru-
rile de la Ip, Tresnea, Mure�enii de Câmpie, Huedin etc. 
au îndoliat pe to�i românii. Episcopul Iuliu Hossu a pro-
testat la cea dintâi întâlnire cu Primul Ministru Teleki. Era 
singurul român membru de drept în Casa Magna�ilor, dar 
a tratat aceast� demnitate cu boicot. A preferat problemele 
legate de chemarea sa de Apostol al lui Cristos �i al Nea-
mului. A fost numit Administrator Apostolic al Eparhiei 
de Oradea în locul Episcopului Valeriu Traian Fren�iu, ex-
pulzat de autorit��ile horthyste. Acolo l-a avut auxiliar pe 
Episcopul Ioan Suciu. A deschis la Cluj internatul pentru 
elevii români. �i-a apropiat �i grupat în jurul lui studen�i 
români pe care îi ajuta �i material. Îns� �ovinismul hort-
hyst se intensi� ca. Episcopul a sc�pat din dou� atentate, 
unul la Cuti�, prin dezafectarea unui pod (22 august 1943) 
�i altul la Budac, unde s-a tras foc de arm� (31 octombrie 
1943). Academia de Teologie din Cluj a fost devastat� (3 
martie 1944), iar Episcopul insultat de studen�ii horthy�ti, 

dintre care unul l-a scuipat în fa�� (4 martie 1944) dar el, 
în zilele urm�toare viziteaz� pe evreii din ghetou �i le asi-
gur� alimente. De la 23 august 1944 �i pân� la eliberarea 
Clujului de sub ocupa�ia horthyst�, episcopul a petrecut 
mai mult prin ascunzi�uri, atât prin Palatul de Re�edin��, 
cât �i pe la familii din ora�. Dup� eliberare �i-a reluat acti-
vitatea, �colile � ind în prim-plan. Ia � in�� Liceul de b�ie�i 
Român Unit „Inochentie Micu Clain”, g�zduit în localul 
Academiei de Teologie, iar sub obl�duirea surorilor din 
Congrega�ia Maicii Domnului a luat � in�� Liceul Român 
Unit de fete „Maica Domnului”. 

Dar, eliberarea a adus în �ar� comunismul. Pentru 
Stalin, care câ�tigase r�zboiul, a r�mas un adversar ne-
învins: Biserica Catolic�, în frunte cu Papa de la Roma. 
Ortodoxia româneasc�, ierarhia confesionalist�, a sesizat 
inten�iile comunismului de a porni lupta împotriva Cato-
licismului în ��rile satelite �i a pornit atacul. Nu ajunsese 
bine Armata Ro�ie la Sibiu �i Mitropolitul Nicolae B�lan 
îi scrie Mitropolitului Alexei al Leningradului, mai târziu 
patriarh, c� românii au atacat Uniunea Sovietic� � indc� 
sunt diviza�i, existând între ei o Biseric� „în comuniune 
cu Papa de la Roma”. În 1946 are loc integrarea Bisericii 
Greco-Catolice din Ucraina în Biserica Ortodox� Rus�, 
un balon de oxigen pentru ierarhia pro-comunist� a Or-
todoxiei române�ti. Între 30 mai �i 12 iunie 1947, Alexei, 
acum Patriarh al Moscovei, face o vizit� în România. La 
Cluj sunt invita�i s�-l întâmpine to�i conduc�torii confesi-
unilor, cu excep�ia Episcopului Iuliu Hossu, de�i avea cel 
mai mare num�r de credincio�i. În martie 1948 are loc la 
Moscova Congresul pan-ortodox. Comunicarea Episco-
pului „Frate” de la Cluj, Nicolae Colan, este Agresiunea 
Papei în România în ultimii 50 de ani. La acest congres 
s-a hot�rât des� in�area Bisericii Române Unite. La 15 mai 
1948 are loc pe „Câmpia Libert��ii” de la Blaj Centenarul 
Adun�rii de la 3/15 mai 1848. Orator festiv – Mitropolitul 
Nicolae B�lan – face apel la unirea tuturor românilor în 
„Biserica str�mo�ilor”. Episcopul Român Unit Ioan Su-
ciu, neîng�duindu-i-se s� vorbeasc�, a p�r�sit adunarea. 
Noul patriarh Justinian Marina, omul Puterii comuniste, 
atât la alegere în parlament cât �i la instalare, (mai-iunie 
1948), se angajeaz� s� „�tearg�” dintre români „dureroasa 
desp�r�ire ce dureaz� de 250 de ani”. Campania ierarhiei 
ortodoxe e secondat� de una �i mai dur�, a presei o� ciale 
guvernamentale, care atac� cu vehemen��, cu deosebire 
Vaticanul �i pe Papa. La 19 iulie 1948 Guvernul Român 
denun�� Concordatul cu Sfântul Scaun. La 2 august apa-
re noua Lege a Cultelor, care opre�te orice leg�tur� cu 
institu�ii sau persoane str�ine din afara hotarelor ��rii cu 
cultele din România (evident Papa). La 3 septembrie e de-
pus Episcopul Ioan Suciu. La 13 septembrie, ultimul atac 
al Patriarhului Justinian la Caransebe�: „Dac� acei p�stori 
mincino�i �i români tr�d�tori mai caut� s� �in� oile sub 
am�gire, ne vom duce noi s� ne aducem oile”. Între 24 
septembrie �i 4 octombrie Episcopul Iuliu Hossu a fost � -
xat în re�edin��. Oricine intra sau ie�ea de la el era arestat. 
Biserica Român� Unit� nu s-a putut ap�ra, � indu-i sus-
pendate toate publica�iile o� ciale �i neo� ciale de pres�. 
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 În aceste 
condi�iuni au fost 
recruta�i �i adu�i 
la Cluj cei 38 de 
preo�i, dintre care 
doi au fugit, iar cei 
36 au „hot�rât re-
venirea” Bisericii 
Române Unite la 
Biserica Ortodox� 
Român�. Iuliu Ho-
ssu, în calitate de 
Episcop al locului, 
a emis Decretul 
de excomunicare 
a preo�ilor parti-

cipan�i �i semnatari ai actelor de „revenire”. Memoriile 
înaintate de Episcopatul catolic din România Guvernului 
n-au adus nici un rezultat. La 27 octombrie 1948, Episco-
pul Iuliu Hossu, împreun� cu Episcopul romano-catolic 
Márton Aron de la Alba-Iulia, au prezentat Ministerului 
Cultelor Statutul Bisericii Catolice din România, pentru 
toate riturile: latin, bizantin, armean �i rutean. Statutul n-a 
fost acceptat, iar Episcopul Iuliu Hossu a fost arestat în 
28 octombrie 1948 de la locuin�a din Bucure�ti a frate-
lui s�u, ing. Traian Hossu, unde era g�zduit. A fost dus 
la Dragoslavele �i depus în Palatul de var� al Patriarhi-
ei, transformat în lag�r, împrejmuit cu sârm� ghimpat� �i 
asigurat cu paz�. Aici erau depu�i �i ceilal�i episcopi gre-
co-catolici, Valeriu Traian Fren�iu, Alexandru Rusu, Ioan 
B�lan, Vasile Aftenie �i Ioan Suciu. În februarie 1949 au 
fost transfera�i cu to�ii la M�n�stirea C�ld�ru�ani, trans-
format� �i ea în lag�r, unde au mai fost adu�i �i cei 25 
preo�i superiori, canonici, protopopi �i profesori de Teo-
logie, aresta�i în aceea�i zi de 28 octombrie 1948 �i depu�i 
la M�n�stirea Neam�, transformat� �i ea în lag�r. În mai 
1950 vor �  transfera�i cu to�ii la Penitenciarul din Sighetu 
Marma�iei �i supu�i unui regim de exterminare. Aici a fost 
contactat de Securitate �i i s-a oferit un scaun mitropoli-
tan, ortodox. L-a refuzat. Tot aici a fost p�lmuit, � indc� i 
sa g�sit la perchezi�ie o lop��ic� din lemn ca o lingur�, cu 
care mânca m�m�liga. A fost supus la corvezi extrem de 
extenuante. În 1955, trei dintre episcopii supravie�uitori, 
Iuliu Hossu, Alexandru Rusu �i Ioan B�lan au fost trans-
fera�i �i � xa�i cu domiciliu obligatoriu la Curtea de Arge�. 
Chema�i la Pre�edintele Consiliului de Mini�tri, Dr. Petru 
Groza, Episcopului Iuliu Hossu i s-a oferit Mitropolia or-
todox� a Moldovei. A refuzat din nou, a� rmând c� el este 
greco-catolic. Datorit� memoriilor redactate �i expediate 
guvernului �i difuzate, concomitent, în �ar� �i str�in�tate, 
în 1956 au fost muta�i de la Curtea de Arge� la M�n�sti-
rea de maici Ciorogârla, din apropierea Bucure�tilor, iar 
de acolo, dup� pu�in timp, dispersa�i: Iuliu Hossu a fost 
readus la M�n�stirea C�ld�ru�ani, Ioan B�lan a r�mas la 
Ciorogârla, unde, la 14 august 1959 a decedat, iar Alexan-
dru Rusu a fost transferat la M�n�stirea Coco�, jude�ul 
Tulcea, de unde apoi a fost ridicat �i, în 1957, judecat �i 

condamnat la 25 ani închisoare �i depus la Penitenciarul 
Gherla, unde a decedat la 9 mai 1963. Episcopul Iuliu Ho-
ssu �i-a continuat via�a în izolare la M�n�stirea C�ld�ru-
�ani pân� la sfâr�itul vie�ii. Celebra zilnic Sfânta Liturghie 
�i primea vizite, dar nu putea p�r�si m�n�stirea. Aici a pri-
mit vizita emisarului papal Giuseppe Chelli, care i-a adus 
vestea promov�rii, Cardinal „in pectore”, de c�tre Papa 
Paul al VI-lea. Invitat s� plece la Roma a refuzat s�-�i 
p�r�seasc� �ara f�r� posibilitatea de a reveni. Pre�edintele 
Departamentului Cultelor, George Nenciu, a�tepta afar�, 
curios s� a� e hot�rârea Episcopului. Când s-a deschis u�a 
l-a întrebat:

- Înalt Preas� n�ite, v-a�i în�eles?
- Da. Ne-am în�eles, r�spunse Episcopul dârz �i ho-

t�rât. R�mân aici.
- Noi nu avem ce face în �ar� cu un Cardinal, repli-

c� pre�edintele.
- Treaba Dumneavoastr�, r�spunse Episcopul, r�-

mân aici în �ara mea, în mijlocul poporului meu, s� îm-
p�rt��esc soarta fra�ilor mei, a preo�ilor �i credincio�ilor 
mei. Nu-i pot p�r�si. 

Numirea de Cardinal „in pectore” a Episcopului dr. 
Iuliu Hossu �i a înc� unui înalt prelat dintr-o �ar� comu-
nist� din Europa, s-a f�cut în Consistoriul Papal din 28 
aprilie 1969. 

Episcopul Iuliu Hossu a fost primul Cardinal român 
provenit dintr-o Biseric� româneasc�. A mai fost �i �tefan 
Vancea din Once�tii Maramure�ului, Mitropolit Primat al 
Bisericii Romano-Catolice Maghiare, numit Cardinal de 
c�tre Papa Inocen�iu al IV-lea, la 7 iulie 1243, ca ierarh 
romano-catolic maghiar. 

Ce ingrat destin cu acest brav b�rbat, care a trebuit 
s� sufere atât de mult pentru credin�a în Dumnezeu, dra-
gostea de Neam �i � delitate fa�� de Sfântul Scaun Apos-
tolic al Romei! Episcop �i Cardinal, crainicul Unirii de la 
Alba-Iulia, membru de onoare al Academiei Române din 
anul 1945, decorat cu ordine �i medalii, omul care-�i îm-
p�r�ea salariul cu s�racii, a fost insultat, scuipat, p�lmuit, 
chinuit �i supus tuturor umilin�elor �i priva�iunilor. �i-a 
sfâr�it via�a în izolare. Inima lui a încetat s� mai bat� la 
28 mai 1970 la Spitalul Colentina din Bucure�ti, având la 
c�p�tâi pe Mitropolitul Alexandru Todea, care l-a preg�tit 
pentru ultimul drum, �i c�ruia i-a încredin�at s� comunice 
tuturor celor ce l-au prigonit c� i-a iertat. Ultimele lui cu-
vinte au fost: Lupta mea s-a sfâr�it, a voastr� continu�. A 
fost înhumat a doua zi în Cimitirul Bellu Catolic, într-un 
mormânt provizoriu. La 5 martie 1973, Papa Paul al VI-
lea a dezv�luit în Consistoriul papal numele Cardinalilor 
„in pectore” de la 28 aprilie 1969: Iuliu Hossu, Episcop 
Român Unit, greco-catolic, de Cluj-Gherla �i Episcopul 
ucrainian Trahta din Cehoslovacia. 

La 7 decembrie 1982 i-au fost exhumate osemin-
tele din mormântul provizoriu �i reînhumate într-un mor-
mânt nou din acela�i cimitir.

www.bru.ro
Informa�ii preluate din cartea „Cei 12 Episcopi Martiri”, a Ierom. 
Silvestru Augustin Prundu� �i a Pr. Clemente Pl�ianu, ap�rut� la 
Casa de Editur� „Via�a Cre�tin�”, Cluj-Napoca, 1998.
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În cele ce urmeaz� a� dori s� prezint pe scurt ac-
tivitatea Reuniunii Mariane „Bunavestire” din �imleu 
Silvaniei, de la în� in�are pân� în prezent, adic� pe o 
perioad� de 10 ani. Men�ionez de la început c� meri-
tul constituirii Reuniunii îi revine Doamnei Ileana �u-
m�lan, (care a condus-o timp de 4 ani), o credincioas� 
foarte devotat� Bisericii, care �i-a pus tot su� etul pen-
tru reorganizarea Reuniunii Mariane în parohia noas-
tr�. A cheltuit mult� energie �i a sacri� cat mult timp 
în discu�ii cu noi �i cu P�rintele Protopop Gheorghe 
�urca� pentru a ne prelucra Statutul, pentru a ne ar�ta 
rolul �i importan�a mariani�tilor în Biseric�, reu�ind s� 
determine 40 de credincioase s� devin� marianiste. As-
t�zi suntem 57, dar între timp au decedat 12.

Nimic nu s-a f�cut la întâmplare, � ecare detaliu 
a fost bine gândit: reprezentantul din partea Episcopi-
ei, numele Reuniunii, � ecare moment al ceremonia-
lului. Noi, oamenii, ne-am f�cut partea noastr�, adic� 
am dat un nume Reuniunii – Bunavestire �i am ales 
data de constituire – 25 Martie 2000, iar Dumnezeu 
�i-a f�cut partea Lui: a dat binecuvântarea Sa � ec�rei 
marianiste prin punerea mâinilor PSS Virgil �i chiar 
în ziua respectiv� l-a chemat la Sine pe PSS Vasile 
Hossu. Doresc s� mai notez aici o coinciden��, pe care 
doar acum o descop�r: biserica noastr� are hramul 
,,Sfânta Treime’’, iar anul 2000 a fost numit de c�tre 
Biseric� Anul S� ntei Treimi.

Am notat aici aceste date � indc� pe mine m-au 
marcat profund. Mi-au r�mas adânc în memoria afec-
tiv�, a�a cum mi-a r�mas �i imaginea de atunci a PSS 
Virgil în mijlocul grupului nostru de tineri, la fel de 
tân�r ca ei, dar, mai ales, la fel de vesel �i deschis, sta-
bilind imediat comuniunea de su� et. Am sim�it atunci 
c� Biserica noastr� are un punct de reper solid, promi-
��tor �i luminos.

Reuniunile Mariane sunt ceea ce spun despre ele 
papii, episcopii �i preo�ii: cale de rena�tere a vie�ii cre�-
tine individuale �i comunitare, cale de atragere în jurul 
Bisericii a credincio�ilor devota�i ei, cale �i mân� întin-
s� înspre oamenii b�trâni sau bolnavi, înspre oamenii 
singuri ori marginaliza�i. Respectând statutul, noi ne 
desf��ur�m activitatea pe cele trei coordonate prev�zu-
te în el: spiritual�, caritativ� �i social� �i în toate aceste 
direc�ii ne-am manifestat �i ne manifest�m cu d�ruire, 
cu generozitate, cu deschidere �i cu dorin�a � erbinte de 
a atrage cât mai mul�i credincio�i la biseric�, deoarece 
dorim ca tot mai mul�i oameni s�-�i salveze su� etul.

Pe plan spiritual, în biserica noastr� din �imleu 
s-au desf��urat multe activit��i de mare anvergur�, dar 
�i activit��i la nivel de comunitate. Doresc s� eviden-
�iez mai detaliat prima „Noapte de veghe cu Sfânta 

Fecioar�”, organizat� la ini�iativa noastr� împreun� cu 
P�rintele Vicar Foraneu al Silvaniei, Gheorghe �urca�, 
în luna mai a anului 2003, când biserica noastr� paro-
hial�, de�i foarte mare, a devenit neînc�p�toare pentru 
credincio�ii catolici sau ortodoc�i, dar �i protestan�i, 
veni�i din toat� �ara s� se roage împreun� cu noi �i cu 
Sfânta Fecioar�. Sunt de neuitat dou� aspecte de la 
acea noapte: prezen�a tuturor preo�ilor ortodoc�i din 
ora�ul nostru (cu o singur� excep�ie), în numele c�ro-
ra protopopul ortodox de atunci �i-a f�cut mea culpa 
pentru atitudinea pe care au manifestat-o pân� atunci 
s� n�iile-lor fa�� de noi, greco-catolicii. Al doilea as-
pect memorabil este prezen�a a 88 de tineri de liceu, 
dintre care doar 8 erau greco-catolici, care, coordo-
na�i de doamnele Emilia Mure�an �i prof. Florica Pop 
au antrenat credincio�ii la un superb rozar meditat �i 
cântat, care a impresionat profund toat� biserica. Unul 
dintre preo�ii ortodoc�i, puternic marcat de ceea ce a 
v�zut, a ie�it afar�, unde, cu lacrimi în glas, a întrebat 
retoric: „În biserica noastr� de ce nu se poate face a�a 
ceva, de ce nu se pot aduna tinerii?”

A urmat, tot la ini�iativa noastr�, o „Noapte de 
veghe cu Sfânta Fecioar�” în anul 2009, precedat� de 
alte nop�i de rug�ciune, dintre care amintim: „Sear� de 
rug�ciune în cinstea s�rb�torii Adormirea Maicii Dom-
nului” (14 august 2008), „Sfânta Fecioar� de la Lour-
des” (10 februarie 2008) �i multe alte seri de rug�ciune 
în preajma s�rb�torilor dedicate S� ntei Fecioare Maria.

În acest context putem vorbi �i despre alte acti-
vit��i spirituale de mare amploare în parohia noastr�, 
pe care, chiar dac� nu le-a ini�iat Reuniunea Marian�, 
le consemn�m, deoarece cu aceste ocazii multe mari-
aniste s-au a� at atât în ipostaza Mariei, cât �i în cea a 
Martei: Vizita cu statuia S� ntei Fecioare de la Fatima 
(de dou� ori), venerarea Giulgiului Sfânt de la Torino 

Florica POP

Reuniunea Marian� ,,Bunavestire” din �imleu Silvaniei
- un deceniu de via�� �i activitate -
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Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2011
FEBRUARIE

Inten�ia general�: Pentru ca familia s� � e respectat� de to�i în identitatea sa �i s�-i � e recunoscut� contribu�ia 
de neînlocuit în favoarea întregii societ��i.

Inten�ia misionar�: Pentru ca în acele teritorii de misiune unde lupta împotriva bolilor este mai urgent�, comu-
nit��ile cre�tine s� �tie s� dea m�rturie despre prezen�a lui Cristos al�turi de cei suferinzi.

(copie), icoana S� ntei Fecioare de Guadalupe, moa�te-
le Sfântului Anton de Padova.

Tot la capitolul activitate spiritual�, putem nota:
• organizarea sau participarea la zeci de peleri-

naje: s� n�iri de biserici sau locuri de biserici, la Sighet, 
Blaj, Oradea, etc., locuri de apari�ii ale S� ntei Fecioare;

• Rozarul Viu; Rozarul S� ntei Fecioare Maria, 
recitat înainte de � ecare Sfânt� Liturghie; Adora�ie în 
� ecare joi (o lung� perioad� joia era organizat� Ado-
ra�ie perpetu�); Devo�iunea primelor vineri din lun� la 
Inima lui Isus; Devo�iunea primelor sâmbete din lun� 
la Inima S� ntei Fecioare; Devo�iuni c�tre Sfântul An-
ton de Padova �i c�tre Sfântul Iosif; Devo�iuni pentru 
su� etele din Purgator; Novena Divinei Îndur�ri;

• organizarea de exerci�ii spirituale înainte de 
marile s�rb�tori;

• lan� de rug�ciune neîntrerupt� timp de 9 zile 
înainte de Nop�ile de Veghe;

• Rozarul la Radio Maria în � ecare prim� mier-
curi din lun�;

• m�rturia P�rintelui Cristin Maria M�rincean 
(pe atunci preot misionar în Africa) despre propria-i 
convertire �i despre Africa;

• schimb de experien�� cu Reuniunea Marian� 
din parohia T��nad;

• experien�a unor grupuri de rug�ciune la ini�i-
ativa P�rintelui Nicolae Bodea �i a so�iei sale Florica;

• În�l�area unei Cruci de Lumin� în curtea bise-
ricii noastre.

Lista ar putea continua, îns� vom nota acum câte-
va aspecte din activitatea caritativ� �i social�, care con-
sider�m c� merg mân� în mân�. Între�inerea ordinii �i 
cur��eniei în biseric� este una din multele preocup�ri ale 
d-nei preotese Magda, iar împodobirea altarului �i a bi-
sericii cu � ori este o activitate permanent� a câtorva ma-
rianiste devotate, care demonstreaz� c� iubesc biserica.

An de an Reuniunea Marian� s-a implicat în 
distribuirea de pachete cu alimente sau haine credin-
cio�ilor bolnavi, singuri ori cu mijloace materiale mai 
modeste, îndulcind pu�in am�r�ciunea vie�ii lor. Aceas-
t� activitate a devenit prioritar� de când Reuniunea 
Marian� îl are ca p�rinte spiritual pe P�rintele Florin 
M�rincean. În ultimele luni la întrunirile noastre luna-
re dezbatem problema acestor credincio�i, începând cu 
identi� carea lor �i notarea pe un tabel, pentru a avea 
o eviden��. Apoi, f�r� nicio constrângere, mariani�tii 
viziteaz� la domiciliu ace�ti bolnavi, care, � ind m�-
dulare ale lui Cristos, continu� Patimile Sale în trupul 

�i-n su� etul lor. Încerc�m s� ne apropiem de ei, �i chiar 
reu�im dup� dou� sau trei vizite. Sim�im comuniunea, 
sim�im bucuria lor când ne au în preajm�. Fericirea 
noastr� este enorm� când îi auzim c� doresc s� se roa-
ge Rozarul (iar înainte nu �tiau nici N�sc�toare) sau 
c� doresc s� vin� preotul s�-i m�rturiseasc�. Noi �tim 
c� vizitând un bolnav, Îl vizit�m pe Isus, iar dac� acel 
bolnav este �i s�rac, �i singur, noi L-am vizitat de dou� 
ori pe Isus. Acceptându-�i crucea, � ecare bolnav care 
devine �i credincios, î�i d� seama la un moment dat c� 
aici este vorba despre reciprocitate: Isus a purtat crucea 
pentru noi, oamenii, iar noi purt�m crucea pentru Isus. 
La un cap�t al crucii e Dumnezeu, iar la cel�lalt ca-
p�t, omul. Imaginea aceasta este foarte sugestiv�: via-
�a lui Isus se prelunge�te în via�a omului, deci în via�a 
noastr� �i a Bisericii. La cap�tul acestei cruci ne situ�m 
noi, adic� Biserica în misiunea Sa, în încerc�rile �i în 
chem�rile sale. Una din aceste chem�ri e rug�ciunea, 
alta e apostolatul, alta – caritatea, spiritul de sacri� ciu, 
m�rturia etc. Ar trebui s� �inem minte un lucru: oriunde 
exist� o cruce, eu trebuie s-o apuc cu amândou� mâi-
nile, deoarece la cel�lalt cap�t al ei se a� � Dumnezeu.

Mariani�tii sunt adev�ra�i solda�i în Armata S� n-
tei Fecioare, dornici s� o ajute cu rug�ciunea în reali-
zarea Planului s�u cu lumea. Dar, pentru ca rug�ciunea 
noastr� s� � e puternic�, e� cient� �i consecvent� avem 
nevoie de preo�i deschi�i, devota�i, disponibili �i umili, 
deoarece s� n�iile lor sunt factor catalizator �i de coezi-
une, prin s� n�iile lor radiaz� în noi iubirea lui Cristos 
atât piramidal, cât �i orizontal. Ca s� � m adev�ra�i cre�-
tini, trebuie s� ducem aceast� iubire dincolo de comu-
nitate, în societatea în care tr�im �i ne desf��ur�m acti-
vitatea, deoarece pe Cristos trebuie s�-L iubim cu via�a 
noastr� �i s�-L m�rturisim prin faptele noastre. Sfânta 
Treime, protectoarea spiritual� a comunit��ii noastre 
prin hramul bisericii, realizeaz� pe zi ce trece comuniu-
nea de su� et dintre credincio�ii no�tri prin comuniunea 
�i colaborarea fericit� a celor trei preo�i pe care ni i-a 
d�ruit Dumnezeu: P�rintele Vicar Foraneu al Silvani-
ei Gheorghe �urca�, ctitorul acestei biserici minunate, 
P�rintele Protopop Nicolae Bodea �i P�rintele spiritual 
al Reuniunii Mariane Florin M�rincean. Rodul acestei 
comuniuni este mai mult decât vizibil prin num�rul tot 
mai mare de credincio�i care particip� la Sfânta Litur-
ghie duminica, în s�rb�tori �i în timpul s�pt�mânii.

Dumnezeu s� ne ajute, Spiritul Sfânt s� ne inspi-
re, Isus s� p��easc� în fa�a noastr�, iar Sfânta Fecioar� 
s� ne c�l�uzeasc�!
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Cultura nu e doar un mod de a citi lumea. 

Cultura e un mod de tr�i lumea.
Unii, cu str�danii mari �i cheltuial� ajung 

mediocri. Al�ii, jucîndu-se, ajung în�elep�i.
Puterea nu e decît un mod de a-�i pune în 

valoare defectele.
Cititul adev�rat e acela în care o carte o ci-

te�ti cu alte sute de c�r�i.
Politica este o form� civilizat� de imoralita-

te. Este o impostur� luat� drept profesie.
Dumnezeu este Totul Nimicului. Omul – ni-

micul totului.
Scrisul este cea mai vie reac�ie împotriva mor�ii.
Unii nu citesc nici m�car ceea ce scriu...
Poezia este un fel de eczem� a su� etului.
La noi, prostia este pe bani, inteligen�a – pe 

gratis.
Facerea a transformat posibilitatea nimicu-

lui în realitate. C�derea re-transform� nimicul în 
posibilitate.

E mai bine s� vorbim noi despre moarte 
decît s� vorbeasc� moartea despre noi.

Exist� un singur mod de a vorbi de moral�, 
caracter, corectitudine: propria via��.

În scris nu fac decît s� experimentez la mo-
dul ideal faptul de a � .

Orice în�l�are nemeritat� presupune o suit� 
de înjosiri.

Doar în Dumnezeu putem �  totul: � nitul �i 
in� nitul, marginea �i centrul, cerul �i p�mîntul. 
Prin eforturile sale omul poate �  un biet nimic.

Cultura te s�r�ce�te pîn� te face bogat.
Spiritualitatea nu trebuie s� devin� mese-

rie, deprindere, ci respira�ie.
S� folose�ti pîn� �i o brum� de cultur� pen-

tru a te tic�lo�i, iat� abera�iile imoralit��ii.
Niciodat� nu e un merit faptul de a nu �ti.
Mul�i ar trebui s� dea examen ca s� intre în 

specia omeneasc�.
Scrisul este un fel de justi� care pentru lipsa 

de sens a vie�ii. Scrisul ne justi� c� pentru ceea ce 
nu putem � .

De�teptul �tie s� � e prost doar cînd trebuie. 
Prostul este de�tept doar cînd nu trebuie.

Cu cît un lucru î�i este mai indiferent, cu atît 
te folose�ti de el mai bine.

Viciile trebuie atent dozate, ca s� ajung� 
pentru întreaga via��.

Eu cred într-un evolu�ionism à rebours: 
maimu�a o s� se trag�, pîn� la urm�, din om.

O cucerire a modernit��ii – mediocrul cu 
carte.

LICEUL TEOLOGIC
GRECO CATOLIC

„IULIU MANIU” ORADEA

str. Iuliu Maniu nr. 5, 
tel.-fax: 0259434526, 0359410518,

www.licgrcat.lx.ro;
e-mail: lgrcatoradea@ yahoo.com

Organizeaz� înscrieri pentru anul �colar
2011-2012,

pentru:
- cls. I în alternativa Step by Step - 50 locuri;
- cls. a V a - 60 locuri;
- cls. a IX a - pro� l real, specializarea matematic�-
informatic�;
- cls. a IX a - pro� l voca	ional, specializarea 
teologie.

Avantaje: 
- amplasarea liceului în centrul ora
ului;
- asigurarea unui climat de siguran�� pentru elevi;
- program de burse pentru elevi;
- rezultate deosebite la concursurile �i olimpiadele 

colare;
- posibilitatea de a urma orice universitate din �ar�;
- internat �i cantin� proprie;
- organizarea de activit��i extra�colare �i 
extracurriculare prin parteneriat
cu diverse funda�ii �i organiza�ii.
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Papa Ioan Paul al II-lea, un sfânt al inimilor ce î�i îng�duie s� � e 
fericit pentru o vreme

O veste a înconjurat toat� lumea vineri, 14 ianu-
arie: s-a hot�rât, Papa Ioan Paul al II-lea va �  beati� cat 
în data de 1 mai 2011. Un text ap�rut imediat pe o re�ea 
de socializare ar�ta: „Dac� asta e calea pentru ca fapte-
le unui om bun s� r�mân� ca exemple pentru viitorime, 
sau pentru a i se mul	umi pentru ce a f�cut pentru noi 
to	i, atunci ura! din toat� inima pentru beati� carea lui 
JPII! Ne vedem în Roma în 1 mai!” Ce înseamn� aceas-
t� beati� care pentru lume 
i pentru noi, românii, vom 
vedea mai jos, cu ajutorul unor prelu�ri de pe portalul 
catholica.ro 
i prin contribu	ia câtorva ierarhi catolici 
din România.

În aceea
i zi în care a fost anun	at� a
teptata dat� 
a beati� c�rii unui a dintre cei mai iubi	i lideri religio
i 
ai ultimului secol, Papa Ioan Paul al II-lea, milioane 
de mesaje au înro
it � rele, concrete sau nu, ale comu-
nic�rii mondiale. La textul citat mai sus a existat un 
r�spuns: „M� a
teptam ca lucrurile s� evolueze rapid în 
privin	a beati� c�rii. A fost 
i este un om iubit de o lume 
întreag�, indiferent de confesiune 
i chiar religie.” Mai 
mult, a fost 
i este un om iubit de o lume întreag�, in-
diferent de credin	a sau necredin	�. A fost 
i este un om 
iubit de oameni de orice fel. �i probabil 
i mar	ienii 
l-ar �  iubit.

În mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat 
România. Prezen	a lui aici a reu
it s� fac� ceea ce un 
deceniu de ecumenism mimat sau neluat în seam� cu 
adev�rat nu reu
ise: s� îi încurajeze pe oameni s� spu-
n�, s� strige ceea ce, altfel, ar �  p�strat pentru ei, ca pe 
un vis frumos: „Unitate, unitate!” Tot la început de mai, 
în 2011, de data aceasta, Biserica Catolic� îl va beati� -
ca pe cel mai iubit reprezentant al ei de la ora actual�. 
Va �  o s�rb�toare a întregii lumi.

Fiecare dintre ierarhii cu care am discutat despre 
aceast� beati� care a amintit, f�r� s� 
tie de declara	iile 
anterioare, acel strig�t de la moartea papei: „Santo su-
bito!” Oamenii doreau s�-l 
tie sfânt pe Papa Ioan Paul 
al II-lea, sfânt cât mai repede, ca s� î
i duc� mai departe 
opera plin� de lumin� de pân� atunci. Dar Vaticanul î
i 
are normele 
i regulile sale 
i iat� c�,de
i nu „subito”, 

i nu „sfânt”, dar totu
i repede, papa inimilor noastre 
ajunge fericit.

Prefectul Congrega�iei pentru Cauzele S� n�ilor 
despre apropiata beati� care

Papa Ioan Paul al II-lea, primul �i singurul Pap� 
din istorie care a vizitat România, i-a s�rutat p�mântul 
�i i-a vorbit limba, a celebrat Liturghia în Catedrala Sf. 
Iosif din Bucure�ti �i în Parcul Izvor din capital�, va �  
beati� cat pe 1 mai 2011.

Data a fost anun�at� o� cial vineri diminea��, 14 

ianuarie, odat� cu semnarea de c�tre Papa Benedict al 
XVI-lea a decretului de beati� care, în care � gureaz� 
�i numele altor candida�i la cinstea altarelor, între care 
profesorul Giuseppe Toniolo – fondator al S�pt�mânii 
sociale a catolicilor italieni – �i cinci c�lug�ri�e bosni-
ace ucise din ur� fa�� de credin��. Desigur, �tirea care 
face acum înconjurul lumii se refer� la � gura Papei Ka-
rol Woityla, decedat pe 2 aprilie 2005 �i ajuns în faza 
beati� c�rii dup� recunoa�terea unui miracol întâmplat 
pu�in dup� moartea sa, privitor la o c�lug�ri�� francez�.

Prefectul Congrega�iei pentru Cauzele S� n�ilor, 
Cardinalul Angelo Amato, a vorbit pentru Radio Vati-
can despre miracolul atribuit Papei Ioan Paul al II-lea 
�i despre modul în care a decurs procesul de beati� care: 
„Spun imediat c� aceast� cauz� a bene� ciat de dou� 
facilit�ri. Prima prive�te exonerarea ponti� cal� de la 
a�teptarea a cinci ani pentru începutul s�u, iar a doua 
este plasarea pe o band� preferen�ial�, f�r� s� � e pus� 
pe lista de a�teptare. Îns� în ceea ce prive�te rigoarea �i 
precizia procedural� nu s-au f�cut derog�ri.

Cauza a fost tratat� ca �i celelalte, urmând toate 
etapele prev�zute de legisla�ia Congrega�iei Cauzelor 
S� n�ilor. Mai mult, dac� pot manifesta o prim� consta-

Ramona B�LU	ESCU
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tare a mea, tocmai pentru a onora în mod demn aminti-
rea acestui mare Pontif, cauza a fost supus� unui scru-
tin deosebit de minu�ios, pentru a înl�tura orice dubiu 
�i dep��i orice di� cultate”.

Legat de miracol, Cardinalul a precizat: „Este 
vorba de vindecarea de boala Parkinson a c�lug�ri�ei 
franceze Marie Simon Pierre. Boala a fost diagnostica-
t� în 2001 de medicul curant �i de al�i speciali�ti. Sora 
a primit tratamentele prescrise, care, evident, în loc s� o 
vindece, îi atenuau par�ial durerile. La �tirea dispari�iei 
Papei Woityla, afectat de aceea�i boal�, sora Marie �i 
celelalte surori au început s� se roage �i s� cear� de la 
Pontiful defunct vindecarea.

Pe 2 iunie 2005, obosit� �i consumat� de du-
reri, c�lug�ri�a i-a manifestat superioarei inten�ia de a 
�  exonerat� de munca profesional�. Dar superioara o 
invit� s� se încread� în mijlocirea Papei Ioan Paul al 
II-lea. Retr�gându-se, sora a petrecut o noapte lini�tit�. 
La trezire s-a sim�it vindecat�. Au disp�rut durerile �i 
nu a mai sim�it nici anchilozare a articula�iilor. Era pe 
3 iunie 2005, în s�rb�toarea Preas� ntei Inimi a lui Isus. 
A întrerupt imediat tratamentul �i a mers la medicul cu-
rant, care nu a putut decât s� îi constate vindecarea”. 
(Catholica.ro)

Beati� carea: semn al profunzimii credin�ei �i invi-
ta�ie la o via�� pe deplin cre�tin�

Proclamarea unui sfânt sau a unui fericit din par-
tea Bisericii este rodul unirii diferitelor aspecte referi-
toare la o persoan� speci� c�. În primul rând, este un act 
care a� rm� ceva important în via�a Bisericii îns��i. Este 
legat de un „cult”, de exemplu fa�� de amintirea persoa-
nei, de recunoa�terea sa deplin� în con�tiin�a comunit�-
�ii ecleziale, a ��rii, a Bisericii universale în diferite ��ri, 
continente �i culturi.

Un alt aspect este con�tiin�a faptului c� „prezen-
tarea pe altare” va �  un semn important al profunzimii 
credin�ei, al r�spândirii credin�ei în parcursul de via�� 
al acelei persoane, �i c� acest semn va deveni o invi-
ta�ie, un stimulent pentru noi to�i la via�� cre�tin� tot 
mai deplin� �i profund�. În sfâr�it, condi�ia sine qua 
non este s� n�enia vie�ii persoanei, veri� cat� în timpul 
procedurilor canonice precise �i formale. Toate acestea 
furnizeaz� materialul pentru decizia Succesorului lui 
Petru, a Papei, în vederea proclam�rii unui fericit sau a 
unui sfânt, a cultului în contextul comunit��ii ecleziale 
�i a liturgiei sale.

Ponti� catul Papei Ioan Paul al II-lea a fost un 
semn clar �i elocvent, nu numai pentru catolici, ci �i 
pentru opinia public� mondial�, pentru oameni de orice 
culoare �i crez. Reac�ia lumii la stilul lui de via��, la 
dezvoltarea misiunii sale apostolice, la modul în care 
a suportat suferin�ele sale, la decizia de a duce înainte 
ministeriul s�u petrin pân� la sfâr�it a�a cum voia Pro-
viden�a divin� �i în sfâr�it reac�ia la moartea lui, po-

pularitatea aclama�iei „Sfânt imediat!” pe care cineva 
a propus-o în ziua înmormânt�rii lui: toate acestea au 
baze solide în experien�a de a �  întâlnit persoana care 
era Papa.

Credincio�ii au sim�it, au experimentat c� era 
„un om al lui Dumnezeu”, care vedea într-adev�r pa�ii 
concre�i �i mecanismele lumii contemporane „în Dum-
nezeu”, în perspectiva divin�, cu ochii unui mistic care 
prive�te numai la Dumnezeu. Era în mod clar un om 
al rug�ciunii, pân� acolo încât din dinamismul unirii 
lui personale cu Dumnezeu, din ascultarea constant� a 
ceea ce Dumnezeu vrea s� spun� într-o situa�ie concre-
t� a derivat toat� „activitatea Papei Ioan Paul al II-lea”.

Cine era mai aproape de el a putut s� vad� c� 
înainte de a-i întâlnii pe oaspe�ii s�i, �e�  de stat, înal�i 
reprezentan�i ai Bisericii sau simpli cet��eni, Papa Ioan 
Paul al II-lea se reculegea în rug�ciune dup� inten�iile 
oaspe�ilor �i a întâlnirii care urma s� aib� loc.

R�m��i�ele p�mânte�ti ale Papei Ioan Paul al II-
lea vor �  mutate din grota de sub Bazilica San Pietro 
într-o capel� din Bazilic�, informeaz� publica�ia semi-
o� cial� a Vaticanului, L’Osservatore Romano. „Trans-
portarea sicriului se va face f�r� exhumare, deci trupul 
Papei (Ioan Paul al II-lea) nu va �  expus.” Locul unde 
va �  a�ezat trupul defunctului Pontif va �  marcat „cu 
o plac� simpl� de marmur� gravat� cu textul Beatus 
Ioannes Paulus II” (Fericitul Ioan Paul al II-lea).

Conform aceleia�i publica�ii, va �  folosit� Cape-
la Sf. Sebastian, care se a� � între Capela Pieta �i Ca-
pela Preasfântului Sacrament, pe partea dreapt� cum se 
intr� în Bazilica San Pietro. În aceast� capel� se a� � 
r�m��i�ele p�mânte�ti ale Fericitului Pap� Inocen�iu al 
XI-lea (1676-1689; beati� cat în 1956), iar numele vine 
de la principala � gur� prezentat� în mozaicul de deasu-
pra altarului, lucrare realizat� de Pier Paolo Cristofari. 
Statuile Papilor Pius al XI-lea �i Pius al XII-lea se a� � 
în stânga, respectiv dreapta altarului.

Papa Ioan Paul al II-lea va �  beati� cat în Dumi-
nica Milostivirii Divine, care cade anul acesta la 1 mai, 
la �ase ani dup� ce a murit la 2 aprilie 2005, în preziua 
acestei s�rb�tori.

„Via�a �i ponti� catul s�u au fost caracterizate de 
pasiunea de a face cunoscute lumii consolarea �i m�re-
�ia milostivirii lui Dumnezeu. De aceasta are lumea ne-
voie. De aceea vom avea bucuria celebr�rii beati� c�rii 
solemne în ziua pe care el însu�i a ales-o pentru ca Bi-
serica s� î�i � xeze privirea asupra Divinei Milostiviri”, 
a declarat pr. Federico Lombardi la cea mai recent� 
emisiune „Octava Dies” de la televiziunea vatican�. 
(Catholica.ro)

Ierarhi catolici români, despre beati� care
�i în România vestea alegerii datei de 1 mai ca 


i dat� a beati� c�rii a fost primit� cu interes 
i emo	ie.
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(continuare în pag. 15)

(urmare din pag. 13)

Mai ales c� Papa Ioan Paul al II-lea a fost un apropiat al 
românilor, catolici sau ne-catolici, credincio
i sau ne-
credincio
i, înt�rind leg�tura noastr� cu el 
i prin vizita 
sa din mai 1999.

Dar nu doar faptul c� Papa a vizitat România 
l-a apropiat de cei de aici, multe persoane din lumea 
catolic�, mai ales din seminariile de teologie catolic� 
obi
nuind s� fac� vizite la Roma pentru a îl asculta în 
cadrul audein	elor papale sau chiar pentru a îl întâlni. 
O amintire pregnant� a tinerilor studen	i de atunci este 
c� papa î
i îng�duia timpul de a da mâna cu � ecare, în 
cadrul vizitelor grupurilor organizate.

„Cu deosebit� bucurie am a� at c� Papa Ioan Paul 
al II-lea va �  beati� cat la 1 mai, în Duminica Milostivirii 
Divine. Observ�m astfel cum se contureaz� tot mai pre-
cis un r�spuns din partea autorit��ilor Bisericii noastre 
catolice la acea dorin�� a poporului lui Dumnezeu care, 
în ziua funeraliilor celebrate în Pia�a Sf. Petru,a cerut ca 
Ioan Paul al II-lea s� � e imediat declarat sfânt.

Parc� acum v�d pancarta pe care era scris: „SAN-
TO SUBITO”! Sigur, au trecut de atunci câ�iva ani pân� 
acum; la 19 decembrie 2009 actualul Pap� Benedict al 
XVI-lea a autorizat semnarea Decretului privind eroici-
tatea virtu�ilor lui Ioan Paul al II-lea, la 14 ianuarie 2011 
s-a promulgat Decretul referitor la minunea atribuit� 
mijlocirii aceluia�i Pap� (vindecarea unei c�lug�ri�e de 
Parkinson), iar acum a�tept�m 1 mai 2011. Va �  o s�rb�-
toare a întregii lumi.

To�i �tim bine c� a fost un sfânt �i ne bucur�m c� 
�i România, Bucure�tiul i-a primit vizita �i binecuvân-
tarea în mai 1999. Ne bucur�m c� avem un mare mijlo-
citor în Ceruri!” (Ioan Robu, arhiepiscop de Bucure
ti)

„Am fost foarte ata
at de acest pap� – soarele 

nostru, dup� profe	iile lui Malachia – legat de aceasta 
eu am urm�rit profe	iile, 
tiam mai de dinainte cum va 
�  urm�torul pap�, 
i am v�zut prima lui vizit� în Polo-
nia, în prima 	ar� ex-Sovietic�, apoi revolu	iile. În tim-
pul lui a fost 
i pr�bu
irea regimului ateu comunist… 
Vizita lui în România a fost un miracol extraordinar!

În 1991 l-am contactat prima dat� cu ocazia in-
vestiturii de cardinal a lui Alexandru Todea, 
i l-am 
contactat direct. În ani a fost c� l-am întâlnit 
i de patru-
cinci ori pe an, activând în comisia unde a fost cardi-
nalul Kasper, pentru promovarea unit�	ii între cre
tini. 
În 1994 m-a numit episcop coadjutor la Lugoj. Apoi au 
fost foarte multe vizite ad limina când st�tea personal 
de vorb� cu � ecare dintre noi.

Era un om al timpurilor. Am servit de cinci-

ase ori cu dânsul masa, l-am auzit vorbind nu o� cial 
ci liber, ca om… Am fost 
i la înmormântarea lui 
i 
de � ecare dat� când merg la Roma mergem acolo, la 
mormântul lui, anul trecut de dou� ori am cerebrat li-
turghia la mormântul Sfântului Petru, la câ	iva metri de 
al lui. Este un prestigiu c� Biserica recunoa
te s� n	enia 

i calit�	ile acestea speciale de care a dat dovad�, în 
rândul poporului e bucurie ca i s-au recunoscut – de
i 
el e în lumea cerurilor de când a închis ochii.

Chiar la înmormântarea sa se striga „Santo subi-
to”. Noi, cunoscându-l, putem apela la el 
i s�-i aducem 
cultul. Putem s�-l punem în fa	a unui altar unde s� pa-
troneze, el, ca fericit, poate s� patroneze biserici. Chiar 

i la noi, în Banat – la Roma am v�zut o biseric� închi-
nat� Papei Ioan XXIII – 
i el e tot fericit.” (Alexandru 
Mesian, episcop de Lugoj)

„Papa Ioan Paul al II-lea a avut o faim� de 
s� n	enie înc� din timpul vie	ii. La moarte s-a strigat 
„Santo subito” iar ce se întâmpl� acum e oarecum o 
normalitate – mul	umim lui Dumnezeu pentru acest 
lucru. Papa a fost foarte apropiat de România 
i de Bi-
serica Român� Unit� cu Roma la fel. Dânsul e cel care 
a sus	inut apari	ia Bibliei de la Blaj. În anul 2000 am 
	inut o liturghie împreun�, au fost to	i episcopii români 
– se s�rb�toreau 300 de ani de unirea cu Roma – 
i a 
fost bazilica San Pietro plin� de români.
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Acum Papa Ioan Paulal II-lea se roag� 
i pen-
tru noi. Dac� cineva vrea s� construiasc� o biseric�,
i 
la noi, poate s�-I dea hramul s�u. O amintire e când 
la o întâlnire cu românii, la Roma, în 1991, m-a rugat 
s�-i citesc în român� ce urma s� spun�, s� aud� cum se 
pronun	� – 
i m-a prins de umar cu un gest foarte patern 

i apropiat”. (Virgil Bercea, episcop de Oradea)

„Beati� carea pe 1 mai este o veste deosebit de 
bun�. M� bucur, pentru c� am putut s� o primesc toc-
mai la Roma. �i tocmai în aceste zile m-am rugat la 
mormântul Papei Ioan Paul al II-lea 
i am putut vedea 
chiar 
i în preg�tire „noul mormânt”. Era de a
teptat, 
deoarece credincio
ii 
i lumea în general au recunoscut 
în persoana lui un om deosebit, carismatic, trimis de 
Dumnezeu. Prin anun	area beati� c�rii se con� rm� de 
fapt ceea ce deja în urm� cu 6 ani s-a pronun	at în Pia	a 
Sf. Petru. (N.n: „Santo subito!”)

M� bucur pentru acest pas, care s-a f�cut dup� 
îndeplinirea demersurilor prev�zute 
i care vine s� îm-
plineasc� dorin	a atâtor oameni. Eu cred într-adev�r, c� 
Ioan Paul al II-lea a fost un om al lui Dumnezeu 
i c� 
locul lui este între cei s� n	i. Beati� carea con� rm� de 
fapt aceast� credin	� a multora. �i mai cred, c� ne ajut� 
în continuare.” (Bocskei Laszlo, episcop de Oradea)

Beati� carea Papei Ioan Paul al II-lea va avea loc 
în data de 1 mai. El tot sfânt r�mâne pentru toat� lumea, 
chiar dac� într-o form� „mai laic�” iar popasul pe care-l 
face, acum, pân� la a �  declarat sfânt e doar o form� de 
modestie îng�duitoare, o r�su� are 
i o tragere de su� et 
înaintea unor fapte 
i mai mari.

(urmare din pag. 14)

„Anul trecut, 2010, s-a reu�it reamenajarea vilei 
„Mariana” din Stâna de Vale. Vila este amplasat� în 
centrul sta�iunii, într-un loc strategic ales, astfel având 
o panoram� extraordinar� �i totu�i ascuns� între brazi, 
p�streaz� intimitatea persoanelor dornice de pace, li-
ni�te, reculegere, dorin�� de odihn�, iar aerul curat face 
din acest loc o oaz� de s�n�tate.

Vila are 3 camere, cu baie proprie, un living, bu-
c�t�rie bine dotat�, c�mar� �i un foi�or în curte. Locu-
rile de cazare sunt în total 12. V� a�tept�m cu drag �i v� 
rug�m da�i de �tire la toat� lumea care este dornic� s� 
mearg� la Stâna de Vale. Pre�uri rezonabile.”

Pentru informa�ii suplimentare lua�i leg�tura cu 
Biroul Pastoral: Pr. Paul Popa: 0743.630.969; D-na 
Ramona Drago�: 0743.911.283 sau la adresa de email: 
bpploradea@yahoo.com

Biroul Pastoral

Vacan�� la Stâna de Vale
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Cu Maria, Îl ador�m pe Isus
Fecioara Maria a fost prima persoan� care L-a 

adorat pe Isus, atunci când Ea Îl purta în pântece, � ind 
un tabernacol viu. Ea nu s-a mul�umit s�-L adore în 
pasivitate, dup� ce îngerul i-a adus la cuno�tin�� ma-
ternitatea divin� pe care a acceptat-o, ci a mers „în 
grab�” la vara ei Elisabeta ca s�-L vesteasc� pe Isus, 
era în misiune care nu a�tepta amânare.

Nu întârzie cuvintele profetice ale Elisabetei: 
„Binecuvântat� e�ti Tu între femei �i binecuvântat este 
Rodul trupului T�u”, iar Ioan a „s�ltat de bucurie” în 
pântecele mamei sale, sim�ind prezen�a Mântuitorului, 
pentru care a fost „înainte merg�torul”.

S�-L ador�m si noi pe Isus cu Maria, Cea pe care 
toate genera�iile o consider� fericit�, incluzând desigur 
si genera�ia noastr�.

S� tresalte si inimile noastre de bucurie în fa�a Lui 
Isus expus spre adorare, s�-L bine vestim ca Maria �i s� 
� m înainte merg�tori ca �i Ioan.

Fecioara Maria L-a adorat când s-a n�scut 
în ieslea din Betleem, împreun� cu feciorelnicul �i 
dreptul Iosif, so�ul S�u, tat�l cresc�tor al Pruncului 
dumnezeiesc.

L-a adorat cu magii, cu p�storii, cu tot paradisul.
S�-l primim �i noi pe prunc în familiile noastre, 

Cel prosl�vit de îngeri s� � e pream�rit �i de noi oa-
menii, � indc� ne aduce an de an s�rb�toarea bucuriei, 
Cr�ciunul.

S-O cinstim pe Maria, recunoscându-i meritele de 
Mam� a Dumnezeului nostru �i implicit, in� uen�a de 
mijlocitoare pentru noi c�tre Fiul Ei. 

„Face�i tot ce va spune El”, este îndemnul Fecioa-
rei Maria, care a ob�inut prima minune a Fiului la nunta 
din Cana, de�i „înc� nu venise ceasul”, salvând din im-
pas o familie în timpul unui eveniment fericit.

Mama noastr�, ob�ine de la Isus minune dup� mi-
nune, dac�-i ascult�m îndemnul. Maria ne îndeamn� s� 
ne rug�m. Rozarul, mediteaz� toat� via�a Fiului S�u.

La sfâr�itul lunii rozarului, la M�n�stirea „Maica 
Domnului”, membrii Cruciatei euharistice condu�i de 
p�rintele Augustin Bud�u, l-am adorat pe Isus împre-
una cu Maria.

Postamentul pe care era a�ezat Isus Euharisticul, a 
fost împodobit simbolic cu un rozar de � ori.

Evangheliile citite, rug�ciunile, t�cerile noastre, 
cântecele, au dat curs sentimentelor, tr�irilor care ne 
înal�� su� etele dorind cât mai des s�-i spunem Lui Isus:

Am venit s� te ador�m Isuse. S� te ador�m în t�-
cere uimi�i de misterul T�u. Vrem s�-�i ascult�m vor-
bele bene� ce, dumnezeie�ti. S�-�i vorbim �i noi e� ci-
ent, mai ales prin rug�ciune.

„Iat� Mama Ta”, ne spui � ec�ruia dintre noi des-
pre Cea mai sfânt� dintre s� n�i, despre Aceea care �i-a 
dat natura noastr� uman�.

Î�i mul�umim Isuse c� ne-ai d�ruit o Mam� împo-
dobit� cu haruri de Dumnezeu. Am vrea s� o împodo-
bim si noi pe ginga�a Mam�, cu rug�ciunile noastre, 
transformate în ghirlande de � ori. Cât mai multe l�n�i-
�oare de iubire, rozare preferate de Fecioara Maria s� 
ne �in� lega�i de Tine, printr-o dulce leg�tur�.

Te iubim Isuse Euharistic pentru c� e�ti cu noi aici 
�i acum. Cum era sa rat�m acest moment al întâlnirii?

Te iubim Isuse c� e�ti cu noi oriunde �i în orice 
moment pân� la sfâr�itul lumii.  R�mâi cu noi Marie 
„scar� cereasc�”, s� ne înve�i a petrece cât mai mult 
timp în biseric�, s�-L ador�m pe Isus care a coborât 
printre noi, prin Tine.

Isus reprezint� biserica, Tu e�ti Mama bisericii. 
Cu ocazia s�rb�torii: „Intrarea în biseric� a Micii 

Domnului”, la M�n�stirea „Maica Domnului” a avut 
loc o or� de adora�ie la Isus Euharisticul expus �i pri-
veghere marian�, al�turi � ind statuia Maicii Domnului 
înconjurat� de � ori. Membrii Reuniunii Mariane, tine-
rii din parohie �i p�rintele paroh Mihai V�t�manelu au 
sus�inut acest moment.

S� � m întotdeauna dispu�i a recunoa�te meritele 
Mamei cere�ti �i s�-i repet�m deseori: 

Fecioar� Maria, cu cât� credin�� ai mers Tu la 
doar trei ani în templul din Ierusalim �i cât de dorni-
c� ai fost s�-L sluje�ti pe Dumnezeu. Cât� iubire sfân-
t� eman� � in�a Ta curat�. Cât� comuniune ai avut cu 
Dumnezeu, Cel ce Te-a ales de Mam� pentru Fiul S�u. 
Ce plin� erai de Spirit Sfânt, Cel ce a s�vâr�it în Tine 
lucrarea care a biruit legile � rii. Ai fost ca o Stea care 
a r�s�rit, ce preg�tea intrarea în lume a Soarelui drep-
t��ii. În chivot era vasul cu man�. Ai fost vasul ales de 
Domnul, Vas sfânt, Vas vrednic de cinste, care L-a z�-
mislit �i n�scut pe Isus, Cel care Te-a ridicat la cinstea 
de Mam� a Lui Dumnezeu

Fecioar� Maria, Tu ai fost denumit� Vas vestit de 
cucernicie. Înva	�-ne �i pe noi cucernicia Ta, supune-
rea �i iubirea fa�� de Dumnezeu. Îndrum�-ne cât mai 
des la Isus, mana noastr� cereasc�.

În chivot mai erau ad�postite tablele legii. Tu Fe-
cioar�, ai ad�postit nu tablele legii, ci pe însu�i Auto-
rul lor �i aveai întip�rite în inim� cele zece porunci.

Vrem s� Te cunoa�tem, s� Te iubim �i s� Te 
imit�m. E�ti nu numai Mama Lui Isus, ci �i Mama 
noastr�. Ascult�-ne N�sc�toare de Dumnezeu cu bu-
n�voin��. Fiul T�u �i-a a�ezat în bra�ele Tale toate 
comorile harurilor Sale �i ale îndur�rii. E�ti atotpu-
ternic� prin har. Isus a r�mas cu noi în Taina sfânt� a 
altarului. Tu e�ti �i acum în preajma Lui, ca odinioar� 
în fa�a S� ntei S� ntelor.

Te rug�m s� ne �ii aproape de Tine �i de iubitul 
Mântuitor!

Silvia PANTI�
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(continuare în pag. 18)

În data de 17 ianuarie 2011 a trecut la Domnul 
p�rintele Victor Mihai Pop din �imleu-Silvaniei.

P�rintele Victor a v�zut lumina zilei la data de 7 
octombrie 1922 în localitatea Drighiu, comuna Hal-
m��d, jude�ul S�laj. A fost � ul înv���torului Ambroziu 
Pop din Drighiu �i al Herminei Cornelia, n�scuta Sas, 
din Corund, jude�ul Satu-Mare, � ind penultimul n�scut 
dintre cei 9 copii.

Primii ani ai copil�riei i-a petrecut în localitatea 
natal� Drighiu, încununat� cu multe amintiri frumoase. 
�coala primar� o va începe în aceea�i localitate, con-
tinuat� cu gimnaziul la �imleu-Silvaniei în cadrul Li-
ceului Simion B�rnu�iu, actualmente Grup �colar Ioan 
Ossian. Aici l-a avut ca director chiar pe Ioan Ossian �i 
cu care se va întâlni în timpul deten�iei �i la Canal.

Datorit� ced�rii Ardealului de Nord este nevoit 
s�-�i întrerup� studiile câteva luni, urmând s� se înscrie 
la �coala Normal� din Oradea, avându-i ca profesori 
printre al�ii, pe Dl. Domu�a, Sab�u Vasile, Vartolomeu, 
episcop � ind PSS Ioan Suciu.

Dup� anii de liceu se înscrie la Academia Teologi-
c�, urmând astfel calea deschis� în familie de fratele s�u 
cu patru ani mai mare, Dumitru Aurel. Din p�cate nu va 
reu�i s� încheie acest ciclu datorit� scoaterii în ilegalitate 
a Bisericii Greco-Catolice pe 1 decembrie 1948, el � ind 
în acel moment în anul trei de studii. La Academie i-a 
avut ca îndrum�tori spirituali �i profesori pe viitorul epi-
scop Dr. Iuliu Hir�ea, Pr. Dr. Ioan Georgescu, Francisc 
Hubic, rectori � ind Pr. Dr. Coriolan T�mâian �i Pr. Dr. 
Gavril� Stan.

Situa�ia dramatic� �i oarecum confuz� a Biseri-
cii noastre îl va face s� se îndrepte momentan pentru 
o profesie mai pu�in eclezial�. În aceste condi�ii, anul 
1951 îl g�se�te ca director al �colii din Boianu Mare, 
raionul Marghita, îndeplinind profesia de înv���tor, a�a 
cum rezult� din Cartea de Munc�.

În contextul persecu�iei Bisericii Greco-Catolice 
este prins �i re�inut la Mili�ia din Marghita, iar la data 
de 23 martie 1951 va �  condamnat la doi ani de în-
chisoare cu reducerea ulterioar� a pedepsei la 10 luni, 
pentru s�vâr�irea infrac�iunii de „omisiune a denun��-
rii”, prin sentin�a nr. 751/1951 a Tribunalului Militar 
Cluj. De asemenea, este obligat s� pl�teasc� statului 
cheltuieli de judecat� în valoare de 2.000 lei. Urmeaz� 
astfel suferin�a unor regimuri severe din închisori pre-
cum Oradea, imediat dup� Marghita, Jilava sau Canal. 
Toate acestea pentru faptul c�, teologi sau preo�i � ind, 
se celebrau S� ntele Liturghii clandestin la ei acas�.

Pr. Ilie Borz, paroh de Drighiu �i martir al Bise-
ricii, mort în închisoarea din Aiud, este cel ce deseori 
slujea Sfânta Liturghie în casa p�rintelui Victor Mihai 
Pop. Motivul deten�iei pentru p�rintele Victor va �  
nedenun�area celorlal�i credincio�i ce se a� au în cas� 

atunci când p�rintele Ilie venea s� celebreze Sfânta 
Liturghie. De asemenea, p�rintele Victor Mihai va � , 
se pare, ultimul dintre cunoscu�ii care-l va vedea pe 
p�rintele Ilie Borz în via��, la Jilava, chiar propunân-
du-i ca s� ia împreun� drumul închisorii de la Canal. 
Aici p�rintele Victor spera într-un tratament mai bun, 
�i poate chiar la vizitele unui unchi de-al s�u, stabilit în 
Constan�a. P�rintele Borz va refuza deoarece �i el spera 
ca apropierea de cas�, la o închisoare din Ardeal s�-i 
confere posibilitatea de a �  vizitat de rude sau credin-
cio�i, a�a cum m�rturisea p�rintele Victor.

La ie�irea din închisoare, Securitatea îi va �  mereu 
pe urme, pân� în 1989 � ind urm�rit �i perchezi�ionat de 
câteva ori. Ca urmare a faptului c� a f�cut închisoare 
politic�, nu va mai ocupa func�ii înalte, excep�ie f�când 
câ�iva ani dup� 1964, când va ocupa func�ia de director 
la �coala din Alma�u Mic, comuna Balc, jude�ul Bihor. 
Dup� eliberarea din închisoare urmeaz� un lung periplu 
ca dasc�l-înv���tor în comune �i sate precum cele mai 
sus amintite, dar �i în localit��i precum: Crasna, Plopi�, 
Chiejd, toate din jude�ul S�laj, având func�ii �i calit��i 
de profesor, profesor suplinitor, pedagog, înv���tor, 
educator, etc.

Dup� anii 1968-1969, va urma timp de trei ani 
cursurile Institutului Pedagogic din Suceava, iar în 
anul 1978 termin� cursurile Facult��ii de Istorie-Filo-
zo� e din cadrul Universit��ii Babe�-Bolyai, din Cluj-
Napoca, cu lucrarea de Licen��: „Schi�� Monogra� c� 
a comunei Halm��d din cele mai vechi timpuri pân� 
azi”. Probabil din aceast� cauz� p�rintele Victor Pop a 
fost cunoscut îndeob�te ca „profesorul de istorie”, pre-

A trecut la Domnul p�rintele Victor Mihai Pop din �imleu-Silvaniei
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dând îns� de-a lungul timpului �i alte materii precum: 
geogra� e, limba român�, muzic�, educa�ie � zic�, etc., 
materii ce timpul, locul mai s�rac sau condi�iile nepri-
elnice le impuneau.

Finalul activit��ii ca dasc�l îl va surprinde ocu-
pând func�ia de profesor educator grad II la �coala 
Special� din �imleu-Silvaniei, ora� unde se stabile�te 
începând cu 1969, �i unde î�i va construi o cas� din 
economii proprii. Gradul I credem c� nu a reu�it s�-l 
ob�in� tocmai ca urmare a trecutului anti-regim pe care 
îl avea. La �coala Special� va aduna în jur de 15 ani, 
pân� în 1987 când va ie�i la pensie. Aici lumea îl amin-
te�te pe p�rintele Victor ca un om blând, r�bd�tor �i 
totdeauna ca un mare factor paci� cator, împ�ciuitor �i 
iert�tor în raporturile cu colegii, elevii sau cei din jur.

În timpul activit��ii ca dasc�l dar �i dup�, p�rinte-
le Victor Mihai va între�ine leg�tura cu Biserica Greco-
Catolic� clandestin� prin familia fratelui s�u, p�rintele 
Dumitru Aurel Pop, preot greco-catolic ce activa ca pa-
roh ortodox la Horoatu-Crasnei, jude�ul S�laj, respectiv 
Cluj-Napoca, dar �i prin c�lug�ri�ele „Mariane”, ordin 
din care f�cea parte sora sa mai mare Emilia Cornelia. 
De asemenea, p�rintele avea rela�ii cu o seama de pre-
o�i care activau ca preo�i ortodoc�i, îns� în con�tiin�� 
se m�rturiseau greco-catolici. Totodat�, p�rintele Vic-
tor va frecventa deseori în anii de prigoan� a Bisericii, 
Biserica Catolic� de rit Latin.

Ie�it la pensie se va dedica unor activit��i de cola-
borare cu diverse Asocia�ii precum: Asocia�ia General� 
a Românilor Uni�i (AGRU), activit��i patriotico-na�i-
onale, precum conducerea Societ��ii „Amicii Regelui 
Mihai”, � liala �imleu-Silvaniei, dar �i ca membru �i 
simpatizant al PN�CD începând cu reîn� in�area de 
dup� 1989.

Ca o încununare a vie�ii sale în care l-a slujit pe 
Dumnezeu �i pe aproapele, Cel de Sus îl va binecuvânta 
cu primirea hirotonirii în clandestinitate, cu dou� luni 
înainte de c�derea regimului comunist, la 7 octombrie 
1989 - chiar de ziua sa - de c�tre episcopul de atunci 
Alexandru Todea, la re�edin�a acestuia din Reghin.

Vor urma din nou o serie de activit��i �i ac�iuni 
pe care p�rintele le onoreaz� cu succes, dintre care ca 
mai important� r�mâne ocuparea func�iei de paroh în 
comuna Halm��d, jude�ul S�laj, între anii 1998-2002, 
� ind unul din ini�iatorii reîn� in��rii parohiei dup� 
1989, �i primul paroh de dup� Revolu�ie. A predat re-
ligie câ�iva ani la cele dou� Grupuri �colare din �i-
mleu-Silvaniei: Iuliu Maniu �i Ioan Ossian. Totodat� 
a avut rela�ii de amici�ie �i pre�uire cu personalit��i 
precum: p�rintele Matei Boil� de la Cluj-Napoca, p�-
rintele Anton Moisin - Bra�ov, surorile Coposu - Bu-
cure�ti, sau chiar �i cu Majest��ile lor Regele Mihai �i 
Regina Ana de România.

Între realiz�rile preacucerniciei sale, mai putem 
men�iona scrierea unei c�r�i cu titlul „To�i rug�torii 

T�i nu vor muri”, carte dedicat� Preacuratei Fecioare 
Maria, înc� în stadiul de manuscris �i nepublicat�; ri-
dicarea Statuii Preacuratei Fecioare Mame din curtea 
Spitalului Or��enesc �imleu-Silvaniei, realizare ce i se 
poate atribui în exclusivitate, pentru c�, chiar � ind deja 
la o vârst� înaintat�, s-a zb�tut foarte mult pentru reali-
zarea ei. Alte activit��i în�l��toare de su� ete sunt desele 
pelerinaje pe care p�rintele le efectua la locuri s� nte 
din �ar� precum: M�n�stirea Cacica, jud. Suceava, sau 
M�n�stirea Radna, jud. Arad.

Realiz�rile p�rintelui Victor Mihai nu se opresc 
aici, ele � ind nenum�rate. O spun foarte multele însem-
n�ri �i caiete ale dânsului, cât �i desele conversa�ii pe 
care le-a avut în timpul vie�ii cu credincio�ii, cu persoa-
nele din jur, cu apropia�ii, îns� dimensiunile articolului 
nu le permit nici m�car a �  exempli� cate. Urmeaz� ca 
viitorul s� ni le reveleze � ec�ruia dintre noi în m�sura 
interesului �i a � delit��ii. Oricum, ele r�mân gravate în 
� ecare dintre cei care l-am cunoscut personal �i i-am 
cunoscut via�a. P�rintele Pop a fost cunoscut ca un bun 
confesor �i lumea se spovedea deseori la dânsul. A avut 
�i are � i spirituali care l-au iubit �i îl vor iubi pentru tot 
ce a f�cut pentru ei.

Nu putem s� nu ne gândim în acest ceas la p�rin-
tele Victor Mihai care reprezint� o alt� � l� de istorie 
a m�rturiei credin�ei, desprins� din suferin�a Bisericii 
Române Unite, �i care ast�zi �i-a luat zborul c�tre Casa 
Tat�lui. Ne r�mân sutele de elevi pe care i-a înv��at de-a 
lungul timpului cu mult� r�bdare �i omenie, cu mult� 
d�ruire �i dragoste, zecile �i sutele de credincio�i, oa-
meni simpli �i nenum�ra�i care l-au cunoscut în spo-
vad� �i nu numai, cet��enii ora�ului �imleu-Silvaniei 
sau din satele dimprejur �i alte centre, care i-au apreciat 
r�bdarea �i bun�tatea ie�it� din comun în nenum�rate 
situa�ii, �i care l-au pre�uit. La ace�tia se adaug� alte 
zeci �i sute de persoane din diverse asocia�ii, locuri de 
munc�, din familie sau credincio�i ce formau un nucleu 
în jurul lui �i care bene� ciau de sfaturile sale în�elepte 
�i în�eleg�toare. �i r�mânem noi to�i cei care l-am cu-
noscut si iubit.

Ast�zi a plecat dintre noi unul din ultimii stu-
den�i teologi modela�i direct de marile nume de epi-
scopi �i preo�i ai Bisericii Române Unite din perioada 
interbelic�: Valeriu Traian Fren�iu, Iuliu Hossu, Ioan 
Suciu, Iuliu Hir�ea - ca s�-i numim pe cei mai mari 
-, una din perioadele cele mai frumoase ale Bisericii 
Române Unite, ce a dat un mare num�r de martiri în 
închisorile comuniste pentru libertate religioas�, cre-
din�� �i adev�r. Dumnezeu s� ne ajute �i s� ne conduc� 
pe � ecare dintre noi spre locul în care în aceste zile l-a 
mutat pe p�rintele Victor. S� ne rug�m pentru su� e-
tul dânsului pentru ca �i dânsul la rându-i s� se roage 
pentru � ecare dintre noi ca Dumnezeu s� ne dea cu 
îmbel�ugare harul s�u.

Antoniu POP
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Ministrul Afacerilor Externe al României, Teodor Baconschi,
în vizit� la Episcopia Greco-Catolic� de Oradea

Ministrul Afacerilor Externe al României, Teo-
dor Baconschi, a fost prezent joi, 13 ianuarie 2011, în 
Oradea, unde Domnia Sa a sus�inut dou� conferin�e, la 
Universitatea Agora �i Universitatea Baptist� Emanuel. 
La invita�ia Preas� n�iei Sale Virgil Bercea, domnul Te-
odor Baconschi a f�cut o vizit� �i la Episcopia Român� 
Unit� cu Roma, Greco-Catolic�. 

Ministrul Afacerilor Externe a fost înso�it, în 
cursul vizitei, de c�tre dl. Gavril� Ghilea – prefectul 
jude�ului Bihor, prof. dr. Radu Carp – directorul Insti-
tutului Diplomatic Român, dl. �tefan Seremi – depu-
tat PDL, dl. Adrian Papahagi – consilier al Ministrului 
Afacerilor Externe �i dl. Mi�u Jean Manolescu – recto-
rul Universit��ii Agora din Oradea. 

În calitate de reprezentant al Conferin�ei Episco-
pilor Catolici din România la COMECE, Preas� n�itul 
Virgil a solicitat domnului ministru Baconschi ca �ara 
noastr� s� se al�ture ini�iativei mini�trilor de externe 
italian, francez, polonez �i maghiar, prin care se dore�-
te ca Uniunea European� s� identi� ce solu�ii prin care 
comunit��ile cre�tine din Orientul Apropiat �i Mijlociu 
s� � e protejate de tendin�a de epurare religioas�. Opinia 
public� este la curent cu recentele atacuri care au avut 
loc împotriva unei biserici din Bagdad (Irak), precum �i 
asupra unei biserici din Alexandria (Egipt). 

S-a discutat despre o posibil� vizit� a Sfântului 
P�rinte Papa Benedict al XVI-lea în România. Apoi 
s-au abordat probleme privind raporturile dintre Bise-
rica Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic� �i Statul 
Român, dar �i rela�iile interconfesionale. În cadrul în-
tâlnirii, Preas� n�itul Virgil a propus o colaborare între 
Biseric� �i autorit��i în vederea ridic�rii la Svinica, în 

Slovacia, a unui monument dedicat preotului �i c�r-
turarului Gheorghe �incai. De asemenea s-a discutat 
problema vizelor pentru românii din Ucraina, precum 
�i posibilitatea ca elevii români de dincolo de Tisa s� 
poat� studia la Liceele din Sighetu-Marma�iei. 

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre rela�ia Bi-
sericii noastre cu Biserica Ortodox�, despre rolul pre-
o�ilor greco-catolici care lucreaz� în comunit��ile din 
str�in�tate �i aspecte legate de Funda�ia Cre�tin-Demo-
crat� în promovarea valorilor cre�tine. 

Biroul de pres�

Colect� Special�
 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.  Ulterior 
s-au mai primit bani de la urm�toarele parohii: Parohia Peceiu, 55 lei; Parohia Ban, 70 lei; Parohia Izvoarele, 30 
lei; Parohia Bab�a, 300 lei �i Parohia Racova, 100 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.

Forbes Romania a realizat, pentru al doilea an consecutiv, topul � lantropilor din România, 
pe trei categorii: funda�ii, companii mari, companii medii �i mici. Pe primele trei locuri la funda�ii 
s-au situat Caritas Romania (cu 12,97 milioane de euro buget în 2009), Funda�ia Dinu Patriciu (cu 
5,4 milioane euro) �i Funda�ia World Vision (cu 5,1 milioane euro). Potrivit edi�iei 2010, sec�iu-
nea Funda�ii, Caritas ocup� locul întâi în func�ie de bugetul alocat programelor sociale derulate în 
anul 2009, de respectiv 12,97 milioane de euro. Fondurile au fost alocate în 2009 pentru proiecte 
de care au bene� ciat 55.632 de persoane. Toate organiza�iile Caritas din România au parteneriate 
cu autorit��ile locale �i furnizeaz� servicii copiilor din mediile defavorizate a� a�i în risc, persoa-
nelor cu nevoi speciale, b�trânilor, familiilor numeroase �i cu venituri mici. În Bucure�ti, 90% din 
bene� ciarii Caritas sunt ortodoc�i. (http://www.adevarul.ro/forbes). 

Caritas - locul I în topul � lantropilor din România
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