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Libertatea religioas� este un drept fundamental 
care trebuie promovat si ap�rat. Dup� atacurile recen-
te împotriva cre�tinilor din Irak �i Egipt, este imperios 
necesar ca România s�-�i exprime public îngrijorarea 
�i s� ia o pozi�ie ferm� la nivelul Uniunii Europene 
pentru ap�rarea cre�tinilor persecuta�i în diverse p�r�i 
ale lumii.

Atacurile din ultimul timp împotriva cre�tinilor 
nu sunt cazuri izolate. Statisticile din ultimii ani, pri-
vind libertatea religioas� arat� c� majoritatea actelor de 
violen�� religioas�, din lume sunt s�vâr�ite împotriva 
cre�tinilor. Situa�ia a devenit grav� în Orientul Mijlo-
ciu, mai ales în Irak, unde persecu�ia poate conduce, 
în lunile urm�toare, la dispari�ia comunit��ilor cre�tine.

Pe data de 31 ianuarie 2011, cei 27 de Mini�tri 
de Externe ai Uniunii Europene nu au reu�it s� ajun-
g� la un consens asupra unei declara�ii comune care 
s� condamne persecu�ia religioas�, datorit� faptului c� 
unele ��ri s-au opus unei referiri explicite la cre�tini ca 
victime ale persecu�iei religioase.

Luni, 21 februarie, Domnul Teodor Baconschi 
va participa la Bruxelles la întâlnirea Consiliului Afa-
cerilor Externe al UE. Cu aceast� ocazie, Mini�trii vor 
rediscuta proiectul de declara�ie care condamn� „into-
leran�a, discriminarea �i persecu�ia pe baza religiei sau 
convingerilor religioase”.

Ne a�tept�m din partea Consiliului Mini�trilor 
UE s� adopte, cu aceast� ocazie, o declara�ie care s� 
condamne explicit persecu�ia împotriva cre�tinilor �i 

s� ofere m�suri concrete pentru a contracara situa�ia 
actual�. Aceast� declara�ie ar �  în conformitate cu po-
zi�ia ferm� �i explicit� pe aceast� tem� luat� de c�tre 
Parlamentul European pe 20 ianuarie 2011 �i de c�tre 
Adunarea Parlamentar� a Consiliului Europei pe 27 ia-
nuarie 2011.

Conferin�a Episcopilor Catolici din România 
solicit�, prin urmare, Ministrului Afacerilor Externe al 
României, Domnul Teodor Baconschi, s� sus�in� pro-
iectul de condamnare explicit� a intoleran�ei, discrimi-
n�rii �i persecu�iilor pe baza religiei sau convingerilor 
religioase în lume.

† Virgil BERCEA

Comunicat de pres�

Protopopiatul Zal�u organizeaz�
un

Pelerinaj la Roma
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 Alocu�iunea Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
13.02.2011

Iubi�i fra�i �i surori,
În Liturghia acestei duminici continu� lectura 

a�a-numitei Cuvânt�ri de pe munte a lui Isus, care ocu-
p� capitolele 5, 6 �i 7 din Evanghelia dup� Matei. Dup� 
Fericiri, care sunt programul S�u de via��, Isus proclam� 
noua Lege, Torah Sa, cum o numesc fra�ii no�tri evrei. 
Într-adev�r, Mesia, la venirea Sa, trebuia s� aduc� �i re-
vela�ia de� nitiv� a Legii, �i este tocmai ceea ce Isus de-
clar�: „S� nu crede�i c� am venit s� des� in�ez Legea sau 
Profe�ii. Nu am venit s� des� in�ez, ci s� des�vâr�esc”. 
Adresându-se ucenicilor s�i, adaug�: „Dac� dreptatea 
voastr� nu va întrece pe cea a c�rturarilor �i a fariseilor, 
nu ve�i intra în împ�r��ia cerurilor” (Matei 5,17.20). În 
ce const� aceast� „plin�tate” a legii lui Cristos �i aceast� 
„dreptate” superioar� pe care El o cere?

Isus explic� aceasta printr-o serie de antiteze 
între poruncile vechi �i modul S�u de a le repropune. 
De � ecare dat� începe: „A�i auzit c� s-a zis celor din 

vechime…” �i apoi a� rm�: „Eu îns� v� spun…”. De 
exemplu: „A�i auzit c� s-a zis celor din vechime: ‘S� 
nu ucizi’, iar dac� cineva va ucide, va �  tras la judeca-
t�” (Matei 5,21-22). �i a�a de �ase ori. Acest mod de a 
vorbi trezea mare impresie în oameni, care r�mâneau 
însp�imânta�i, deoarece acel „Eu v� spun” echivala 
cu a revendica pentru sine aceea�i autoritate cu a lui 
Dumnezeu, izvorul Legii. Noutatea lui Isus const� în 
mod esen�ial în faptul c� El însu�i „umple” poruncile 
cu iubirea lui Dumnezeu, cu for�a Duhului Sfânt care 
locuie�te în El. �i noi, prin credin�a în Cristos, putem s� 
ne deschidem ac�iunii Duhului Sfânt, care ne face capa-
bili s� tr�im iubirea divin�. De aceea, � ecare porunc� 
devine adev�rat� ca necesitate de iubire, �i toate se reu-
nesc într-o singur� porunc�: iube�te-l pe Dumnezeu din 
toat� inima �i iube�te-l pe aproapele ca pe tine însu�i.

„Plin�tatea Legii este dragostea” scrie Sfântul 
Paul (Romani 13,10). În fa�a acestei exigen�e, de exem-
plu, cazul trist al celor patru copii romi, mor�i s�pt�-
mâna trecut� la periferia Romei, când baraca lor a ars, 
impune s� ne întreb�m dac� o societate mai solidar� �i 
mai fratern�, mai coerent� în iubire, adic� mai cre�tin�, 
nu ar �  putut evita un astfel de eveniment tragic. �i 
aceast� întrebare este valabil� pentru atâtea alte eve-
nimente dureroase, mai mult sau mai pu�in cunoscute, 
care se întâmpl� zilnic în ora�ele �i satele noastre.

Dragi prieteni, poate nu este întâmpl�tor faptul 
c� prima mare predic� a lui Isus se cheam� Cuvântarea 
de pe munte! Moise s-a urcat pe muntele Sinai pentru a 
primi Legea lui Dumnezeu �i a o duce Poporului ales. 
Isus este însu�i Fiul lui Dumnezeu care a coborât din 
Cer pentru a ne duce în Cer, la în�l�imea lui Dumnezeu, 
pe calea iubirii. Mai mult, El însu�i este aceast� cale: 
nu trebuie s� facem altceva decât s� îl urm�m, pentru a 
pune în practic� voin�a lui Dumnezeu �i a intra în Îm-
p�r��ia Sa, în via�a ve�nic�. O singur� creatur� a ajuns 
deja pe vârful muntelui: Fecioara Maria. Datorit� unirii 
cu Isus, dreptatea ei a fost des�vâr�it�: pentru aceasta 
o invoc�m „Speculum iustitiae – Oglinda drept��ii”. S� 
ne încredin��m ei, pentru ca s� c�l�uzeasc� �i pa�ii no�-
tri în � delitate fa�� de Legea lui Cristos.

„O societate mai solidar� �i mai fratern�, prin urmare mai cre�tin�, 
ar f i putut evita moartea tragic� a copii lor romi petrecut� s�pt�mâna 
trecut� în periferia Romei, a afirmat Papa Benedict al XVI-lea, dumini-
c�, 13 februarie 2011, înainte de recitarea rug�ciunii Angelus împreun� 
cu mii de credincio�i reuni�i la amiaz� în Pia�a San Pietro.
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Episcopul Ioan B�lan
11 februarie 1880 - 4 august 1959

Unul dintre prela�ii de seam� ai Bisericii Române 
Unite a fost Episcopul Ioan B�lan, ajuns în anul 1936 
la Cârma Diecezei Lugojului. S-a n�scut la Teiu� la 11 
februarie 1880, � ind al zecelea copil din cei doisprezece 
ai unei familii de ��rani harnici �i cu frica lui Dumnezeu. 
Dup� ispr�virea instruc�iei din �coala primar� a urmat 
studiile liceale la Blaj, centrul greco-catolicismului nos-
tru, �i apoi este trimis la Seminarul Central din Buda-
pesta, unde are ocazia s�-i cunoasc� pe reputatul scriitor 
de mai târziu Ion Agârbiceanu �i pe Ilie D�ian, cunoscut 
publicist, cu care leag� trainice prietenii. 

În anul 1903 este hirotonit preot celib �i numit 
„subprefect” la Internatul Vancean din Blaj, an în care 
î�i începe o rodnic� activitate de colaborator la gazeta 
bl�jean� Unirea, cu studii �i articole din sfera proble-
maticii Bisericii Române Unite. Peste un an î�i conti-
nu� studiile la Viena, iar la reîntoarcere este sprijinit 
în toate ac�iunile lui de vestitul canonic bl�jean Au-
gustin Bunea, c�rturar de seam� transilv�nean. Fiind 
prieten cu Iuliu Maniu, candideaz� în alegeri pe listele 
Partidului Na�ional Român, �i este ales deputat, înde-
letnicire ce nu i-a pl�cut, din cauza multor intrigi din 
sfera ei de interes �i, dându-�i seama de adev�rata lui 
menire, p�r�se�te politica. 

Un moment de seam� în via�a preotului Ioan B�-
lan este întâlnirea la Blaj, în anul 1908, cu preotul Vla-
dimir Ghika, personalitate carismatic�, ce f�cuse studii 
la Roma �i se convertise la catolicism. Împrietenindu-
se, cei doi clerici erau uni�i în cuget �i sim�iri, în a�a 
fel, încât Ioan B�lan a fost invitat s� viziteze Bucure�-
tii. Impresia pe care i-a f�cut-o tân�rului preot Capitala 
României, cu cercurile ei culturale �i religioase, a fost 
de bun augur. A fost primit de c�tre Episcopul roma-
no-catolic Raimund Netzhammer �i, dup� ce a o� ciat o 
Liturghie în baptisteriul catedralei bucure�tene, s-a în-
tâlnit cu c�rturarii Marius Teodorian Carada, �i el con-
vertit la catolicism, Hildebrand Frollo �i Iosif Frollo. 

Datorit� calit��ilor intelectuale ale preotului Ioan 
B�lan �i, mai cu seam�, însu�irilor lui su� ete�ti, el a cu-
cerit aten�ia �i prietenia multora, între care �i a lui Ioan 
Bianu, personalitate cultural� marcant� a vremii. Dup� 
mai multe conciliabule cu episcopul romano-catolic �i 
cu al�i frunta�i din Transilvania, domicilia�i în Bucu-
re�ti, s-a ajuns la ideea de a construi o biseric� greco-
catolic� în Capitala ��rii, pe strada Polon� nr. 48, teren 
proprietate, atunci, a Bisericii Romano-Catolice. S-a 
întocmit un plan de construc�ie al basilicii, luându-se în 

considerare caracteristicile stilului vechilor l�ca�uri de 
închin�ciune române�ti. În anul 1909, de ziua S� n�ilor 
Constantin �i Elena, preotul Ioan B�lan, cu participarea 
arhiepiscopului romano-catolic din Bucure�ti, au s� n�it 
piatra fundamental� a viitoarei biserici, iar din partea 
Mitropoliei greco-catolice din Blaj a fost prezent Ioan 
Micu Moldovan. 

S-a n�scut atunci ideea c� Bucure�tii, ora�ul 
de frunte al României, ar avea nevoie de un confesor 
greco-catolic. Datorit� faptului c� preotul Ioan B�lan 
era deosebit de activ la Blaj, atât pe plan cultural, cât 
�i în pastora�ie, unii dintre frunta�ii Mitropoliei s-au 
opus plec�rii lui de� nitive în Bucure�ti. A fost spri-
jinit din nou de acela�i canonic Augustin Bunea �i, 
astfel, tân�rul preot Ioan B�lan, pleac�, în anul 1909, 
la Bucure�ti, cu pa�aport maghiar. Biserica de pe stra-
da Polon� era ridicat� în ro�u, apoi, în scurt� vreme 
consruc�ia ei a fost terminat�. Era mic�, dar de o de-
osebit� frumuse�e. Poate �  v�zut� �i ast�zi, ea � ind 
administrat� de Biserica Ortodox� Român�. Pentru a-i 
u�ura între�inerea material�, Episcopul romano-cato-
lic l-a numit pe Ioan B�lan profesor de Limba român� 
�i Limba latin� la micul seminar al Arhiepiscopiei bu-

(continuare în pag. 5)

În continuare, 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�.



5Februarie 2011

(continuare în pag. 6)

cure�tene, unde bene� cia �i de locuin��. Episcopul era 
un redutabil cunosc�tor al ritului român bizantin, pen-
tru c� fusese o vreme rectorul Colegiului Ponti� cal 
Grec din Roma �i, ca atare, î�i d�dea perfect de bine 
seama de importan�a covâr�itoare a Bisericii Române 
Unite din Bucure�ti. 

Dup� instalare, preotul Ioan B�lan începu re-
cenzarea credincio�ilor greco-catolici din Bucure�ti, 
�inând o eviden�� clar� a lor, iar biserica a fost s� n�it� 
în ziua de Sfântul Nicolae, cu toate c� s-au întâmpi-
nat unele greut��i din partea clerului ortodox român. 
Pictura bisericii a fost sprijinit� � nanciar de c�tre Ioan 
Bianu, iar în anul 1919 preotul Ioan B�lan a fost ridi-
cat la rangul de protopop. 

Dat � ind faptul c� preotul Ioan B�lan era ce-
t��ean al statului austro-ungar, a fost arestat în anul 
1916 �i dus la fortul Domne�ti, împreun� cu al�i cle-
rici catolici �i laici. La acea închisoare, Ioan B�lan 
a rostit nenum�rate predici în fa�a de�inu�ilor. A fost 
mutat apoi la Hu�i, unde existau multe c�lug�ri�e ro-
mano-catolice, �i de acolo la Ia�i, unde a început s� 
poarte discu�ii cu I.G. Duca. Dat � ind faptul c� Ioan 
B�lan vorbea curent limba francez�, a lucrat la Spi-
talul Militar Bucure�ti – refugiat pe atunci la Ia�i -, 
ca traduc�tor sau în alte servicii. Pe acea vreme �i 
scriitorul Ion Agârbiceanu era refugiat la Roman �i 
mergea des la Ia�i s� se întâlneasc�, la fertile discu-
�ii, cu prietenul s�u Ioan B�lan. Un merit însemnat 
are protopopul Ioan B�lan �i în construirea bisericii 
„Maica Domnului” din Bucure�ti, de pe strata Aquila, 
pentru care chiar Papa Pius al X-lea le-a donat suma 
de 20.000 franci francezi. 

Dup� anul 1919 Ioan B�lan revine la Blaj �i de-
vine canonic mitropolitan, iar din 1921 rector al Aca-
demiei de Teologie. În anul 1948 este arestat, împreun� 
cu ceilal�i episcopi greco-catolici, �i trimis la Dragosla-

vele, C�ld�ru�ani, apoi între 1950-1955 în închisoarea 
de la Sighet… în anul 1959 a decedat într-un spital din 
Bucure�ti, dup� ce a fost internat la M�n�stirea Curtea 
de Arge� �i Ciorogârla între anii 1955-1959. 

Canonicul Ioan B�lan era de p�rere c� o bun� 
pastora�ie nu se poate realiza decât cu preo�i de o în-
alt� �inut� intelectual� �i spiritual�. În acest scop în� -
in�eaz� Asocia�ia Sfântul Nichita, al c�rui pre�edinte 
a fost. Public�, în 1934, la Blaj, o bro�ur� tocmai în 
acest scop, intitulat� Rostul Asocia�iei preo�e�ti Sfân-
tul Nichita al Remesianei,ce cuprinde statutele de 
func�ionare: organiza�ie bisericeasc� a c�rei menire 
este des�vâr�irea cre�tineasc� a preo�ilor, îndeosebi 
a celor celibi. Dup� ce ajunge episcop la Lugoj, ca 
urmare a trecerii vl�dicului Alexandru Nicolescu în 
scaunul mitropolitan, în 1936, Ioan B�lan se str�du-
ie�te s� trimit� în str�in�tate, la studii, cât mai mul-
�i clerici români �i, în acela�i timp, sprijin� ordinele 
c�lug�re�ti, o continuare a activit��ii de la Blaj, unde 
i-a ajutat mereu pe c�lug�rii asump�ioni�ti francezi în 
misiunea lor educativ�. 

Ioan B�lan a fost un ales c�rturar, un om cu o 
temeinic� preg�tire intelectual�, o str�lucit� cultur� 
umanist�. Vorbea curent mai multe limbi, printre care 
elena �i ebraica, ceea ce i-a permis s� se documente-
ze temeinic asupra problemelor capitale ale Bisericii 
Catolice �i ale celei r�s�ritene. A fost colaborator al 
revistei Convorbiri literare, în timpul directoratului 
lui Simion Mehedin�i; la Unirea din Blaj �i în comite-
tul de redac�ie la principala revist� teoretic� a Biseri-
cii Române Unite, Cultura Cre�tin�. Este autor a mai 
multor volume, de o real� importan�� pentru des�vâr-
�irea credin�ei catolice române�ti. 

Preocupându-se de problema limbii liturgice 
române�ti, a cercetat temeinic subiectul �i, la sugestia 
lui Alexandru Rusu, pe atunci redactor-responsabil al 
Culturii Cre�tine din Blaj, a redactat prima lui carte, 
Limba C�r�ilor Biserice�ti, studiu istoric, � lologic �i 
liturgic, ap�rut la Blaj în anul 1914. Foarte multe capi-
tole au fost inserate ini�ial în revista bl�jean�. Studiul 
se referea la c�r�ile de ritual bisericesc de rit bizantin, 
în limba lor veche româneasc�, precum �i la modi� c�-
rile ulterioare aduse acestor texte în spirit de moderni-
zare gr�bit�, care, dup� opinia savantului Ioan B�lan 
le-a alterat puritatea originar�. Tematica studiului e 
complex�: traducerile S� ntei Scripturi, autorii c�r�ilor 
liturgice, cuvânt�rile biserice�ti, activitatea lui Roman 
Melodul, Biblia lui Samuil Clain �i latinizarea, uneori 
cam exagerat�, a terminologiei unor c�r�i. Un studiu 
foarte îndr�zne�, a c�rui concluzii sunt neînduplecabi-
le: „Ceea ce am avut pe inim� am spus” (p. 272). C�r-
turarul prelat era un om cu convingeri nestr�mutate, 
�tia s�-�i a� rme puternic ideile. Volumul se sus�ine pe 
o temeinic� �i riguroas� documentare, o interpretare 

(urmare din pag. 4)
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(urmare din pag. 5)

în spirit hermeneutic, o lucrare a unui savant, ce are în 
vedere nu numai aspectul � lologic �i lingvistic, ci mai 
cu seam� cel dogmatic, religios. 

De la aceste preocup�ri, pân� la studierea vie-
�ii �i activit��ii Mântuitorului, nu era decât un pas. 
Astfel, în anul 1922, public� Via�a lui Isus, tip�rit� 
la Blaj, „pe în�elesul tuturor” (a doua edi�ie a ap�rut 
în 1945, la Lugoj), o carte ce propov�duie�te înv���-
mintele evanghelice. Cu ocazia tip�ririi edi�iei de la 
Lugoj, autorul ei scrie: „Poporul românesc poate nici-
odat� nu a avut o a�a de mare lips� s� � e dus la Isus, 
ca în aceste zile foarte grele” (p. 3). 

Peste numai trei ani de la prima edi�ie a Vie�ii 
lui Isus, tip�re�te Noul Testament (Oradea, 1925) din 
prefa�a c�ruia re�inem: „Scump� ne este Scriptura, dar 
mai scumpe ne sunt Evangheliile, c�ci dup� însem-
narea lor, ele ne aduc cea mai bun� veste, ar�tându-
ne via�a �i înv���tura a însu�i Mântuitorului. Când le 
citim parc� umbl�m cu Dânsul �i chiar de pe s� ntele 
lui buze primim cuvintele de mângâiere” (p. 5). S� 
men�ion�m �i faptul c� Noul Testament s-a tip�rit pe 
cheltuiala Episcopului Valeriu Traian Fren�iu. 

Între anii 1932-1933 tip�re�te la Vatican dou� 
volume cu texte de Drept canonic, edi�ii � lologice cu 
special� privire asupra Bisericii românilor, Fontes ju-
ris canonici ecclesiae rumanae �i Fonti rumeni. Dis-
ciplina bizantin�. 

Cu prilejul consacr�rii ca Episcop, s-a preg�tit su-
� ete�te în m�n�stirea c�lug�rilor bazilitani din Bixad, ju-
de�ul Satu Mare, �i a fost s� n�it în catedrala mitropolita-
n� în noiembrie 1936, ocazie cu care a rostit cuvântarea 
intitulat� „Spre culmile Sionului”, ce s-a tip�rit ini�ial în 
paginile revistei Sionul românesc, foaia diecezan� a Epi-
scopiei Lugojului, iar în anul urm�tor în volum. 

În vremea acestui episcopat ne-a d�ruit �i vo-
lumul Îndrum�ri pentru organizarea �i conducerea 
Congrega�iilor mariane (1942), Lugoj. Aceste cinci-
zeci de pagini au fost �i ele publicate ini�ial în Sionul 
românesc, dup� care, la dorin�a multor preo�i, s-au 
tip�rit în volum. Suntem în perioada în care reuniu-
nile mariane cuno�teau o mare dezvoltare în Biserica 
Român� Unit�; se consemneaz� rezultatele fructuoa-
se, dup� ce se de� ne�te statutul Congrega�iei mariane, 
istoricul �i modalitatea de constituire în � ecare paro-
hie. Se public� �i statutele de func�ionare, dup� o lu-
crare mai veche a canonicului or�dean Aloisie T�utu, 
„din care am luat rânduiala primirii în congrega�ie”. 
Volumul Episcopului Ioan B�lan a fost de o maxim� 
utilitate preo�ilor parohi, fapt observat �i de gazeta 
bl�jean� Unirea, care scrie: „E o tip�ritur� lucrat� cu 
temei �i bine venit�” (1942, nr. 25 din 20 iunie, p. 4). 

�i o ultim� carte a Episcopului Lugojului este 
Logodna solemn�, tip�rit� la Blaj în 1945, un studiu 
istoric bazat pe prescrip�iile canoanelor biserice�ti, r�-
s�ritene �i latine, cu privire la ceea ce ar trebui s� � e 

logodna, o pro-
misiune pentru 
c�s�torie. 

Nu pu-
tem s� nu amin-
tim aici tradu-
cerea enciclicei 
Papei Pius al 
XI-lea, „Ad 
catolici sacer-
doti” (Despre 
preo�ia catoli-
c�) din 1936, 

text fundamental cu privire la voca�ia preo�easc�. 
Trebuie men�ionat�, în mod deosebit, activi-

tatea lui Ioan B�lan la revista Cultura Cre�tin�, la 
amândou� seriile ei de apari�ie � ind în comitetul de 
redac�ie. Studiile publicate se refer� la via�a lui Iere-
mia Valahul, atunci înc� pu�in cunoscut de noi, pro-
bleme de codi� care a Dreptului Canonic Oriental (în 
anul 1929 a fost delegat al Provinciei Mitropolitane 
greco-catolice române�ti în Comisia Pentru Codi� ca-
rea Dreptului Canonic Oriental cu sediul la Roma), 
alte studii: unele sinoade biserice�ti, martirii cre�tini 
�i problemele de liturgic�, o cercetare Eminescu �i te-
ologii români uni�i din Viena (1919). Pe drumul des-
chis de Augustin Bunea a studiat �i publicat articole 
despre autonomia noastr� bisericeasc�. 

A urmat apoi calvarul: 28 octombrie 1948 îi 
aduce arestarea la Lugoj, iar de acolo este dus la Bu-
cure�ti �i, apoi, împreun� cu ceilal�i episcopi greco-
catolici, purta�i pe la diferite m�n�stiri �i p�zi�i ca pe 
r�u f�c�tori, cu � nalul în temni�a din Sighet. În 1955 
episcopii care au supravie�uit deten�iei (cei trei din 
episcopii eparhio�i, n.n.) între care �i Episcopul Ioan 
B�lan, au fost transfera�i la Curtea de Arge� cu do-
miciliu obligatoriu. Era îmb�trânit �i adus de spate, 
dar spiritul îi era mereu viu �i curat ca înainte. A�a 
�i-l aminte�te un prelat greco-catolc, în via�� înc�, �i 
care i-a urmat în scaunul episcopal (IPS Ioan Plos-
caru, n.n.). În anul 1959 IPS Ioan Ploscaru este de-
�inut pentru aceea�i credin��, la închisoarea din Dej. 
El l-a comemorat pe fostul Episcop al Lugojului în 
fa�a colegilor preo�i din temni��, f�cându-i urm�toa-
rea caracterizare: „Dumnezeu îi va tripla coroana de 
dasc�l, de feciorelnic �i de martir, pentru munca de 
evanghelizare, pentru via�a curat� �i pentru suferin�e-
le ce le-a îndurat în închisoare” (cf. Nae Antonescu, în 
Contemporanul, nr. 13-14/1993). 
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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Cristian B�dili��: Preas� n�ia Voastr�, Papa Be-
nedict al XVI-lea a con� rmat faptul c� pe 1 mai 2011 
va avea loc ceremonia de beati� care a predecesorului 
s�u, Ioan Paul al II-lea. Din perspectiva istoriei cre�ti-
nismului rapiditatea cu care s-a ajuns la aceast� beati-
� care nu e ceva extraordinar. Francisc din Assisi a fost 
sancti� cat imediat la cererea „poporului credincios”. 
În 1983, printr-o bul� papal�, însu�i Ioan Paul al II-
lea impunea începerea procesului beati� c�rii abia la 
cinci ani de la deces. Dou� prime întreb�ri: de ce s-a 
ales acest interval, de cinci ani, �i de ce Papa Benedict 
al XVI-lea a hot�rât s� nu �in� seama de prevederile 
acestei bule papale?

Virgil Bercea: Canonizarea unei persoane, adic� 
ridicarea ei la gloria altarelor, din partea Bisericii este 
rodul înl�n�uirii mai multor aspecte referitoare la per-
soana respectiv�. În primul rând este un act solemn, un 
act de cult, prin care Biserica recunoa�te c� persoana 
respectiv� a intrat în mentalul colectiv al unei comuni-
t��i, al unei ��ri sau la nivel de Biseric� Universal� ca 
� ind demn� de aceast� slav�. Apoi, acestei persoane i 
se recunoa�te profunzimea credin�ei pe care a tr�it-o �i 
a împ�rt��it-o în timpul vie�ii. Acest fapt îndeamn� pe 
to�i cre�tinii s�-�i tr�iasc� via�a �i credin�a într-o mani-
er� mai profund�, mai radical�. Condi�ia ineluctabil� 
pentru ridicarea la gloria altarelor este s� n�enia vie�ii 
respectivei persoane veri� cat� prin proceduri canoni-
ce formale, prin a�a zisul „proces canonic” sau „cauza 
de beati� care, respectiv canonizare” �i perceput� de 
poporul credincios. Toate acestea necesit� un anumit 
interval de timp: mai ales receptarea de c�tre comuni-
tate, p�trunderea în mentalul colectiv �i acceptarea de 
c�tre un num�r cât mai larg de credincio�i c� persoana 
respectiv� a tr�it o via�� sfânt�. 

Tradi�ia Bisericii face ca anumite decizii s� nu se 
ia pripit, ci s� se acorde timp pentru ca lucrurile s� se 
veri� ce �i comunitatea Bisericii s� con� rme s� n�enia. 
Sunt legi biserice�ti care pot �  promulgate de autorita-
tea suprem� a Bisericii, Conciliu, Sinod, Pap�,  �i care 
pot �  valabile pentru o anumit� perioad� sau care pot 

�  schimbate, îmbun�t��ite, corectate în timp. În acest 
sens, Papa Ioan Paul al II-lea a emanat în 1983 Con-
stitu�ia Apostolic� „Divinus Perfectionis Magister” re-
feritoare la legisla�ia privind cauzele s� n�ilor care pre-
vede, printre altele, c� timpul necesar s� treac� pân� la 
începerea unui proces de beati� care pentru o anumit� 
persoan� care a murit în faim� de s� n�enie este de cinci 
ani. Dispensa pentru derogarea de la regula stabilit� de 
sus amintita Constitu�ie, pentru începerea procesului de 
beati� care al Papei Wojtyla, a fost dat� de Papa Bene-
dict pe 13 mai 2005. De altfel, însu�i Papa Ioan Paul 
al II-lea a dat o astfel de dispens� când a fost vorba de 
începerea procesului de beati� care pentru Maica Tere-
za de Calcutta, care a fost ridicat� la gloria altarelor la 
doar �ase ani �i câteva s�pt�mâni dup� moarte.

Papa Ioan Paul al II-lea a fost o persoan� �i o 
personalitate cu totul ie�it� din comun a sfâr�itului de 
secol �i a începutului celui de-al III-lea mileniu. Dac� 
ne gândim la vârsta, vigoarea, calit��ile umane �i inte-
lectuale �i, mai ales, la formarea spiritual� pe care le 
avea la începutul ponti� catului; dac� ne gândim la ma-
niera în care a marcat epoca sa prin faptul c� venea de 
dincoace de cortina de � er; dac� lu�m în considerare 
valoroasa mo�tenire magisterial� pe care ne-a l�sat-o 
al�turi de numeroasele c�l�toriile apostolice prin care 
a întâlnit mase imense de oameni cre�tini �i necre�tini 
�i c�rora le transmitea acea iubire inefabil�, gratuit� �i 
credibil� �i care le înt�rea speran�a �i convingerile în 
via�� �i în Domnul; �i, dac� lu�m în considerare faptul 
c� la moartea Papei tinerii cu care începuse acea aven-
tur� fantastic� a „GMG-urilor”, Întâlnirile Mondiale 
ale Tinerilor, erau la 35-45 de ani �i erau cu to�ii în pia�a 
San Pietro, dar nu pentru a striga „Giovanni Paolo se-
cundo te quiere todo el mundo”, ci „santo subito”; �i, în 
plus, dac� mai lu�m în seam� acel pelerinaj la catafal-
cul pontifului mort a milioane de persoane, în spirit de 
rug�ciune, precum în fa�a s� ntelor moa�te, îl în�elegem 
pe Papa Benedict �i îi în�elegem �i decizia de a permite 
începerea procesului de canonizare printr-o derogare, 
la câteva s�pt�mâni dup� moartea Papei Wojtyla. 

Poporul drept credincios, tineri �i vârstnici, oa-
meni simpli sau universitari, europeni sau africani, 
americani sau asiatici cu to�ii erau convin�i c� acest om 
a tr�it o via�� cu �i pentru Domnul, o via�� de credin�� 
care putea s� � e model pentru to�i. Acest popor a v�-
zut stilul de via�� al Papei, maniera în care �i-a asumat 
misiunea apostolic�, precum �i felul în care a acceptat 
suferin�a �i �i-a dat seama c� este omul lui Dumnezeu, 
un om al rug�ciunii, un om care �tie s� asculte glasul 
Domnului �i care în�elege lumea contemporan� din 
aceast� perspectiv�. Probabil c� v� mai aminti�i cum 
su� a vântul în ziua înmormânt�rii Papei în pia�a San 

Beati� carea Papei Ioan Paul al II-lea
Interviu cu episcopul Virgil Bercea realizat de Cristian B�dili��
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Pietro, cum învârtea foile Evangheliei pus� pe sicriu, 
cum su� a „ornatele” episcopilor �i cardinalilor care 
concelebrau – parc� era Spiritul Sfânt pe acolo prin-
tre noi cu su� ul s�u cel sfânt �i voia s� insu� e tuturor 
convingerea c� acest om se îndrepta direct c�tre „casa 
Tat�lui” în ceruri �i de acolo de sus, de dincolo de z�ri 
se roag� pentru noi în fa�a tronului ceresc.

Da, a�a e. A fost un moment extraordinar. A� re-
veni asupra „formalit��ilor” ecleziale. Care sunt eta-
pele �i condi�iile beati� c�rii �i, ulterior, sancti� c�rii 
unui credincios în catolicism? Cine se ocup� de „dosa-
rul Ioan Paul al II-lea” �i ce s-a întâmplat pân� acum?

Cum spuneam, Biserica Catolic� beati� c� sau 
canonizeaz� acele persoane care în timpul vie�ii au tr�it 
în mod eroic virtu�ile cre�tine sau au murit in odium 
� dei („din ur� fa�� de credin��”), adic� persecuta�i pen-
tru credin�� �i pentru Cristos. Se ajunge la beati� care �i 
apoi la canonizare numai dup� ce faima tr�irii eroice a 
virtu�ilor este constatat� de c�tre autoritatea eclezias-
tic� prin reputa�ia de s� n�enie care a intrat în mentalul 
colectiv al comunit��ii cre�tine din care au f�cut parte 
acele persoane �i este unanim recunoscut�. Apoi tre-
buie s� se adauge argumente irefutabile privind mira-
colele. De altfel, s� n�ii sau ferici�ii nu sunt nici zei �i 
nici semizei – sunt persoane care au tr�it în dragostea 
Domnului �i au devenit servitori � deli �i devota�i Dom-
nului prin împlinirea poruncilor �i tr�irea Evangheliei 
�i a virtu�ilor la modul absolut. Originile canoniz�rii le 
g�sim, în doctrina catolic�, în invoc�rile �i rug�ciuni-
le pe care credincio�ii le-au formulat înc� de la înce-
puturile cre�tinismului. Dumnezeu singur este adorat 
de c�tre cre�tini, lui singur i se aduce cultul de latrie, 
„adora�ie”; cultul de „hiperdoulie” i se aduce doar Mai-
cii S� nte, iar apoi, s� n�ilor, prin cultul de „doulie”, li se 
acord� o reveren�� umil� �i sunt onora�i, de c�tre ace-
ea�i credincio�i, pentru darurile supranaturale primite 
de la Dumnezeu �i, care i-au ajutat s� dobândeasc� �i 
s� mo�teneasc� via�a ve�nic�, s� ajung� în casa Tat�lui 
�i s� Îl vad� la fa��.

Unei persoane care a tr�it astfel i se poate des-
chide procesul de beati� care la nivel diecezan, eparhi-
al, iar acest proces trebuie sa urmeze prescrip�iile pre-
v�zute de Constitu�ia Apostolic� „Divinus Perfectionis 
Magister”, respectiv toate normele �i prescrip�iile Con-
grega�iei pentru cauzele s� n�ilor. Nu voi intra în detalii, 
acestea se g�sesc foarte u�or pentru cei interesa�i.

Postulatorul, c�ci acesta este termenul tehnic 
al persoanei care se ocup� de un proces de beati� ca-
re, în cazul Papei Ioan Paul al II-lea, este Monseniorul 
S�awomir Oder, preot polonez care lucreaz� de peste 
20 de ani în Roma în cadrul Vicariatului. Procesul de 
beati� care a servului lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea 
s-a deschis la Roma, de c�tre Cardinalul Camillo Ruini, 
la data de 28 iunie 2005 �i la Cracovia, în Catedrala 
Wawel, la data de 4 noiembrie acela�i an. Era normal 

s� se deschid� procesul în ambele locuri, pentru c� 
Papa fusese Arhiepiscop de Cracovia, iar apoi a deve-
nit Episcopul Romei. Drumul parcurs de procesul de 
canonizare este cel prev�zut de normele în vigoare ale 
Bisericii, riguros �i analitic în acela�i timp. Faza diece-
zan� a procesului Papei s-a încheiat la data de 2 aprilie 
2007, moment în care s-au citit procesele verbale care 
privesc m�rturiile a 130 de persoane favorabile sau nu 
beati� c�rii, respectiv concluziile teologice �i istorice în 
cauz�, iar apoi toate documente procesului au fost în-
credin�ate Congrega�iei pentru cauzele s� n�ilor.

Una din condi�iile beati� c�rii este atestarea a 
cel pu�in dou� miracole. Primul, validat, este vindeca-
rea unei c�lug�ri�e. Cum s-a întâmplat? Pute�i reamin-
ti �i comenta pe scurt episodul?

Pentru ca procesul s� mearg� înainte este necesar 
s� se întâmple o minune, un miracol veri� cabil de c�tre 
o comisie de medici. Se pare c� acest lucru s-a întâmplat, 
pentru c� medicii s-au pronun�at favorabil. Este vorba de 
îns�n�to�irea inexplicabil� a m�icu�ei franceze Marie Si-
mon-Pierre care era bolnav� de parkinson. Boala i-a fost 
diagnosticat� în 2001; dup� moartea Papei Ioan Paul al 
II-lea, care �i el a suferit în ultimii ani de parkinson, Mai-
ca Marie Simon-Pierre a început s� se roage Papei Ioan 
Paul, s�-l roage s�-i mijloceasc� de la Dumnezeu harul 
vindec�rii, iar acest lucru, conform m�rturiei m�icu�ei, 
s-a întâmplat în seara zilei de 2 iunie 2005. 

„În acea sear�”, spune Maica Marie Simon-
Pierre, „c�tre orele 21 am vrut s� scriu ceva �i am fost 
foarte surprins� s� v�d c� pot scrie f�r� s� tremur. Apoi 
m-am trezit pe la 4.30 surprins� c� am dormit �i c� ceva 
s-a schimbat, c� trupul meu nu mai era rigid, încordat 
ca întotdeauna �i c� reu�eam s� m� mi�c normal. Eram 
complet transformat�. Am sim�it o for�� �i o pace interi-
oar� precum o nou- n�scut�. M-am dus la rug�ciune, iar 
pe la 6 m-am dus cu comunitatea la Liturghie, mi-am 
dat seama c� bra�ul stâng se mi�ca �i nu mai era blocat. 
În timpul S� ntei Liturghii am sim�it c� eram vindecat�. 
Ceea ce am tr�it r�mâne un mister di� cil de explicat în 
cuvinte”. �i continu� c�lug�ri�a: „Benedict al XVI-lea 
a autenti� cat aceast� îns�n�to�ire ca � ind miraculoas�. 
Pentru mine este un mare har, dar în acela�i timp un 
semn pentru Biseric�, pentru Congrega�ia noastr�, pen-
tru Fran�a �i pentru lumea întreag�. Sper ca aceast� în-
s�n�to�ire miraculoas� s� � e un semn, iar telecamerele 
s� nu mai vin� la mine, ci s� se îndrepte c�tre Cristos 
care a venit pentru noi �i pentru to�i cei în suferin��.”

Se pare c� s-ar mai �  întâmplat alte 251 minuni 
�i îns�n�to�iri miraculoase atribuite Papei Ioan Paul al 
II-lea, dar înainte de a striga „minune”, Biserica este 
foarte prudent� �i acestea sunt meticulos studiate prin 
cercet�ri medicale �i alte studii care s� con� rme reali-
tatea �i adev�rul. Ceea ce s-a întâmplat cu c�lug�ri�a 
Marie Simon-Pierre este considerat de c�tre Biseric� 

(continuare în pag. 9)



9Februarie 2011

(continuare în pag. 10)

a �  adev�rat �i a permis Papei Benedict al XVI-lea s� 
promulge decretul de atribuire al miracolului, necesar 
pentru beati� carea oric�rei persoane, �i s� stabileasc� 
data de 1 mai 2011 pentru beati� carea Papei Ioan Paul 
al II-lea.

Se �tie cât de apropia�i au fost Papa Ioan Paul 
al II-lea �i cardinalul Ratzinger înc� de pe vremea lu-
cr�rilor Conciliului Vatican II. Jurnali�tii occidentali 
consider� acest cuplu ca � ind obstacolul principal în 
calea „moderniz�rii” Bisericii catolice. Or, faptele 
dovedesc exact contrariul: ei au f�cut parte din vocile 
de deschidere, de aggiornamento, în sens patristic, al 
catolicismului, reabilitând mul�i teologi de anvergur� 
care fuseser� tra�i pe linie moart� în anii 1950. Cum 
este perceput acest cuplu de c�tre ierarhia romano-ca-
tolic� �i greco-catolic�?

Ultimii doi papi ai Bisericii Catolice sunt dou� 
personalit��i puternice care atunci când au ajuns la câr-
ma „corabiei lui Petru”, erau convin�i c� Dumnezeu 
este st�pânul istoriei, iar omul un pion în mâinile iubi-
toare ale acestuia. 

Papa Ioan Paul al II-lea s-a n�scut la data de 18 
mai 1920 la Wadowice în Polonia, a fost numit episcop 
auxiliar de Cracovia la 4 iulie 1958 de c�tre Papa Pius 
al XII-lea, iar la 13 ianuarie 1964 a fost numit Arhiepi-
scop de Cracovia de c�tre Papa Paul al VI-lea, care mai 
apoi l-a creat cardinal pe 26 iunie 1967. Arhiepisco-
pul Wojtila de Cracovia a participat la toate sesiunile 
Conciliului. În schimb, Papa Benedict al XVI-lea s-a 
n�scut la 16 aprilie 1927, iar în timpul Conciliului, ca 
tân�r profesor, a participat �i el la Conciliu, ca teolog 
consultant al Arhiepiscopului de Köln, Cardinalul Josef 
Frings. În aceast� perioad�, profesorul Ratzinger a avut 
�ansa de a se întâlni cu marii teologi Henri De Lubac, 
Jean Daniélou, Yves Congar, Gérard Philips precum �i 
pe ceilal�i cardinali �i episcopi din lumea întreag� care 
participau la acest eveniment extraordinar din via�a 
Bisericii Catolice �i de a-�i îmbog��i mult cuno�tin�ele 
teologice. �i unul �i cel�lalt au participat activ �i �i-
au adus contribu�ia la elaborarea �i de� nitivarea docu-
mentelor Conciliului. 

Când Ioan Paul al II-lea a fost ales Pap� avea 58 
de ani, era viguros, puternic �i a dat un impuls nea�-
teptat Bisericii �i lumii prin gândirea �i modul s�u de 
ac�iune. Cu aceast� vigoare a impus un aggiornamento 
voit de p�rin�ii conciliari �i care devenea normalitate, 
creând echilibru �i stabilitate în Biseric�. Benedict al 
XVI-lea a urcat pe „scaunul lui Petru” la 81 de ani, 
recunoscut ca � ind cel mai bun teolog al Bisericii Ca-
tolice. El încearc� s� men�in� echilibrul �i stabilitatea 
Bisericii dincolo de toate atacurile din interior sau din 
exterior la adresa acesteia. Primul era profesor de mo-
ral� cu v�dite veleit��i � lozo� ce �i poetice, deosebit de 
tenace în d�râmarea „zidurilor �i a cortinelor”; al doilea 
este un � n dogmatician, care scrie profund, dar pe în�e-

lesul tuturor, cu înclina�ii spre muzica clasic� �i marea 
literatur�, care demonteaz� pas cu pas ideologiile �i în-
cearc� s� aduc� pacea �i buna în�elegere prin promova-
rea valorilor perene ale credin�ei. Cei doi s-au cunoscut 
pe vremea Conciliului, apoi Ratzinger este numit Ar-
hiepiscop de München �i Freising, în 1977, iar în 1978 
creat cardinal de c�tre Papa Paul al VI-lea. Ioan Paul al 
II-lea, în 25 noiembrie 1981, îl nume�te Prefect al Con-
grega�iei pentru doctrina credin�ei.  Au lucrat împreun� 
din 1981 pân� în 2005, 24 de ani, unul ca Pap� cel�lalt 
conducând cea mai important� Congrega�ie - doctrina 
credin�ei. De fapt, s-au sus�inut reciproc, discret �i con-
stant unul pe cel�lalt. La moartea primului, cardinalii 
au în�eles c� Prefectul de la Doctrina Credin�ei putea 
continua �i des�vâr�i o lucrare început� �i astfel l-au 
ales pap�. Unii au impresia c� Papa Benedict dore�te 
s� se întoarc� înainte de Conciliu permi�ând celebrarea 
Liturghiei lui „San Pio V”. Nu, este o continuitate în 
deschidere, pentru c� Biserica este mam� pentru to�i 
�i în Biseric� este loc pentru to�i. În plus, dac� privim 
acest om cu aten�ie, Benedict al XVI-lea nu face altceva 
decât s�-l vesteasc� pe Cristos Domnul, � ind convins 
c� trebuie s� ne încredem în Dumnezeu. E preocupat 
s�-i înt�reasc� în credin�� pe to�i cre�tinii, convins c� în 
sl�biciunile umane singurul reazem este Spiritul Sfânt.

L-a�i întâlnit personal pe Ioan Paul al II-lea. 
Care sunt amintirile directe pe care le ave�i �i cum l-a�i 
caracteriza?

Da, l-am întâlnit de foarte multe ori pe Papa Ioan 
Paul al II-lea – când m� vedea, m� recuno�tea. Dar sunt 
câteva momente care m-au marcat. Printre acestea, pri-
ma întâlnire personal�, care s-a întâmplat în octombrie 
1990. Eram deja la studii la Colegiul Urban din Roma, 
iar Preas� n�itul Alexandru Todea participa la Sinodul 
Episcopilor. Astfel am participat, într-o diminea��, la o 
Liturghie cu papa celebrat� în Capela Privat� la care au 
participat �i al�i studen�i români. La sfâr�it, Papa ne-a 
salutat personal pe to�i participan�ii, iar Preas� n�itul 
Todea ne prezenta – eram a�a de emo�ionat, c� nu am 
putut spune nici un cuvânt �i nici nu-mi aduc aminte ce 
mi-a spus Papa. Apoi lucrurile s-au schimbat �i încet, 
încet am participat la diverse întâlniri, iar la un moment 
dat am fost chemat de secretarul particular al papei, 
Monseniorul Stanislaw Dziwisz, pentru a-i citi papei 
un text în limba român�. Papa trebuia s� �in� un discurs 
în român� �i voia s� aud� pronun�ia român�. Când am 
ajuns, pe un coridor l�turalnic, la apartamentul Papei 
am fost introdus direct, iar papa s-a apropiat de mine, 
mi-a pus mâna pe dup� cap pe um�r �i ne-am îndreptat 
împreun� spre o m�su��. Cred c� picioarele mi se îm-
pleticeau, dar Papa mi-a spus foarte natural �i jovial: 
„Te rog s�-mi cite�ti acest text tare �i rar.” Mi-am f�cut 
curaj, dar oricum primele cuvinte cred c� le-am bâlbâit, 
apoi mi-am revenit �i am citit textul clar. �tiam ce tre-

(urmare din pag. 8)
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buie f�cut, deoarece Preas� n�itul Todea, în alte ocazii, 
m� pusese s� repet de multe ori texte pe care uneori le 
turuiam. A mai fost un moment cu totul deosebit, în 
timpul vizitei de la Bucure�ti, când, la Cimitirul Bellu, 
m-a prins de mân� �i mergeam împreun� la pas spre 
mormântul Cardinalului Iuliu Hosu. Eu eram un mic 
baston pentru un „mare om”, pentru „Karol cel Mare”. 

A�a cum foarte mult� lume l-a iubit pe Papa Ioan 
Paul al II-lea �i eu l-am iubit din tot su� etul �i am plâns 
la catafalc îngenuncheat ca în fa�a unui sfânt. Acolo, 
stând în genunchi, al�turi de al�i episcopi �i cardinali, 
am în�eles cât de mult a însemnat acest om pentru noi.

Cunoa�tem foarte bine rolul, direct �i indirect, 
pe care acest „Pap� de la R�s�rit” l-a jucat în proce-
sul de descompunere a regimurilor comunist-ateiste. În 
Europa de Est a fost un Pap� iubit; în Europa de Vest, 
a fost „controversat”. Pentru Europa de Est el a fost un 
adev�rat om al lui Dumnezeu, un eliberator, mesager 
al Evangheliei; pentru Europa de Vest, care se intere-
seaz� mai mult de „mistica prezervativului” decât de 
Dumnezeu, el a fost socotit ca un „reac�ionar”. Nu cre-
de�i c� beati� carea lui va stârni reac�ii ostile în rândul 
„intelectualilor” vest-europeni, care se vor repercuta 
negativ asupra Bisericii catolice?

Sigur c� da, controversele de toate genurile le 
g�si�i deja în întreaga mass-media. Unii cânt� „alelu-
ia”, al�ii v�d o mascarad� în tot procesul de beati� care; 
unii îl v�d ca un „eliberator” pe Ioan Paul al II-lea, al�ii 
ca un „populist”. Din p�cate, mul�i dintre intelectua-
lii europeni sunt de stânga, deci u�or comuni�ti, chiar 
dac� unii dintre ei sunt foarte boga�i. Aceast� tendin�� 
de stânga a fost �i r�mâne anticatolic�, antiDumnezeu 
�i promoveaz� ideile comuniste în straturi foarte largi 
ale societ��ii, ideologizeaz� �i ceea ce ar trebui s� r�-
mân� la nivelul bunului sim�. Cu siguran�� ace�tia �i 
media coordonat� de ace�tia sunt împotriva canoniz�rii 
lui Ioan Paul al II-lea. Adev�rul este c� marea majori-
tate a catolicilor se bucur� �i doresc canonizarea Papei 
Wojtila, ei au a�teptat în t�cere, la rând, zi �i noapte 
pentru a trece �i a se ruga în fa�a catafalcului, ei au 
strigat în pia�� „santo subito” �i, al�turi de ace�tia mul-
�i, foarte mul�i necatolici se bucur� �i ei pentru acest 
eveniment. P�cat c� ace�ti intelectuali nu au tr�it câteva 
luni în „paradisul” comunist prin care am trecut noi, 
sau n-au experimentat „fenomenul Pite�ti” �i „zarca” 
de la Signet.

Exist� vreo leg�tur� între canonizarea cuiva �i 
cultul personalit��ii?

Biserica prin s� n�ii ei nu promoveaz� nicidecum 
un cult al personalit��ii. �tim bine cine au fost un Napo-
leon, un Marx, un Lenin, un Hitler, un Pol Pot, un Fidel 
Castro. Biserica, în schimb, aduce un cult liturgic unei 
persoane pe care Dumnezeu a binecuvântat-o cu haru-

rile sale, iar aceasta a r�spuns chem�rii divine. �i, la 
fel de bine �tim cine este un Sfânt Francisc din Assisi, 
o Sfânta Tereza de Lisieux, o Maica Tereza de Calcutta 
sau un Ioan Paul al II-lea. În pu�ine cuvinte, s� n�enia 
unei creaturi nu este nimic altceva decât manifestarea, 
expresia s� n�eniei lui Dumnezeu.

De ce papalitatea are „pres� proast�” în rândul 
jurnali�tilor �i a intelectualilor vest-europeni, ba chiar 
�i în rândul multor catolici? În Fran�a, aproape 50% 
dintre catolici se declar� anti Benedict al XVI-lea �i nu 
pu�ini erau ostili lui Ioan Paul al II-lea.

Pentru c� Papa spune Adev�rul �i propov�du-
ie�te Evanghelia lui Cristos, poruncile dumnezeie�ti, 
valorile morale �i principiile fundamentale dup� care 
s� se conduc� persoanele, ��rile �i lumea. El propov�-
duie�te binele comun �i via�a �i … Pentru aceste lucruri 
simple, dar cu valoare peren�, este normal ca Papa s� 
aib� „pres� proast�”. Presa nu are nevoie de ceva sta-
bil. Când totul se mi�c�, când nu mai sunt valori, r�ul 
devine punct de referin��, creeaz� �tiri de senza�ie în 
� ecare zi �i la orice or�. Dureroasa problem� a pedo� -
liei în rândul preo�ilor o putem încadra în acest context. 
Presa a creat �tiri de senza�ie �i a reu�it s� arunce o 
lumin� foarte proast� asupra întregii Biserici. �tim cu 
to�ii c� nu exist� p�dure f�r� usc�turi – aceasta nu scu-
z� abuzurile, din contr� înt�re�te regula. Preotul este 
un „alter Christus”, iar acei preo�i trebuiau s�-�i aduc� 
aminte de acest lucru �i nu ar �  trebuit s� se comporte 
a�a cum s-au comportat. Dar Papa personal s-a impli-
cat pentru a se face lumin�, iar cei vinova�i s� pl�teasc� 
în fa�a oamenilor �i a lui Dumnezeu. În acela�i timp, 
aceasta nu înseamn� ca va disp�rea pedo� lia. Aceste 
abuzuri au zguduit Biserica, dar presa nu trebuie s� de-
monizeze ori s� transforme în ideologie fapte de acest 
gen. Doar Adev�rul ne face liberi, iar Papa, cu mult� 
în�elepciune merge pe acest principiu. Adev�rul este 
unul Singur – Cristos, iar preotul trebuie s� se raporte-
ze mereu la Cristos.

Mai este o categorie de pres�, destul de larg�, 
care nu numai c� nu reu�e�te s� vad� niciodat� binele 
f�cut de Biseric�, dar �i pe acesta îl contorsioneaz� �i-i 
d� interpret�ri din cele mai diverse. A procedat astfel în 
timpul Ponti� catului Papei Ioan Paul al II-lea �i conti-
nu� s� o fac� acum, dar, repet, Biserica nu se ghideaz� 
dup� pres�, sau dup� mass-media, ci dup� Evanghe-
lie, Sfânta Tradi�ie �i dup� magisteriu. Biserica �i Papa 
respect� libertatea de con�tiin��, libertatea �i libera 
exprimare a presei �i promoveaz� etica �i deontologia 
profesional� în transmiterea adev�rului �i a binelui de 
c�tre mass-media.

Cum a�i caracteriza pontificatul lui Ioan 
Paul al II-lea? 

Un ponti� cat binecuvântat de Dumnezeu, cu 
multe încerc�ri �i cu multe împliniri.

www.oglindanet.ro
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI 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.

În scris mi-am propus s�-l compilez doar pe 
Dumnezeu.

Pîn� �i con�tiin�ele s-au privatizat, în sensul 
c� sînt tot timpul de vînzare.

Prostul î�i închipuie c� poate �  orice, pe 
cînd în�eleptul �tie c� poate �  doar ceva.

Paradoxul binelui e acela c� orice doz� de 
bine con�ine o poten�ial� doz� de r�u, pe cînd 
r�ul nu con�ine nici o form� de bine. Binele are 
întotdeauna limite, pe cînd r�ul nu are.

Întrebarea care se pune, în manier� u�or 
hamletian�, este urm�toarea: vrei s� p�time�ti 
al�turi de valoare sau s� exul�i al�turi de im-
postur�?

Se pare c� prostia nu este decît forma cea 
mai comod� de adaptare la mediu.

A nu face nimic nu este o virtute decît în m�-
sura în care �tii �i po�i face ceva.

Uneori sîntem tari tocmai prin sl�biciunile 
noastre.

Problema e c� medicii nu trateaz� oameni, 
ci pacien�i. Ei transform� omul din întreg în 
parte. A� i brusc c� nu te mai cheam� Ion, Pe-
tre, Gheorghe, ci � cat, apendice, splin�. Boala î�i 
devine nume propriu. Lucrînd cu boli, �i nu cu 
persoane, ei risc� s� � e interesa�i mai mult de be-
te�uguri decît de oameni.

Cînd po�i formula propozi�ii logice �i adev�-
rate despre orice, e�ti gînditor. Cînd po�i face �i 
contrariul, e�ti � losof.

Poezia con�ine doar o form� declarat� de 
poeticitate.

Cu unii, Dumnezeu a risipit pîn� �i „nimi-
cul” din care i-a f�cut. 	i-a pierdut timpul.

Ar trebui s� avem doar atîta cît putem s� � m. 
Dac� tot dorim s� o facem, noi ar trebui s� 

dovedim nu existen�a lui Dumnezeu, ci existen�a 
noastr�.

Iubirea, care exist� doar în d�ruire, în r�s-
punsul ne-lumesc al celuilalt la propria sa aban-
donare, este m�sura dumnezeirii tocmai pentru 
c� este concrete�ea sa clip� de clip�.

Omul inteligent este acela care face din orice 
moment nefericit un avantaj, o cale de a înv��a.

Dumnezeu este tot ceea ce a putut gîndi �i 
rosti mai înalt spiritul omenesc. Este maximul 
inteligibil al oric�rei spiritualit��i care �i-a dus 
gîndul pîn� la ultima sa consecin��.

Adev�rul rezist� doar dac� se transform� 
cu timpul în minciun�, adic� în mit.
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Între 16-23 ianuarie 2011 a avut loc in Oradea, la 
fel ca �i în întreaga lume „S�pt�mâna de rug�ciune pen-
tru unitatea cre
tinilor”. Evenimentul a fost g�zduit astfel: 
16 ian. - Catedrala Romano-Catolic�, 18 ian. - Biserica 
Unitarian�, 19 ian. - Biserica Evanghelic� - Lutheran�, 
20 ian. - Biserica Ortodox� �i cea Reformat�, 21 ian. - 
Biserica Greco-catolica „Sf. Gheorghe, 22 ian. - Biserica 
Adventist� �i 23 ian. - Biserica Greco-Catolic�, Catedrala 
Sfântul Nicolae.

Textele pentru acest an au fost preg�tite de c�tre un 
grup de responsabili cre
tini din �ara Sfânt�. Acestea au 
ca motto un verset din Fap. Ap. 2,42: „Uni	i în înv���tura 
apostolilor, în comuniunea fratern�, la frângerea pâinii �i 
în rug�ciune”. Ce ocazie mai bun� ar putea avea biserici-
le, pentru a demonstra iubirea aproapelui, decât aceast� 
manifestare care dateaz� de atâta vreme?

 Cristos a promis c� va �  prezent acolo unde doi 
sau trei se roag� în Numele S�u. Într-o astfel de comuni-
tate în care � ecare se roag� împreun� cu cel�lalt �i pentru 
cel�lalt, Cristos este prezent. C�utarea unit��ii realizeaz� 
voin	a Domnului ca „To	i s� � e una”.

 A fost o ocazie deosebit de pl�cuta aceasta S�pt�-
mân� de rug�ciune comun� � indc� Isus s-a n�scut pentru 
noi to	i, indiferent de culoare, religie sau na	ionalitate. 
Cei prezen	i au putut, m�car pentru o or� �i ceva, s� uite 
de problemele zilnice îndreptându-�i gândul spre Acela 
de la care avem totul. Credincio
ii au avut posibilitatea 
s� se roage cu to	ii, s� cânte �i s� asculte mesaje pline de 
inspira	ie divin�. S-a sim	it faptul c� � ecare gazd� a pus 
mult su� et �i c�ldur� în ceea ce a preg�tit.

Analizând acest deziderat de „Unitate a cre
tinilor” 
îl vom considera important, frumos �i de dorit. Totul pare 
logic �i clar…�i totu
i atât de complicat � indc� va avea 
de parcurs atâtea obstacole tipic omene
ti…Nu degeaba 
a� rma Fericitul Adolf Kolping: „Nu Dumnezeu e de vin� 
c� lumea e a
a cum e, c� lumea arat� a
a cum arat�.”

Dac� la nivel de individ se trece atât de greu peste 
anumite aspecte, cum se poate împlini un ideal atât de 
înalt ca acela de „Unitate a cre
tinilor”?

 Aparent este imposibil. Dar cum s� gândim a
a? 
Ca �i cre
tini avem speran	a iar pentru Dumnezeu nimic 
nu este imposibil. Chiar dac� dezbin�rile între biserici au 
fost numeroase nu trebuie uitat� importan�a aspectelor co-
mune �i acelea trebuie puse în eviden�� .

 Cum bunul Dumnezeu este doar Iubire, cre
tinii 
au motive întemeiate s� lupte pentru un deziderat atât de 
nobil �i anume „Unitatea cre
tinilor”. Haide	i s� întoar-
cem obrazul, haide	i s� contribuim � ecare dintre noi cu 
tot ce putem încât acest ideal s� devina realitate cândva. 
Haide	i s� lucr�m întâi în noi în�ine ...

 Închei cu alt citat al lui Adolf Kolping care a fost 
beati� cat în anul 1991: „Mergi �i roag�-te între zidurile 
bisericii, iar apoi, ie
ind, încearc� s� faci ceva pentru so-
cietatea în care tr�ie�ti.”

Laura OLOGU
Asocia�ia Familia Kolping Cri�ana

Unitate în promovarea valorilor vie�ii cre�tine
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În data de 2 februarie, a.c., la Oradea, la fel ca 
în întreaga Biseric� Catolic�, s-a s�rb�torit Ziua Per-
soanelor Consacrate, la care au participat c�lug�rii �i 
c�lug�ri�ele din Episcopia Greco-Catolic� de Oradea.

Programul liturgic a debutat cu o întâlnire a aces-
tora la M�n�stirea Surorilor Misionare ale Patimii lui 
Isus. A urmat apoi o procesiune spre biserica „Maica 
Domnului” din incinta M�n�stirii Franciscane, unde, 
începând cu ora 10.00, a fost o� ciat� Sfânta Liturghie 
de c�tre PSS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de 
Oradea �i preo�ii c�lug�ri din eparhie.

La începutul S� ntei Liturghii, în semn de apreci-
ere pentru activitatea sa, PSS Virgil i-a oferit p�rintelui 
Florian Gui, vicar general al Episcopiei Greco-Catoli-
ce de Oradea, dreptul de a purta epigonatul.

La � nal, doamna Miori�a S�teanu, pre�edinta 
Uniunii Femeilor Bihor, a mul�umit persoanelor con-
sacrate pentru activitatea, devotamentul �i deschiderea 
pe care o au în munca cu laicii, copii �i, în general, to�i 
cei care au nevoie de ajutor.

Ziua persoanelor consacrate

Evenimentul s-a încheiat la ora 12.00, cu o Ado-
ra�ie Euharistic� la capela M�n�stirii Surorilor Misio-
nare ale Patimii lui Isus.

Biroul de pres�

 Azi este zi de s�rb�toare, s�rb�toare legat�, la 40 
de zile de la Na
terea Mântuitorului Isus, s�rb�torim 
„Întâmpinarea Domnului” 

Semni� ca	ia s�rb�torii este dat� de Cristos ca 
Lumin� a neamurilor. Cristos aduce Lumina lui Dum-
nezeu într-o lume întunecat� de p�cat iar preo	ii trebuie 
s� duc� aceast� lumin� în lume, dat � ind c� împ�rt�-
�esc misiunea �i via	a lui Cristos.

Dar azi mai este �i o alt� zi de s�rb�toare, Ziua 
persoanelor consacrate, ocazie cu care salut�m cu ev-
lavie �i recunoa�tin�� pe to�i slujitorii Altarului – pe 
toate persoanele consacrate prezente la aceast� Sfânt� 
zi de s�rb�toare �i cinstire a celor care au îmbr��i�at �i 
s-au dedicat pentru aceast� menire, contribuind la slava 
�i m�rirea numelui Lui Dumnezeu �i înt�rirea Împ�r�-
tiei Sale pe p�mânt. 

 Gândul ne poart� departe. Cu ani �i ani în urm�, 
cei pe care îi s�rb�torim azi au participat la un eveni-
ment crucial din via	a lor.

În aceea zi, multe biserici �i comunit��i erau în 
s�rb�tore. L�ca
ele de cult s-au îmbr�cat în straie de 
s�rb�tore, clopotele cu dang�tul lor în�l��tor vesteau o 
zi mare �i mesajul lor era, o chemare c�tre to	i enoria
ii, 
credincio
ii, la marea taina a Hirotonisirii, a d�ruirii, a 
consacr�rii, a iubirii des�vâr�ite a izvoarelor nesecate 
ale înv���turilor lui Dumnezeu.

În momentul în care PSS Episcopul a rostit cu-
vintele sacre: „Vrednic este?” dup� o scurt� t�cere, 
enoria�ii, to�i credincio�i au r�spus într-un glas care 
a vibrat, semni� cativ, de profunzimea raspunsului:  
„Vrednic este”.

Cine oare nu a frem�ta de emo	ie in acele mo-
ment? Biserica era o bucat� rupt� din Rai, spiritul 
Domnului, al Dumnezeului nostru p�trundea în gâduri-
le tuturor, su� etul credincio
ilor era cuprins de evlavie 
în a
teptarea evenimentului.

În acela
i timp din inima viitoarelor persoane 
consacrate, str�b�tea ritmul d�ruirii, se rev�rsa cur�-
�enia su� eteasc� �i trupeasc�, se înr�d�cina con
tiin	a 
menirii alese �i importan�a dumnezeiasc� a dedica	iei 
lor personale.

De unde atâta putere? De unde atâta discerna-
mânt, a atâtor persoane tinere? Cât de mare este su� etul 
acestor persoane c� pot s�-l cuprind� în el pe Marele �i 
Bunul Dumnezeu? Cât de curat este su� etul lor astfel 
c� Dumnezeu a acceptat s�-�i g�seasc� s�la� în aceste 
su� ete?

R�mâi cu ei Doamne, nu-i p�r�si niciodat�, p�-
ze�te-i, ocrote�te-i, pov��uie�te-i, ca în fa�a Altarului 
Sfânt, s� simpt� binecuvântarea harului Tau. 

 În numele credincio
ilor, m� adresez dumnea-
voastr� preacucernici p�rin�i, c�lug�ri, c�lug�ri�e, m� 
adresez cu dreapta convingere, c� multitudinea fraze-
lor, a cuvintelor, nu vor �  su� ciente pentru a v� aduce 
cuvenitele mul	umiri pentru d�ruirea cu care ne p�sto-
ri�i su� etele.

Suntem datori, dar �i îndrept��i�i s� prezent�m 
recuno
tin	a noastr� prin cuvenite de mul	umire pentru 
înalta 	inut� moral�, puritatea consacr�rii �i d�ruirea to-
tal� la alegerea vie	ii monahale.

Dorim tuturor spiritualilor o mare r�bdare de   

Gânduri la zi de s�rb�toare
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ascultare a spovezilor credincio
ilor, o inspirat� pu-
tere de discern�mânt pentru a oferi sfaturi �i pildele 
adecvate pentru corectarea gre
elilor �i a p�catelor 

Noi credincio
ii laici, din toate bisericile Die-
cezei de Oradea suntem fascina	i de elocventa predi-
cilor, de expunerile p�trunse de Spiritul Sfânt, pline 
de pilde educative �i înv���turi prin care am tr�it îm-
preun� Sfânta Evanghelie.

Mul	umim pentru minunatele rug�ciuni în�l�ate 
spre cerul Dumnezeiesc în timpul adora	iilor speci� ce 
zilelelor de joi, vineri sau sâmb�t�, prin care încercam 
noi credincio�ii s� ob	inem bun�voin	a Celui Înalt, 
pentru comportamentul nostru uneori sau de mai mul-
te ori pres�rat cu p�cate.

Mul	umim pentru dragostea �i ging�
ia cu care 
v� apropia	i, cerceta	i �i v� apleca	i spre patul celor 
suferinzi �i spre cei bolnavi pentru ai mâng�ia, a le 
lumina su� etele �i a le oferi pacea Celui de Sus, ce 
vegheaz� necontenit asupra tuturor oamenilor.

Paleta diversa �i numeroas� a congrega	iilor 
�i a ordinelor c�lug�re�ti, monahale, sau a misiona-
rilor ne determin� s� ne exprim�m întreaga noastr� 
admira	ie, împreun� cu înalta apreciere pentru modul 
în care aceste persoane consacrate se implica în dife-
rite �i importante munci cu copii, adul	ii �i vârstnicii 
în domeniul social, educativ �i cultural cuprinzând în 
raza lor de activitate, diverse categorii sociale – dar 
în special cei nevoia
i, cei cu dizabilit��i, cei b�trâni, 
neputincio�i si familii numeroase, cu mul	i copii sau 
familii monoparentale. 

To	i credinciosii, într-un singur glas, înal�� spre 
cer imul de slav� �i mul�umire c�tre Bunul Dumnezeu 
care v-a înzestrat cu harul consacr�rii, pe toate per-
soanele consacrate, pentru prezen�a �i mai ales activi-
tatea dumneavoastr� în mijlocul nostru.

Fie binecuvântat� ziua în care v-a�i întâlnit cu 
credincio
ii din diverse parohi pentru a le darui harul 
sub care a�i fost hirotonisit ca preot, pentru ca s� ro-
deasc� din munca dumneavoastra în�l��toarea chema-
re spre lumina Dumnezeiasc� din Împ�r��ia Cerurilor, 
de unde Isus �i Sfânta Fecioar� Maria vegheaza asu-
pra noastr� a tuturor oamenilor.

 V� dorim mult� s�n�tate, bucurii, împliniri �i 
des�vâr�ire în credin	a de a sluji la Altarul Domnului. 

Miorita S�TEANU

Sâmb�t�, 12 februarie 2010, în Aula Magna a Fa-
cult��ii de Teologie Greco-Catolic� din Oradea, a avut 
loc Adunarea Eparhial� a Episcopiei Greco-Catolice de 
Oradea. Lucr�rile au fost deschise cu medita�ia P.S. Vir-
gil Bercea despre S�rb�toarea Întâmpin�rii Domnului ca 
� ind „întâlnirea dintre om �i Dumnezeu”.

În continuare, s-a f�cut o dare de seam� pe anul 
2010 unde �i-au prezentat situa�ia activit��ii responsabilii 
din domeniile: administrativ - dl. Ovidiu Constantin, � nan-
ciar contabil - dna. Stela Iambor, înv���mânt - dl. Andrei 
Cristea, directorul Liceului Teologic, pr. Paul Popa de la 
biroul pastoral pentru laici �i pr. Olimpiu Todorean de la 
Caritas Eparhial. O prezentare pe larg a situa�iei fondului 
forestier al Episcopiei a fost f�cut� de dl. inginer Ferko Ia-
no�, responsabil al Ocolului Silvic din zona Huta – Stâna de 
Vale. Au fost � xate cursurile de var� �i exerci�iile spirituale 
pentru preo�ii din eparhie, precum �i celelalte evenimente 
care urmeaz� s� � e organizate la nivelul eparhiei.

La � nal au avut loc o serie de discu�ii �i au fost puse 
întreb�ri din partea unor preo�i în leg�tur� cu o serie de as-
pecte care privesc întreaga comunitate. În încheiere, P.S. 
Virgil a mul�umit preo�ilor �i staff-ului episcopiei, men�i-
onând importan�a activit��ii depuse de � ecare preot �i laic 
acolo unde î�i desf��oar� activitatea.

Pentru reu�ita acestui eveniment dorim s� aducem 
mul�umiri doamnelor de la Reuniunea Marian�, în special 
doamnei Otilia B�la�, care este �i pre�edinta organiza�iei, 
p�rintelui Eduard Roman, administratorul Seminarului �i 
vice-rectorului institu�iei, Eduard Fischer.

Biroul de pres�

Adunarea eparhial�

Duminica Presei
În � ecare an a treia Duminic� a Postului Mare (27 
martie 2011) este dedicat� presei cre�tine. În acest 
sens, tasul duminicii respective este centralizat la 
Episcopie, urmând ca acesta s� �  e folosit în vederea 
edit�rii revistelor Eparhiei de Oradea. Tot în acest 
context preciz�m c� to�i credincio�ii no�tri sunt ruga�i 
s� acorde o mai mare aten�ie presei cre�tine, citirii �i 
difuz�ri acesteia, chiar ajutor�rii ei, în m�sura care 
se poate, pentru c� ea, presa, face parte din actul de 
informare �i cunoa�tere necesar unui bun credincios.
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„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
În perioada 10-12 februarie, s-a desf��urat la Oradea 

o nou� sesiune de lucru a Subcomisiei pentru Înv���mânt 
Preuniversitar din cadrul Comisiei pentru Educa�ie Cato-
lic�. La aceast� sesiunea de lucru au participat: Preas� n�ia 
Sa Dr. Virgil Bercea - pre�edintele comisiei, Florin Jula 
- secretarul comisiei, pr. Daniel-Petric� Tintelecan, prof. 
Adriana Tu�a, prof. Otilia David, prof. Nicoleta Mar�ian, 
prof. Andrei Cristea, prof. Ana Dura, sora Ligia Man, sora 
Lumini�a Avram, prof. Angela Mo�neag, sora Maria Fodo-
ca, pr. Codrea Viorel.

Lucr�rile au fost deschise de c�tre Preas� n�itul Vir-
gil, episcopul Oradiei �i au avut pe ordinea de zi: analizarea 
�i îmbun�t��irea planurilor cadru de înv���mânt pentru pro-
� lul teologic, analizarea �i îmbun�t��irea programelor �co-
lare, analizarea �i îmbun�t��irea plani� c�rilor anuale pentru 
religie �i discipline teologice de specialitate în liceele teo-
logice, în vederea post�rii acestora pe site-ul Ministerului 
Educa�iei, Cercet�rii �i Tineretului, avizarea manualului de 
religie pentru clasa a VII-a, conceput �i realizat de c�tre 
autorii Nicoleta �i Sorin Mar�ian �i diverse alte probleme.

În cadrul activit��ii s-au analizat planurile cadru de în-
v���mânt pentru � ecare clas� din cadrul liceelor cu pro� l teo-
logic greco-catolic, curriculum-ul diferen�iat pe ciclul inferior 
�i superior al liceului, � liera voca�ional�, pro� l teologic, cultul 
greco-catolic, specializarea teologie greco-catolic�. În acest 
context pentru � ecare clas� s-au adus modi� c�ri la num�rul de 
ore pentru diferite discipline.

În continuare, s-au luat în discu�ie programele �colare 
în vigoare pentru disciplina religie - cultul greco-catolic, pen-
tru � ecare clas� din înv���mântul primar, gimnazial �i liceal 
pentru �coli, altele decât cele cu pro� l teologic. Urmare a 
analizei detaliate a competen�elor �i con�inuturilor înv���rii, 
decizia membrilor subcomisiei a fost ca, pentru ciclul primar 
�i gimnazial, s� se men�in� actualele programe �colare, f�r� 
modi� c�ri. În schimb, pentru ciclul liceal, s-au f�cut propu-
neri de modi� care a con�inuturilor �i competen�elor speci� -
ce, urmând ca acestea s� � e � nalizate într-un interval de timp 
scurt. Pentru programele �colare la disciplinele de specialita-
te din cadrul înv���mântului teologic liceal, s-au discutat �i 
� nalizat modi� c�rile aspectelor metodologice de con�inut �i 
competen�e pentru Studiu Biblic, Catehism �i Spiritualitate.

De asemenea, pentru al treilea punct din ordinea de zi, 
care a vizat analizarea �i îmbun�t��irea plani� c�rilor calen-
daristice orientative anuale pentru disciplinele teologice de 
specialitate în liceele teologice, în vederea post�rii acestora 
pe site-ul Ministerului Educa�iei, Cercet�rii �i Tineretului, 
urmeaz� s� � e de� nitivate forma �i con�inutul acestora.

Pe parcursul celor trei zile de desf��urare a sesiunii de 
lucru s-au abordat �i alte aspecte privind organizarea �i desf�-
�urarea procesului instructiv-educativ speci� c: aspecte legate 
de cadrul legislativ (noile perspective conferite de adoptarea 
Legii Educa�iei Na�ionale - cu referire la înv���mântul teolo-
gic, predarea religiei, modalit��ile de � nan�are, statutul juridic 
al institu�iilor greco-catolice de înv���mânt etc.), oportunit��i-
le oferite de parteneriatele educa�ionale între liceele teologice 
greco-catolice din Oradea, Bucure�ti, Cluj Napoca, Blaj.

Florin JULA

Comunicat 
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Doi noi preo�i doctori în teologie
Vineri, 28 ianuarie, de la ora 10, �i-au sus�inut 

teza de doctorat �i au primit titlul de doctor în teologie 
doi preo�i: Victor Dumitrescu (din Bucure�ti) �i Gheor-
ghe Zorel Zima (paroh în Valea lui Mihai, BH). Preo�ii, 
ce au urmat �coala Doctoral� a Facult��ii de Teologie 
Romano-Catolic� din cadrul Universit��ii din Bucu-
re�ti, au prezentat lucr�rile: Spiritul Sfânt, experien�a �i 
spiritualitatea Rusaliilor – pr. Dumitrescu – �i Studiu 
comparativ al Catehismului lui Iosif de Camillis cu Ca-
tehismul Bisericii Catolice – pr. Zima. Ambii l-au avut 
ca �i coordonator pe prof. univ. dr. pr. Isidor M�rtinc�.

Teza p�rintelui Zima studiaz� Catehismul scris 
de Iosif de Camillis, episcop de Muncaci - centru spi-
ritual �i eclezial al Bisericii Greco-Catolice din Ucrai-
na (n�scut� în prim�vara anului 1646 prin unirea de la 
Ujgorod). Interesul cercet�rii este motivat de extinde-
rea jurisdic�iei acestui ierarh �i asupra actualelor jude�e 
române�ti: Maramure�, Satu-Mare �i Bihor.

Instalat în scaunul eparhial în aprilie 1690, de Ca-
millis �i-a � xat ca obiective: reforma clerului �i emanci-
parea sa spiritual-intelectual�, oferirea unei structuri in-
stitu�ionale func�ionale tinerei Biserici Unite �i ob�inerea 
unui statut social �i juridic privilegiat pentru clerul unit.

În decursul celor 16 ani de episcopat �i-a meritat 
pe deplin atributul de „apostol al unirii” �i pentru români. 
În mai 1690 i se declar� uni�i preo�ii din zona ora�ului 
Satu-Mare, în august 1692 preo�imea din jurul Or�zii, iar 
în 1693 ajunge în fa�a Dietei din Transilvania, îns� nu i 
se acord� dreptul de a prezenta mi�carea de unire.

Cu scopul consolid�rii acestei uniri religioase cu 
Biserica Catolic�, dorind s� formeze identitatea credin-
ciosului greco-catolic, de Camillis scrie un catehism. 
Conform jurnalului �i-a � nalizat lucrarea în varianta 
greac� în 1693 la Roma, redactat apoi în 1696 în latin�. 
Edi�ia ruso-rutean� a catehismului a ap�rut în 1698, iar 
cea în limba român� dup� unii autori doar în 1726, îns� 
dup� unii istorici deja în 1696. Notând r�spândirea ver-
tiginoas� a unirii în rândul românilor, precum instituirea 
în ianuarie 1694 a unui vicariat pentru românii din regi-
unile ungure�ti, apari�ia unei edi�ii deja în 1696 nu ar �  
fost prematur�. Acest catehism devine astfel primul cate-
hism greco-catolic, care a circulat între ruteni �i români.

Edi�ia român�, care constituie obiectul studiului 
tezei se nume�te „Catechismu� sau înv���tura cre�ti-
neasc� în folosul neamului rusescu din �ara Ungu-

reasc�. Dat afar� pin osârdia �i osteneala M�rii Sale 
a Domnului D[omn] Ioan Iosif Decamilis, Ipiscupul 
Sebastului �i al Muncaciului: proci. Cinului preo�escu 
unit din legea greceasc� vicari� Apostolicescu în �ara 
Ungureasc�, S� ntei �i În�l�atei Împ�r��ii Rîmului sfet-
nicu. Iar acum în folosul neamului rumânescu, în limba 
rumâneasc� întoars� �i tip�rit�. În Sâmb�ta Mare, în Ti-
pogra� a Academiceasc�. Anul de la Hs. [1726]”

Catehismul cuprinde plenitudinea credin�ei cato-
lice pe care o prezint� bine sistematizat în jurul virtu-
�iilor teologale. Formei catehetice clasice: “întrebare �i 
r�spuns”, episcopul îi adaug� “vocea preotului” pentru 
a explica mai deplin adev�rurile de credin��, diferen�ele 
rituale dintre greci �i latini, elementele speci� ce tipicu-
lui grec �i imaginea preotului unit. Am notat o bogat� ar-
gumenta�ie biblico-patristic�, desigur �i din dorin�a unei 
însu�iri ra�ionale a tezaurului credin�ei. Studiul a eviden-
�iat deplin�tatea �i corectitudinea înv���turii cuprinse în 
acest Catechismu�, precum �i originalitatea autorului. A 
fost un adev�rat instrument în favoarea unirii �i dincolo 
de arhaismele sale, este chiar un catehism actual.

Lucrarea p�rintelui Zima este un omagiu adus 
episcopului Iosif de Camillis, cel care a realizat unirea 
românilor din jude�ele actuale Satu-Mare, Maramure� 
�i Bihor cu Biserica Catolic�, anticipând Unirea din 
Transilvania din anii 1700.

Biroul de pres�

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2011
MARTIE

Inten�ia general�: Pentru ca na�iunile din America Latin� s� poat� p��i în � delitatea fa�� de Evanghelie �i s� 
înainteze în dreptatea social� �i în pace.

Inten�ia misionar�: Pentru ca Spiritul Sfânt s� dea lumin� �i t�rie comunit��ilor cre�tine �i credincio�ilor per-
secuta�i sau discrimina�i din cauza Evangheliei în atâtea regiuni din lume.
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Ioan M�RCULE

SAMUIL MICU

(1745-1806)
Nepot al episcopului Ioan Inochentie 

Micu-Klein (1728-1751), Maniu, pe numele 
de laic, s-a n�scut în septembrie 1745, în lo-
calitatea Sadu (jude�ul Sibiu), �i a fost unul 
din cei doi fii ai protopopului Stoia Micu �i 
ai Anei. A studiat la Gimnaziul din Blaj, pe 
care l-a absolvit în 1762, iar apoi a intrat în 
Ordinul bazilican, c�lug�rindu-se sub numele 
de Samuil. 

Hirotonit ieromonah, �i-a continuat 
studiile la Seminarul pentru c�lug�ri (1762-
1765), iar apoi a fost trimis la Colegiul Paz-
maneum din Viena (1766-1772), unde a studiat 
teologia �i filozofia. Înc� din timpul studii-
lor (1765) a fost numit prepozit al M�n�stirii 
Sfânta Treime din Blaj �i eclesiarh. 

Dup� finalizarea studiilor superioare a 
revenit la Blaj �i a func�ionat ca profesor de 
matematici, filozofie �i teologie la Gimna-
ziul din localitate (1772-1777). În perioada 
1777-1778 î�i des�vâr�e�te studiile la Cole-
giul Sfânta Barbara din Viena, unde r�mâne 
pentru a ocupa func�ia de prefect de studii 
(1778-1782).

Reîntors la Blaj (1783), intr� în contact 
cu atmosfera ostil� impus� de episcopul Ioan 
Bob (1782-1830). Din aceast� cauz�, în pe-
rioada 1783-1804 se dedic� studiilor teologi-
ce, istorice, lingvistice etc., lucrând la Blaj, 
Sibiu, Alba Iulia �i Oradea. În acest interval 
s-a implic� activ �i în lupta na�ional�, în 1791 
num�rându-se printre redactorii �i semnatarii 
memoriului Supplex Libellus Valachorum. 

În 1804, cu sprijinul episcopului de Ora-
dea, Ignatie Darabant (1788/1790-1805), a 
fost numit cenzor al c�r�ilor române�ti care se 
tip�reau la Tipografia Universit��ii din Buda. 
R�mâne în aceast� func�ie pân� la moartea sa 
(13 mai 1806). 

Vasta sa oper� scris� cuprinde peste 60 de 
lucr�ri de teologie, istorie �i filozofie. Autor a 
numeroase lucr�ri teologice �i cuvânt�ri – Di-
serta�ie canonic� de matrimonio juxta disci-
plinam Graecae Orientalis Ecclesiae (1781); 
Propovedanie sau înv���turi la îngrop�ciunea 
oamenilor mor�i (1784); Theologia dogmatic� 
�i moraliceasc� despre Taine peste tot (1801); 
Acatist sau carte cu multe rug�ciuni pentru 
evlavia fiec�rui cre�tin (1801) etc. – a dat o 

nou� traducere Bibliei (1795) �i a fost unul 
dintre ap�r�torii tradi�iei r�s�ritene în cadru 
Bisericii Române Unite cu Roma �i s-a împo-
trivit încerc�rilor de latinizare ale episcopului 
unit Ioan Bob. 

În lucr�rile sale istorice a c�utat s� arate 
originea roman� a poporului �i a limbii româ-
ne, continuitatea românilor pe teritoriul fostei 
Dacii �i a militat pentru egalitatea în drepturi 
a românilor cu na�ionalit��ile privilegiate din 
Transilvania. Între operele sale istorice se evi-
den�iaz�: Brevis historica notitia origines et 
progressu nationis Daco-Romanae seu ut qui-
dem barbaro vocabulo appellant Valachorum 
ab initio usque ad saeculum XVIII (1778); 
Istoria românilor cu întreb�ri �i r�spunsuri 
(1791); Scurt� cuno�tin�� a istoriei români-
lor (1796); Istoria, lucrurile �i întâmpl�rile 
românilor acum într-acest chip a�ezate �i din 
mul�i vechii �i noii scriitori culeas� �i scris� 
de P�r. Sam. Clain de Sad (în patru volume, 
din care s-au publicat numai extrase în 1806); 
Istoria bisericeasc� a Episcopiei românilor 
din Ardeal (din care s-a publicat un fragment 
în Calendarul de la Buda, 1806) etc. 

Dintre lucr�rile sale cu caracter ling-
vistic se eviden�iaz�: Elementa linguae da-
co-romanae sive valachicae (1780), scris� 
în colaborare cu Gheorghe �incai, în care a 
sus�inut introducerea scrierii cu litere latine 
�i ortografia etimologic� �i Carte de rogaci-
oni pentru evlavia homului chrestian (1779) 
în care a folosit, pentru întâia oar� în istoria 
tip�riturilor române�ti, alfabetul latin. Sa-
muil Micu este �i autorul celei dintâi lucr�ri 
lexicografice de la noi (Dictionarium latino-
valachico-germanico-hungaricarum), bazat� 
pe criterii �tiin�ifice. 

A tradus �i câteva c�r�i filozofice, prin-
tre care Loghica adec� partea cea cuvânt�toa-
re a filosofiei (1799) �i Legea firei, ithica �i 
politica sau filosofia cea lucr�toare (1800), 
ambele dup� Fr. Chr. Baumeister. 

Referindu-se la Samuil Micu, istoricul 
literar George Iva�cu consider� c� acesta a 
fost o „personalitate titanic� prin for�a de 
munc� �i intui�ia imperativelor ceasului“ �i 
c� lui „i se datore�te �i transpunerea ideilor 
lingvistice fundamentale ale �colii Ardelene 
în române�te, în form� popular�, pentru a le 
coborî din empirul savan�ilor în sufletul fie-
c�rui român �tiutor de carte”.
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Ast�zi s-a scris înc� o � l� din istoria Seminaru-
lui Teologic Greco-Catolic „S� n�ii trei ierarhi, Vasile, 
Grigore �i Ioan” din Oradea. La împlinirea a 20 de ani 
de la reîn� in�area institu�iei, fo�ti �i actuali seminari�ti, 
rectori, preo�i �i profesori s-au întâlnit pentru a evoca 
momentele frumoase �i de neuitat ale acelor timpuri.

Evenimentul a început cu un „Te Deum” în cape-
la Seminarului, o� ciat de PSS Virgil Bercea, urmat de 
s� n�irea Troi�ei din curte. Manifestarea s-a desf��urat 
mai departe în Aula Magna, avându-l ca moderator pe 
p�rintele Florin Gu�iu. Dup� cuvântul de bun venit al 
Preas� n�itului Virgil, au urmat expuneri legate de is-
toria seminarului �i prezentate de: prof. univ. dr. Bla-
ga Mihoc, pr. Gabriel Buboi, protopop de Oradea, pr. 
Olimpiu Todorean, pr. Cornel Dîrle �i pr. Ovidiu Horia 
Pop. A urmat apoi o prezentare, în PowerPoint, a actua-
lei situa�ii �i statistici a Seminarului, f�cut� de p�rintele 
Antoniu Titus Chifor, rectorul Seminarului, dup� care 
dl. Ionu� Popescu, director de departament al Facult��ii 
de Teologie Greco-Catolic� din cadrul UBB Cluj, a ex-
pus câteva din obiectivele institu�iei.

Momentul artistic a fost sus�inut de „Clasical 
Group” cu Bogdan Cocora la violoncel �i Corul „Sco-
la Cantorum” al Seminarului, condus de maestrul 
Radu Mure�an.

Ziua s-a încheiat cu un bufet suedez. Invita�i spe-
ciali ai acestui eveniment au fost: PSS Böcskei László, 
episcop romano-catolic de Oradea; inspector �ef Ioan 
Huluban, comandantul Inspectoratului de Jandarmi Bi-
hor; pr. Ioan Marin M�lina�, arhimandrit; pr. C�lin Bot, 
rector al Seminarului din Cluj; pr. Cristian Langa; pr. 
Eugen Jurc� �i fratele Davide de la Timi�oara.

20 de ani de la reîn� in�area
Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea

Mul�umim în mod deosebit pentru reu�ita aces-
tui eveniment p�rintelui Eduard Roman, administra-
torul Seminarului �i maestrului de ceremonii, Eduard 
Fischer, vicerector al Seminarului or�dean. S�rb�toarea 
Hramului va continua mâine, 30 ianuarie, cu Liturghia 
Arhiereasc� la Catedrala „Sfântul Nicolae” din Oradea.

Biroul de pres�

Pr�jituri �i zâmbete pentru bolnavii Sec�iei Clinice Psihiatrie 3
De Ziua Mondial� a Bolnavului, Parohia „Sfântul Gheorghe” din Oradea, la ini�iativa pr. paroh Sorin Cr�ciun 

�i a prof. Rodica Turca�, elevii Liceului Teoretic Aurel Laz�r au adus zâmbetul pe buze �i buna dispozi�ie pentru 
bolnavii Sec�iei Clinice Psihiatrie 3 din cadrul Spitalului Clinic Municipal „Gavril Curteanu” din Oradea. În cadrul 
liceului s-a organizat a 15-a edi�ie a concursului pe clase de f�cut pr�jituri. Dup� jurizarea �i premierea celor care au 
realizat aceste delicatese culinare, un grup de �ase elevi din cadrul liceului, împreun� cu prof. Carmen Bubela, Eugen 
Ilisoiu �i pr. Sorin Cr�ciun au plecat cu mai multe platouri de pr�jituri spre Spitalul de Psihiatrie unde, pentru � ecare 
bolnav, au preg�tit o farfurie cu pr�jituri.

Bolnavii care au bene� ciat de aceste delicatese culinare, pe lâng� handicapul unor boli psihice, de multe ori 
incurabile, mul�i dintre ei au �i probleme de ordin social sau material. Pe lâng� dulcea�a pr�jiturilor, s-au bucurat �i de 
c�ldura su� eteasc� pe care au sim�it-o din partea adolescen�ilor �i formatorilor care au ini�iat aceast� ac�iune. Copiii 
au r�mas profund impresiona�i de suferin�a �i singur�tatea de care sufer� unii din bolnavii no�tri �i au promis c� vor 
mai participa �i la alte activit��i de sus�inere a pacien�ilor din spitalul nostru.

Activitatea de consiliere spiritual� �i pastoral� a bolnavilor �i, de multe ori chiar �i a apar�in�torilor acestora, 
în cadrul sec�iei de psihiatrie a spitalului nostru, are un caracter permanent, preotul spiritual de serviciu � ind prezent 
zilnic în spital în mijlocul pacien�ilor �i, de multe ori, chiar �i în familiile acestora, pentru a-i consilia, mângâia �i 
încuraja pe bolnavi împreun� cu familiile lor.

Pr. Sorin CR�CIUN
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S�rb�toarea S� n�ilor Ierarhi Vasile, Grigore �i 
Ioan, a fost celebrat� ast�zi, 30 ianuarie 2011, la Ca-
tedrala „Sfântul Nicolae” din Oradea, de PSS Virgil 
Bercea, înso�it de preo�ii Catedralei, ai Seminarului 
Teologic Greco-Catolic �i câ�iva invita�i din Italia. Cu 
ocazia Hramului Seminarului au fost hirotesi�i ipodia-
coni: lectorul Adrian Mure�an din Parohia „Sfântul An-
ton”, Gherla (CJ); lectorul Drago� Pa�cal�u din Parohia 
„Sfântul Nicolae” – Fize� (SJ); lectorul Claudiu Boda 
din Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Oradea �i 
lectorul Andrei Duma din Parohia „S� n�ii Arhangheli 
Mihail �i Gavril” din Mierl�u.

Ierarhul a acordat rectorului Seminarului, An-

Noii Arhimandri�i

toniu Titus Chifor, crucea pectoral�; în continuare, au 
fost ridica�i la rangul de arhimandri�i pr. profesor Ro-
berto Giraldo din Vene�ia, care face parte din Ordinul 
Franciscan Minor �i este decan al Facult��ii de Teologie 
Ecumenic� „San Bernardino”, din cadrul Universit��ii 
Ponti� cale „Antonianum” din Roma; pr. Cornel Dîrle 
�i pr. Ovidiu Horea Pop, fo�ti rectori ai seminarului.

Catedrala a fost neînc�p�toare pentru sutele de 
credincio�i veni�i s� asiste la celebr�ri, � ind �i prima 
dat� când PSS Virgil Bercea hirotese�te arhimandri�i 
în Episcopia de Oradea.

Biroul de pres�

Cu ocazia Zilei Mondiale a Bolnavului, Centrul de Îngrijire la Domici-
liu al Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea, a oferit gratuit m�surarea glicemiei �i 
a tensiunii arteriale, doritorilor, în patru loca�ii: la Catedrala „Sfântul Nicolae”, 
la M�n�stirea „Maica Domnului”, la Biserica „Sfântul Gheorghe” �i la sediul 
Centrului de Îngrijire la Domiciliu a� at pe str. Mihai Pavel nr.2 din Oradea. De 
aceast� ac�iune au bene� ciat 170 de persoane cu vârsta cuprins� între 20-86 de 
ani. În urma ac�iuni 10 persoane au fost trimise la medicul de familie.

Simona TODOREAN

M�surarea glicemiei �i a tensiunii arteriale
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