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COMECE apreciaz� concluziile Con-
siliului Uniunii Europene referitoare la „in-
toleran�a, discriminarea �i violen�a bazate 
pe religie sau convingeri” ca un pas corect 
în direc�ia bun�. Fuziunea „bunului sim�” 
�i a „voin�ei politice” a prevalat pentru a 
asigura declara�ia puternic�, necesar� în 
oprirea actelor de terorism �i sectarism îm-
potriva cre�tinilor, r�spândite la scar� larg� 
în întreaga lume. În paragraful 2, Consiliul 
condamn� actele de violen�� „împotriva 
cre�tinilor �i a locurilor de închinare ale 
acestora, împotriva pelerinilor musulmani �i 
a altor comunit��i religioase”. Cu toate aces-
tea, securitatea �i supravie�uirea comunit��i-
lor cre�tine, mai ales în Orientul Mijlociu, 
necesit� ac�iuni concrete.

În cadrul reuniunii sale de pe 31 ianua-
rie, Consiliul Mini�trilor nu a reu�it s� ajung� la o con-
cluzie din cauza neîn�elegerilor interne dintre mini�tri 
pentru o referire clar� la recunoa�terea cre�tinilor ca 
�inte principale ale persecu�iei religioase în diferite ��ri 
�i teritorii precum: Irak, Egipt, Pakistan, Nigeria, Ci-
pru, Filipine, Iran, India �i Vietnam. Într-adev�r, acor-
dul pozitiv de ast�zi urmeaz� corului de dezaprob�ri 
din partea mai multor state membre UE, precum �i a 

unor deputa�i europeni, ce a dus la rezultatul negativ al 
�edin�ei anterioare.

COMECE consider� c� Consiliul Mini�trilor ar 
trebui s� transforme aceste cuvinte în ac�iuni concrete, 
menite s� garanteze c� cre�tinii �i alte minorit��i reli-
gioase din întreaga lume se pot bucura de drepturile 
fundamentale �i libert��ile atât de necesare, inclusiv li-
bertatea religioas�, de care sunt lipsi�i în prezent. Acest 
lucru este un ecou al preocup�rii Papei Benedict al 
XVI-lea care, pe 1 ianuarie, a� rma c� guvernele trebuie 
s�-�i sus�in� vorbele �i s� fac� un angajament concret �i 
constant pentru a pune cap�t violen�ei anti-religioase.

În întâlnirea de ast�zi a Consiliului Mini�trilor, 
libertatea religioas� a fost înc� o dat� rea� rmat�. Cu 
toate acestea, COMECE sper� c� Uniunea European� 
î�i va implementa concluziile în ac�iuni politice însem-
nate �i astfel s� ajute la eradicarea diviziunii sectare 
puternice, r�zboiului culturilor �i religiilor �i valului de 
epurare religioas�.

În plus, Baroneasa Ashton, Înaltul Reprezentant 
al U.E. pentru Afaceri Externe �i Politic� de Securita-
te, ar putea s� cear� ca noul Serviciu European pentru 
Ac�iune Extern� s� aib� o abordare institu�ional� per-
manent� pentru protejarea libert��ii de con�tiin�� �i de 
religie din întreaga lume.

Angajarea efectiv� pentru drepturile fundamen-
tale, inclusiv libertatea religioas�, este, în sine, calea 
spre pace. Odat� realizate pe deplin, ele ar deschide ca-
lea pentru societ��ile pa�nice �i deschise, unde oamenii 
ar tr�i împreun� în vecin�tate �i unde diferite religii ar 
colabora pentru o mai mare libertate uman�.

Secretariatul COMECE

Persecu�ia cre�tinilor prime�te aten�ia pe care o merit�
Comunicat COMECE



3Martie 2011

(continuare în pag. 4)

Iubi�i fra�i �i surori, 
Postul Mare, care ne conduce la celebrarea sfântu-

lui Pa�te, este pentru Biseric� un timp liturgic foarte pre�i-
os �i important, în vederea c�ruia sunt bucuros s� adresez 
un cuvânt speci� c ca s� � e tr�it cu angajarea corespunz�-
toare. În timp ce prive�te la întâlnirea de� nitiv� cu mirele 
ei, la Pa�tele ve�nic, comunitatea eclezial�, st�ruitoare în 
rug�ciune �i în caritatea activ�, intensi� c� drumul s�u de 
puri� care în spirit, pentru a lua cu abunden�� mai mare 
din misterul r�scump�r�rii via�a cea nou� în Cristos Dom-
nul (cf. Prefa�a I din Postul Mare). 

1. Chiar aceast� via�� ne-a fost deja transmis� în ziua 
Botezului nostru, când, „deveni�i p�rta�i ai mor�ii �i învie-
rii lui Cristos”, a început pentru noi „aventura fericit� �i 
exaltant� a discipolului” (Omilia în s�rb�toarea Botezului 
Domnului, 10 ianuarie 2010). Sfântul Paul, în scrisorile sale, 
insist� în mod repetat asupra comuniunii singulare cu Fiul 
lui Dumnezeu realizat� în aceast� baie. Faptul c� în majori-
tatea cazurilor Botezul se prime�te când suntem copii scoate 
în eviden�� faptul c� este vorba de un dar al lui Dumnezeu: 
nimeni nu merit� via�a ve�nic� prin propriile for�e. Milosti-
virea lui Dumnezeu, care �terge p�catul �i permite s� tr�im 
în propria existen�� „acea atitudine care este în Cristos Isus” 
(Fil 2,5), este comunicat� omului în mod gratuit. 

Apostolul neamurilor, în Scrisoarea c�tre Filipeni, 
exprim� sensul transform�rii care se realizeaz� prin par-
ticiparea la moartea �i învierea lui Cristos, indicându-i 
�inta: ca „eu s�-l cunosc pe el �i puterea învierii lui �i s� 
� u cu el în moarte, doar voi ajunge cumva la învierea din 
mor�i” (Fil 3,10-11). Deci Botezul nu este un rit din tre-
cut, ci întâlnirea cu Cristos care d� form� întregii existen-
�e a celui botezat, îi d�ruie�te via�a divin� �i îl cheam� la 
o convertire sincer�, început� �i sus�inut� de har, care s�-l 
duc� la ob�inerea staturii adulte a lui Cristos. 

O leg�tur� deosebit� leag� Botezul de Postul Mare 
ca moment favorabil pentru a experimenta harul care mân-
tuie�te. P�rin�ii de la Conciliul Vatican II i-au chemat pe to�i 
p�storii Bisericii s� foloseasc� „mai abundent elementele 
baptismale ale liturgiei din Postul Mare” (Constitu�ia Sa-
crosanctum Concilium, 109). De fapt, dintotdeauna, Bise-
rica asociaz� privegherea pascal� la celebrarea Botezului: 
în acest sacrament se realizeaz� acel mare mister prin care 
omul moare pentru p�cat, este f�cut p�rta� de via�a nou� în 
Cristos înviat �i îl prime�te pe însu�i Spiritul lui Dumnezeu 
care l-a înviat din mor�i pe Isus (cf. Rom 8,11). Acest dar 
gratuit trebuie s� � e mereu reanimat în � ecare dintre noi �i 
Postul Mare ne ofer� un parcurs asem�n�tor catehumena-
tului, care pentru cre�tinii din Biserica primar�, precum �i 
pentru catehumenii de ast�zi, este o �coal� de neînlocuit de 
credin�� �i de via�� cre�tin�: cu adev�rat ei tr�iesc Botezul 
ca un act decisiv pentru toat� existen�a lor. 

2. Pentru a întreprinde în mod serios drumul spre 
Pa�te �i a ne preg�ti s� celebr�m învierea Domnului - s�r-
b�toarea cea mai fericit� �i solemn� a întregului an liturgic 
- ce poate s� � e mai potrivit decât s� ne l�s�m condu�i de 
cuvântul lui Dumnezeu? Pentru aceasta, Biserica, în tex-

tele evanghelice din duminicile din Postul Mare, ne con-
duce la o întâlnire deosebit de intens� cu Domnul, f�cân-
du-ne s� reparcurgem etapele drumului ini�ierii cre�tine: 
pentru catehumeni, în perspectiva de a primi sacramentul 
rena�terii, pentru cel care este botezat, în vederea unor 
pa�i noi �i decisivi în urmarea lui Cristos �i în d�ruirea 
mai deplin� lui. 

Prima duminic� din itinerarul Postului Mare eviden-
�iaz� condi�ia noastr� de om pe acest p�mânt. Lupta vic-
torioas� împotriva ispitelor, care d� start misiunii lui Isus, 
este o invita�ie de a con�tientiza propria fragilitate pentru a 
primi harul care elibereaz� de p�cat �i revars� for�� nou� în 
Cristos, cale, adev�r �i via�� (cf. Ordo Initiationis Christi-
anae Adultorum, nr. 25). Este o chemare hot�rât� de a ne 
aminti c� credin�a cre�tin� implic�, dup� exemplul lui Isus 
�i în unire cu el, o lupt� „împotriva conduc�torilor acestei 
lumi a întunericului” (Ef 6,12), în care diavolul este în ac�i-
une �i nu înceteaz�, nici ast�zi, s�-l ispiteasc� pe omul care 
vrea s� se apropie de Domnul: Cristos iese victorios din 
aceast� lupt�, pentru a deschide �i inima noastr� la speran�� 
�i a ne conduce s� învingem seduc�iile r�ului. 

Evanghelia schimb�rii la fa�� a Domnului pune în 
fa�a ochilor no�tri gloria lui Cristos, care anticip� învie-
rea �i veste�te divinizarea omului. Comunitatea cre�tin� 
con�tientizeaz� c� este condus�, ca apostolii Petru, Iacob 
�i Ioan, „deoparte pe un munte înalt” (Mt 17,1), pentru a 
primi din nou în Cristos, ca � i în Fiul, darul harului lui 
Dumnezeu: „Acesta este Fiul meu cel iubit în care este 
mul�umirea mea; asculta�i de el!” (v. 5). Este invita�ia de 
a ne dep�rta de zgomotul cotidianului pentru a ne cufunda 
în prezen�a lui Dumnezeu: el vrea s� ne transmit�, în � e-
care zi, un cuvânt care p�trunde în profunzimile spiritului 
nostru, unde discerne binele �i r�ul (cf. Evr 4,12) �i înt�-
re�te voin�a de a-l urma pe Domnul. 

Cererea lui Isus adresat� samaritenei „D�-mi s� 
beau” (In 4,7), care este propus� în liturgia din duminica 
a treia, exprim� pasiunea lui Dumnezeu fa�� de � ecare om 
�i vrea s� trezeasc� în inima noastr� dorin�a dup� darul 
„apei care �â�ne�te spre via�a ve�nic�” (v. 14): este darul 
Spiritului Sfânt, care face din cre�tini „adev�ra�i adora-
tori” în m�sur� s�-l roage pe Tat�l „în spirit �i adev�r” 
(v. 23). Numai aceast� ap� poate s� sting� setea noastr� 
de bine, de adev�r �i de frumuse�e! Numai aceast� ap�, 
d�ruit� nou� de Fiul, irig� de�erturile su� etului nelini�tit 
�i nesatisf�cut, „pân� când se va odihni în Dumnezeu”, 
conform cuvintelor celebre ale sfântului Augustin. 

„Duminica orbului din na�tere” îl prezint� pe 
Cristos ca lumin� a lumii. Evanghelia ne interpeleaz� 
pe � ecare dintre noi: „Crezi tu în Fiul Omului?”. „Cred, 
Doamne!” (In 9,35.38), a� rm� cu bucurie orbul din na�-
tere, devenind glas al oric�rui credincios. Miracolul vin-
dec�rii este semnul c� Cristos, împreun� cu vederea, vrea 
s� deschid� privirea noastr� interioar�, pentru ca credin�a 
noastr� s� devin� tot mai profund� �i s� putem recunoa�-
te în el pe unicul nostru Mântuitor. El lumineaz� toat� 

Mesajul Sfântului P�rinte pentru Postul Mare 2011
„Împreun� cu Cristos sunte�i înmormânta�i în Botez, împreun� cu el sunte�i �i învia�i” (cf. Col 2,12)
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întunecimile vie�ii �i-l duce pe om s� tr�iasc� drept „� u 
al luminii”. 

Atunci când, în duminica a V-a, ne este proclamat� 
învierea lui Laz�r, suntem pu�i în fa�a misterului din urm� 
al existen�ei noastre: „Eu sunt învierea �i via�a... Crezi tu 
aceasta?” (In 11,25-26). Pentru comunitatea cre�tin� este 
momentul de a repune cu sinceritate, împreun� cu Marta, 
toat� speran�a în Isus din Nazaret: „Da, Doamne; eu am 
crezut c� tu e�ti Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vine 
în lume” (v. 27). Comuniunea cu Cristos în aceast� via�� 
ne preg�te�te s� dep��im grani�a mor�ii, pentru a tr�i f�r� 
sfâr�it în el. Credin�a în învierea mor�ilor �i speran�a vie�ii 
ve�nice deschid privirea noastr� la sensul ultim al exis-
ten�ei noastre: Dumnezeu l-a creat pe om pentru înviere �i 
pentru via��, �i acest adev�r d�ruie�te dimensiunea auten-
tic� �i de� nitiv� istoriei oamenilor, existen�ei lor persona-
le �i tr�irii lor sociale, culturii, politicii, economiei. Lipsit 
de lumina credin�ei, universul întreg ajunge închis într-un 
mormânt f�r� viitor, f�r� speran��. 

Parcursul Postului Mare î�i are împlinirea în triduum-
ul pascal, îndeosebi în marea priveghere din noaptea sfânt�: 
reînnoind promisiunile baptismale, rea� rm�m c� Isus Cris-
tos este st�pânul vie�ii noastre, acea via�� pe care Dumnezeu 
ne-a comunicat-o atunci când am fost ren�scu�i „din ap� �i 
din Spirit Sfânt”, �i recon� rm�m angajarea noastr� ferm� de 
a corespunde ac�iunii harului pentru a �  discipolii s�i. 

3. Scufundarea noastr� în moartea �i învierea lui 
Cristos prin sacramentul Botezului ne stimuleaz� în � ecare 
zi s� eliber�m inima noastr� de povara lucrurilor materiale, 
de o leg�tur� egoist� cu „p�mântul”, care ne s�r�ce�te �i ne 
împiedic� s� � m disponibili �i deschi�i la Dumnezeu �i la 
aproapele. În Cristos, Dumnezeu s-a revelat ca iubire (cf. 
1In 4,7-10). Crucea lui Cristos, „cuvântul crucii” manifest� 
puterea mântuitoare a lui Dumnezeu (cf. 1Cor 1,18), care 
se d�ruie�te pentru a-l ridica din nou pe om �i a-i aduce 
mântuirea: iubire în forma sa cea mai radical� (cf. Enci-
clica Deus caritas est, 12). Prin practicile tradi�ionale ale 
postului, pomenii �i rug�ciunii, expresii ale angaj�rii de 
convertire, Postul Mare educ� la tr�irea în mod tot mai ra-
dical a iubirii lui Cristos. Postul, care poate s� aib� diferite 
motiva�ii, dobânde�te pentru cre�tin o semni� ca�ie profund 
religioas�: f�când mai s�rac� masa noastr� înv���m s� de-
p��im egoismul pentru a tr�i în logica darului �i a iubirii; 
suportând privarea de unele lucruri - �i nu numai de ceea ce 
este de prisos - înv���m s� ne abatem privirea de la „eul” 
nostru, pentru a descoperi pe cineva al�turi de noi �i a-l 
recunoa�te pe Dumnezeu în chipurile atâtor fra�i ai no�tri. 
Pentru cre�tin, postul nu are nimic intimist, ci deschide mai 
mult la Dumnezeu �i la necesit��ile oamenilor, �i face în a�a 
fel încât iubirea fa�� de Dumnezeu �i s� � e �i iubire fa�� de 
aproapele (cf. Mc 12,31). 

În drumul nostru ne a� �m �i în fa�a ispitei averii, 
a avidit��ii de bani, care amenin�� primatul lui Dumnezeu 
în via�a noastr�. Dorin�a intens� de avere provoac� vio-
len��, samavolnicie �i moarte; pentru aceasta, Biserica, în 
special în timpul Postului Mare, cheam� la practicarea po-
menii, adic� la capacitatea de a împ�rt��i. În schimb, ido-
latria bunurilor nu numai c� îndep�rteaz� de cel�lalt, ci îl 

despoaie pe om, îl face nefericit, îl în�al�, îl am�ge�te f�r� 
a realiza ceea ce promite, deoarece pune lucrurile materi-
ale în locul lui Dumnezeu, unicul izvor al vie�ii. Cum s� 
în�elegem bun�tatea patern� a lui Dumnezeu dac� inima 
este plin� de sine �i de propriile proiecte, cu care ne am�-
gim c� putem s� ne asigur�m viitorul? Ispita este aceea 
de a gândi, asemenea bogatului din parabol�: „Su� ete, ai 
adunat bunuri su� ciente pentru mul�i ani...”. Cunoa�tem 
judecata Domnului: „Nebunule, chiar în noaptea aceasta 
�i se va cere su� etul...” (Lc 12,19-20). Practicarea pome-
nii este referin�� la primatul lui Dumnezeu �i la aten�ia 
fa�� de cel�lalt, pentru a-l redescoperi pe Tat�l nostru bun 
�i a primi milostivirea lui. 

În toat� perioada Postului Mare Biserica ne ofer� 
cu abunden�� deosebit� cuvântul lui Dumnezeu. Medi-
tându-l �i interiorizându-l pentru a-l tr�i zilnic, înv���m 
o form� pre�ioas� �i de neînlocuit de rug�ciune, pentru 
c� ascultarea atent� a lui Dumnezeu, care continu� s� 
vorbeasc� inimii noastre, alimenteaz� drumul de credin-
�� pe care l-am început în ziua Botezului. Rug�ciunea ne 
permite s� dobândim �i o nou� concep�ie despre timp: 
de fapt, f�r� perspectiva ve�niciei �i a transcenden�ei, el 
ritmeaz� pur �i simplu pa�ii no�tri spre un orizont care 
nu are viitor. În schimb, în rug�ciune g�sim timp pentru 
Dumnezeu, pentru a cunoa�te c� „nu vor trece cuvintele 
lui” (cf. Mc 13,31), pentru a intra în acea comuniune inti-
m� cu el „pe care nimeni nu va putea s� o ia de la noi” (cf. 
In 16,22) �i care ne deschide la speran�a care nu dezam�-
ge�te, la via�a ve�nic�. 

În sintez�, itinerarul Postului Mare, în care suntem 
invita�i s� contempl�m misterul crucii, înseamn� „a de-
veni conformi cu moartea lui Cristos” (Fil 3,10), pentru 
a realiza o convertire profund� a vie�ii noastre: a ne l�sa 
transforma�i de ac�iunea Spiritului Sfânt, asemenea sfân-
tului Paul pe drumul Damascului; a orienta cu hot�râre 
existen�a noastr� dup� voin�a lui Dumnezeu; a ne elibe-
ra de egoismul nostru, dep��ind instinctul de dominare 
asupra celorlal�i �i deschizându-ne la caritatea lui Cristos. 
Perioada Postului Mare este moment favorabil pentru a 
recunoa�te sl�biciunea noastr�, a primi, cu o sincer� revi-
zuire a vie�ii, harul reînnoitor al sacramentului Poc�in�ei 
�i a merge cu hot�râre spre Cristos. 

Iubi�i fra�i �i surori, prin întâlnirea personal� cu 
R�scump�r�torul nostru �i prin post, poman� �i rug�ciu-
ne, drumul de convertire spre Pa�te ne conduce la redes-
coperirea Botezului nostru. S� reînnoim în acest Post 
Mare primirea harului pe care Dumnezeu ni l-a d�ruit în 
acel moment, ca s� lumineze �i s� conduc� toate ac�iu-
nile noastre. Ceea ce sacramentul semni� c� �i realizeaz� 
suntem chema�i s� tr�im în � ecare zi într-o urmare a lui 
Cristos tot mai generoas� �i autentic�. În acest itinerar al 
nostru, ne încredin��m Fecioarei Maria, care l-a n�scut pe 
Cuvântul lui Dumnezeu în credin�� �i în trup, ca s� ne 
scufund�m asemenea ei în moartea �i învierea Fiului s�u 
Isus �i s� avem via�a ve�nic�. 

Vatican, 4 noiembrie 2010 
Traducere de pr. Mihai P�TRA�CU 
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Episcopul Tit Liviu Chinezu
1904 - 1955

S-a n�scut în anul 1904, în comuna Huduc (azi 
Maiore�ti), jude�ul Mure�, unde tat�l s�u era preot gre-
co-catolic. De copil a avut o via�� deosebit de dur�, tre-
buind s� fac� zilnic, pe jos, pe ger sau c�ldur�, drumul 
pân� la �coala primar� în satul vecin. 

Dup� primare, studiile medii le-a f�cut în trei 
etape, �i anume: clasele I-III, la Gimnaziul s�sesc din 
Reghin, clasele IV-VI la Liceul românesc din Reghin, 
iar ultimele dou� clase, a VII-a �i a VIII-a (azi XI-XII) 
la Blaj, la Liceul Sfântul Vasile, distingându-se tot tim-
pul printre cei mai buni elevi. 

La Liceul din Blaj s-a impus atât în fa�a cole-
gilor, cât �i a profesorilor, prin agerimea inteligen�ei 
sale, prin puterea lui de munc�, prin punctualitate, prin 
spiritul s�u extrem de ordonat, a�a încât bun�tatea �i 
amabilitatea lui iradia în jur �i-i cucerea pe to�i, � ind, 
prin felul s�u de a � , un lider înn�scut �i iubit. 

E demn de remarcat faptul c� la “Sfântul Vasile”, 
clasa lui a fost o clas� de excep�ie, au fost colegi de stu-
dii, inteligen�i de prim� m�rime, � ind coleg de clas� cu 
Ioan Suciu (viitorul episcop), cu Ioan Miclea (viitorul 
merituos reprezentant al Neotomismului în România), 
cu Nicolae M�rgineanu (viitorul profesor universitar 
�i autorul celebrului tratat Psihologia Persoanei, care 
a ilustrat �i a f�cut cinste Facult��ii de Litere din Cluj), 
cu Ioan Vultur (preotul �i scriitorul de mai târziu) etc. 

De�i � rav �i delicat ca � zic, el se remarca între 
to�i prin acuitatea �i profunzimea gândirii sale, care, 
de�i mai era înc� în faza de dezvoltare, era impresi-
onant de matur�. În ultima clas� de liceu (a VIII-a, 
echivalent� cu a XII-a de azi) a prezentat la Societatea 
de lectur� a elevilor, o lucrare cu con�inut � loso� c, ce 
revela în el profundul gânditor de mai târziu. Lucrarea 
s-a ridicat peste nivelul obi�nuit �i nimeni dintre elevi 
n-a g�sit motiv s-o critice, iar conduc�torul Societ��ii 
de lectur�, prof. �tefan Pop, a elogiat-o cu încântare. 

Era foarte prietenos cu to�i, mai ales cu colegii, 
�i mereu accesibil. �tia asculta cu aten�ie �i v�dit in-
teres ceea ce-i spuneai, încât î�i d�dea certitudinea c� 
te-a în�eles perfect. Se disocia îns� de p�rerile p�tima-
�e �i nu �inea mânie cu nimeni, ci încerca s�-i sugere-
ze interlocutorului pornit, c� poate �i adversarul s�u 
ar avea dreptate. 

A legat o prietenie de gânduri �i ideal deosebit de 
valoroas� cu colegul s�u de clas� Ioan Suciu, episcopul 
de mai târziu. Dar aceast� prietenie, de�i era întemeiat� 
pe profunde a� nit��i de aspira�ii �i ideal, ca prestan�� �i 

manifest�ri în societate, se poate spune c� liantul ce-i 
unise în prietenie �i-i atr�gea unul spre cel�lalt, era con-
trastul adânc, c�ci erau atât de diferi�i ca manifestare în 
societate. În timp ce Ionel Suciu – cum i se spunea de 
c�tre bl�jeni – era o � in�� volubil�, cu re� exe fulger�-
toare (ce-l cali� caser� ca neîntrecut vân�tor de vipere, 
pe care le imobiliza instantaneu prinzându-le de gât), 
cu o memorie excep�ional� �i o u�urin�� de a se expri-
ma uluitoare, Tit Liviu era un om al tr�irii interioare, 
al reculegerii calme, un analist ce diseca gândurile în 
profunzime, mai p�trunz�tor al marilor realit��i decât o 
investiga�ie radiogra� c�. 

Tit Liviu �i Ionel erau o fericit� completare unul 
pentru altul, de aceea �i prietenia lor a durat pân� la 
moarte, �i chiar dincolo de ea. 

În 1925 au fost trimi�i amândoi la studii teolo-
gice, la Roma, în Colegiul Sfântul Atanasiu (unde sluj-
bele de rit oriental se f�ceau în limba greac�), studiile 
universitare urmându-le la Angelicum �i Propaganda 
Fide. S-a eviden�iat constant, atât la studii, cât �i prin 
progresul s�u în via�a interioar�. Împreun� cu colegul 
s�u Ioan Suciu, au fost obseda�i mul�i ani de gândul de 

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�.
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a intra la Iezui�i. Dar, în cele din urm�, scriind la Blaj – 
ne dest�inuia chiar el – clarv�z�torul Mitropolit Vasile 
Suciu s-a opus categoric. Ar �  fost o pierdere nicicând 
recuperabil� pentru Provincia noastr� Mitropolitan�, 
nu-i a�a? 

Dup� ce î�i luase doctoratul în � loso� e cu brio �i 
� ind aproape încheiate �i studiile teologice, în 31 ianu-
arie 1930 a fost hirotonit ca preot. 

Întorcându-se acas� în 1931 a fost numit profe-
sor de religie la �coala Normal� de Înv���tori din Blaj. 
În �coal� a fost un factor dinamizant, dar cu mult tact 
pedagogic, iar cei care au avut prilejul de a-�i deschide 
lui – ca spiritual – su� etul, au r�mas fascina�i de nivelul 
�i juste�ea îndrum�rilor primite. A fost un autentic des-
chiz�tor de chem�ri �i f�uritor de destine �i unul din-
tre cei mai distin�i slujitori ai Bisericii Române Unite 
– cum m�rturisea în iunie P�rintele Alexandru Mircea 
din Spania la trecerea lui prin Cluj – îi datoreaz� totul 
p�rintelui Chinezu. Tot ce dorea – �i reu�ea! – era s� 
interpreteze � del care era voin�a lui Dumnezeu asupra 
acelui su� et. 

În 1937 a fost transferat la Academia de Teolo-
gie “Preasfânta Treime” din Blaj, la Catedra de Apo-
logetic� �i apoi la Filoso� e, pe care a �i ilustrat-o. Îmi 
aduc aminte de o mic� scen� semni� cativ�, intervenit� 
chiar în biroul Rectoratului (Pr. Chinezu era �i rector), 
cu ocazia unor exerci�ii spirituale, g�zduite chiar la Se-
minarul din Blaj, între 20-24 mai 1994, pentru tinerii 
din ASTRU (Asocia�ia Studen�ilor Români Uni�i) cu 
participarea pre�edintelui s�u de atunci, prof. univ. Ale-
xandru Buia. Luaser� parte studen�i din toate institutele 
de înv���mânt superior din �ar�, în frunte cu elita celor 

din Bucure�ti (Liviu Marcu, Mircea O�ianu, Tertulian 
Langa, Aurel Berghezan, Petre N�sturel, Marius Marcu 
�.a.). Ace�tia, atra�i ca un magnet, veniser� – ce mai, 
crema gândirii tinere, mai ales din Bucure�ti, în spe-
cial “a�ii” de la � loso� e – pentru a-l încol�i �i r�pune 
� loso� c pe un reprezentant al Neotomismului. Ace�ti 
bucure�teni, forma�i, ori mai bine zis îmbâcsi�i de prin-
cipiile � loso� ei pe atunci “en vogue” (Bergson, Hegel, 
Heidegger…) au început un baraj de artilerie pe care ei 
o credeau grea, împotriva � loso� ei neotomiste. A fost 
o or� de încântare competen�a perfect� cu care Pr. Tit 
Liviu Chinezu a ripostat temeinic, profund, f�r� conce-
sii, f�r� escamotarea sau ocolirea adev�rului, dimpotri-
v�! Au r�mas to�i “Bouche bée” �i vr�ji�i de m�iestria 
�i profunzimea replicilor. Cu nostalgie îmi mai spun 
�i acum: ce p�cat c� pe atunci nu existau posibilit��ile 
actuale de înregistrare. Pentru inteligen��, ar mai �  �i 
ast�zi un deliciu! 

Ca profesor universitar, al�turi de eminentul 
Gavril Pop, de Augustin Popa, de Septimiu Todoran – 
pentru a nu-i aminti decât pe cei deceda�i – Tit Liviu a 
f�cut epoc� în instruirea temeinic� a studen�ilor teologi. 

Mai întâi profesor �i prefect de studii �i apoi 
rector al Academiei, s-a dovedit �i un admirabil or-
ganizator �i înnoitor al vechilor a�ez�minte, dându-le 
un nou su� u, un nou ritm. Înc� �i acum dou�zeci de 
ani, fo�tii lui studen�i îi pomeneau cu respect, elogii �i 
venera�ie numele. 

Personalitate polivalent�, mereu preocupat� de 
promovarea cât mai e� cient� a binelui Bisericii, a or-
ganizat �i condus asocia�ia preo�easc� “Sfântul Nichita 
de Remesiana”, pentru ca, reuni�i în cadrul ei, preo�ii 
celibi s� nu se simt� marginaliza�i, singuratici �i uita�i 
în parohii îndep�rtate. �i-a impus punctul de vedere �i 
în Consistor, reu�ind ca doi, trei preo�i celibi tineri, s� 
� e numi�i în localit��i apropiate, pentru ca un “dada” 
mai b�trân (cum se exprima chiar el în plasticul s�u 
limbaj), s� le poarte de grij�, s�-i ini�ieze �i dirijeze, 
s�-i sus�in� în greut��i, s� le � e con� dent. 

În Asocia�ie, statutul reformat �i aprobat în 1935, 
prevedea în art. 9-13 un program zilnic spiritual detaliat 
pentru membri, �i alte îndatoriri periodice (unele s�p-
t�mânale, altele lunare, �i exerci�ii spirituale anuale). 

În editorialul Buletinului Asocia�iei din 25 mar-
tie 1945, P�rintele Chinezu precizeaz� scopul �i marile 
avantaje pe care Asocia�ia “Sfântul Nichita” le-a adus 
Bisericii noastre: “ea a adus unele servicii de o deo-
sebit� importan�� pentru membrii ei �i unice în istoria 
Bisericii noastre: încheierea unei prietenii statornice 
�i pe motiv preo�esc, sus�inerea multora printr-un pro-
gram stabil de via�� spiritual�; dorin�a orient�rii întregii 
noastre preo�imi, pe o cale de înalt� �inut� în adev�r 
ecleziastic�. Sunt lucruri care, f�r� Asocia�ia noastr�, 
nu le-am avea decât sporadic”. 
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�tiind cât de adev�rat� era remarca criticului 
social Lamarzelle, �i anume c� “asocierea e o for��, o 
imens� for�� pus� de Dumnezeu la dispozi�ia omeni-
rii”, P�rintele Chinezu voia ca aceast� for�� s� devi-
n� izvor de lumin� �i energie în Biseric�. Între�inea o 
sus�inut� coresponden�� cu to�i, anun�a data exerci�ii-
lor spirituale, f�cea cunoscute temele ce se vor discu-
ta la Adunarea General�; f�cu jonc�iunea cu Asocia�ia 
“Unio Apostolica”, aprobat� de Roma �i condus� de 
Mons. dr. Amon Durkovici; indic� membrilor teme de 
examinarea con�tiin�ei; se ocup� de cump�rarea unui 
teren la Cluj pe care Asocia�ia “Sfântul Nichita” s�-�i 
cl�deasc� o cas� proprie de întruniri fr��e�ti �i exerci-
�ii spirituale etc. 

Gânditor de elit�, el a ini�iat un puternic curent 
de sus�inere a � loso� ei neotomiste, organizând cursuri 
de ini�iere în aceast� � loso� e, urmate de un mare nu-
m�r de cursan�i, clerici �i mireni, mul�i profesori de la 
�colile bl�jene, dar �i intelectuali de alte profesii. În 
acest scop a tradus din francez� Introducere în � loso� e 
a lui Jacques Maritain, lucrare r�mas� netip�rit�. A edi-
tat pe cheltuial� proprie medita�iile Face la Vie (Înfrun-
t� via�a) �i a publicat numeroase articole cu con�inut 
pedagogic în ziarele �i revistele bl�jene Unirea, Cultura 
cre�tin�, Blajul etc. Apropia�ii lui spun c� ar �  început 
Via�a �i doctrina S� ntei Tereza de Avila �i alte lucr�ri, 
care au r�mas, din p�cate, în manuscris. În penitenci-
arul din Sighet, el mai nutrea speran�a c�, dac�-�i va 
redobândi libertatea, va face un pelerinaj la mormântul 
acestei s� nte. 

Atât de în�eleg�tor �i condescendent cu al�ii, el 
avea, îns�, un mare defect, acela de a �  prea exigent 
cu sine. Niciodat� nu era mul�umit cu ceea ce redac-
tase �i, astfel, a fost o pierdere ireparabil� �i pentru 
Biseric�, ducând cu el în mormânt toate aceste comori 
nepublicate… 

Pe plan cultural, el a fost omul care, în genera-
�ia sa, a gândit poate, cel mai mult din Blaj. Era un 
catalizator de energii. A adunat în jurul s�u profesorii 
�i intelectualii în acest mic centru, stimulându-i s� pu-
blice, cum a fost seria “Oamenii Blajului”, c�r�i în care 
buni condeieri ca Nicolae Com�a, Dionisie Popa, Ni-
colae Lupu etc., au prezentat în forme atr�g�toare, dar 
cu deplina respectare a adev�rului istoric, câteva din 
marile � guri care au f�cut ca Blajul s� � e numit izvor 
de lumin� pentru întreg neamul omenesc. 

Unii dintre ace�ti scriitori de valoare, care au 
gravitat în jurul P�rintelui Chinezu au trecut de� nitiv în 
Istoria literaturii române, precum talenta�ii Pavel Dan 
�i Radu Brate�. 

Vorbind într-o zi într-un cerc de intelectuali bl�-
jeni, despre înrâurirea profund� pe care P�rintele Chi-
nezu a avut-o în via�a Blajului, �i mai ales asupra elitei 
preo�imii noastre, s-a constatat c� în tot ce a fost nou, 

viabil, generos la Blaj, c� dac� gândirea sa n-a fost chiar 
cauza direct� care s� demareze vreo ac�iune vrednic�, 
cel pu�in pe parcurs �i în � nal, ca un fel de � ligran, ea a 
fost mereu prezent�. 

Acela�i lucru se poate a� rma despre implica�ia 
lui în via�a seminari�tilor. A�a de exemplu, în 1940, în 
urma unor indica�ii venite de la baronul Killinger (care, 
în vederea evit�rii vreunei discordii posibile între ro-
mâni �i unguri, ca viitori alia�i contra sovieticilor, în 
r�zboiul ce se va declan�a în vara lui 1941), Antonescu 
interzise orice manifesta�ie cu ocazia lui 1 decembrie 
1940. P�rintele Chinezu a decis atunci s� se fac� o co-
memorare intern�, la care va vorbi el, P�rintele Man 
�i un student. Conform îndrum�rilor primite, studen�ii 
au ie�it pe ascuns, conspirativ, câte doi, trei, pân� au 
fost aduna�i sus pe colina Crucii lui Iancu. Regrupa�i 
aici, în jurul crucii, au scos Tricolorul �inut pân� atunci 
ascuns sub haine, l-au desf��urat cântând “De�teapt�-
te române”. Cei 120 de studen�i, în forma�ie ordonat�, 
în rânduri de câte patru, au coborât în ora�, de� lând 
în aplauzele însu� e�ite ale întregii popula�ii. Dup� ce 
au trecut îns� pe Podul minciunilor (cum numeau lo-
calnicii podul peste calea ferat�) au fost opri�i de un 
cordon masiv de militari în �inut� de r�zboi. În fa�a 
acestui obstacol neprev�zut, prim-ductorul P�dureanu 
s-a adresat cu glas tare c�tre mul�imea ce se adunase, 
practic tot Blajul era acolo: “Este azi o ru�ine s� de� -
lezi cu Tricolorul românesc în frunte?” Un r�sun�tor 
“NU” din mii de piepturi a fost r�spunsul �i, în acla-
ma�iile întregii popula�ii, au rupt cordonul, continu-
ându-�i mar�ul spre Pia�a Catedralei �i au reintrat în 
seminar. Era tot o ideea a P�rintelui Chinezu. Î�i ris-
case postul �i libertatea, dar ideea trebuia s� înving�. 
Blajul trebuia s�-�i r�mân� � del lui însu�i. 

Sclipind de inteligen��, dar atât de blajin, era � -
gura lui Crist. În corpul profesoral ie�ise chiar o vor-
b�, mai ales printre profesoare, c�, “P�rintele Chinezu 
seam�n� cu Domnul Cristos”* �i într-adev�r, el a fost 
înainte de toate �i mai presus de toate, preot. În 1941, 
dac� nu ne în�eal� memoria, la înmormântarea preo-
tului Ioan Belu, care f�cuse gafa de a accepta s� fac� 
câtva timp pe primarul Blajului pe vremea legionarilor, 
panegiricul în catedral� l-a �inut P�rintele Tit Liviu. Cu 
tact des�vâr�it el a trasat coordonatele preotului adev�-
rat, care, în ciuda implic�rii sale �i în unele probleme 
ale contemporaneit��ii, este �i trebuie s� r�mân� înain-
te de toate un preot al lui Cristos. Ce perfect slalom a 
fost acest panegiric, printre toate obiec�iile �i criticile, 
mai mult sau mai pu�in justi� cate! Cu un tact teologic 
�i pedagogic des�vâr�it, el a reu�it s�-i fac� pe to�i s� 
în�eleag� care a fost realitatea faptic�, excluzând r�st�l-
m�cirile tenden�ioase �i r�uvoitoare. P�rintele Tit Liviu 
era din nou crainicul Adev�rului. 

De�i foarte apropiat �i în�eleg�tor cu cei de bun� 
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credin��, devenea in� exibil în fa�a unor seminari�ti cu 
purt�ri neadmisibile, indiferent cât de tari �i suspu�i 
erau ocrotitorii lor din ierarhie. 

Avea o amabilitate uneori fascinant�. A �  cu el 
la un cules de vii, la o excursie, sau la o plimbare la 
“C�rbunari”, era o desf�tare pentru tineri. Astfel, prin 
mai 1943, se o� ciase un program religios în capela 
de la C�rbunari, iar dup� acest program, pe platoul 
din vârf, mai sus de capel�, se organizase o partid� de 
fotbal. P�rintele Chinezu era în poart� �i, când fazele 
nu erau � erbin�i, st�tea de vorb� cu preotul Ioan Mi-
clea, a� at în spatele propriei por�i, a�a ca între colegi 
de gânduri �i preocup�ri. Acea întâmplare, una la mie, 
a f�cut ca tocmai mie (care f�ceam parte din echipa 
advers� �i jucam la înaintare) î�i amintea unul din noi, 
s�-mi vin� mingea în plin avânt exact pe picior de la 
un student, coleg de echip� �i a urmat un �ut din vo-
leu, de zile mari, pe care poate c� un Ducadam – eroul 
nostru din � nala de la Sevilla – ar �  reu�it s�-l pare-
ze, dar nu �i un portar pe cât de simpatic, pe atât de 
� losof. Mare a fost ilaritatea printre studen�i, când au 
a� at felul în care P�rintele Chinezu i-a explicat faza 
golului primit, p�rintelui Miclea, a� at �i el pe faz� – 
cum se spune – dar în spatele por�ii: “�tii, nu m-am 
putut reculege!” 

Atât le-a trebuit studen�ilor s� comentezi în 
termeni de meta� zic�, o foarte ne� loso� c� faz� de 
fotbal… 

Transferat în 1947, ca protopop la Bucure�ti, 
imediat s-au strâns în jurul dânsului mul�i studen�i va-
loro�i, înjghebându-se un fel de universitate liber�, în 
care rectorul �i profesorul de � loso� e – �i la ce nivel! 
– era P�rintele Tit Liviu Chinezu, iar spiritualul era o 
alt� somitate a culturii, gândirii �i s� n�eniei celei mai 
genuine, Mgr. Vladimir Ghika. 

În 28 octombrie 1948 a fost arestat �i dus la M�-
n�stirea Neam�, împreun� cu al�i 25 de preo�i greco-
catolici, �i apoi la C�ld�ru�ani, unde, ulterior, au fost 
adu�i �i episcopii greco-catolici, �inu�i pân� atunci la 
Dragoslavele, la vila marelui complice al ateilor, pa-
triarhul cu epole�i, Justinian Marina. 

În timp ce mai era la C�ld�ru�ani, la data de 
3 decembrie 1949, la propunerea PS Ioan Ploscaru 
(am�nunt pe care-l �tim chiar de la PS Sa), a fost 
consacrat ca episcop de c�tre ceilal�i episcopi ve-
terani (tot acolo a fost consacrat �i P�rintele Ioan 
Chertes, în noaptea de Cr�ciun, 24/25 decembrie 
1949 – n.n.). Cu toate precau�iunile luate pentru a nu 
se divulga acest secret, securitatea a �tiut ce se în-
tâmplase, �i cu ocazia unei vizite, pe care un delegat 
MAI (Ministerul Afacerilor Interne – n.n.) o f�cea la 
Sighet, a spus tuturor: “�tia�i c� ace�tia doi, îi ar�ta 
pe Chinezu �i Chertes, sunt episcopi?”, r�mânând cu 
to�ii uimi�i de aceast� revela�ie. 

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.

Tot la Sighet, un c�pitan de securitate a repetat 
propunerea PS Teoctist (pe atunci vicar patriarhal) de 
a trece la Ortodoxie. La categoricul refuz al tuturor, 
c�pitanul de securitate a plecat furios. Îns� Ciolpan, 
directorul închisorii, s-a reîntors nervos în celul�, �i 
P�rintele Chinezu a fost sanc�ionat cu izolare timp de 
dou� s�pt�mâni. Sinistrul Ciolpan, �tia el ce �tia. 

Chiar �i în astfel de situa�ii, P�rintele Chinezu 
avea mereu în su� et bucuria, exprimat� în fredon�ri �i 
lumini în ochi, c�ci melodia ce-i armoniza su� etul în 
interior era la Spiritul Sfânt Însu�i, �i nimic nu o putea 
altera sau stinge. 

În primii ani, la Sighet, a luat �i el parte la 
corvezile din închisoare, pân� când �ubrezia total� a 
s�n�t��ii nu i-a mai permis s� p�r�seasc� celula. Era 
geroasa iarn� a anului 1955. Într-o noapte a început 
s� scuipe sânge, dar n-a avut parte de nici o asisten�� 
medical�. Chemat sanitarul închisorii, acesta a decis 
s�-l izoleze în in� rmierie, ceea ce era o mare minciu-
n�, c�ci in� rmierie nu exista. L-a închis, singur, într-o 
celul� mare, unde dup� dou� zile a �i murit, bolnav �i 
înghe�at. În dup�-amiaza de 15 ianuarie, tocmai când 
se tr�gea clopotul la biserica romano-catolic� din Si-
ghet, se stinsese martir, unul dintre cei mai lumino�i 
arhierei tineri ai Bisericii noastre. A fost îngropat f�r� 
ca azi s� se �tie exact unde, în acela�i cimitir unde 
fusese înhumat �i prietenul s�u de o via��, Ioan Su-
ciu, precum �i al�i episcopi, preo�i, �i atâ�ia demnitari, 
c�rora comunismul le-a luat via�a, f�r� s� b�nuiasc� 
m�car c� jertfa lor e unit� cu cea a lui Cristos, învierea 
tuturor, �i împreun� cu el vor dormi �i vor �  ferici�i 
toat� eternitatea. 
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Capitala Ciprului a g�zduit Cea de-a 11-a întâl-
nire a pre�edin�ilor Conferin�elor Episcopilor din sud-
estul Europei, în perioada 3-6 martie 2011, cu tema: 
„Înr�d�cina�i în Cristos. Tari în credin��. Pastora�ia ti-
nerilor în sud-estul Europei”. Au participat reprezen-
tan�i a �apte Conferin�e Episcopale: Albania, Bosnia �i 
Her�egovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, România, Confe-
rin�a Episcopal� Interna�ional� „Ss. Ciril �i Metodiu” �i 
Republica Moldova. Participan�ii au adresat un mesaj 
tinerilor catolici din ��rile din sud-estul Europei 

Din România au participat PS Virgil Bercea, epi-
scopul Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, delegat al 
PF Lucian Mure�an, arhiepiscop major al Bisericii Ro-
mâne Unite cu Roma, Greco-Catolic� �i pre�edinte al 
Conferin�ei Episcopilor Catolici din România, iar din 
Republica Moldova, PS Anton Co�a, episcop de Chi-
�in�u, care a avut o interven�ie despre situa�ia tinerilor 
din Republica Moldova, prezentând �i o radiogra� e a 
societ��ii moldovene�ti, dar �i ini�iativele Bisericii Ca-
tolice din Moldova în favoarea pastora�iei tinerilor din 
aceast� republic�. 

Au fost prezen�i la lucr�ri �i nun�iul apostolic în 
Cipru, Fouad Twal, patriarhul latin al Ierusalimului �i 
observatorul Sfântului Scaun la Consiliul Europei de la 
Strasbourg, precum �i numero�i exper�i. 

Întâlnirea a fost organizat� la invita�ia adresat� 
de Mons. Youssef Soueif, arhiepiscop maronit al Cipru-
lui, �i s-a dorit un moment de preg�tire pentru Cea de-a 
XXVI-a Zi Mondial� a Tineretului de la Madrid, care 
se va desf��ura în perioada 16-21 august 2011. 

Programul a inclus diferite momente de rug�ciune 
�i numeroase ocazii de întâlnire cu diferitele comunit��i 
catolice locale, cu persoanele consacrate �i cu tinerii. 
Întâlnirea a avut o dimensiune ecumenic� prin vizita la 
mitropolitul Georgios din Pafos �i interven�ia mitropoli-
tului Isaias de Tamassou despre realitatea tinerilor orto-
doc�i în Cipru. Episcopii au vizitat unele sate maronite 
din partea de nord a insulei Cipru, ca o m�rturie a solida-
rit��ii lor fa�� de comunitatea maronit� care, a�a cum se 
întâmpl� cu alte comunit��i cre�tine, dore�te s� se reîn-
toarc� în sate, acest fapt � ind o chestiune fundamental� 
pentru existen�a �i viitorul comunit��ii. 

Participan�ii au avut �i o întrevedere cu Dimi-
tris Christo� as, pre�edintele Republicii Cipru, c�ruia 
i-au exprimat dorin�a ca poporul cipriot s� poat� cât 
mai curând s�-�i rezolve pa�nic problemele politice �i 
s� se poat� reuni într-o singur� patrie, iar refugia�ii s� 
se întoarc� în �ar�, l�ca�urilor de cult s� le � e restituit� 
func�ia lor originar�. 

A fost amintit� �i � gura episcopului Luigi Pa-
dovese, fost pre�edinte al Conferin�ei Episcopilor din 
Turcia, care obi�nuia s� participe la aceste reuniuni, dar 
care a fost ucis în luna iunie 2010. 

La încheierea întâlnirii a fost celebrat� o sfân-
t� Liturghie, duminic�, 6 martie, în catedrala maronit� 
„Doamna Harurilor”. 

Partea tematic� a început cu interven�ia p�rinte-
lui Eric Jacquinet, responsabil al Sec�iunii Tineri în ca-
drul Consiliului Ponti� cal pentru Laici, �i cu interven-
�ia p�rintelui Francesco Pierpaoli, director al Centrului 
„Ioan Paul al II-lea” din Loreto, dup� care au urmat 
rapoartele � ec�rei Conferin�e a Episcopilor. 

La încheierea întâlnirii �i în lumina numeroa-
selor interven�ii, participan�ii au dorit s� adreseze un 
mesaj tinerilor catolici din ��rile din sud-estul Europei. 

„Vrem s� v� încuraj�m. 
Dragi tineri catolici, chiar dac� sunte�i în mino-

ritate în ��rile voastre, s� nu v� descuraja�i! Sunte�i în 
comuniune cu milioane de tineri catolici din toat� lu-
mea. ZMT de la Madrid, pentru care unii dintre voi v� 
preg�ti�i s� participa�i, va constitui o puternic� înc�r-
c�tur� de încurajare pentru voi to�i. Nu sunte�i singuri 
care crede�i �i spera�i în Cristos. O imens� maree de 
tineri sper� în Cristos, îl iube�te pe Cristos �i se încrede 
în Cristos. 

Cunoa�tem di� cult��ile voastre. 
Di� cult��ile reprezentate de familii distruse, di-

� cult��i în a g�si un loc de munc� stabil, di� cult��i care 
deriv� din «eclipsa sim�ului lui Dumnezeu» în societ�-
�ile în care sunte�i chema�i s� tr�i�i, di� cult��i din cauza 
exemplului r�u dat de unii adul�i. Pentru mul�i dintre 
voi sunt di� cult��i care deriv� din faptul c� tr�i�i într-o 
societate care timp de decenii a fost dominat� de ideo-

Întâlnirea episcopilor catolici din sud-estul Europei pe tema 
pastora�iei tinerilor 
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logii totalitare �i de ateism practic �i teoretic care înc� 
învenineaz� su� etele... 

Ne încredem în voi. 
În ciuda acestor di� cult��i, avem o imens� în-

credere în voi, în generozitatea voastr� înn�scut�, în 
refuzul vostru de a v� adecva în mod pasiv la moda 
timpurilor, în sensibilitatea voastr� pentru suferin�ele 
aproapelui, în sensul vostru de dreptate, pentru c�u-
tarea p�cii, în setea de adev�r care v� caracterizeaz�. 
Ne este cunoscut� voin�a voastr� de interioritate �i de 
t�cere care se exprim� în rug�ciunea prelungit�. Toate 
acestea, dac� sunt puse în valoare, poate reprezenta o 
for�� imens� de reînnoire a comunit��ilor noastre. Voi 
pute�i deveni drojdia care d� arom� comunit��ilor obo-
site �i care uneori nu mai sunt motivate. 

Crea�i leg�turi, crea�i pun�i. 
Voi tr�i�i în societ��i multiculturale, multireligioa-

se �i multietnice. Sunte�i chema�i s� da�i m�rturie despre 
invita�ia adresat� de Cristos de a r�spândi iubire pentru 
to�i oamenii, dincolo de orice religie �i de orice ideolo-
gie. Noi �tim c� pentru cre�tin: «A�adar, nu mai este nici 
iudeu, nici grec, nici sclav, nici [om] liber, nici b�rbat 
�i nici femeie: voi to�i sunte�i una în Cristos Isus» (Gal 
3,28). Sunte�i chema�i s� ierta�i cele suferite de p�rin�ii 
vo�tri, s� dep��i�i cu tandre�ea lui Cristos situa�iile tra-
gice care au marcat trecutul. Sunte�i chema�i s� realiza�i 
ceea ce, uneori, nu a reu�it s� fac� genera�ia care v-a 
precedat: dialogul fratern cu cei de o vârst� cu voi chiar 
de religie diferit� sau apar�inând unei alte confesiuni 
cre�tini: colaborarea pentru dreptate �i pace. Ast�zi voi 
ave�i mai mult ca ieri capacitatea de a în�elege motivele 
celorlal�i. Astfel, m�rturia voastr� de cre�tini va deveni 
�i angajamentul vostru misionar într-o societate unde vi-
olen�a �i ura par s� caracterizeze timpul nostru. 

«R�mâne�i înr�d�cina�i �i întemeia�i în Cris-
tos, tari în credin��» 

Tema inspiratoare a ZMT de la Madrid consti-
tuie �i pentru noi, p�storii vo�tri, o invita�ie presant�: 
«Înr�d�cina�i �i întemeia�i în Cristos» înseamn� a v� 
întemeia toat� via�a voastr� pe persoana lui Cristos. 
Este vorba de totalitatea vie�ii �i nu de par�ialitatea ex-
perien�elor noastre; este vorba de adev�rate temelii pe 
care se bazeaz� toat� via�a omului; este o viziune, o 
alegere, o atitudine, un proiect de via��; un mod de a 
tr�i. Cel botezat este chemat s� vad� în botezul s�u un 
semn al apartenen�ei la persoana îns��i a lui Cristos. 
Aici se tr�ie�te întâlnirea cu Cristos-tân�r care îi chea-
m� pe tineri s�-l urmeze �i s� devin� discipolii s�u �i 
profe�i ai evangheliei sale în lumea de ast�zi. 

Fie ca Fecioara, Theotokos, s� n�ii apostoli fon-
datori ai acestei Biserici din Cipru, Paul �i Barnaba �i 
sfântul Maron, p�rintele Bisericii Maronite, s� v� ocro-
teasc� �i s� mijloceasc� pentru to�i tinerii no�tri”. 

Consiliul Conferin�elor Episcopilor din Europa 
(CCEE) reune�te pre�edin�ii din 33 de Conferin�e ale 
Episcopilor de pe acest continent, reprezenta�i de pre-
�edin�ii acestora �i arhiepiscopul de Luxemburg, Prin-
cipatul de Monaco �i arhiepiscopul maronit al Ciprului, 
precum �i episcopul de Chi�in�u (Republica Moldo-
va). Pre�edinte al acestui consiliu este cardinalul Péter 
Erd�, arhiepiscop de Esztergom-Budapesta, primat al 
Ungariei; vicepre�edin�i sunt cardinalul Josip Bozani	, 
arhiepiscop de Zagreb, �i cardinalul Jean-Pierre Ricard, 
arhiepiscop de Bordeaux. Secretarul general al CCEE 
este pr. Duarte da Cunha. Sediul secretariatului este în 
St Gallen, în Elve�ia.

Ovidiu BI�OG www.ercis.ro

Conferin�a interna�ional� ecumenic�
În perioada 10-12 martie 2011, o delega-

�ie din partea Bisericii Greco-Catolice româ-
ne�ti (pr. Lect. Univ. dr. Alexandru Buzalic, 
drd. Silviu Sana �i drd. Sergiu Soica) a parti-
cipat la Conferin�a interna�ional� ecumenic� 
„Rolul de reconciliere al Bisericilor în Europa 
central� �i de sud-est. Europa central� ca mo-
del al diversit��ii confesionale”. Conferin�a 
a reunit participan�i ai Bisericilor reformat�, 
evenghelic�-luteran�, romano-catolic�, greco-
catolic�, ortodox�, baptist� �i metodist� din 
Austria, Serbia, Slovacia, Ungaria �i Româ-
nia. Scopul întâlnirii a fost cunoa�terea reci-
proc� a istoriei bisericilor locale din Europa 
central� �i de sud-est, în contextul marilor 
evenimente ale secolului XX.
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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.

A� vrea s� am (ceva) bani, dar cu condi�ia 
s� nu fac aproape nimic pentru ei. A� vrea s� � u 
pl�tit pentru... existen��.

Prostia este o pl�cere, inteligen�a – un dis-
confort.

Creînd omul, se pare c� Dumnezeu a f�cut 
cea mai perdant� investi�ie.

Ca s� te d�ruie�ti, trebuie mai întîi s� te 
posezi.

De unde �tim c� nu tr�im, de fapt, în via�a 
de apoi?

Via�a este tr�ire din moarte. De fapt, noi 
murim chiar prin intermediul na�terii. Timpul 
este doar iluzia trecerii de la un nimic la altul.

Inteligen�a �i prostia – simple abera�ii 
umane.

Gesturile mici reu�esc s� mai mi�te ceva în 
lume. Cele prea mari rateaz� sistematic.

Carnea este umbra timpului. 
Pentru mul�i, moartea r�mîne singura re-

alizare a vie�ii.
Via�a �i moartea sînt dou� drumuri care 

nu se întîlnesc niciodat�.
Cînd e�ti sigur c� e�ti prost, nu mai e�ti 

prost.
Am senza�ia c� Dumnezeu îi pedepse�te pe 

unii în mod ironic.
Paradoxal,  frumuse�ea vie�ii se ob�ine prin 

degradarea ei.
Pîn� la urm�, prostia se hr�ne�te tot din 

�tiin��. Din �tiin�a de a �ti c� �tii...
Exist� oameni atît de mici (spiritual) încît 

dac� se întîmpl� s� vorbeasc� despre Dumnezeu, 
acesta devine brusc mai mic.

Cu adev�rat, cred c� sînt doar un munci-
tor meta� zic.

Adev�rata poezie r�mîne mereu nescris�. 
Adev�ra�ii poe�i se înmormînteaz� în scris.

Necredin�a în Dumnezeu este cel mai mare 
e�ec de care � in�a uman� este în stare.

Lumea se va îndrepta nu încercînd � ecare 
s� o îndrepte, ci încercînd � ecare s� se îndrepte.

Unii, în ordine evolu�ionist�, nu sînt decît 
cele mai reu�ite maimu�e.

Mul�i tot fac � ot�ri poetice în speran�a c� o 
s� ias� ceva din asta. Nu ies decît gîfîituri inutile.

Muzica este f�cut� doar s� plac�, nu s� în-
�elep�easc�.

Lumea a ajuns la un a�a mare grad de in-
teligen�� încît poate �  condus� �i de pro�ti.

Timpul este marea iluzie cu care ne m�su-
r�m existen�a.
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S�rb�toarea Buneivestiri este plin� de bucuria pe 
care o d� împlinirea promisiunii Vechiului Testament 
a Întrup�rii Mântuitorului. Este s�rb�toarea care mar-
cheaz� „începutul mântuirii noastre,” (1) prin faptul c� 
„Fiul lui Dumnezeu   � u al Fecioarei se face.” (2) Ori-
ginea acestei s�rb�tori este cu probabilitate, în secolul 
al IV-lea în Palestina, când Biserica   a început s� cele-
breze evenimentul Întrup�rii Fiului lui Dumnezeu. (3) 

Din secolul al VI-lea, S�rb�toarea Buneivestiri se 
celebreaz� în data de 25 martie, cu nou� luni înaintea S�r-
b�torii Na�terii Domnului, acest lucru � ind datorat leg�tu-
rii care s-a stabilit de atunci între cele dou� s�rb�tori. 

Liturgia bizantin� scoate în eviden�� prin diferite 
imnuri �i cânt�ri adresate Maicii lui Dumnezeu   privi-
legiul acesteia de a-L z�misli pe Mântuitorul lumii. Ea 
este numit� plin� de har, r�scump�rare a blestemului, 
ridicare a celor c�zu�i, cu totul f�r� de prihan�, scar� 
pe care coboar� Dumnezeu pe p�mânt, apelative folo-
site în diferitele cânt�ri �i rug�ciuni închinate ei.

Textul evanghelic care st� la baza S�rb�torii Bu-
neivestiri este cel din Evanghelia Sfântului Luca :

Iar în a �asea lun� a fost trimis îngerul Gavriil   de 
la Dumnezeu , într-o cetate din Galileea, al c�rei nume 
era Nazaret, c�tre o fecioar� logodit� cu un b�rbat care 
se chema Iosif  , din casa lui David  ; iar numele fecioa-
rei era Maria. �i intrând îngerul la ea, a zis: Bucur�-te, 
ceea ce e�ti plin� de har, Domnul este cu tine. Binecu-
vântat� e�ti tu între femei. Iar ea, v�zându-l, s-a tulbu-
rat de cuvântul lui �i cugeta în sine: Ce fel de închi-
n�ciune poate s� � e aceasta? �i îngerul i-a zis: Nu te 
teme, Marie, c�ci ai a� at har la Dumnezeu. �i iat� vei 
lua în pântece �i vei na�te � u �i vei chema numele lui 
Isus. (...) �i a zis Maria: Iat� roaba Domnului. Fie mie 
dup� cuvântul t�u (Lc 1, 26-38;).

Dumnezeu   cel etern, la plinirea vremii înf�ptuie�-
te intrarea Fiului S�u în istoria omenirii prin misterul 
Întrup�rii. În Fecioara Maria   se realizeaz� concreti-
zarea promisiunii Vechiului Testament. (4) Momentul 
buneivestiri este cântat de liturgia bizantin� ca � ind 
„începutul mântuirii” descoperit Fecioarei de c�tre me-
sagerul ceresc, a�a cum cânt� troparul s�rb�torii:

Ast�zi este începutul mântuirii noastre �i ar�tarea 
tainei celei din veac: Fiul lui Dumnezeu � u al Fecioa-
rei se face �i Gavriil  bineveste�te harul. (5) 

Al�turi de textul evanghelic care st� la baza aces-
tei s�rb�tori �i de cânt�rile imnogra� ce, Bunavestire 
este reprezentat� �i iconogra� c. Exist� numeroase re-
prezent�ri iconogra� ce ale acestei s�rb�tori, � ecare 
având caracteristicile ei speci� ce. Iconogra� a Bunei-
vestiri este printre primele reprezent�ri cunoscute ale 
s�rb�torilor.

Una dintre acestea apar�ine unui iconograf grec ce 
a tr�it la începutul secolului al IV-lea. Ea se g�se�te în 
Biserica   Sf. Clement   din fosta Iugoslavie, situându-se 

Buna Vestire
pe al doilea rând al icoa-
nelor de pe iconostas, 
ocupând primul loc în 
Dodecaorton  . 

Icoana   Buneivestiri 
prezint� dou� personaje, 
pe Fecioara Maria   �i pe 
Îngerul Gavriil  . Maria 
este a�ezat� pe un tron, 
eviden�iind superiorita-
tea ei asupra Îngerului, 
� ind prezentat� deseori 
cu un fus în mân�. (6) 
Ea este îmbr�cat� cu o 
tunic� albastr�, având pe cap �i peste aproape întreg 
corpul un maforion de purpur� – semn al maternit��ii 
divine. La fel sunt �i înc�l��rile sale precum �i perna 
pe care st�. „Într-o mân� �ine un � r ro�u cu care, dup� 
apocri� , �esea v�lul Templului în timp ce îi ap�ru în-
gerul.” (7) Cealalt� mân� este în dreptul pieptului, cu 
palma întoars� în afar� – semn al uimirii. (8) Prin acest 
gest, Fecioara Maria face referire la legea � rii atunci 
când prime�te vestea extraordinar�: „Cum va �  aceas-
ta, de vreme ce eu nu �tiu de b�rbat?” (Lc 1,34). În 
acela�i timp ea este cu capul aplecat înspre înger, în 
semn de supunere. Gestul sugereaz� golirea de sine, iar 
„unii s� n�i p�rin�i a� rm� c� acesta este gestul fecioriei. 
Sterilitatea este o declarare a e�ecului omului, fecioria, 
semnul prin care se cedeaz� primul loc celuilalt: nu eu 
sunt f�uritorul vie�ii, f�-o Tu Doamne.” (9) Acesta este 
începutul Maternit��ii sale Dumnezeie�ti. 

Cel�lalt personaj reprezentat în icoan�   este Înge-
rul Gavriil  . El este descris într-o mi�care rapid�, uneori 
este pe p�mânt doar cu un picior. O arip� a sa este în-
dreptat� spre p�mânt, iar cealalt� este îndreptat� înspre 
Cer, (10) ca semn al mesajului divin pe care îl poart�. 
Mâna dreapt� este îndreptat� spre Fecioara Maria   pe 
care o binecuvânteaz�, iar în cea stâng� �ine un toiag, 
acesta reprezentând autoritatea divin� a mesajului adus. 
Mesajul îngerului este înt�rit de raza de lumin� care 
vine dinspre Cer spre Fecioara Maria �i care se opre�te 
deasupra capului ei, în fa�a baldachinului sub care este 
ea a�ezat�. Aceast� raz� reprezint� Spiritul Sfânt care 
s-a pogorât asupra ei �i de la care Ea a z�mislit. 
(1) Troparul Buneivestiri, în Orologhion, 401; (2) Idem; (3) Cf. E.G. MORI, „Annun-
ciazione del Signore”, în Nuovo Dizionario di Mariologia, 78-86; (4) Cf. S. FAUSTI, 
Una comunita’ legge il vangelo di Luca , Centro Editoriale Dehoniano, Bologna, 1994, 
29; (5) Troparul Buneivestiri; (6) În alte icoane �ine în mân� un sul iar aceste detalii 
sunt împrumutate din Tradi�ie, unele � ind men�ionate în Protoevanghelia lui Iacob, 
Cf. L. USPENSKY, V. LOSSKY, C�l�uziri, 184; (7) G. GRAIB, Le icone festive della 
Chiesa Ortodossa,Ancora, Milano, 1985, 74; (8) Cf. L. USPENSKY, V. LOSSKY, C�-
l�uziri în lumea icoanei, Sophia, Bucure�ti, 2003, 185; (9) T. SPIDLIK, M.I. RUPNIK, 
Credin�� �i Icoan�, Dacia, Cluj Napoca, 2002, 91; (10) Aripa ridicat� �i picioarele de-
p�rtate presupun c� Îngerul nu s-a oprit din zbor. Acest simbol a fost transmis în slujb�: 
când diaconul (simbol al unui înger) prin repetarea ridic�rii cu mâna dreapt� a orarului 
îi cheam� pe oameni la rug�ciune. Dar, în vreme ce la Bunavestire zborul îngerului este 
din cer pe p�mânt, în slujba dumnezeiasc� diaconul îi invit� pe credincio�i s� se înal�e 
cu el în rug�ciune. Cf. L. USPENSKY, V. LOSSKY, C�l�uziri, 184

Pr. Anton CIOBA
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Cercet�rile ultimelor decenii, puternic sus�inute 
de noile tehnologii de investiga�ie noninvaziv� (eco, 
doppler etc.), ce nu pun în pericol via�a foetusului, au 
dus la dezvoltarea unei noi ramuri a psihologiei co-
pilului: psihologia prenatal�. Astfel au fost demolate 
„prejudec��i �i stereotipuri ruginite” (1), potrivit c�ro-
ra, universul intrauterin ar �  doar o „lume a t�cerii, 
întunericului �i a umezelii” (2), iar noua � in�� uman� 
n-ar �  decât o simpl� „aglomerare amorf� de celule”, 
un „tub digestiv”, un „cumul de re� exe” sau o „tabula 
rasa”. Azi, acest t�râm de tain� al „vie�ii de dinainte 
de via��” suscit� cel mai viu interes, atât în lumea me-
dicinei �i a psihologiei, cât �i a bioeticii �i a teologiei.

Înc� prin anii ’81-’82 ap�reau primele studii 
�tiin�i� ce �i psihologice cu privire la via�a prenatal� 
(3), urmate de simpozioane �i congrese interna�ionale 
pe teme de educa�ie �i psihologie prenatal�. În 2003 
func�ionau deja, pe 3 continente, 17 asocia�ii de pro� l, 
care aveau s� se reuneasc� sub numele de O.M.A.E.P. 
(Organiza�ia Mondial� a Asocia�iilor pentru Educa�ia 
Prenatal�). Cercet�rile în domeniu sunt în plin� expan-
siune. Pe când, oare, primul „Congres interna�ional de 
psihologie, bioetic� �i formare spiritual� prenatal�” �i 
la noi în teologie? 

Oricum, îmbucur�tor r�mâne faptul c� �tiin�a, cu 
instrumentarul ei tehnic, ajunge s� con� rme adev�ruri 
intuite de mult� vreme de teologie �i de discipline de 
frontier� între �tiin�� �i intui�ie, precum psihanaliza �i 
psihologia prenatal�. 

Una din temele de interes personologic �i clinic – 
de ce nu �i pastoral!? – de mare impact psihologic în dez-
voltarea personal�/personalit��ii o reprezint�: primirea 
versus refuzul matern/it��ii. Pentru a ne face mai bine în-

�ele�i, vom 
exempl i -
� ca prin-
tr-un caz, 
prezentat 
de o stu-
dent� la 
psihologie 
( B . D . ) . 
O tân�r�, 
„agresat� 
� zic (b�-
tut�) de 
tat�l ei – o 
persoan� 
agresiv� �i 
psihotic� – 
din copil�-
rie pân� la 
tinere�e”, 

Psihologia prenatal�: sentimentul de primire matern�
Pr. Eugen JURCA

c�s�torit� „pentru a sc�pa de tat�l ei”, la un moment 
dat r�mâne îns�rcinat�. „Toat� familia (de origine), in-
clusiv so�ul î�i doresc copilul (feti�a), doar ea nu �i-l 
dorea �i voia s�-l avorteze. La amenin��rile tat�lui �i 
rug�min�ile mamei (viitorii bunici!) �i ale so�ului, ea 
p�streaz� copilul, spunând: – Voi l-a�i vrut, voi s�-l 
cre�te�i! Pe parcursul sarcinii e ostil� sau uneori indife-
rent� fa�� de f�t �i fumeaz� (factor teratologic!)... Dup� 
na�terea copilului, ea nu se ocup� de cre�terea sau de 
alimenta�ia lui. So�ul, sora lui �i mama ei �i a so�ului 
(4 persoane diferite!) se ocup� de cre�terea �i alimen-
tarea copilului, care se n�scuse cu probleme de s�n�-
tate �i doctorii nu-i d�deau mult de tr�it. So�ul f�cea 
mâncare pentru copil �i  apoi îl l�sa în grija surorii lui, 
cât era plecat la lucru. Apoi venea mama so�iei �i to�i 
aveau grij� de el, pe rând. Când mama so�ului a v�zut 
în ce situa�ie era copilul, l-a luat la ea, la �ar� (m�car 
un „abandon psihologic” salutar, bine inten�ionat!), �i 
l-a crescut ca pe propriul copil, împreun� cu so�ul ei, 
�i i-a oferit afec�iunea de care acesta avea atâta nevoie. 
Feti�a îi spune bunicii mama. In cele din urm�, copilul 
î�i revine �i cre�te într-un mediu securizant afectiv...” 

Dar nu pentru mult� vreme, � indc� povestea de 
via�� continu� �i periplul copilului, purtat (amplasat) 
de colo-colo în diverse medii, cunoa�te sinuozit��i din 
cele mai traumatizante, în func�ie de traseul existen�ial 
al mamei „naturale”, care ulterior divor�eaz�, o ia pe fe-
ti�� la ea, împreun� cu concubinul, apoi ajunge din nou 
în alt „amplasament” familial �.a.m.d.. Oare ce se va 
alege de identitatea personal� a unui asemenea copil, 
în adolescen�� �i în via��!? Care-i va �  modelul p�rin-
tesc sau familial de referin��? Cum se va produce pro-
cesul de identi� care a copilului cu p�rintele de acela�i 
sex? Care p�rinte? Cum î�i va putea descoperi identita-
tea personal�, dup� atâtea experien�e traumatice? Cum 
va a� a cine e �i ce vrea de la via��? Cum s� nu devin�, 
în cel mai fericit caz, un nevrotic, din bunic psihotic, 
mam� rejectiv�, abandon multiplu, insecuritate �i insta-
biliate emo�ional� continu�? Probabil c� numai o �ans� 
de via��, acordat� de Dumnezeu, s�-l (o) poat� salva! 
Poate c� numai întâlnirea cu Dumnezeu �i cu oameni 
h�rui�i de El, atât preo�i, c�lug�ri de voca�ie, îndrum�-
tori spirituali, dar �i oameni preg�ti�i în alte domenii 
umaniste: dasc�li, pedagogi, psihologi, psihoterapeu�i, 
psihiatri etc., s-o poat� aduce de-adev�ratelea la via��, 
la via�a ei!

S� revenim îns� la trauma atitudinii rejective a 
mamei.

Pornim de la o realitate constatat� de psihologi: 
„etapele primare ale vie�ii omului (stadiile intrauterine 
�i primii trei ani de via��) sunt „determinante” pentru 
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dezvoltarea ei ulterioar�” (4). F�r� s� îmbr��i��m pe-
simismul pandeterminismului psihanalitic, dup� care 
totul este „determinat” fatalmente de aceste traume 
intrauterine sau ale copil�riei, totu�i nu putem ignora 
impactul imens al unor asemenea suferin�e, precum 
cele descrise mai sus, asupra dezvolt�rii personalit��ii. 
Cercet�rile recente sus�in, f�r� echivoc, c� „atitudinea 
indiferent�, ambivalent� sau rejectiv� a gravidei fa�� 
de � in�a care se pl�m�de�te în uterul ei poate compro-
mite de� nitiv dezvoltarea armonioas� a copilului” (5). 
„Dezvoltarea � zic� �i psihic� a embrionului �i a f�tului 
va �  foarte diferit� în func�ie de felul în care acesta e 
primit, de o femeie rece, indiferent� sau care eventual îl 
respinge sau de o mam� cald� �i iubitoare”.

Studiile au ar�tat c� f�tul nu poate �  p�c�lit (în�e-
lat). El percepe cu mult� acuitate atitudinea mamei fa�� 
de el. În sprijinul acestei a� rma�ii vine studiul efectuat 
de dr. Gerhardt Rottmann (Universitatea Salzbourg-
Austria), pe un lot de 140 gravide. Rezultatul studiului 
a dus la înregistrarea viitoarele mame în patru categorii 
emo�ionale: 

 1. Mame ideale – care doresc sarcina con�tient 
sau chiar incon�tient; acestea duc sarcina f�r� proble-
me, nasc u�or, copilul este s�n�tos � zic �i afectiv;

  2. Mame catastro� ce – opuse celor dintâi; mani-
fest� o atitudine negativ� fa�� de sarcin�; au probleme 

serioase în graviditate; majoritatea nasc prematur; co-
piii prezint� tulbur�ri emo�ionale;

  3. Mame ambivalente – cazuri paradoxale; f��i� 
a� rm� bucuria sarcinii, dar – foarte interesant de �tiut 
– nu pot sc�pa de vigilen�a f�tului, care nu poate �  în�e-
lat; la na�tere, majoritatea copiilor prezint� tulbur�ri de 
comportament �i probleme gastro-intestinale;

   4. Mame indiferente – care se tem s� nu-�i com-
promit� cariera, se tem de greut��i materiale sau c� nu 
sunt su� cient de preg�tite pentru maternitate; incon�ti-
ent î�i doresc copilul; f�tul percepe ambele mesaje: do-
rit–nedorit; la na�tere, majoritatea copiilor sunt apatici 
�i letargici (6). 

Un alt studiu american – pe un e�antion de 500 de 
femei gravide – a ar�tat c� aproape o treime din acestea 
au fost preocupate de orice alt� problem� în afara co-
pilului. „Practic nu se gândeau niciodat� la copilul pe 
care-l a�teptau, � e pentru c� sarcina nu era dorit�, � e 
pentru c�-�i închipuiau c� natura lucreaz� independent, 
f�r� ca ele s� trebuiasc� s� coopereze în vreun fel... 
Aceste femei nu �tiau c� în perioada prenatal� copilul 
se hr�ne�te cu iubirea mamei sale, a�a cum se hr�ne�-
te cu sângele ei �i bebelu�ii lor au suferit de abandon 
afectiv” (7).

Despre consecin�ele atitudinii rejective a mamei 
vom vorbi într-un articol ulterior.

În Sala de conferin�e a Hotelului Continental Fo-
rum Oradea au debutat lucr�rile Simpozionului Na�i-
onal de Ecologie �i Religie. Evenimentul a reunit re-
prezentan�i ai societ��ii civile �i ai diferitelor religii �i 
confesiuni din România, în încercarea de a g�si c�i de 
colaborare �i de ac�iune pentru formarea unei atitudini 
mai responsabile fa�� de natur�.

Degradarea accelerat� a mediului, cu efecte dramati-
ce asupra biodiversit��ii �i condi�iilor de via�� pentru oa-
meni, este cauzat� de stilul de via�� consumist, prepon-
derent materialist, în contradic�ie cu preceptele tuturor 
religiilor. De aceea, religia are un rol esen�ial în educarea 
oamenilor în spiritul respectului pentru Crea�ie.

Printre cei care au luat cuvântul s-a num�rat 
PSS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, 
PSS Böcskei László, episcop romano-catolic, preo-
�ii Mátyás Attila (biserica luteran�), Lauren�iu Laz�r 
(biserica ortodox�), Farkas Zsolt (biserica reformat�), 
rabinul Abraham Ehrenfeld, dr. Mohamed Osman, pre-
�edintele Asocia�iei Culturale Islamice din Bihor, pas-
torul baptist Daniel Tanc, c�lug�rul franciscan Mihai 
V�t�m�nelu �i c�lug�rul orionin Mihai Fechet�.

Printre participan�ii laici s-a num�rat prof. univ. dr. 
Vasile Cristea, director al Gr�dinii Botanice din Cluj �i 
autor al c�r�ii „Ecologie �i religie”, prof. univ. dr. Ovidiu 
Pecican de la Universitatea „Babe�-Bolyai”, ambasa-

dor pentru multiculturalitate al Uniunii Europene, conf. 
univ. dr. Ecaterina Fodor, care pred� ecologie la Univer-
sitatea din Oradea �i lector univ. dr. Sorin Dorog.

Evenimentul s-a desf��urat pe parcursul a dou� zile 
la Hotelul Continental Forum �i la Centrul Don Orio-
ne din Oradea �i a fost organizat de Academia Civic� 
Bihor, Clubul Kiwanis Oradea �i Zona Metropolitan� 
Oradea.

Au mai prezentat comunic�ri �i puncte de vedere: 
Mihai Togor, de la Centrul Regional de Supraveghere 
Ecologic� „Mun�ii Apuseni”, Paul Iacoba�, de la Cen-
trul pentru Arii Protejate �i Dezvoltare Durabil�, Ioana 
Lucaciu de la Asocia�ia „Gata oricând”, Ferkö Jenö, 
�eful Ocolului Silvic „Regina Maria”, Dorina Todoca, 
de la Agen�ia pentru Dezvoltare Rural� �i Pescuit, scri-
itorul pro-natura Nicolae D�r�mu� �i Octavian Metea, 
guvernator ales al Federa�iei Kiwanis România.

Discu�iile au fost moderate de Orlando Bala�, di-
rector de programe al Academiei Civice Bihor, Eu-
genia Mitra�c�, guvernator fondator al Federa�iei Ki-
wanis România �i Adrian Foghi�, director al Zonei 
Metropolitane Oradea.

Ac�iunile de educa�ie ecologic� ale Academiei Ci-
vice Bihor sunt sprijinite de S.C. Reosal S.A. �i S.C. 
Grandhill Construct S.R.L.

Biroul de pres�

Simpozion na�ional de ecologie �i Religie la Oradea
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În Mesajul pentru 1 ianuarie 2007, Ziua Mondial� a 
P�cii, Papa Benedict al XVI-lea reia un concept, „ecologia 
uman�”, folosit pentru prima data de Papa Ioan Paul al II-
lea în Enciclica „Centesimus Anuus”. Prin acest concept se 
a� rm� c�: „pentru a proteja natura este necesar ca înainte 
de toate omul s� se protejeze de sine însu�i”. În accep�iunea 
Bisericii „ecologia uman�” înseamn� înainte de toate res-
pectarea vie�ii �i a ambientului natural. Credincio�ii trebuie 
s� reg�seasc� în natur� rezultatul interven�iei creatoare a 
Domnului pe care � in�ele umane îl pot folosi responsabil în 
satisfacerea nevoilor legitime, respectând echilibrul crea�i-
ei. P�mântul este un dar al Creatorului care trebuie „p�zit �i 
cultivat”, iar dac� leg�tura dintre � in�a uman� �i ambientul 
înconjur�tor va �  tot mai strâns�, atunci îl vom putea l�sa 
p�mântul mo�tenire genera�iilor viitoare, pentru ca ele s�-l 
locuiasc� cu demnitate.

Ast�zi persoana uman� trebuie ajutat� s� vad� în 
crea�ie nu doar un izvor de îmbog��ire sau de exploatare, 
deoarece maniera în care omul trateaz� p�mântul se r�s-
frânge în modul în care se trateaz� el pe sine însu�i. De�er-
ti� carea �i epuizarea productiv� a unor zone agricole sunt 
�i rezultatul s�r�cirii locuitorilor acelor zone, precum �i a 
slabei educa�ii a persoanelor. Omul tr�ie�te într-un schimb 
vital cu crea�ia �i în acela�i timp nu poate s� nu se întrebe 
care este semni� ca�ia acestui mod de a tr�i. În Sfânta Scrip-
tur�, ambientul în care omul a fost creat, gr�dina paradisu-
lui, este un loc de o frumuse�e des�vâr�it� �i de un echilibru 
ecologic perfect, iar raporturile care se creeaz� – cu sine 
însu�i, cu Dumnezeu �i cu toate celelalte � in�e – sunt armo-
nioase. În Hristos raportul om-ambient trebuie s� îl privim 
�i, sau mai ales, din perspectiva Învierii care aduce noutatea 
suferin�ei, a mor�ii �i a vie�ii celei noi (cfr. Rm 8, 19-24).

Responsabilitatea Bisericii fa�� de crea�ie este nu 
doar de a proteja p�mântul, apa �i aerul ca daruri ale Cre-
atorului, ci �i de a proteja � in�a uman� de la distrugere. 
Aceasta este o ecologie uman� autentic� deoarece „pro-
blema decisiv� pentru salvgardarea naturii se reg�se�te 
în �inuta moral� a societ��ii. Dac� nu se respect� drep-
tul la via�a �i la moartea natural�, dac� conceperea va �  

Discursul PSS Virgil Bercea la Simpozionul „Ecologie �i Religie”

doar arti� cial�, in vitro sau dac� sunt sacri� ca�i embrioni 
umani pentru cercet�ri, con�tiin�a comun� a societ��ii pier-
de conceptul de ecologie uman� �i, pierzându-l pe acesta, 
pierde �i conceptul de ecologie ambiental�” (Benedict al 
XVI-lea – Caritas in Veritate). Atunci când ecologia uma-
n� este respectat� în societate �i ecologia ambiental� este 
respectat�. „Natura, spune Papa Benedict al XVI-lea, este 
expresia iubirii �i a adev�rului. Ea a fost creat� înaintea 
noastr� �i ne-a fost d�ruita de Domnul ca ambient pentru a 
ne tr�i via�a. Ea ne vorbe�te de Dumnezeu Creatorul (Rm 
1, 20) �i, este destinat� s� se reg�seasc� în Hristos la sfâr-
�itul lumii” (Ef 1, 9-10; Col 1, 19-20) (Caritas in Veritate).

Starea actual� �i calitatea moral� a societ��ii contem-
porane reprezint�, a�a cum am a� rmat mai devreme, proble-
ma decisiv� în tutelarea „crea�iei divine” �i în promovarea 
de politici ecologice la nivelul a�tept�rilor umanit��ii. Reli-
gia, mai mult, toate religiile – da, am spus nu toate confesi-
unile cre�tine, ci toate religiile lumii, sunt foarte importante 
deoarece constituie for�a motrice spiritual� pentru construi-
rea unei mentalit��i noi a omului în raport cu natura. Aceast� 
mentalitate nou� poate ajuta omul s� treac� de la ideea de na-
tur� la cea de crea�ie, care-l implic� în proiectul Creatorului 
iar apoi omul, cre�tinul devine colaborator al lui Dumnezeu 
în protejarea �i salvarea (mântuirea) întregii crea�ii.

Se poate da o de� ni�ie Crea�iei: este „materia struc-
turat� în mod inteligent de c�tre Dumnezeu” - d�ruit� de 
acesta oamenilor pentru „a o st�pâni” �i a se bucura de 
ea, pentru a împ�rt��i cu to�i oamenii roadele sale, preocu-
pându-se ca �i genera�iile viitoare s� o aib� ca mo�tenire. 
Crea�ia este încredin�at� de Dumnezeu omului. Proteja-
rea mediului înconjur�tor, tutelarea resurselor �i a climei 
presupune ca responsabilii comunit��ii interna�ionale s� 
ac�ioneze coordonat, respectând legile �i � ind solidari în 
promovarea regiunilor s�race ale terrei. Împreun� se poate 
construi o dezvoltare uman� integral� în folosul popoare-
lor, inspira�i de valori precum iubirea, caritatea �i adev�rul 
asumându-ne cu responsabilitate protejarea crea�iei dar �i 
scandalul foamei �i mizeriei din lumea care ne înconjoar�. 
(cfr. Caritas in Veritate, 50).

„Spune-mi, te rog, ce poate �  iubit dac� nu lucrurile 
frumoase?” întreab� retoric Sfântul Augustin în „De mu-
sica”, iar Dostoevskij în „Idiotul” reitereaz�: „frumuse�ea 
va salva lumea” – aici este vorba de „lumea creat�” ca un 
tot complex al realit��ilor care ne înconjoar�. Exist� riscul 
de a ne plia în convingerea c� viitorul poate �  egal cu trecu-
tul nostru deoarece nu putem imagina ziua de mâine decât 
în aceast� perspectiv�. Nu trebuie uitat faptul c� viitorul 
este în mâinile Domnului, iar noi trebuie s� credem �i s� 
sper�m c� împreun� cu El putem construi acest viitor. �i, 
în acela�i timp, ar trebui s� credem �i s� ne întoarcem mai 
mult la „frumos”, pentru a ne modela con�tiin�a, pentru a 
ne mântui �i pentru a salva „� e cele de pe p�mânt, � e cele 
din ceruri … prin sângele crucii Sale”.

„C�ci în El a binevoit Dumnezeu s� s�l��luiasc� toat� plinirea. �i printr-Însul toate cu Sine s� le împace, � e 
cele de pe p�mânt, � e cele din ceruri, f�când pace prin El, prin sângele crucii Sale” (Col 1, 19-20).
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Simpozion interna�ional: „Secularizarea �i Europa contemporan� 
– particularit��ile Europei Centrale �i de Est”

În Aula Magna a Facult��ii de Teologie Greco-
Catolic� din Oradea au debutat vineri, 4 martie 2011, 
lucr�rileSimpozionului Interna�ional „Secularizarea 
�i Europa Contemporan� – particularit��ile Europei 
Centrale �i de Est”.

Printre invita�ii de seam� care au conferen�iat se 
num�r�: pr. conf. univ. dr. Ioan Mitrofan, Universitatea 
„Babe�-Bolyai”, Cluj-Napoca; pr. lect. univ. dr. Willi-
am Bleiziffer, Universitatea „Babe�-Bolyai”, Cluj-Na-
poca; pr. doc. Pavol Dancák, Prešovská Univerzita v 
Prešove (Pre�ov); Claudiu Tu�u, doctorand, Univer-
sitatea Gregoriana, Roma; lect. univ. dr. Mihai Maci, 
Universitatea Oradea; conf. univ. dr. Corneliu Simu�, 
Universitatea „Emanuel”, Oradea; pr. drd. Sorin Valer 
Russu, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia; 
lect. univ. dr. Daniela Maci, Universitatea Oradea; pr. 
lect. univ. dr. Alexandru Buzalic, Universitatea „Ba-
be�-Bolyai”, Cluj-Napoca; drd. Marius Silve�an, Uni-
versitatea din Bucure�ti; dr. Ioan F. Pop, Muzeul ��rii 
Cri�urilor (muzeul memorial „Iosif Vulcan”); pr. conf. 
univ. dr. Mircea Manu, Universitatea de Nord, Baia 
Mare; pr. lect. univ. dr. Ioan Tâmbu�, Universitatea de 
Nord, Baia Mare; pr. lect. univ. dr. Damian Gheorghe 
P�tra�cu, OFM Conv., Institutul Teologic Romano-
Catolic Franciscan, Roman; pr. conf. univ. dr. Miron 
Erdei, Universitatea din Oradea; Prof. Máté-Tóth An-
drás PhD, Habil., University of Szeged; conf. univ. dr. 
Marius Cruceru, Universitatea Emanuel, Oradea; pr. 
lect. univ. dr. Emil Cioar�, Universitatea din Oradea; 

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2011
APRILIE

Inten�ia general�: Pentru ca Biserica s� ofere noilor genera�ii, prin vestirea credibil� a Evangheliei, motive 
mereu noi de via�� �i de speran��.

Inten�ia misionar�: Pentru ca misionarii, prin proclamarea Evangheliei �i m�rturia de via��, s�-l duc� pe Isus 
la cei pe care înc� nu îl cunosc.

pr. lect. univ. dr. Ioan-C�lin Du�e, Universitatea „Ba-
be�-Bolyai”, Cluj.

În cadrul Simpozionului a mai avut loc �i lansa-
rea c�r�ii „ Ce este un lucru?”, prezentat� de conf. univ. 
dr. Alexander Baumgarten.

Moderatorul evenimentului a fost lect. univ. dr. 
Ionu�-Mihai Popescu, directorul departamentului Ora-
dea al Facult��ii de Teologie Greco-Catolic�. Simpo-
zionul s-a desf��urat în perioada 4-5 martie �i a fost 
organizat de Episcopia Greco-Catolic� de Oradea �i 
Departamentul Oradea al Universit��ii „Babe�-Bolyai” 
din Cluj-Napoca.

Biroul de pres�

„Dreams and fantasies”
În Liceul Teologic Greco-Catolic s-a desf��urat faza jude-

�ean� a concursului de discurs public cu tema „Dreams and fanta-
sies”. Vineri, 18 februarie 2011, începând cu orele 14.00, limba 
lui Shakespeare s-a auzit pe scena s�lii festive. La concurs au par-
ticipat trei �coli din jude�, Grup �colar Sanitar Vasile Voiculescu, 
S08 Marghita �i Liceul Teologic Greco-Catolic, Oradea. Juriul 
format din profesorii Agnes Sipos, Crina Cr�ciun, Adina Radu �i 
pr. Adrian Podar au notat pe cei 28 de elevi participan�i, organi-
za�i pe dou� grupe de vârst�, 8-11 ani �i 11-15 ani. Solemnitatea 
momentului a fost inaugurat� de urarea de bun venit a domnului director al Liceului Greco-Catolic, prof. Andrei 
Cristea. Ac�iunea s-a încheiat în jurul orelor 17.00, când, profesori �i elevi, într-una din s�lile de clas� ale �colii, s-au 
bucurat de un moment dulce, o gustare preg�tit� de c�tre organizatori.

Concluzia noastr�, a tuturor, a fost c� acest concurs s-a constituit într-o reu�it�, care, obligatoriu, trebuie reite-
rat�. Urm�toarea etap� a concursului, din 4-6 martie, este faza regional� de la Zal�u, unde Liceul Greco-Catolic are 
un reprezentant, eleva Ciolocian Evelyn, clasa a X-a B.

Pr. Adrian Podar
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Chemare spre în�l�imi
Ca în � ecare an, cu binecuvântarea P.S. Virgil Ber-

cea, �i acum, în timpul Postului Mare, Reuniunea Maria-
n�, dornic� „de mai mult”, de o preg�tire su� eteasc� mai 
intens� pentru S�rb�toarea Învierii Domnului, a avut, în-
tre 11-13 martie, tradi�ionalele Exerci�ii spirituale. 

Ca �i în anul care a trecut, Exerci�iile spirituale s-au 
�inut la Haieu (1 Mai), în cadrul Parohiei Pr. V. Pâncotan, 
� ind organizate de Biroul Pastoral Eparhial pentru Laici 
�i de Asocia�ia Eparhial� a Reuniunii Mariane. 

Au participat la aceste zile de reculegere maria-
niste �i mariani�ti din întreaga Eparhie: Zal�u, Beiu�, 
Plopi�, T��nad, Valc�u de Jos �i Oradea. Medita�iile au 
fost prezentate de Pr. P�r�u Valer, protopop al Zal�ului, 
� xate în tema cadru a Exerci�iilor spirituale:„Credin��. 
Martiraj. S� n�enie”, la rândul ei, legat� de tema Anu-
lui Pastoral Eparhial: „Prin rug�ciune �i credin�� spre 
cinstea altarelor; s� ne rug�m pentru beati� carea epi-
scopilor greco-catolici, mor�i în faim� de martiri sub 
regimul comunist”. 

Deosebite, preg�tite profund, medita�iile Pr. V. 
P�r�u, plecând de la textul biblic, au demonstrat cum 
credin�a ne schimb� mentalitatea �i permite ca Isus s� 
tr�iasc� în noi. M�sura cea mai mare a credin�ei � ind 
martiriul �i s� n�enia. Vie�ile s� nte ale Episcopilor no�-
tri martiri au fost aduse ca exemple. Domnul profesor 
I. D�r�b�neanu a prezentat, în sintez�, martiriul Epi-
scopilor no�tri, evocându-le personalitatea �i sacri� -
ciul, dragostea �i � delitatea fa�� de Biserica Catolic�. 
Cuvântul s�u a fost întregit de rug�ciunile alc�tuite, 
personal, pentru Episcopii Martiri. 

Exerci�iile spirituale au fost precedate de Întâl-
nirea Eparhial� Anual� a Reuniunii Mariane, în care 
au fost prezentate materialele: „Not� asupra activit��ii 
Reuniunii Mariane la nivel de diecez� pe anul 2010”, 

prezentat� de doamna Otilia B�la�, pre�edintele Reuni-
unii Mariane, „Despre credin��”, lucrare prezentat� de 
doamna profesoar� Tania D�r�b�neanu �i „Via�a sfânt� 
a Papei Ioan Paul al II-lea”, lucrarea doamnei Marlena 
Prigoreanu, aceste dou� lucr�ri din urm� preg�tind tre-
cerea spre Exerci�iile spirituale. 

Prin rug�ciuni, Reuniunea Marian� a cerut lui 
Dumnezeu harul de a ne împ�rt��i de iubirea S� ntei 
Fecioare, care s� ne orienteze �i ne ocroteasc� via�a de 
mariani�ti �i apostolatul. 

Reuniunea Marian� î�i exprim� recuno�tin�a fa�� 
de PSS Virgil Bercea pentru aceste Exerci�ii spiritua-
le, Pr. Valer P�r�u pentru cuvântul s�u �i sentimentul 
de senin�tate �i încredere adus între noi, Pr. Paul Popa, 
doamnei Ramona Drago� �i doamnei Florica Omilescu 
pentru organizare �i deplina d�ruire. 

„Cu blândul Isus, s� ne binecuvânteze Fecioara de 
Sus!” 

Asocia�ia Eparhial� a „Reuniunii Mariane”

Întâlnirea femeilor din Eparhia de Oradea
Sâmb�t�, 5 martie 2011, avut loc a Doua Întâlnire a 

Preoteselor din Eparhia de Oradea. Evenimentul a debutat la 
ora 10.00, cu o Liturghie la Catedrala Sfântul Nicolae, o� ci-
at� de p�rintele Florian Gui, vicar general.

De la ora 11.00, în Sala Festiv� a Liceului Teologic 
Greco-Catolic s-au desf��urat atelierele de lucru cu preotese-
le, tema � ind „Maria, model de iubire �i ascultare”. La � nalul 
lucr�rilor � ecare preoteas� a primit din partea p�rintelui Mi-
hai Tegze� câte o carte, intitulat� „Iubire �i tr�dare – senti-
mentele în rela�ia dintre so�i”.

Începând cu ora 14.00, tot în sala festiv� a Liceului Te-
ologic Greco-Catolic a avut loc un spectacol cultural-artistic, 
cu muzic� �i recital de poezie, dedicat tuturor femeilor din 
Eparhia de Oradea.

Evenimentul a fost organizat de Biroul Pastoral, condus de p�rintele Paul Popa �i Ramona Drago� în colabo-
rare cu Liceului Teologic Greco-Catolic, sora Kasia, de la „Surorile franciscane misionare ale lui Cristos”, Teodora 
Chifor �i Horia Marchi�, cu binecuvântarea PSS Virgil.       Biroul de pres�
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Ziua cercet��iei s�rb�torit� de comunitatea scouti�tilor orionini
În � ecare an, pe data de 22 februarie, cerceta�ii 

din întreaga lume s�rb�toresc cu voio�ie în� in�area 
scoutismului de c�tre Sir Robert Baden Powell.

În continuarea acestei tradi�ii, �i noi, cerceta�ii de 
la Centrul „Don Orione” din Oradea, pe data de 19 fe-
bruarie, � ind sâmb�ta (copii liberi �i mai mul�i oameni 
care pot lua parte la acest eveniment), ne-am mobili-
zat �i am pornit înspre parcul 1 Decembrie din Oradea 
unde a avut loc manifesta�ia. Inten�ia noastr� a fost de 
a arata lumii în ce const� aceasta mi�care, alegând ca 
tem� „O zi de tabar� la munte”.

În timp ce grupurile mai mari, Noviciat si Clan-Foc 
s-au ocupat de montatul buc�tariei �i ridicatul catargului, 
preg�tind astfel locul, copiii de la grupul Reparto au avut 
de parcurs un traseu înainte de a ajunge în parcul 1 De-
cembrie. Acest joc a avut rolul de a le testa capacit��ile 
de orientare si perspicacitate, copiii având de g�sit bile-
tele pe care erau notate ghicitori spre urm�toarea loca�ie. 
Dup� ce au ajuns în parc, cerceta�ii au început s� ridice 
corturile �i s�-�i preg�teasc� mesele de tab�r�.

În jurul orei 12:00, grupa Lupi�orilor �i a M�m�-
ru�elor, format� din cei mai tineri cerceta�i, ni s-au al�-
turat cu câteva jocuri. La orele prânzului, masa a fost 
servit� tuturor participan�ilor, inclusiv curio�ilor. În 
continuare au urmat cântece de voie bun� �i jocuri de 
grup, la care au participat atât cei mari cât �i cei mici, 
pentru c� cerceta�ul este fratele oric�rui alt cerceta� �i 
prietenul tuturor. La jocuri putea s� participe oricine, 
al�turându-se grupului nostru �i luând astfel parte la 
entuziasmul �i bucuriile noastre.

Punctul culminant al zilei a fost reprezentat de 
depunerea promisiunii, un moment important din via-
�a � ec�rui cerceta�, deoarece î�i prime�te însemnul de 
apartenen�� la grup: cravata de promisiune. Momentul 
a fost urmat de reînnoirea promisiunii de c�tre to�i, 
pentru a ne reaminti de valorile pe care dorim s� le tr�-
im �i s� le promov�m în societate. Totodat�, pentru a 
da dovad� de spirit civic, cerceta�ii s-au angajat în a 

cur��a parcul de mizerii, pentru a-l l�sa intr-o condi�ie 
mai bun� decât l-au g�sit.

În jurul orei 17.00, dup� ce ne-am adunat toate 
lucrurile, am pornit împreun� spre cas�, mul�umi�i �i 
bucuro�i dup� ziua petrecut� împreun�.

Promisiunea Scout
Promit, cu ajutorul �i exemplul lui Dumnezeu, pe 

cuvânt de onoare, s� fac tot ceea ce-mi st� în putin�� 
pentru: - a-mi îndeplini datoria fa�� de Dumnezeu �i 
�ar�; - a-i ajuta pe ceilal�i în orice împrejurare; - a ob-
serva �i respecta Legea Scout.

Legile Scout
Scouti�tii: 1. Î�i fac onoarea în a merita încrederea 

celorlal�i; 2. Sunt loiali; 3. Caut� s� � e folositori �i s� 
îi ajute pe ceilal�i; 4. Sunt prietenii tuturor �i fra�i ai 
oric�rui alt scoutist; 5. Sunt politico�i; 6. Iubesc �i res-
pect� natura; 7. �tiu s� � e ascult�tori; 8. Surâd �i cânt� 
chiar �i atunci când se a� � în di� cultate; 9. Sunt harnici 
�i economi; 10. Sunt cura�i in gânduri �i fapte.

Comunitatea scouti�tilor orionini

Croitoria
Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea

ofer� spre vânzare, la comand�, urm�toarele articole:

 C�m��i �i articole pentru preo�i:
 C�ma�� mânec� scurt� - 40 lei; C�ma�� mânec� lung� - 45 lei; Reverend� - 205 lei; Stihar - 100 lei; 
Ve�minte - 550 lei.

Steaguri:
Steag România, 140 cm x 90 cm, - 28,5 lei; Steag UE, 140 cm x 90 cm - 40 lei;  Steag Vatican, 140 cm 

x 90 cm - 50 lei; Steag cu Stem� mic�, 140 cm x 90 cm - 40 lei; Steag Simplu (f�r� imprimare) 140 cm x 90 
cm - 28,5 lei; Set 4 steaguri România, UE, Vatican, bern� - 100 lei.

* Steagurile sunt realizate pe material saten cu imprimare pe o singur� fa��.

Persoana de contact: Lascu Monika: Tel. : 0770/ 115 200; 0720/ 651 662; Fax: 40/359/ 418 211;
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Întâlnire a responsabililor cu înv���mântul din cadrul cultelor
Episcopia Român� Unit� cu Roma, Greco-Ca-

tolic�, Oradea �i Comisia Sinodal� pentru Educa�ie 
Catolic� din cadrul Sinodului Bisericii Române Uni-
te cu Roma, Greco-Catolic� au organizat în data de 
11.03.2011 o întâlnire a responsabililor cu înv���mân-
tul din cadrul cultelor recunoscute din �ara noastr�. 
Aceast� sesiune de lucru a devenit tradi�ional� �i a avut 
ca obiectiv principal elaborarea unui punct de vedere 
comun privind protocoalele care trebuie încheiate, con-
form Legii Educa�iei Na�ionale, între culte �i Ministe-
rul Educa�iei, Cercet�rii, Tineretului �i Sportului. 

La întâlnire au participat: P.S. Virgil Bercea, Epi-
scop Greco-Catolic de Oradea Mare; P.S. László Böc-
skei, Episcop Romano-Catolic de Oradea; Florin Jula, 
Secretarul Comisiei Sinodale pentru Educa�ie Catolic�; 
Sîrbu Romic�, Director de Educa�ie Uniunea de Con-
ferin�e A.Z.�.; Popescu Constantin, Director Liceul 
Teologic Adventist Craiova; Gál László, Director Li-
ceul Teologic Rom. Cat. „GMGK” Alba Iulia; Tolnay 
István, Consilier Eparhial al Eparhiei Reformate de pe 
lâng� Piatra Craiului; Kató Levente, Consilier Eparhia 
Reformat� din Ardeal; Andrási Benedek, Consilier Bi-
serica Unitarian� din Transilvania; Negru�iu Florian, 
Pre�edintele Comunit��ii Baptiste de Oradea; Bulean-
dra Constantin, Director Liceul Teologic Baptist „Ema-
nuel”, Oradea; Cozma Onisim, Director Liceul Teo-
logic Penticostal „Betel”, Oradea; Zalder Éva Mária, 
Director Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent Lász-
ló”, Oradea; Cristea Andrei, Director Liceul Greco-Ca-
tolic „Iuliu Maniu”, Oradea; Pr. Petric�-Daniel Tintele-
can, Director Liceul Teologic Român-Unit „Inocen�iu 
Micu”, Cluj-Napoca; Traian Cîmpean, Secretar Liceul 
Teologic Român-Unit „Inocen�iu Micu”, Cluj-Napoca; 
Pr. Sasc�u Ciprian, Colegiul Romano-Catolic Bucu-

re�ti; Grosu Monica, Liceul Teologic „Fericitul Iere-
mia” One�ti, Bac�u. 

Participan�ii au analizat Legea Educa�iei Na�io-
nale �i au discutat pe diferite teme ce privesc rela�iile 
dintre culte �i stat. Au fost analizate punctele tari �i sla-
be ale înv���mântului confesional, respectiv voca�ional 
teologic, în contextul noii Legi a Educa�iei. În continu-
are, participan�ii au elaborat o serie de propuneri care 
vor �  aduse la cuno�tin�a conduc�torilor de culte în ve-
derea analiz�rii �i, dac� se consider� necesar, includerii 
acestora în protocoalele care vor �  încheiate. 

De asemenea, au fost concepute o serie propuneri 
care se recomand� a �  incluse în protocoalele încheiate 
între culte �i Ministerul Educa�iei, Cercet�rii, Tineretu-
lui �i Sportului. 

Participan�ii consider� c� dup� analizarea acestor 
propuneri de c�tre conduc�torii cultelor, se impune o 
nou� întâlnire pentru de� nitivarea unui punct de vede-
re comun în raport cu Ministerul Educa�iei, Cercet�rii, 
Tineretului �i Sportului. 

Florin JULA

Cu aprobarea Comisiei Sinodale pentru Educa�ie Catolic� din cadrul Si-
nodului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, a fost editat Ghi-
dul profesorului de religie greco-catolic�. Proiectare didactic�.

Lucrarea a ap�rut la Editura Galaxia Gutenberg �i este rodul colabo-
r�rii mai multor autori cu experien�� în domeniu. În cuprinsul ghidului se 
reg�sesc, între altele, prevederi ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale 
privind predarea religiei, spicuiri din Legea Educa�iei Na�ionale, planuri-ca-
dru, programele �colare, plani� c�ri calendaristice, metodologia de organizare 
a Olimpiadei de Religie Catolic�, programa pentru examenul de de� nitivat, 
precum �i programa pentru ob�inerea gradului didactic II în înv���mânt.

A�a cum ar�ta Preas� n�itul Virgil, Pre�edintele Comisiei Sinodale pentru 
Educa�ie Catolic�, aceast� lucrare este un instrument de lucru al profesorilor 
de religie, un ajutor �i un stimulent destinat s� perfec�ioneze actul didactic.

Lucrarea poate �  achizi�ionat� �i comandat� prin intermediul Editurii 
Galaxia Gutenberg.

F. J.

Ghidul profesorului de religie greco-catolic�



20 VESTITORUL

1,5 Lei

ASOCIA �IA CARITAS EPARHIAL ORADEA
str. Episcop Mihai Pavel, 3; tel. 0359/418.212; fax. 0359/418.211;

e-mail: caritaseparhial@yahoo.it
www.caritaseparhial.ro

Construim împreun� cu 2%
Fi i genero�i f�r� s�  pierde� i nimic!

Contribui� i la ridicarea Casei Fren� iu direc� ionând 2% din impozitul pe venitul din 2010!
DATE DE IDENTIFICARE

Denumire entitate non pro� t      Cod Fiscal           Cont bancar
 ASOCIA �IA    RO 17085486  RO 27 BTRL 0050 1205 7261 6902
CARITAS EPARHIAL ORADEA      BANCA TRANSILVANIA

INVITA�IE
Har vou� �i pace de la Dumnezeu, Tat�l nostru, �i de la Domnul nostru Isus Cristos! (I Cor. 1,3)

Iubi�i fra�i,
Prin voin�a Tat�lui, prin puterea Fiului �i prin lucrarea Spiritului Sfânt, Treime consubstan�ial� �i indivizibil�, 

va �  s� n�it� Biserica dedicat� „Sfântului Martir Gheorghe” - dup� pictur� �i restaurare - în binecuvântata zi de 17 
aprilie, Duminica de Florii, în anul Domnului 2011, prin ungerea cu ulei Sfânt �i cu binecuvântarea prin ap� s� n�it�, 
de c�tre PSS Virgil Bercea, în prezen�a credincio�ilor �i a autorit��ilor civile.
 V� a�tept�m cu drag s� � �i al�turi de noi la s� n�irea bisericii, în Oradea, str. Louis Pasteur 26, Duminic�, 17 
aprilie 2011 orele 17.00.
 Celor care nu pot veni le mul�umim pentru rug�ciunile cu care ne vor înso�i în aceast� zi iar noi îi vom 
pomeni în S� ntele Liturghii pentru ca Dumnezeu s� le r�spl�teasc� împ�trit. 
 V� îmbr��i�eaz� to�i cei ce sunt cu mine. Harul � e cu voi cu to�i! (Tit 3,15)

Pr. Olimpiu TODOREAN


