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Dragi credincio�i,
În ziua Învierii Sale din mor�i, Hristos p��e�te 

triumf�tor din mormânt pentru a-�i întâlni Mireasa, 
adic� Biserica, dar �i pentru a ne întâlni pe � ecare 
dintre noi în mod personal. Credin�a în faptul istoric 
al Învierii Domnului �i speran�a în promisiunile pe 
care Isus le-a f�cut i-au motivat pe Apostoli �i pe 
urma�ii lor s� propov�duiasc� aceast� minune, care a 
ajuns peste veacuri pân� la noi. Evangheliile �i S� n�ii 
P�rin�i ne vorbesc tocmai despre acest eveniment �i 
ne transmit speran�a c�, împreun� cu Domnul, �i noi 
vom învia. �i eu doresc ast�zi s� v� vorbesc despre 
aceast� speran�� �i n�dejde.

Credin�a, spune Sfântul Pavel, „este 
încredin�area celor n�d�jduite, dovedirea lucrurilor 
celor nev�zute” (Evr. 11, 1); prin credin�� „în�elegem 
c� s-au întemeiat veacurile prin cuvântul lui 
Dumnezeu” (Evr. 11, 3); cu credin�� p�str�m tot ceea 
ce ne înva�� Biserica �i credin�a este aceea care ne 
înt�re�te speran�a care nu moare. Tot Sfântul Pavel 
ne spune c� „prin n�dejde ne-am mântuit; ...  iar 
dac� n�d�jduim ceea ce nu vedem, a�tept�m prin 
r�bdare” (cf. Rom. 8, 24-25). Speran�a ne ajut� s� 
privim �i s� tindem spre viitor; cu ajutorul speran�ei 
ne facem planuri �i ne împlinim dorin�ele: speran�a 
este viitorul. �i totu�i, sunt momente în via�a noastr� 

când atât credin�a, cât �i speran�a în Dumnezeu, ne 
sunt încercate de „viermele îndoielii” �i de loviturile 
crude ale vie�ii.

Iubi�i credincio�i,
În S�pt�mâna Patimilor, Isus este vândut, este 

judecat pe nedrept, unii depun m�rturie mincinoas� 
împotriva lui, iar solda�ii trag la sor�i s�-i ia c�ma�a 
în timp ce El atârn� pe cruce. Oamenii pe care i-a 
ajutat �i pe ai c�ror bolnavi i-a vindecat trec pe lâng� 
El acum, „cl�tinându-�i capetele,  �i zicând: Tu, Cel 
ce d�râmi templul �i în trei zile îl zide�ti, mântuie�te-
Te pe Tine Însu�i! Dac� e�ti Fiul lui Dumnezeu, 
coboar�-Te de pe cruce!” (Mt. 27, 39-40). La fel �i 
cunosc�torii de Lege, liderii poporului – c�rturarii, 
b�trânii �i arhiereii – îl batjocoreau zicând: „pe al�ii 
i-a mântuit, iar pe Sine nu poate s� Se mântuiasc�! 
Dac� este regele lui Israel, s� Se coboare acum de pe 
cruce, �i vom crede în El. S -a încrezut în Dumnezeu: 
s�-L scape acum, dac�-L vrea pe El! C�ci a zis: Sunt 
Fiul lui Dumnezeu” (Mt. 27, 42-43). Dintre mul�imea 
mare de ucenici �i oameni care-l urmau prin hotarele 
Israelului, vedem c� sub cruce i-au fost al�turi doar 
câteva femei speriate �i „ucenicul pe care Îl iubea” 
(In. 19, 26). Nici vremea nu i-a fost favorabil�, pentru 
c� „de la ceasul al �aselea”, ne spune Scriptura, 
întunericul a cuprins „tot p�mântul, pân� la ceasul al 
nou�lea” (Mt. 27, 45).

În acest context, sub loviturile crude ale 
vie�ii, de fapt ale p�catelor noastre, îl vedem pe Isus 
strigând pe cruce: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, 
pentru ce m-ai p�r�sit” (Mt. 27, 46). Oamenii care-l 
priveau, în loc s�-l ajute, r�mân pasivi la suferin�a 
Sa, spunând între ei: „Las�, s� vedem dac� vine Ilie 
s�-L mântuiasc�” (Mt. 27, 49). „P�r�sit �i de Tat�l 
din ceruri” (cf. Mt. 27, 46), Isus moare, �i s-ar p�rea 
c� moartea are ultimul cuvânt. „S�vâr�itu-sa”, a spus 
Isus pe cruce, „�i plecându-�i capul �i-a dat spiritul” 
(Mt. 27, 50).

Aceste ultime cuvinte ale lui Isus pe cruce 
ne dau m�sura solitudinii totale pe care omul o simte 
când este lovit în via��. În astfel de momente grele 
din via�� parc� to�i stau pasivi la suferin�ele noastre, 
parc� întunericul a cuprins tot p�mântul, pân� �i 
Dumnezeu pare prea departe de noi ori pare c� ne-a 
p�r�sit. A�a cum s-a întâmplat �i cu Isus, în astfel de 
momente grele din via�a noastr� cel mai adesea apare 
cineva care, în loc s� ne dea o mân� de ajutor sau o 
vorb� bun�, arunc� s�mân�a îndoielii. „S-a încrezut 
în Dumnezeu: s�-L scape acum” (Mt. 27, 43), i-au 
spus c�rturarii lui Isus. „Las� s� vedem dac� vine Ilie 
s�-l mântuiasc�” (Mt. 27, 49), spuneau oamenii. „Te 

scrisoare pastorala

la sarbatoarea Învierii domnului
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�ii mereu în statornicia ta? Blestem� pe Dumnezeu �i 
mori!” (Iov 2, 9), i-a spus so�ia lui Iov acestuia când a 
c�zut bolnav. De fapt, în aceste cuvinte ale Scripturii 
ne reg�sim � ecare atunci când suferin�a ne bântuie, 
când credin�a ne este încercat� �i speran�a devine 
�ov�ielnic�.

Dragi credincio�i,
Când Isus le-a vorbit ucenicilor �i apostolilor 

s�i despre patima �i moartea 
pe care o va îndura, mereu 
le-a spus c� „a treia zi va 
învia” (cf. Lc. 3, 32-33). 
Cu toate acestea, „ei s-au 
întristat foarte” (Mt. 17, 
23), �i „n-au în�eles nimic 
din acestea” (Lc. 18, 33-34). 
Doar dup� Înviere aceste 
cuvinte au fost în�elese de 
c�tre apostoli, ucenici �i de 
c�tre femeile mironosi�e: „de 
ce c�uta�i pe Cel viu între 
cei mor�i?” (Lc. 24, 6), le-a 
spus îngerul femeilor care 
au venit la mormânt. „Nu v� 
teme�i” (Mt. 28, 5). „Nu este 
aici, ci S-a sculat. Aduce�i-
v� aminte cum v-a vorbit, 
� ind înc� în Galileea, z icând 
c� Fiul Omului trebuie s� 
� e dat în mâinile oamenilor 
p�c�to�i �i s� � e r�stignit, 
iar a treia zi s� învieze.
� i ele �i-au adus aminte de 
cuvântul Lui” (Lc. 24, 6-8). Mereu, mereu Isus i-a 
înv��at pe ai S�i c� nedreptatea, suferin�a �i moartea 
nu sunt ve�nice, deoarece dincolo de nedreptate, 
dincolo de durere, dincolo de suferin�� �i dincolo de 
mormânt este Învierea, este Speran�a.

A�a cum îngerii le-au adus aminte femeilor 
de cuvintele de speran�� ale lui Isus, cum c� a treia 
zi va învia, la fel �i Biserica propov�duie�te de dou� 
mii de ani credin�a în evenimentul istoric al Învierii, 
pentru a le aduce aminte oamenilor �i a le da speran�a 
c� nedreptatea, suferin�a �i moartea nu sunt ve�nice. 
„Iar Dumnezeu, Care a înviat pe Domnul, ne va 
învia �i pe noi prin puterea Sa” (1 Cor. 6, 14), le 
aducea aminte Pavel cre�tinilor din Corint. Credin�a 
în Învierea Domnului a dat speran�� �i i-a motivat 
pe primii cre�tini s�-L propov�duiasc� pe Isus la 
toate neamurile (cf. Mt. 28, 19), riscându-�i propria 
via��. „Pentru c� dac� Hristos n-a înviat, zadarnic� 
este atunci propov�duirea noastr�, zadarnic� este �i 
credin�a voastr�” (1 Cor. 15, 14). Aceea�i credin�� 
i-a sus�inut pe ai no�tri dragi înainta�i prin pu�c�riile 

comuniste, sperând în Înviere, �i cu aceea�i credin�� 
au ie�it tinerii pe str�zi în 1989, sperând într-o lume 
mai bun�.

Dragii mei,
Vremurile nu sunt acelea pe care le-am a�teptat. 

Crize politice, � nanciare, morale �i personale sunt la tot 
pasul, iar credin�a �i speran�a ne sunt puse la încercare 
în � ecare moment. Familiile sunt împ�r�ite prin �ar� 

�i str�in�tate, ne însp�imânt� 
atâtea calamit��i naturale, 
precum �i nedreptatea �i 
suferin�a din jurul nostru; 
parc� întreaga lume tr�ie�te 
Vinerea Mare, parc� întreaga 
lume este în întuneric. 
În aceste vremuri este 
momentul s� ne întoarcem 
la Cuvântul lui Dumnezeu, 
pentru a ne aduce aminte de 
promisiunile pe care Isus ni 
le-a f�cut: „ca prin r�bdarea 
�i mângâierea care vin din 
Scripturi s� avem speran��” 
(Rom. 15, 4).

De aceea, tocmai 
acum de Învierea Domnului, 
nu trebuie s� uit�m c� 
Speran�a ne poart� de la 
întuneric la lumin�. „Cu 
cât se face mai întuneric în 
jurul nostru”, spune Edit 
Stein (Malgré la nuit), „cu 
atât mai mult trebuie s� 

ne deschidem inima c�tre lumina care ne vine din 
în�l�imi”, pentru c� „nici o noapte nu este atât de 
lung� încât s� împiedice r�s�ritul soarelui”. Oricât 
de departe am �  unii de al�ii, în zori r�sare soarele, 
în zori se aduc miresmele, în zori s-au auzit cuvintele 
„pentru ce c�uta�i pe Cel viu între cei mor�i?” (Lc. 
24, 5), în zori suntem încuraja�i s� nu ne temem, în 
zori dispare oboseala �i suntem lumina�i de Lumin�, 
în zori învie Hristos. În zori este un nou început.

V� îndemn s� face�i din aceast� S�rb�toare 
a Învierii Domnului Hristos un moment de întâlnire 
personal� cu Mântuitorul �i de rememorare a cuvintelor 
pline de speran�� pe care ni le-a spus: „îndr�zni�i. Eu 
am biruit lumea” (In. 16, 33).

V� doresc S�rb�tori Fericite!
Hristos a înviat!

† Virgil BERCEA
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 Iubi�i fra�i �i surori, mai sunt doar dou� 
s�pt�mâni pân� la Pa�ti �i lecturile biblice din 
aceast� duminic� vorbesc toate despre înviere. 
Nu înc� despre cea a lui Isus, care va izbucni ca 
o noutate absolut�, dar despre învierea noastr�, 
aceea la care noi aspir�m �i pe care Isus însu�i 
ne-a d�ruit-o, înviind din mor�i. Într-adev�r, 
moartea reprezint� pentru noi ca un zid ce ne 
împiedic� s� vedem dincolo; cu toate acestea 
inima noastr� se avânt� dincolo de acest zid, �i 
chiar dac� nu putem cunoa�te ceea ce el ascunde, 
totu�i ne gândim, �i ne imagin�m, exprimând 
prin simboluri dorin�a noastr� de ve�nicie.
 Poporului ebraic, în exil departe de 
p�mântul lui Israel, profetul Ezechiel îi veste�te 
c� Dumnezeu va deschide mormintele deporta�ilor 
�i îi va face s� se întoarc� în �ara lor, pentru a se 
odihni în pace (Cf Ez 37,12-14). Aceast� aspira�ie 
str�veche a omului de a �  înmormântat împreun� 
cu p�rin�ii s�i este n�zuin�a la o „patrie” care 
s�-l primeasc� la sfâr�itul ostenelilor p�mânte�ti. 
Aceast� concep�ie nu con�ine înc� ideea unei 

învieri personale din moarte, care apare doar spre 
sfâr�itul Vechiului Testament, �i înc� în vremea lui 
Isus nu era acceptat� de to�i iudeii. De altfel, chiar 
între cre�tini, credin�a în înviere �i în via�a ve�nic� 
este înso�it� nu rareori de atâtea dubii, de mult� 
confuzie, deoarece este vorba înc� de o realitate ce 
dep��e�te limitele ra�iunii noastre �i cere un act de 
credin��. În Evanghelia de azi - învierea lui Laz�r 
- noi ascult�m glasul credin�ei din gura Martei, 
sora lui Laz�r. Lui Isus care îi zice: „Fratele t�u va 
învia”, ea îi r�spunde: „�tiu c� va învia, la înviere, 
în ziua de apoi” (In 11,23-24). Dar Isus îi spune: 
„Eu sunt învierea �i via�a; cine crede în mine, chiar 
dac� moare, va tr�i” (In 11,25-26). Iat� adev�rata 
noutate, ce izbucne�te �i întrece orice barier�! 
Cristos abate zidul mor�ii, în el locuie�te toat� 
plin�tatea lui Dumnezeu, care este via��, via�� 
ve�nic�. De aceea moartea nu a avut putere asupra 
lui; iar învierea lui Laz�r este semn al st�pânirii 
sale depline asupra mor�ii � zice, care înaintea 
lui Dumnezeu este ca un somn (Cf In 11,11).
 Dar exist� o alt� moarte, care l-a costat 
pe Cristos lupta cea mai crâncen�, de-a dreptul 
pre�ul crucii: este moartea spiritual�, p�catul, 
care amenin�� s� ruineze existen�a � ec�rui 
om. Pentru a învinge aceast� moarte Cristos a 
murit, iar Învierea sa nu este întoarcerea la via�a 
precedent�, ci deschiderea unei noi realit��i, 
un „p�mânt nou”, unit, în sfâr�it, cu Cerul lui 
Dumnezeu. De aceea Sfântul Pavel scrie: „Dac� 
Spiritul celui care l-a înviat pe Isus din mor�i 
locuie�te în voi, cel care l-a înviat pe Isus Cristos 
din mor�i va învia �i trupurile voastre muritoare 
prin Spiritul s�u, care locuie�te în voi” (Rom 8,11).
 Dragi fra�i, s� ne adres�m Fecioarei Maria, 
care p�rta�� deja la aceast� Înviere, s� ne ajute s� 
spunem cu credin��: „Da, Doamne, eu cred c� tu 
e�ti Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în 
lume” (In 11,27), s� descoperim cu adev�rat c� el 
este mântuirea noastr�.

 Alocu�iunea Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
10.04.2011

Înfruntând tema învierii în vederea Pa�telui, papa Benedict al XVI-lea, duminic� 
înainte de recitarea rug�ciunii „Angelus - Îngerul Domnului”, împreun� cu mii de 
credincio�i, romani �i pelerini din diferite col�uri ale lumii, reuni�i la amiaz� în Pia�a 
Sfântul Petru, a subliniat c� „�i între cre�tini, credin�a în înviere �i în via�a ve�nic� 
este înso�it� nu rareori de atâtea dubii, de mult� confuzie, deoarece este vorba înc� 
de o realitate ce dep��e�te limitele ra�iunii noastre �i cere un act de credin��”.

http://www.oecumene.radiovaticana.org
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(continuare în pag. 6)

Episcopul Valeriu Traian Fren�iu
1875 - 1952

Episcopul Valeriu Traian Fren�iu s-a n�scut la 25 
aprilie 1875 în ora�ul Re�i�a, azi re�edin�a jude�ului Ca-
ra�, din p�rin�ii: Ioachim, preot, �i so�ia sa Rozalia, n�s-
cut� Demeter. Dup� �coala primar�, urmat� în localitatea 
natal�, a trecut la Gimnaziul Superior greco-catolic din 
Blaj, pe care l-a absolvit în prim�vara anului 1894, anul 
procesului Memorandum-ului, când a promovat �i exa-
menul de maturitate. În toamna aceluia�i an s-a înscris 
la Facultatea de Teologie a Universit��ii din Budapesta, 
„la care s-au mai instruit, printre al�ii, Ion Agârbiceanu, 
Francisc Hubic, vestitul conduc�tor al corului catedralei 
din Oradea” (cf. Nae Antonescu în „Contemporanul”, nr. 
3/198 din 21 mai 1994). A urmat cursurile 4 ani, dup� 
care, la 28 septembrie 1898 a fost hirotonit preot celib. 
Ar �  putut s� r�mân� în Centrul eparhial al Lugojului, 
dar prefer� s� continue studiile teologice �i, ca urmare, 
se înscrie la Institutul Augustinaeum din Viena, institut 
rezervat, în acea vreme, nobililor, �i, concomitent cu stu-
diile teologice, i s-a încredin�at �i misiunea de confesor 
al militarilor români din garnizoana capitalei austriece. 

Promovat doctor în Teologie, în 1902 s-a întors la 
Lugoj, unde între anii 1902-1904 a fost utilizat în can-
celaria eparhial�, ca impiegat, arhivar, bibliotecar �i vi-
ce-notar consistorial, iar în 1904 a fost numit paroh la 
Or��tie �i protopop al districtului cu acela�i nume. „Pro-
topopiatul Or��tie avea, dup� datele din 1903, 14 parohii 
cu �apte � liale, 14 preo�i, 5651 su� ete, 938 �colari. În 
ora�ul Or��tie erau 859 greco-catolici, 2815 ortodoc�i, 
1100 romano-catolici, 890 helve�ieni (reforma�i), 1040 
augustani (luterani), 23 unitarieni �i 207 evrei-mozaici” 
(cf. Eugen Potoran, „Bunul P�stor”, Zal�u, 1947, p. 8). 
Avea 29 de ani �i, deci, era relativ tân�r pentru o aseme-
nea demnitate ecleziastic�. 

La Or��tie a petrecut 8 ani �i s-a dovedit un p�stor 
su� etesc de excep�ie, ocupându-se nu numai de propria 
lui parohie, ci de toate cele 14 �i de � lialele din protopo-
piat, pe care le vizita în � ecare an �i în care întotdeauna 
slujea �i predica, a�a c� i s-a întâmplat s� rosteasc� pân� 
la cinci predici într-o zingur� zi. A introdus primele mi-
siuni s� nte în dieceza Lugojului, împreun� cu canonicul 
dr. Iacob Radu �i dr. Ilie D�ianu, protopopul Clujului, 
�inute la Cugir între 14-16 decembrie 1904. 

La începutul anului 1912 a fost transferat ca paroh 
�i promovat vicar foraneu episcopesc la Ha�eg, jude�ul 
Hunedoara, iar la 4 noiembrie 1912, la vârsta de 37 de 
ani, a fost numit Episcop al Lugojului, în scaunul r�mas 
vacant în urma transferului Episcopului dr. Vasile Hossu 
de la Lugoj la Gherla. 

Episcop de Lugoj
A fost consacrat episcop în catedrala din Blaj, la 14 

ianuarie 1913, prin punerea mâinilor Mitropolitului Vic-
tor Mihali de Ap�a, asistat de Episcopii Demetriu Radu de 
la Oradea �i Vasile Hossu de la Gherla, to�i trei antecesori 
ai Episcopului Valeriu Traian Fren�iu în scaunul eparhial 
al Lugojului.

La începutul arhip�storirii sale, tân�rul episcop a 
fost primit cu neîncredere. Dar aceasta nu l-a descurajat 
pe noul ierarh s� treac� imediat la ac�iune �i s� dovedeas-
c� o activitate prodigioas�. A început vizita�iile canonice 
�i „a înregistrat nevoile imediate ale eparhiei �i, în atmo-
sfera preg�titoare a r�zboiului mondial �i în timpul aces-
tuia, a reu�it s� realizeze o parte din programul s�u. Un 
fost colaborator, dr. Nicolae Brânzeu, în�ir� astfel mo�te-
nirea l�sat� Lugojului: 

A st�ruit pentru celebrarea zilnic� a S� ntei Litur-
ghii, lucru ce l-a f�cut �i Excelen�a Sa ca preot �i apoi ca 

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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(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

episcop. Ast�zi am ajuns – har Domnului – acolo, încât 
a�a ceva pare absolut natural, dar nu a fost totdeauna a�a. 
Nici în Biserica Universal�, cu atât mai pu�in în Biserica 
noastr� Unit�. Excelen�a Sa Fren�iu a fost între cei dintâi 
preo�i greco-catolici care au adoptat aceast� practic�.

A luat m�suri pentru �inerea predicilor cu regulari-
tate în duminici �i s�rb�tori.

A luat m�suri salutare în ce prive�te via�a clerului, 
introducând exerci�iile spirituale pentru preo�i.

A luat m�suri în interesul catehiz�rii �colare, obli-
gându-i pe preo�i s� prezinte spre aprobare planuri de lec-
�ii �i ini�iind o întreag� oper� de studiere �i organizare a 
problemelor catehetice.

A început trimiterea pastoralelor arhiere�ti c�tre 
credincio�i la s�rb�tori mari, ceea ce pân� atunci nu se 
f�cea decât în rare ocazii de natur� istoric�.

A pus în func�iune Seminarul Teologic (Academia 
de Teologie de la Lugoj) a c�rui în� in�are �i edi� care fu-
sese realizat� de marele s�u antecesor (Episcopul dr. Vasi-
le Hossu). A ob�inut în� in�area �colii Normale române de 
fete, prima în fosta Ungarie.

Pentru asigurarea necesit��ilor materiale ale Die-
cezei �i Institutelor ei de înv���mânt, a cump�rat o mo�ie 
pe care, dup� r�zboi, vânzând-o, a întemeiat „Fondul Dis-
ponibil al Diecezei Lugojului”, fond dotat �i cu alt� avere 
economisit� de Preas� n�ia Sa.

A sprijinit Presa Bun� �i propaganda cultural� în 
popor, deschizând la Lugoj Libr�ria Diecezan�. Pentru 
crearea unei clase mijlocii a deschis la Lugoj un atelier de 
ucenici, cu internat. A preconizat �i o �coal� de Cantori, 
dar aceasta nu a luat � in��.

A sprijinit în toate direc�iile Ac�iunile Catolice, în 

special în ce prive�te organizarea reuniunilor parohiale, 
misiunile �i pelerinajele.

În activitatea public� Excelen�a Sa a fost un demn 
ap�r�tor al drepturilor neamului.

(Publicat în „Vestitorul” nr. 2/138 �i reprodus de E. 
Potoran în op. cit. pp. 10-11).

Episcop la Oradea
Dup� tragicul sfâr�it al Episcopului Demetriu Radu 

la 8 decembrie 1920, în atentatul anarhistului Goldstein 
de la Senatul României, în care �i-a g�sit sfâr�itul �i mi-
nistrul Radu Greceanu, Episcopul Valeriu Traian Fren�iu a 
fost transferat la 25 februarie 1922 de la Lugoj, în scaunul 
vacant al Eparhiei de Oradea, în care a fost instalat în ziua 
de 3 mai a aceluia�i an, o zi obi�nuit� de lucru. 

„Eparhia de Oradea era preten�ioas�. Pe aici au 
trecut Ignatie Darabant, Samuil Vulcan, Vasile Erdeli, 
blândul Mihail Pavel, impun�torul Demetriu Radu. To�i 
au l�sat admirabile mo�teniri, unul s-a-ntrecut cu cel�lalt 
�i nu era u�or s� mul�ume�ti umbrele lor… Eparhia cu-
prindea în anul 1922 un teritoriu foarte vast. De la Arad 
la Satu Mare, prin Salonta, Oradea, Secuieni, Valea lui 
Mihai �i Carei, toat� Valea Cri�ului Repede, Valea Barc�-
ului �i a Bistrei, Valea Cri�ului Negru de la izvor pân� la 
grani��, insule �i mase compacte de Români Uni�i st�teau 
sub ascultarea episcopului din Oradea Mare… un teritoriu 
foarte greu de administrat. Cu toate acestea, abia instalat, 
Înaltpreas� n�itul Episcop începe vizita�iile canonice. Înc� 
în acel an îi vom g�si semn�tura în registrele parohiale din 
V�lenii Beiu�ului �i în multe din parohiile s�tm�rene sau 
ar�dane.” (E. Potoran, op. cit. p. 12). A vizitat toate comu-
nit��ile religioase, atât parohii cât �i � liale, unele inopinat. 

Grija de c�petenie a chiriarhului a fost formarea 
clerului tân�r. Episcopul Demetriu Radu ridicase în ro�u 
o cl�dire destinat� unui Institut Teologic dar, din cauza 
r�zboiului, ca �i a tragicului s�u sfâr�it, cl�direa a r�mas 
neterminat�. Clericii eparhiali erau preg�ti�i la Academia 
de Teologie din Blaj. Înc� din primul an de episcopat, în 
toamna anului 1922, Episcopul Valeriu Traian Fren�iu a 
deschis Seminarul Teologic Eparhial într-o înc�pere a ve-
chiului Seminar, de unde, dup� un an, îl transfer� în loca-
lul propriu �i îl ridic� la rangul de Academie Teologic�, 
încadrat� cu un corp profesoral de elit�. Amintim câ�iva 
dintre profesorii Academiei Teologice: Nicolae Fluera�, 
autor al volumului Uzul Sacramentelor, un manual ce nu 
�i-a pierdut nici azi actualitatea �i este foarte c�utat de c�-
tre studen�ii actualelor Institute Teologice; Dr. Aloisie Lu-
dovic T�utu, autorul a dou� volume de Teologie Moral�, 
�i, în acela�i timp, unul dintre istoricii foarte productivi ai 
Bisericii Române Unite cu Roma, profesor �i – un timp – 
spiritual, � ind �i un bun canonist, a fost trimis la Roma ca 
membru în Comisia de codi� care a Dreptului Bisericesc 
Oriental, ca urma� al canonicului bl�jean Dr. Ioan B�lan, 
revenit în �ar�, � ind numit Episcop al Diecezei Lugojului 
(1936). Dr. Aloisie Ludovic T�utu a mai ocupat la Roma 
�i func�ia de paroh al Bisericii Române Unite, precum �i 
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cea de Consilier bisericesc la Ambasada Român� de pe 
lâng� Sfântul Scaun, Dr. Ioan Georgescu, istoric, autorul 
unui manual de istorie bisericeasc� �i a mai multor mo-
nogra� i istorice, publicist. Dr. Francisc Hubic, decanul 
Academiei Teologice pân� în anul 1940, profesor de Te-
ologie �i conduc�torul corului catedralei eparhiale. Dr. 
Coriolan T�m�ian, rector, ajuns dup� moartea Episco-
pului auxiliar Dr. Iuliu Hir�ea (1978), Ordinarius (loc-
�iitor de episcop) al Eparhiei de Oradea, Dr. Iosif Bal, 
spiritual, intrat în monahism la OSBM, Dr. Gavril Stan, 
posesor a trei diplome de doctor �.a. 

Episcopul Valeriu Traian Fren�iu a încercat s� in-
troduc� sistemul de înv���mânt cu �ase ani de studii teolo-
gice, din care doi ani de � loso� e pur� în limba latin�, dar 
dup� un timp s-a renun�at �i s-a revenit la înv���mântul 
de patru ani. 

Episcopul inspecta foarte des cursurile de la Acade-
mia Teologic� �i nu lipsea niciodat� de la sesiunile de exa-
mene. În vacan�ele de Cr�ciun �i de Pa�ti – pe care studen�ii 
teologi le petreceau în seminar -, a doua zi de Cr�ciun, la 
Anul Nou �i la Pa�ti, erau invita�ii ierarhului la Palatul Epi-
scopal la o mas� la care petreceau împreun� ziua de praz-
nic. Vacan�a de var�, lunile iulie �i august, tinerii clerici o 
petreceau pe domeniul eparhial de la Beiu�; doar o singur� 
lun�, septembrie, o petreceau acas�, în familie. 

„Clerul din pastora�ie… în sate �i ora�e, familist 
sau celib, simplu preot sau protopop, profesor sau cano-
nic… � ecare trebuia s� continue, cu modi� c�rile impuse 
de împrejur�ri, via�a de seminar, în ceea ce prive�te partea 
su� eteasc� a activit��ii lor. Liturghia zilnic�, lectura spiri-
tual�, medita�ia, rug�ciunea �i studiul îi vor men�ine for�ele 
proaspete. Arhiereul dispune preo�ilor s� predice cu regula-
ritate în toate duminicile �i s�rb�torile, s� catehizeze, folo-
sind la maximum orele de religie din orarul �colii primare, 
s� fac� planuri de lec�ii, s� se îngrijeasc� de manuale, c�r�i 
de rug�ciuni pentru �colari �i credincio�i, s� supraveghe-
ze de aproape cre�terea tineretului, s� îndeplineasc� toate 
slujbele legate de o� ciul lor cu demnitate �i stricte�e, s� � e 
adev�ra�i slujitori ai lui Dumnezeu, într-o lume cu evidente 
semne de p�gânizare” (Idem, op. cit. pp. 19-20). 

A introdus exerci�iile spirituale obligatorii pentru 
întregul cler al eparhiei: preo�i, protopopi, profesori de 
Teologie �i de liceu, canonici etc., organizate anual în se-
rii, în centrul eparhial. Episcopul participa activ, ca orice 
preot, dar la toate seriile. 

În 1925 a fondat „Vestitorul”, publica�ie o� cial� 
eparhial� �i – în acela�i timp – revist� de publicistic� bi-
sericeasc�. A ap�rut pân� în anul 1940, condus�, la înce-
put, de P�rintele Aloisie Ludovic T�utu, iar dup� plecarea 
acestuia la Roma, de c�tre P�rintele dr. Nicolae Fluera�, 
un timp, �i apoi de P�rintele Coriolan T�m�ian. În revist� 
î�i publica �i Episcopul scrisorile pastorale, continuând 
bunul obicei inaugurat la Lugoj. 

Episcopul Valeriu Traian Fren�iu a introdus în 
Eparhia de Oradea examenele prosinodale pentru clerul 
din pastora�ie, obligatorii pentru � ecare preot hirotonit, 
începând cu anul 1926. Erau adev�rate examene de re-

ciclare, în mod deosebit în studiile moralei �i pastoralei, 
pentru care a introdus în plus �i obligativitatea preo�ilor 
din parohii s� rezolve în � ecare an un anumit num�r de 
cazuri din studiul moralei, cazuistic� preg�tit� de profeso-
rul de Teologie Moral� de la Academia Teologic�. Exame-
nele prosinodale au fost introduse �i în Eparhia Lugojului. 

Administra�ia bisericeasc�, diferit� de la un proto-
popiat la altul, a uni� cat-o prin Sinodul Eparhial din 1926. 

Fiindc� în Eparhia de Oradea nu existau m�n�stiri, 
foarte necesare pentru activitatea spiritual� a credincio�i-
lor, ce o dezvolt� prin preocup�rile lor c�lug�rii �i c�lu-
g�ri�ele, atât în m�n�stire cât �i în unele domenii speci� ce 
activit��ii monastice. Pentru a pune baz� vie�ii m�n�sti-
re�ti în eparhie, Episcopul s-a adresat Bisericii Universa-
le. La chemarea lui au venit Asump�ioni�tii Augustinieni 
ai Adormirii Preacuratei din Fran�a, Franciscanii Minori 
Conventuali din Moldova �i Fra�ii �coalelor Cre�tine din 
Bucure�ti. Asump�ioni�tii �i Fra�ii �colari au fost Ordine 
�colare, iar Franciscanii C�lug�ri de Pastora�ie. Cei dintâi 
c�lug�ri, Asump�ioni�tii, au fost a�eza�i la Beiu�, Centrul 
�colar al Eparhiei de Oradea, la internatul de b�ie�i. Ra-
mura feminin� a acestui Ordin a luat conducerea interna-
tului de fete. În re�edin�a episcopeasc� s-a deschis un mic 
seminar pentru elevii de liceu care dovedeau o chemarea 
spre preo�ie. Asump�ioni�tii au întemeiat revista Obser-
vatorul, editat� la Beiu� între anii 1928-1934 �i apoi la 
Bucure�ti între anii 1935-1936. Episcopul i-a înzestrat cu 
o tipogra� e, instalat� în incinta m�n�stirii. O parte dintre 
c�lug�rii francezi s-au naturalizat �i identi� cat cu româ-
nii de sânge. Fo�tii �colari au fost a�eza�i la Seminarul 
din Oradea �i îns�rcina�i cu educarea elevilor normali�ti. 
Acest Ordin a îngrijit �i un internat în care se preg�teau 
înv���tori c�lug�ri. Între educatorii c�lug�ri men�ion�m 
pe I. D. Necul�e�, ajuns mai târziu titular în parohia a IV-a 
din Bucure�ti, strada Bati�te, pe P�rintele Ioan Gârleanu, 
poet �i un foarte bun orator bisericesc. C�lug�ri�elor din 
ordinul Notre Dame de Sion, care au deschis un pensi-
on, li s-a încredin�at educa�ia unui liceu de fete �i a unei 
gr�dini�e de copii, precum �i �coala de aplica�ie a �colii 
Normale eparhiale de fete. 

R�mânând dup� Tratatul de pace de la Trianon 
(1920) m�n�stirea Pócs pe teritoriul Ungariei, singurul 
loc de pelerinaj mai apropiat, pân� atunci, credincio�ilor 
din eparhie, Episcopul Valeriu Traian Fren�iu a stabilit 
dou� localit��i din eparhie ca noi centre de pelerinaj, Za-
l�ul în S�laj �i Dr�ge�ti în Bihor. Cu timpul, pelerinajul în 
aceste localit��i a luat un avânt deosebit. 

Unul dintre biogra� i Episcopului Valeriu Traian 
Fren�iu spune c� „Edi� ciul spiritual în planul IPS Sale se 
reazim� pe doi piloni: Euharistia �i Cultul Fecioarei Ma-
ria… Adev�rata splendoare a bisericilor nu o constituie 
arhitectura, zugr�veala, bog��ia artei, simple stimulente, 
ci prezen�a lui Cristos pe altar. Isus din Euharistie înc�l-
ze�te zidurile reci, le însu� e�e�te t�cerea bol�ilor. Nu e 
destul s� adori un Dumnezeu care-L �tii departe, în ceruri, 
s�-L chemi cu strig�te alarmante, s� I te tângui în largul 
câmpului, în ascunzi�ul colibelor, în t�cerea p�durilor, în 
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singur�tatea mun�ilor, când biserica �i-L aduce aproape, 
Îl po�i atinge cu mâna, cu buza vrednic� �i nevrednic�, 
Îi po�i sim�i prezen�a, Îl ascunzi în inima ta, cu dragostea 
ta înv�luindu-L, cu propusul t�u îmbucurându-L. Biseri-
ca este cu adev�rat Casa Domnului, l�ca� sfânt nu numai 
s� n�it, prin El, Euharisticul. Aceast� apropiere material� 
a omului de Dumnezeu, zguduie, preface, înal�� �i mân-
tuie�te de Diavol, de focul Iadului, de ispitele lumii, de 
r�ul din su� et… Fiul lui Dumnezeu va atrage pe oameni, 
bun�tatea, credin�a se vor r�spândi, via�a credincio�ilor se 
va puri� ca, va în� ori… Pe Fecioara Maria o invoc� numai 
aplecat� asupra leag�nului, Fecioara în fa�a altarului, co-
pilul în c�ma��… bunica încovoiat� de ani �i înviorat� de 
dragostea nepotului… Când, îndemnat de propria sa ex-
perien�� �i de practica Bisericii Universale, IPS Sa Fren�iu 
hot�r��te s� dea Cultului Euharistic importan�a cuvenit� 
�i s� intensi� ce Cultul Maicii Domnului, i se opune „tra-
di�ia” noastr� oriental� �i „pece�ile” de la 1700. Pe cei 
angaja�i în interminabile discu�ii îi las� s� se fr�mânte în 
pace �i… deschide por�ile z�vorâte ale bisericilor, scoate 
pe Isus din tabernacolele umede �i reci, d� glas zilnic clo-
potelor, aproape amu�ite peste s�pt�mân�, nu se împotri-
ve�te introducerii noilor practici devo�ionale �i transfor-
m�, treptat, biserica parohial� într-o permanent� vistierie 
de daruri. Sf�tuind s� se celebreze Sfânta Liturghie zilnic 
în toate bisericile �i punând în centrul Cultului public pe 
Isus Euharisticul, modi� c� pre�uirea icoanelor de c�tre 
credincio�i �i arat� pentru ce sunt bisericile adev�rate case 
ale lui Dumnezeu. Cuminec�rile sporesc peste an, precep-
tul cuminec�rii pascale are valabilitatea, cu vremea numai 
celor mai reci su� ete�te, deoarece majoritatea credincio-
�ilor îl dep��esc în curând, iau � in�� societ��ile Preas� n-
tei Inimi, se introduce în practica public� Binecuvântarea 
Euharistic�, adora�ia S� ntei Euharistii, Cultul Preas� ntei 
Inimi” (E. Potoran, op. cit., p. 26-28). 

Episcopul îi oblig� pe preo�i s� introduc� Registrul 
func�iunilor sacre, atât în parohii, cât �i în � lii, din care se 
pot urm�ri spovedaniile �i cuminec�rile, considerate baro-
metrul vie�ii spirituale din localitatea respectiv�. 

Cu binecuvântarea episcopului au fost introduse în 
cult devo�iunile fa�� de Sfântul Anton de Padua, Sfânta 
Tereza de Lisieux, Ordinul Ter�iar Franciscan, Octava de 
rug�ciuni pentru unirea Bisericilor (18-25 ianuarie), pro-
cesiunile euharistice, exerci�iile spirituale pentru cler, mi-
siunile pentru credincio�ii din parohii etc. 

Foarte pedant în fastul ritual, Episcopul a înzestrat 
catedrala eparhial� din Oradea cu noi garnituri de od�jdii 
preo�e�ti �i diaconale, a m�rit vechiul cor al catedralei �i 
a adus de la Beiu� pe profesorul �i compozitorul Francisc 
Hubic, c�ruia i-a încredin�at în� in�area �i dirijarea corului 
catedral, care, cu timpul s-a bucurat de un frumos renume 
�i a concertat în multe ora�e ale ��rii, iar cu ocazia unui 
pelerinaj în Cetatea Etern�, a cântat �i la Roma. 

Urmând, dup� acela�i biograf, E. Potoran, care i-a 
închinat volumul omagial Bunul P�stor, activitatea de 
Ctitor de a�ez�minte, a Bunului gospodar �i de Mecena 
al Culturii, ne d�m seama de preocup�rile polivalente ale 
chiriarhului. 

Episcopia Român� Unit� de Oradea este, dup� Ar-
hiepiscopia de Alba-Iulia �i F�g�ra�, cea mai veche dintre 
eparhiile Bisericii Române Unite cu Roma. La început 
a func�ionat ca arhidiaconat pentru românii greco-cato-
lici, sub Episcopul romano-catolic Emeric Csáky (1702-
1723), care la numit pe canonicul arhidiacon Vasile Paul 
conduc�tor al arhidiaconatului catolicilor români de rit 
bizantin. Episcopul urm�tor, Nicolae Csáky, a st�ruit pe 
lâng� Sfântul Scaun s�-i dea pentru românii catolici de rit 
grec (bizantin) un episcop auxiliar român care, în calita-
te de vicar al s�u, s� p�storeasc� pe credincio�ii români. 
Aceast� dorin�� a Episcopului Nicolae Csáky se va realiza 
numai sub urma�ul s�u, Episcopul latin Paul Forgách în 
1748, prin numirea de c�tre Papa Benedict al XIV-lea a 
preotului român unit din Diosig, Meletie Covaci, origi-
nar din Macedonia, ca episcop titular de [egea �i auxiliar 
al Episcopului latin de Oradea. Meletie Covaci a p�storit 
pân� în anul 1770, când s-a stins din via��. 

Fiind cunoscute la curtea imperial� vienez� nemul-
�umirile românilor uni�i din vicariatul de pe lâng� episco-
pia de rit latin din Oradea, Împ�r�teasa Maria Tereza a 
hot�rât s� defalce vicariatul �i s�-l ridice la rangul de epi-
scopie, ceea ce a �i f�cut în 26 iulie 1776, prin numirea 
ca Episcop titular al noii episcopii greco-catolice de Ora-
dea a lui Moise Drago�, originar din Turda, ajuns paroh �i 
protopop de Oradea. Episcopia a fost aprobat� de Sfântul 
Scaun numai dup� un an, la 16 iunie 1777, �i a cuprins 
toate parohiile române unite din comitatele Bihor, Ce-
nad, Csiongrad, Arad, Timi� Torontal �i Cara�, episcopie 
sufragan� Arhiepiscopiei latine de Strigoniu, sub a c�rei 
jurisdic�ie a r�mas pân� în anul 1853, când, odat� cu resta-
urarea Mitropoliei Române Unite de Alba-Iulia �i F�g�ra� 
a devenit sufragan� a acesteia �i ambele dependente direct 
de Sfântul Scaun Apostolic al Romei. 

To�i predecesorii Episcopului Valeriu Traian Fren-
�iu în scaunul Eparhiei de Oradea au avut partea lor de 
contribu�ie la organizarea �i dotarea eparhiei cu a�ez�min-
te pentru desf��urarea unor activit��i spirituale – biseri-
ce�ti – �i culturale, � ind pentru el un adev�rat stimulent 
în a le continua opera de organizare �i ctitorie. Episcopul 
Moise Drago� (1777-1787) a în� in�at Capitulul diecezan, 
a ob�inut domeniul episcopal de la Beiu�, a în� in�at �coa-
la de Norm� devenit� ulterior Preparandie �i apoi �coala 
Normal� de Înv���tori; Ignatie Darabant (1790-1805) a 
deschis Seminarul; Samuil Vulcan (1806-1839) a în� in-
�at liceul din Beiu�; Vasile Erdeli (1843-1862) a ref�cut 
Seminarul din Oradea, a organizat Preparandia, a între-
git Liceul confesional greco-catolic din Beiu� la 8 clase 
(azi 12) �i a avut un mare rol în restaurarea Mitropoli-
ei de Alba-Iulia �i F�g�ra� �i scoaterea ei �i a Episcopiei 
de Oradea de sub jurisdic�ia Arhiepiscopiei de Strigoniu; 
Iosif Pop Silaghi (1863-1873) a restaurat catedrala; Ioan 
Olteanu (1874-1877) a restaurat re�edin�a din Beiu� �i pe 
cea din Oradea; Mihail Pavel (1879-1902) a cump�rat ca-
sele pentru canonici, localul �colii primare confesionale 
din Oradea �i locuin�e pentru profesorii din Beiu�; a resta-
urat liceul din Beiu� �i l-a dotat cu o sal� de gimnastic� 
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�i una de desen, a construit internatul de b�ie�i �i o �coal� 
civil� de fete la Beiu� �i o arip� a internatului din Oradea; 
Demetriu Radu (1903-1920) a construit re�edin�a episco-
pal� actual�, a restaurat-o pe cea din Beiu� �i a început 
construc�ia Seminarului Teologic din Oradea. Episcopul 
Valeriu Traian Fren�iu a continuat cu mare zel opera mari-
lor s�i înainta�i, atât în ceea ce prive�te dot�rile materiale, 
cât mai ales pe cele spirituale, în c�utarea �i introducerea 
celor mai adecvate mijloace ce duc la mântuire. 

Înc� din vara anului 1924 a reluat �i continuat lucr�-
rile de construc�ie la Seminarul Teologic, cl�dire început� 
de antecesorul Demetriu Radu �i r�mas� în ro�u, pe care, 
dup� ce o termin� a�eaz� în ea Academia de Teologie. În 
1930 supraetajeaz� seminarul destinat ca internat pentru 
elevii români care frecventeaz� �colile medii din Oradea, 
num�rul �colilor înmul�indu-se de la un an la altul. Aici 
a�eaz� �coala Normal� de Înv���tori �i �coala de aplica�ie 
cu ambele sec�ii, laboratoarele de biologie �i chimie, sal� 
de muzic�, sal� de desen, atelier de lucru manual, s�li de 
curs cu mobilier complet, o sal� festiv� cu scen� �i balcon. 
A edi� cat �i restaurat o mul�ime de biserici. A construit 
mai multe vile la Stâna de Vale, a ad�ugat o nou� arip� la 
Liceul Confesional greco-catolic din Beiu�, o alt� arip� la 
Liceul de Fete �i o sal� de gimnastic� în aceea�i localitate. 
Toate într-un stil arhitectonic modern, promovând stilul 
românesc, cu totul nou în �inuturile bihorene, adaptat �i 
la bisericile nou construite. Este, pe bun� dreptate, numit 
„bunul gospodar”, � indc� cl�dirile �colare construite sau 
restaurate, bisericile, m�n�stirile nu puteau �  realizate 
decât printr-o gospod�rire chibzuit�, care l-a caracterizat 
în mod deosebit, o chibzuin�� prin care �ia pus pecetea 
h�rniciei peste tot unde s-a sim�it nevoia. Continuând cu 
datele realiz�rilor sale constat�m c�: la Oradea a cump�-
rat cinci case, una lâng� alta, pentru extinderea – în locul 
lor – a palatului episcopal, în care a deschis �i o capel� 
pictat�, cu iconostas sculptat, adev�rat� oper� de art�. Cu 
capital propriu �i cu fonduri diecezane a în� in�at banca 
„Unirea”, a cump�rat �i donat Seminarului ferma „Io�ia”. 
O cl�dire veche a funda�iei „Bobola” a transformat-o ra-
dical �i a a�ezat în ea M�n�stirea C�lug�rilor Franciscani 
�i le-a construit o biseric�. O capel� ruinat�, ob�inut� de la 
romano-catolici, a restaurat-o �i a pus-o la dispozi�ia osta-
�ilor din garnizoana Oradea. La Beiu�, pe lâng� cl�dirile 
�colare, a cump�rat o cas� pentru personalul Episcopiei 
�i a ridicat pe terenul „Galvani” M�n�stirea C�lug�rilor 
Asump�ioni�ti, care a avut, un timp, noviciat. În regiunea 
Finis a construit o linie ferat� în lungime de 30 km pen-
tru exploatarea lemnului. A edi� cat cl�diri economice, a 
în� in�at o stupin� �i o pesc�rie pentru p�str�vi �i crapi. 
A construit o biseric� pentru oamenii din mun�i �i pentru 
personalul domeniului episcopal. La Reme�i s-a construit 
o fabric� de cherestea, ateliere, depozite, o linie ferat� de 
50 km. A deschis o �coal� de ucenici pentru muncitori, pe 
cheltuiala sa; a cl�dit o �coal� primar� �i o biseric�. La 
Stâna de Vale au fost construite dou� hoteluri cu 100 de 
camere, dotate cu întregul confort, �i o gr�din� botanic� 
subalpin�, pus� la dispozi�ia Universit��ii din Cluj, sub 
conducerea profesorului universitar dr. Alexandru Borza. 

La Holod, pe domeniul episcopal, au fost modernizate lu-
cr�rile agricole prin dotarea cu tractoare �i utilaje agricole 
moderne. Tot aici au fost construite o moar� sistematic� �i 
o cram�. La Tulca Cetate, în regiunea Salonta, a luat � in�� 
o ferm� nou� cu dot�rile �i cl�dirile necesare. 

Episcopul Valeriu Traian Fren�iu a ridicat pe chel-
tuiala sa 14 biserici �i a contribuit cu ajutoare substan�iale 
la alte 20. 

La aniversarea a 25 de ani de episcopat, în 1938, a in-
stituit, în � ecare parohie din diecez�, câte o funda�ie liturgi-
c�, în amintirea p�rin�ilor, surorilor, fratelui �i cumnatei sale. 

În calitate de om de cultur�, Episcopul Valeriu Tra-
ian Fren�iu, de�i personal nu a l�sat lucr�ri scrise, înafar� 
de pastorale, a sprijinit lucr�rile altora, ale oamenilor de 
cultur� locali, îndeosebi a autorilor de manuale �colare de 
Teologie sau pentru �colile medii, de bro�uri �i studii de 
r�spândire a culturii cre�tine, ca �i de literatur� �i poezii 
religioase. Între autorii sponsoriza�i men�ion�m pe scriito-
rul Ion Agârbiceanu cu o serie de bro�uri pentru Biblioteca 
AGRU, Medita�iile Sfântului Rodriguez, 4 volume, în tra-
ducerea p�rintelui Aloisie L. T�utu. Publicând cele dou� 
volume de Teologie Moral�, peste 1200 de pagini l�sate 
de Aloisie L. T�utu, î�i încheie cele Câteva cuvinte c�tre 
cititor, cu care deschide primul volum, ar�tând c� „Meri-
tul apari�iei acestui îndreptar… îi revine întreg Excelen�ei 
Sale Înalt Preas� n�itului domn dr. Valeriu Traian Fren�iu, 
care, �i acesta, ca multe altele, l-a � nan�at cu cunoscuta-i 
l�rgime de inim� �i de în�elegere, pentru care sunt pro-
fund îndatorat �i recunosc�tor”, iar dr. Nicolae Fluera� în 
Cuvântul c�tre cititor al Tratatului Moral Pastoral despre 
Uzul Sacramentelor (647 pagini), la fel exprim� „recu-
no�tin�� �i mul�umit� Excelen�ei Sale Înalt Preas� n�itului 
Domn Episcop dr. Valeriu Traian Fren�iu, care, cu râvna-i 
cunoscut�… a f�cut cu putin�� publicarea acestei lucr�ri, 
implicându-se cu larg� d�rnicie a � nan�a tip�rirea ei”. Tot 
la Oradea, prin grija �i cu ajutorul Episcopului Fren�iu a 
ap�rut în 1924 Testamentul Nou, cel dintâi publicat cu li-
tere latine în Biserica Român� Unit� cu Roma, în tradu-
cerea canonicului din Blaj, dr. Ioan B�lan, ajuns în 1936 
Episcop al Lugojului. Tot aici �i cu concursul Episcopului 
Fren�iu se tip�resc tratatele de Teologie Pastoral� ale ca-
nonicului lugojan dr. Nicolae Brânzeu. 

„Ceea ce-i aduce IPS Valeriu Traian Fren�iu un 
nume de mare Mecena este concursul � nanciar dat la în-
� in�area Teatrului de Vest, cu sediul în Oradea… Dac� ne 
gândim c� de la Maramure� la Arad era singurul teatru 
de-a lungul grani�ei, se va în�elege de ce avem dreptul 
de a ridica la maximum de apreciere gestul IPS Sale” (E. 
Potoran, op. cit., pp. 40-41). 

A luat cele mai adecvate m�suri pentru p�strarea 
�i valori� carea bibliotecii episcopale, care cuprindea nu-
meroase �i valoroase manuscrise, c�r�i teologice, volume 
vechi, lucr�ri din toate domeniile, numindu-l bilbiotecar 
pe P�rintele dr. Aloisie L. T�utu, urmat de Eugen Potoran, 
care au continuat opera canonicului c�rturar �i istoric dr. 
Iacob Radu, cel ce a întocmit primul catalog al manuscri-
selor, tip�rit de Editura Academiei Române. 
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Episcopul Valeriu Traian Fren�iu s-a bucurat de 
colaboratori care i-au fost nu numai sfetnici lumina�i, ci 
�i participan�i, al�turi de chiriarh, la actul de guvernare 
eparhial� �i la aducerea la îndeplinire a m�re�elor planuri, 
generate de gândirea �i chibzuin�a acestuia. O bun� parte 
dintre ei au fost aminti�i mai sus, dar sunt �i al�ii. Între 
ei men�ion�m, în primul rând, pe episcopul auxiliar dr. 
Ioan Suciu, cu care îns� nu a putut conlucra îndeaproape 
decât scurt timp, de la 22 iulie 1940, când Ioan Suciu a 
fost consacrat episcop în catedrala eparhial� din Oradea, 
�i pân� la începutul lunii septembrie acela�i an, când Epi-
scopului Valeriu Traian Fren�iu nu i-au permis autorit��ile 
horthyste, ocupantele Transilvaniei de Nord în urma Di-
ktatului de la Viena, s� revin� la Beiu�, unde îl surprinsese 
nefericita zi de 30 august 1940. Mai amintim pe urm�-
torii: Dr. Gheorghe Micula�, fost profesor �i director al 
Preparandiei din Oradea, rector al Seminarului, canonic, 
vicar general episcopesc, prepozit capitular; dr. George 
Pop, canonic; Ilie Stan, profesor, canonic; Petru T�m�ian, 
profesor �i director al Preparandiei, rector al Seminaru-
lui; Ioan Buteanu, preot, canonic; apoi directorii de �coli: 
Cornel Sabo la �coala Normal� din Oradea, dr. Nicolae 
Fluera�, canonic onori� c, directorul Liceului de B�ie�i 
din Beiu�, dr. Eliza C. Pavel, directoarea Liceului de Fete, 
pre�edinta Reuniunii Mariane a Femeilor Române Unite 
– UMFRU, vicarii foranei: Alexandru Gera de la Carei, 
Petru Cupcea la �imleul Silvaniei, urmat de Emil Bran, 
canonici onori� ci. 

Ultimul Capitul catedral dinaintea scoaterii Biseri-
cii în afara legii a fost în anul 1947, (...)

Pentru activitatea sa multilateral�, Episcopul Vale-
riu Traian Fren�iu a fost r�spl�tit cu mai multe ordine �i 
decora�ii. A fost purt�tor al Legiunii de Onoare, asistent al 
Tronului Ponti� cal �i decorat de Papa Pius al XI-lea, la 22 
aprilie 1927 cu Paliul Sacru. 

Administrator Apostolic al Arhidiecezei de Alba-Iulia 
�i F�g�ra�

Dup� moartea Mitropolitului Alexandru Nicoles-
cu, survenit� la 5 iunie 1941, pentru perioada vacan�ei 
scaunului mitropolitan pân� la alegerea noului mitropolit, 
Sfântul Scaun a numit Administrator Apostolic al Arhi-
diecezei pe Episcopul auxiliar dr. Vasile Aftenie, vicarul 
Bucure�tilor �i Vechiului Regat, care, îns�, nu a fost ac-
ceptat de Capitulul mitropolitan de Blaj, în frunte cu pre-
pozitul dr. Victor Macavei, pe motivul c� nu a fost consul-
tat înainte de numire. Ca urmare, Episcopul Vasile Aftenie 
a restituit Nun�iaturii Apostolice din Bucure�ti decretul de 
numire. În urma restituirii, Papa Pius al XII-lea l-a numit 
– motu proprio – Administrator Apostolic pe Episcopul de 
Oradea, Valeriu Traian Fren�iu, care avea re�edin�a provi-
zorie la Beiu�, înc� din 1940, dup� Diktatul de la Viena 
�i ocuparea de c�tre horthy�ti a Transilvaniei de Nord. 
Episcopul Fren�iu era seniorul Episcopatului greco-cato-
lic român atât ca vârst�, cât �i ca vechime ierarhic�. În 
consecin��, numirea Sfântului Scaun � ind conform� cu 
prevederile conciliare ale Provinciei Mitropolitane a pus 
cap�t litigiului. A administrat Arhidieceza pe tot timpul 

r�zboiului. În 1946 a convocat �i prezidat Sinodul Elec-
toral pentru alegerea noului mitropolit. A fost ales Epi-
scopul de Maramure�, dr. Alexandru Rusu, dar n-a fost 
recunoscut de guvernul comunist Petru Groza. 

În anul 1947 Episcopul Valeriu Traian Fren�iu a reve-
nit la Oradea, iar la Blaj a fost adus de la Oradea, în aceea�i 
calitate de Administrator Apostolic, Episcopul auxiliar Ioan 
Suciu, în a�teptarea clari� c�rii situa�iei noului mitropolit. 

A�adar, scoaterea Bisericii Române Unite în afa-
ra legii l-a g�sit pe Episcopul Valeriu Traian Fren�iu la 
Oradea. În septembrie 1948 a fost depus din scaun, odat� 
cu dr. Ioan B�lan, Episcopul Lugojului, �i dr. Alexandru 
Rusu, Episcopul Maramure�ului. La 28 octombrie, acela�i 
an, a fost arestat �i izolat, împreun� cu ceilal�i cinci epi-
scopi greco-catolici români (dr. Iuliu Hossu al Episcopiei 
de Cluj-Gherla, dr. Alexandru Rusu al Maramure�ului, dr. 
Ioan B�lan al Lugojului, dr. Ioan Suciu de la Blaj �i dr. 
Vasile Aftenie de la Bucure�ti) în lag�rul de la Dragosla-
vele, improvizat în palatul patriarhal de var� al Bisericii 
Ortodoxe Române, îngr�dit cu sârm� ghimpat� �i asigurat 
cu paz� militar�. În februarie 1949 întregul grup de ierarhi 
a fost transferat la M�n�stirea C�ld�ru�ani, transformat� 
�i ea în lag�r de concentrare, iar de acolo, în mai 1950, la 
Penitenciarul din Sighetu Marma�iei, unde, nemaiputând 
suporta duritatea regimului de exterminare, la 11 iulie 
1952 s-a stins din via��. A fost înhumat într-o noapte, f�r� 
sicriu, într-o groap� comun� din Cimitirul S�racilor. Mor-
mântul a fost nivelat pentru a nu se mai cunoa�te locul 
înhum�rii �i pentru a se evita pelerinajele la mormintele 
martirilor uci�i la Sighet. 
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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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.

Cînd scriu, m� comport de parc� în 
lume nu ar exista decît Dumnezeu �i cu mine.

Timpul nu poate �  gîndit dac� nu te pui 
o clip� în postura lui Dumnezeu.

Dup� mult� c�utare inutil�, unii cred c� 
a sosit momentul s�-i caute Dumnezeu pe ei.

Erosul ne arunc� din nou în sublimul 
animalit��ii.

Nu exist�, în ur�, majoritate mai 
covîr�itoare decît aceea împotriva valorii.

Singurul kitsch produs de natur� este 
omul. În rest, natura creeaz� perfect.

Hölderlinian vorbind, pericolul �i 
salvarea au aceea�i surs�.

Paradoxul socratic al lui „�tiu c� nu �tiu” 
înseamn�, de fapt, c� ceva tot �tiu: c� nu �tiu. 
�tiind c� nu �tiu pot aproxima cît �tiu sau 
cît nu �tiu. �tiind cît nu �tiu m� poate ajuta 
s� �tiu cît �tiu. �tiin�a ne-�tiindului constituie 
m�sura a ceea ce �tiu. Ne-�tiin�a curioas� 
este primul pas spre �tiin��.

Mul�i se folosesc pîn� �i de o brum� 
de cultur� doar ca de o subtil� form� de 
impostur�. Fac din ea o ipocrizie în plus.

Dac� prostia ar durea, în�elep�ii ar �  
boga�ii acestei lumi. Ce mai cozi ar �  la u�ile 
lor! Dar putem sta cu to�ii lini�ti�i, nu doare 
decît în�elepciunea.

Orice prost se des�vîr�e�te cînd 
ajunge în func�ia de �ef. De aici în sus se 
monumentalizeaz�. 

Prostia demonstreaz� cum natura 
uman� poate renun�a spectaculos la un 
imens ocol – gîndirea.

Cu o vorb� a lui Haine, doar poe�ii mai 
au m�duv� de zeu.

Mai mult ca oricînd ne pa�te, cu o spus� 
baudelairean�, aripa grea a imbecilit��ii.

Unii î�i doresc r�ul chiar pentru faptul 
c� le po�i face binele.

De ce se gr�besc tocmai cei care nu 
au unde merge �i, în general, nu prea �tiu 
unde merg?

În cultur� vii doar în m�sura în care nu 
vii de nic�ieri.

Într-o lume tic�lo�it� pîn� la m�duv�, 
bunul-sim�, valoarea, caracterul par 
simple erezii.
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Noaptea de 18/19 martie 2011 a fost una de veghe 
pentru mul�i dintre credincio�ii greco-catolici �i roma-
no-catolici din Zal�u �i din alte localit��i ardelene, ve-
ni�i s� participe la eveniment.

Programul a început la orele 18.00, cu Sfânta Li-
turghie celebrat� de un grup de preo�i, în frunte cu P�-
rintele Gheorghe 
urca� – vicarul foraneu al Silvaniei. 
Liturghia a fost urmat� de Binecuvântarea Euharistic�, 
apoi de un scurt recital al Coralei Sfânta Familie.

A urmat Sfântul Rozar cu Misterele de durere, 
recitat de Surorile S� ntei Inimi a lui Isus �i de tinerii 
�i copiii din Zal�u, care au �i cântat, dup� care doam-
na Otilia B�la� a f�cut o scurt� prezentare a Reuniunii 
Mariane din Eparhia Oradiei. Apoi, P�rintele Sorin 
Cr�ciun a sus�inut prima medita�ie, urmat � ind de P�-
rintele Daniel Bertean, cu un cuvânt despre Devo�iu-
nea la Sfântul Iosif.

În jurul orei 22.00 a început Adora�ia, condus� de 
P�rintele Emil Ghiurc�, dup� care s-a f�cut consacrarea 
la Inima Fecioarei Maria �i rug�ciunea pentru beati� ca-
rea Martirilor Bisericii Române Unite.

La ora 23.25 s-a f�cut Calea Crucii, încheiat� cu 
o procesiune în jurul bisericii, dup� care s-a s�vâr�it 
Sfânta Liturghie în rit roman, condus� de P�rintele 
S�vér �i P�rintele Scheck.

La ora 2.00 s-a f�cut Paraclisul Maicii Domnului, 
dup� care P�rintele Ioan Chi��r�u a �inut a doua medita�ie.

Noapte de veghe la Zal�u

A urmat Rozarul de M�rire, animat muzical de câ-
teva tinere din Timi�oara, care au dat r�spunsurile �i la 
Liturghia condus� de Pr. Ciprian Robotin, cu care s-a 
încheiat programul.

P�rintele-paroh, Valer P�r�u, a fost prezent la 
cea mai mare parte a programului, coordonând orga-
nizarea evenimentului. Au mai slujit �i P�rintele Si-
mion M�rie�, Nicolae Bodea, Petru Pe�tean, Vasile 
Aciu, Alin Bauer, Gavril �andor, precum �i preo�i din 
jude�ele Maramure�, Satu Mare, Bihor, Timi�, Mure�, 
Cluj �i Bistri�a-N�s�ud, veni�i împreun� cu grupurile 
lor de credincio�i. Întreg programul nop�ii de veghe a 
fost transmis în direct la Radio Maria.

Pr. Ciprian ROBOTIN

În perioada 1-3 aprilie, studen�ii 
Colegiului Sfânta Familie, împreun� cu 
membrii Fondacio, au participat la exerci-
�iile spirituale desf��urate la Arie�eni, sub 
îndrumarea rectorului Seminarului din 
Pavia, Don Andrea, înso�it de Pr. Spiritu-
al Don Gian Pietro al Seminarului �i unul 
dintre seminari�ti, Gabriel.

Participan�ii au fost în num�r de apro-
ximativ 70, printre ace�tia num�rându-se �i 
câ�iva elevi, amici ai asocia�iei Fondacio.

“Isus, doar în nevoi?”, a fost tema 
abordat� în cadrul acestor exerci�ii spiri-
tuale, înso�it� de motto-ul “Toate îmi sunt 
îng�duite, dar nu toate îmi sunt de folos.” 
(1Cor. 6, 12).

Din cadrul acestor exerci�ii, amintim 
câteva momente importante: Sfânta Litur-
ghie zilnic�, Calea Crucii, medita�iile �i 
discu�iile pe grupuri, seara peniten�ial�, � lm, jocuri �i 
atelier de crea�ie.

Pe baza medita�iilor, tinerii au putut re� ecta la 
via�a lor personal� �i la raportul lor cu Dumnezeu, 

Colegiul „Sfânta Familie” �i membrii Fondacio
în exerci�ii spirituale la Arie�eni

iar în urma discu�iilor, ace�tia �i-au exprimat bucuria 
posibilit��ii particip�rii la aceste exerci�ii, organizate 
an de an, cu binecuvântarea PSS Virgil Bercea, într-o 
atmosfer� deja familiar�.                       Biroul pastoral
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O „glum�”, cu gust amar, exprim� de fapt o crunt� 
realitate a vremurilor noastre: – De ce femeile de azi nasc 
un singur copil? – Pentru c� o jum�tate de copil nu se 
poate! Parc� mai mult decât oricând, femeia „modern�” 
refuz� maternitatea sub diverse motive/pretexte: c� e prea 
devreme, c� e prea târziu, c� o împiedic� s� se realizeze 
profesional, c� îi stric� silueta, c� mai vrea s�-�i „tr�iasc�” 
via�a înainte de a avea un copil, c� un copil e greu de cres-
cut �i de educat etc. În ultim� instan��, toate pot �  motive 
bine întemeiate, dar nu su� ciente. Analiza lor nu face îns� 
obiectul preocup�rilor de fa��. Pe de alt� parte, bineîn�eles 
c� nu inten�ion�m s� arunc�m toat� vina asupra femeii. În 
egal� m�sur�, nici b�rbatul de azi nu-�i asum� responsa-
bilit��ile paternit��ii. Dar, pentru c� pântecele matern r�-
mâne totu�i „chivotul” pl�m�dirii � in�ei umane, ne vom 
referi mai curând la consecin�ele psihologice �i spirituale 
ale atitudinii rejective a mamei fa�� de graviditate, în ge-
neral, �i fa�� de „sarcina surpriz�”, în special.

În afara motivelor frecvent invocate: di� cult��i 
� nanciare, condi�ii existen�iale �i de locuit precare, ne-
sincronizare temporal� cu alte priorit��i personale etc., 
cercetând mai adânc, observ�m c� de fapt r�d�cinile 
atitudinii rejective a mamei se g�sesc în alt� parte: mai 
întâi în comoditate, ca „epidemie” de dimensiuni pla-
netare, apoi într-o mentalitate profund secular� �i ne-
cre�tin�, bazat� mai mult pe control, ra�iuni �i calcule 
umane, decât pe parteneriatul cu pronia divin�. Nu pu-
tem sc�pa din aten�ie nici noile concepte introduse de 
mi�c�rile feministe de emancipare, din anii ‚60, pre-
cum: volunthary motherhood (maternitate voluntar�), 
family planning (plani� care familial�) (1), liberaliza-
rea contracep�iei �i avortului, procreare responsabil� 
(2) etc. Poate mai mult decât oricare din celelalte, acest 
concept din urm� ar trebui s� ne readuc� în aten�ie ide-
ea de co-creare împreun� cu Creatorul �i de responsum 
(r�spuns personal) la invita�ia divin�: „Cre�te�i �i v� 
înmul�i�i, umple�i p�mântul �i-l st�pâni�i [în mod res-
ponsabil, n.n.!]” (Facere 1, 28). 

Într-o mentalitate strict orizontal�, din care lip-
se�te perspectiva verticalit��ii �i experien�a providen�ei 
divine, „bântuit�” de o „legiune” de anxiet��i rutiniere, 
în care totul se bazeaz� pe asigur�ri, previzibilitate �i 
plani� care, un „� at” al Mariei („Fie mie dup� cuvântul 
t�u!”) aproape c� nu �i-ar mai g�si justi� carea. „Totul 
a devenit plani� cabil: situa�ii, alternative, op�iuni... �i, 
dac� am avea permisiunea, am plani� ca pân� �i inefa-
bilul” (3). Astfel, dup� cum observ� cunoscuta psiha-
nalist� Françoise Dolto: „Mul�i p�rin�i au ajuns s�-�i 
programeze copiii, a�a cum î�i programeaz� s� cumpe-
re o ma�in� de sp�lat sau un televizor �i, din nefericire, 
ace�tia se numesc copii dori�i” (4). În realitate ace�ti 
copii sunt mai degrab� „programa�i”, decât dori�i, iar 
când intervine elementul „surpriz�” (sarcina nedori-

Psihologia prenatal�: mama rejectiv�
Pr. Eugen JURCA

t�!), p�rin�ii intr� în panic� �i caut� s� se descotoroseas-
c� de „musa� rul nepoftit” la osp��ul existen�ial.

Din acest motiv psihologii avertizeaz� c� „atitu-
dinea indiferent�, ambivalent� sau rejectiv� a gravi-
dei fa�� de � in�a care se pl�m�de�te în uterul ei, poate 
compromite de� nitiv dezvoltarea armonioas� a copilu-
lui” (5). „Faptul c� mama î�i accept� sau î�i respinge 
copilul conduce la tr�irea unor st�ri emo�ionale cu di-
recte implica�ii asupra f�tului... El „�tie” (simte) c� e 
dorit sau nu, iar acest fapt îi in� uen�eaz� în mod direct 
propria emo�ionalitate, rela�ia viitoare cu mama, ata�a-
mentul, propriul mod de a �  în via��” (6). Dup� D.W. 
Winnicott, fondatorul psihanalizei copilului în Marea 
Britanie, chiar apari�ia unor boli psihice î�i g�se�te ex-
plica�ia în rela�ia timpurie dintre mam� �i copil (7). Tot 
mai multe voci a� rm� c� cel mai mare r�u asupra co-
pilului îl provoac� respingerea lui de c�tre mam� sau 
indiferen�a ei fa�� de el (8).

Literatura de specialitate a consemnat consecin�ele 
tentativelor avortive e�uate asupra dezvolt�rii ulterioare 
a insului. Un psiholog canadian a lucrat cu 4 adolescen�i 
care încercau s� se sinucid� în � ecare an, în aceea�i pe-
rioad�. În urma discu�iilor cu mamele acestora, psiholo-
gul a a� at c� respectivii reproduceau, în mod incon�ti-
ent, tentativele de avort ale mamelor, despre care ei nici 
nu aveau habar (9). Un tân�r care acuza crize puternice 
de angoas�, � ind plasat în regresie hipnotic�, ceea ce a 
permis accesul la anumite tr�iri intrauterine, a reu�it s� 
descopere sursa angoaselor sale în practicile avortive ale 
mamei din luna a 7-a, pentru a sc�pa de copilul nedorit 
(10). Avem înc� o con� rmare a declara�iei biblice: „Ni-
mic nu este acoperit care s� nu ias� la iveal� �i nimic 
ascuns, care s� nu ajung� cunoscut” (Matei 10, 26).

De fapt respingerea mamei nu este o simpl� metafo-
r� sau un banal refuz. Este echivalentul mor�ii, un mesaj 
de moarte, ostil vie�ii: Tu nu trebuie s� tr�ie�ti în mine! 
N-ai voie s� � i în mine! Era mai bine s� nu � i, s� nu exi�ti! 
Nu meri�i s� tr�ie�ti! Într-o carte inspirat�, iezuitul �i pro-
fesorul de psihologie pastoral� �i de pedagogia religiei din 
Frankfurt pe Main, Karl Frielingsdorf, a corelat refuzul 
matern prenatal cu apari�ia unei imagini „demoniace” a 
omului despre Dumnezeu: Dumnezeul mor�ii (11). Aceas-
t� imagine despre Dumnezeu, a omului în cauz�, se tra-
duce printr-o atitudine ambivalent� fa�� de via��: Oare 
Dumnezeu m� �ine în via�� sau nu? Am voie s� � u sau 
nu? Acesta tr�ie�te într-o atitudine permanent� de fug�, de 
team�, de amenin�are, sub imperiul unor puternice angoa-
se existen�iale, ca sub sabia lui Damocle deasupra capului, 
dezvoltând mereu noi strategii de supravie�uire. Alte com-
portamente traduc o seam� de tr�iri negative: neîncredere 
existen�ial�, disperare, sentimentul de a nu merita s� tr�-
iasc�, de a ocupa locul în zadar.
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Din acest motiv, omul atins de rana respingerii dez-

volt� o masc� �i atitudine de fugar. „Prima reac�ie a unei 
persoane care se simte respins� este aceea de a fugi” (12). 
„Fugarul” nu vrea s� ocupe prea mult spa�iu, toat� via�a 
va încerca s� ocupe cât mai pu�in spa�iu, de parc� ar tr�i 
„în vârful degetelor de la picioare”. Nu crede prea mult în 
dreptul lui de a exista (13), dezvoltând o atitudine existen-
�ial� de „volatilizare”, de evaporare. Nu vrea s� deranjeze 
pe nimeni, de parc� ar putea merge printre pic�turile de 
ploaie �i s� r�mân� uscat. Este „o persoan� care se îndo-
ie�te de dreptul ei la existen�� �i care las� impresia c� nu 
s-a încarnat în totalitate”. Chiar � zic, prezint� „un corp 
adesea fragmentat, incomplet, de parc� ar lipsi o bucat� 
din el sau d� senza�ia c� p�r�ile lui nu se potrivesc” (14).

Toate datele prezentate mai sus atrag aten�ia asupra 
necesit��ii unei atitudini materne (paterne) cre�tine �i res-
ponsabile, care s� fac� loc primirii celui mai însemnat dar 
la care Dumnezeu l-a f�cut p�rta� pe om, Darul Vie�ii.

Iertarea �i iubirea so�ilor, primele exerci�ii spi-
rituale na�ionale destinate familiilor, s-au desf��urat în 
B�ile Felix, în perioada 25-27 martie. Au participat o 
sut� de familii – unele chiar împreun� cu copiii, de di-
ferite vârste – sosite din toate eparhiile greco-catolice, 
din arhidieceza romano-catolic� de Bucure�ti, precum 
�i din parohiile române�ti din Ucraina. Acestea au fost 
înso�ite de c�tre preo�ii parohi sau de responsabilii cu 
familiile în eparhii.

Întâlnirea a stat sub semnul comuniunii �i al 
schimbului de experien��. Familiile au putut s� se cu-
noasc� mai bine, s-au rugat �i au luat masa împreun�. 
Biserica greco-catolic� din Felix �i Hotelul Cri�ana au 
fost contextele interrela�ionarii. Copiii au fost în grija 
matern� a doamnei Lucia Horgo�, cadru didactic al Li-
ceului Teologic Greco-Catolic din Oradea.

Fiecare zi a avut momentele sale speciale. Aces-
tea au adus în centru o conferin�� sau o reculegere 
rostit� de c�tre: pr. prof. dr. Francesco Pilloni, de la 
Institutul Ponti� cal Ioan Paul al II-lea din Roma, pr. 
Angel Zareczki, din Baia Mare, pr. Fabian M�riu�, din 
Bucure�ti, ori pr. Mihai Tezge�, din Oradea. Actualita-
tea temelor parcurse �i-a g�sit proba în aten�ia �i avi-
ditatea cu care cei prezen�i au înso�it retorii. Diferitele 
dimensiuni ale iubirii sau ale rela�ion�rii au fost sur-
prinse în dezbaterile: Pericolele narcisismului modern, 
Frumuse�ile �i piedicile iubirii, Familia �i munca �i 
Spiritualitatea familiei. Întreaga ac�iune a început cu 
Sfânta Liturghie – celebrat� de c�tre P.S. Virgil Bercea, 
episcopul Oradiei Mari – înso�it de unsprezece preo�i; 
celebrarea euharistic� a fost cea care a propus �i con-
cluziile întâlnirii. P.S. Cornel Damian, episcop auxiliar 
al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucure�ti, prin pr. 
Fabian M�riu�, a transmis salutul �i ur�rile sale tuturor 
familiilor prezente.

Cuplul �i familia trebuie s� mearg� pe urmele lui 
Cristos; El este Cel care p��e�te în fa�a celulei de baz� 
a societ��ii, cum era identi� cat� familia de c�tre papa 
Ioan Paul al II-lea, de fericit� amintire. Familia – dar �i 

Reculegere spiritual� pentru familii

voca�ia – î�i g�se�te resursele �i dinamismul în via�a sa-
cramental� tr�it� în Domnul. Lipsa lui Cristos din via�a 
personal� �i, implicit familial�, duce la individualism, 
la egoism, la narcisism. Creat din dragoste, omul se re-
g�se�te în sacramentul iubirii. Adam �i Eva, Avraam �i 
Sara, Zaharia �i Elisabeta sau Iosif �i Maria, pentru a 
lua doar câteva exemple, sunt – pentru familii – pretext 
pentru medita�ie asupra sensului vie�ii �i al convie�uirii. 
Expresie a deplin�t��ii omului, leg�tura dintre b�rbat �i 
femeie – via�a conjugal� – are, în mod esen�ial, o sin-
gur� exigen��: aceea de a s� n�i.

Rug�ciunile în comun, atelierele de discu�ii, 
m�rturiile personale sau ale familiilor – simpla împ�r-
t��ire, chiar – au fost menite s� consolideze rela�iile 
dintre participan�i, s�-�i cunoasc� reciproc problemele 
sau aspira�iile �i s� nutreasc� speran�a unei viitoare în-
tâlniri na�ionale rodnice, care, cel mai probabil, se va 
desf��ura la �umuleu Ciuc, în luna octombrie, �i va 
avea ca tem� Familie, devino ceea ce e�ti!, motto pre-
luat din Familiaris consortio, nr. 17 (1981).

Pr. Adrian PODAR

(1) Gheorghe Scripcaru, Aurora Ciuc�, Vasile Ast�r�stoae, C�lin Scripcaru, Bioetica, 
�tiin�ele vie�ii �i drepturile omului, Ed. Polirom, Ia�i, 1998, p. 109. (2) Elio Sgreccia, 
Victor Tambone, Manual de bioetic�, Arhiep. Romano-Catolic�, Bucure�ti, 2001, p. 168-
183. (3) Anca Munteanu, Psihologia copilului �i adolescentului, Ed. Augusta, Timi�oara, 
1998, p. 100. (4) Françoise Dolto, Când apare copilul. O psihanalist� d� sfaturi p�rin-
�ilor, trad. Delia Vasiliu, Rodica Stoicescu, Ed. Humanitas, Bucure�ti, 1994, p. 352. (5) 
A. Munteanu, op. cit., p. 83-84. (6) Alin Cristinel Cotig�, O Incursiune în psihologia 
prenatal�. Sarcina, na�terea �i ata�amentul, vol. 1, Ed. SPER, Bucure�ti, 2010, p. 10 (7) 
Ibidem, p. 11. (8) Marie-André Bertin, Educa�ia prenatal�. O speran�� pentru copil, fa-
milie �i societate, trad. Magdalena Oprea, Ed. Target Publishing, Bucure�ti, 2008, p. 80. 
(9) Ibidem, p. 78. (10) A. Munteanu, op. cit., p. 79. (11) Pentru detalii vezi Karl Frieling-
sdorf, ...Ma Dio non è così. Ricerca di psicoterapia pastorale sulle immagini demoniache 
di Dio, traduzione dal tedesco di Aurelio Reboldi, Ed. San Paolo, Torino, 1995, p. 107-
123. (12) Lise Bourbeau, Cele 5 r�ni care ne împiedic� s� � m noi în�ine, trad. Doina 
Anghel, Ed. Ascendent, Bucure�ti, 2000, p. 19. (13) Ibidem, p. 21. (14) Ibidem, p. 19.
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Nicolae COSTRU	

Cre�tinismul este religia întemeiat� pe Legea 
�i Înv���tura lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, tri-
mis de Tat�l în lume, în numele S�u. Tat�l este, deci, 
prezent în Persoana Fiului f�cut om, pentru a împlini 
„r�scump�rarea universal� �i de� nitiv� a omenirii de 
p�cate”. (1) Cre�tinismul este o religie a inimii, a inte-
riorit��ii ce se exprim� într-o credin��, într-o atitudine 
spiritual�. Bergson glori� c� cre�tinismul, îl consider� 
deasupra altor religii, pentru c� „a revelat umanit��ii 
noile valori ale carit��ii �i ale iubirii aproapelui”. (2)

1. Având la temelie Evanghelia lui Cristos, cre-
din�a cre�tin� conduce la formarea unor deprinderi sta-
bil dobândite, numite virtu�i. Virtu�ile, � ind purt�toare 
de har, determin� umanizarea persoanei, dezvoltarea 
progresiv� �i ra�ional�, care, prin însu�irea binelui pro-
priu �i speci� c omului, devine în mod real ceea ce po-
ten�ial era menit s� ajung� din îns��i voin�a �i iubirea 
Creatorului s�u. „Credin�a noastr� este via�a noastr�” 
(Card. Dr. I. Hossu), pentru c� ea este un act uman �i, în 
acela�i timp, un act divin. Este un act uman ca produs 
al min�ii unei persoane care î�i d� în mod liber con-
sim��mântul, atunci când roste�te cuvântul „cred”, �i 
î�i d� adeziunea la adev�rul dumnezeiesc. Credin�a este 
�i de natur� divin�, pentru c� vine din  porunca voin-
�ei mi�cate de Dumnezeu prin har. Credin�a ne face s� 
pregust�m bucuria �i lumina viziunii beati� ce, scopul 
peregrin�rii noastre pe p�mânt. Credin�a este, deci, în-
ceputul vie�ii ve�nice. Ea genereaz� s� n�enia – o aur� 
luminoas� în jurul celor cu inima curat�.

2. S� n�enia începe cu primirea tainei botezului 
cre�tin, dup� care, cei boteza�i devin copii ai lui Dum-
nezeu, în� a�i prin Isus Cristos. Botezul ni-l impregnea-
z� pe Isus Cristos în noi în�ine �i ne face ap�i s� putem 
con�tientiza scopul vie�ii cre�tine. Prin botez primim 
daruri �i haruri necesare trebuin�elor noastre de ordin 
spiritual, pentru a  ne men�ine în harul mântuitor, pen-
tru a tr�i �i a ne împ�rt��i, înc� de pe acum, din ferici-
rile evanghelice.

Înc� de la începutul erei cre�tine, cei care au cre-
zut în Cristos �i l-au m�rturisit au avut multe de îndu-
rat, dar au acceptat, din dragoste pentru El, prigoana �i 
persecu�iile, pl�tind pentru credin�� adeseori chiar cu 
via�a. Cu alte cuvinte,  cre�tinii  au acceptat dintotdeau-
na tot felul de sacri� cii, pentru idealul lor sfânt.

3. Din punct de vedere uman, sacri� ciul este 
considerat, înainte de toate, un act dezgust�tor, care 
apare ca ceva nedrept �i care întotdeauna este înso�it 
de o durere. Re� ectând mai adânc asupra istoriei, a 
existentei umane �i asupra experien�ei noastre de via��, 
vom conchide c�: „nu exist� frumuse�e, nici dreptate, 
nu exist� credin��, nici iubire, nici speran�� �i fericire, 
nu exist� nimic f�r� ceea ce se nume�te sacri� ciu” (3).

Imediat dup� ce a fost botezat în Iordan, de c�-
tre Ioan, Isus �i-a început activitatea public� predicând 
�i vestind poporului venirea Împ�r��iei lui Dumnezeu. 
F�când multe minuni aduna în jurul lui oameni, care 
p�reau c�-l urmeaz�. Dar ei nu erau statornici �i uitau 
repede cele întâmplate cu pu�in timp înainte. Astfel, 
Isus r�mânea singur, din ce în ce mai singur, iar num�-
rul celor care erau împotriva Lui devenea tot mai mare. 
În cele din urm� El, a fost vândut de c�tre Iuda, un uce-
nic de-al S�u, �i dat pe mâna celor care l-au judecat la 
moarte. Prin acest act odios �i nedrept, începea un lung 
�ir de umilin�e. Batjocorit, iar apoi schingiuit cumplit;  
dezbr�cat de hainele Sale, biciuit �i încoronat cu spini, 
obligat s�-�i duc� crucea pân� pe Calvar, cruce pe care  
avea s� � e ucis prin r�stignire �i pironire în cuie. De 
acolo, de sus, de pe cruce, înainte de a muri, a strigat 
cu glas tare: „Tat�, de ce mai p�r�sit?” Acest strig�t de 
disperare a fost cel mai mare �i mai omenesc strig�t, 
din câte s-au auzit vreodat� pe p�mânt, urmat imediat 
de cuvintele: „Iart�-i, c� nu �tiu ce fac!” În ultimele 
clipe de via��, cu un ultim efort, Isus s-a adresat din nou 
Tat�lui Ceresc, zicând: „În mâinile Tale îmi încredin�ez 
su� etul meu”.

Din momentul în care Cristos Domnul a fost în-
tins pe cruce �i pironit,  cuvântul sacri� ciu a devenit 
un cuvânt central, nu în via�a Acelui Om, ci în via�a 
� ec�rui om din lume. Din acest moment, destinul tu-
turor oamenilor a început s� depind� de acest suprem 
sacri� ciu, de aceast� moarte. Mai mult, de când Isus 
a murit pe cruce, sacri� ciul a c�p�tat în�elesul cel mai 
deplin posibil, acela c�: ”întreaga via�� a tuturor oame-
nilor este în�esat�, în � ecare zi, de când soarele r�sare 
�i pân� apune, de sacri� cii” (4). Sacri� ciul nu poate �  
evitat de nimeni, iar peste toate sacri� ciile str�juie�te 
unul mare, cel mai mare ce poate �  conceput – moartea. 
C�lcând cu moartea pe moarte, Isus a f�cut posibil ca 
oamenii s� ajung� la destinul pentru care au fost crea�i; 
s� se salveze de la moarte prin moarte, dup� modelul 
lui Cristos. „Drama cristic� este profund� �i grea, poate 
chiar sfâ�ietoare, dar ea duce la lumin� �i biruin��” (5). 
Cristos a trebuit s� se fac� om pentru a suferi �i pentru 
a purta marile poveri ale vie�ii; a�a a ajuns s� cheme în 
ajutor puterea nem�rginit� a Celui de Sus. 

Sacri� ciul are cea mai înalt� valoare moral� 
pentru om, atunci când devine o coresponsabilitate, un 
r�spuns la moartea lui Cristos, pentru  salvarea vie�ii 
proprii sau pentru a salva via�a altora. Aceast� disponi-
bilitate l�untric�, în momente limit�, echivaleaz� cu o 
urcare pe cruce, în mod eroic, al�turi de Cristos, pen-
tru o cauz� m�rea��. Vrednici de acest sacri� ciu au fost 
apostolii, discipolii, s� n�ii, martirii, to�i cei care �i-au 

Semni� ca�ia sacri� ciului în morala �i antropologia cre�tin�
„Înv���tura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce m-a trimis” (In 7, 16).
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Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2011
MAI

Inten�ia general�: Pentru ca aceia care lucreaz� în mijloacele de comunicare s� respecte întotdeauna adev�rul, 
solidaritatea �i demnitatea � ec�rei persoane.

Inten�ia misionar�: Pentru ca Domnul s� dea Bisericii din China harul de a persevera în � delitate fa�� de Evan-
ghelie �i harul de a cre�te în unitate.

v�rsat sângele pe altarul credin�ei �i al Bisericii, to�i cei 
care au avut de p�timit în lag�re de munc� for�at�, în 
închisori, în loca�ii cu domiciliu for�at �i în alte situa�ii.   

4. Vrednici au fost, prin dârzenie, curaj �i sacri-
� ciu, de asemenea,  ierarhii, preo�ii �i credincio�ii ca-
tolici sau de alte confesiuni din România, to�i cei care 
s-au opus, într-un fel sau altul, actului samavolnic de 
persecu�ie �i oprimare a Bisericii, de des� in�are o� cial� 
a Bisericii Române Unite cu Roma – Greco-Catolic�, 
de c�tre regimul comunist �i de c�tre alte for�e obscure, 
care au sprijinit acest mare abuz. În semn de mare res-
pect, de sfânt� neuitare �i de înalt� cinstire, îi amintim 
pe vrednicii ierarhi ai acestei Biserici: Valeriu Traian 
Fren�iu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan B�lan, Ioan 
Suciu, Vasile Aftenie, Tit Liviu Chinezu – episcopi 
mor�i în faim� de martiri sub regimul comunist. Prin 
rug�ciunile noastre sus�inem cauza de beati� care �i ri-
dicarea lor la cinstea Altarelor.

5. Episcopii greco-catolici au intuit din vreme 
planurile ascunse �i mâr�ave ale Guvernului Petru Gro-
za. Calvarul Bisericii noastre a început înc� din mai 
1948, când, pe Câmpia Libert��ii de la Blaj, se s�rb�toa-
rea Centenarului Revolu�iei de la 1848 �i când episco-
pului Ioan Suciu, gazda �i unul din organizatorii acestui 
eveniment, i s-a interzis s� vorbeasc�. Din acel moment 
el, s-a retras de la festivit��i. Dup� acest incident, a fost 
urm�rit zi �i noapte de Securitate. Demis din demni-
tatea de Administrator Apostolic al Arhidiecezei, în  3 
septembrie 1948, i s-a impus s� p�r�seasc� Arhidieceza 
�i i s-a interzis, de asemenea, s� mai predice. Dar acest 
lucru nu s-a întâmplat. De�i intimidat prin ac�iuni în 
for��, el n-a p�r�sit nici Arhidieceza �i nici activitatea 
pastoral� pân� în momentul arest�rii sale de� nitive. A 
fost primul episcop greco-catolic arestat. Într-una din 
sutele de vizita�ii canonice f�cute cu pu�in timp înainte 
de a �  închis, a spus: ”Aceste momente de persecu�ie 
pentru Biserica noastr� sunt cele mai fericite momente 
din via�a noastr� cre�tin�”. A murit bolnav �i înfometat, 
la închisoarea din Sighet, în celula nr. 44, de la etaj, în 
noaptea dintre 26 �i 27 iunie 1953. În aceast�  noapte, 
când în jurul patului s�u s-au adunat ceilal�i episcopi 
�i clerici uni�i a� a�i în aceea�i celul�, spre miezul nop-
�ii, când starea de s�n�tate i s-a deteriorat grav, iar pul-
sul se sim�ea tot mai slab, episcopul Iuliu Hossu i-a 
dat dezlegarea sacramental�. La ora 1 f�r� 20 minute 
�i-a dat su� etul. La pu�in timp dup� ce a fost anun�at� 
moartea sa, gardienii l-au scos din celul�. Târându-l de 
picioare pe coridor, pân� jos, capul acestui sfânt martir 

s�lta de pe o treapt� pe alta.
6. Ceilal�i episcopi au murit �i ei, tot din cauza 

regimului  de deten�ie, � e în spital sau acas�, � e în ca-
merele de tortur� (Vasile Aftenie). Tuturor episcopilor 
uni�i li s-au f�cut promisiuni ademenitoare, pentru a 
rupe Biserica Romei, dar ei au preferat moartea. A sosit 
acum – spunea episcopul I. Suciu – ceasul Vinerii Mari 
pentru Biserica noastr�, iar episcopii ei au ales s�-L 
urmeze pe Isus, s� � e asemenea Lui în Vinerea Mare, 
asemenea Celui încununat cu spini (6). 

M�re�ia acestor oameni este greu de redat în cu-
vinte. Nimic nu i-a speriat: nici foamea, nici frigul nici 
torturile. Setea de adev�r �i dreptate, iubirea de credin�� 
�i s� n�enia lor au transformat priciul închisorii în sfânt 
altar de jert� re, z�brelele de la geamuri în s� nte cruci, 
u�ile z�vorâte în icoane, iar celula rece �i întunecoas� 
într-un spa�iu sacru de unde  în�l�au spre cer rug�ciuni 
de mul�umire, de laud� �i pream�rire pentru Cel care 
i-a ales, din rândul poporului credincios, s� se jertfeas-
c�, pentru ca Biserica s� r�mân� Una, Sfânt�, Catolic� 
�i Apostolic�. Ei l-au purtat în cuget �i sim�ire, strâns la 
piept, pe Isus cel plin de r�ni �i însângerat, ziua �i noap-
tea, pentru a le da t�rie în credin�� �i putere în ispite: 

„Azi noapte Isus a intrat în celul�,
O, ce trist �i ce-nalt p�rea Crist!
...................................................
Uimit am s�rit de sub p�tura sur�:
- de unde vii Doamne, din ce veac?
Isus a dus lin degetul la gur�
�i mi-a f�cut semn s� tac. 
    (Radu Gyr, Metanie)
7. Sacri� ciul poate �  considerat ca un punct de 

con� uen�� a tuturor virtu�ilor. El reprezint� un loc, un 
timp, o realitate care scoate la lumin� capacitatea �i 
m�re�ia sublim� a omului de a se d�rui pentru o cauz� 
dreapt�, pentru un ideal înalt �i sfânt. 

8. Omul este �i r�mâne o enigm�. El ocup� o 
pozi�ie între real �i posibil, este un destin �i un câmp 
deschis, care caut� s� dea sens deplin  vie�ii primite din 
iubire �i ca dar de la Dumnezeu. „Misterul îl înconjoar� 
�i lupta îl consum�. Setea de adev�r face din el c�u-
t�torul adev�rului �i morala evanghelic� îi arat� calea 
împlinirii” (7).
(1) Catehismul Bisericii Catolice, Bucure�ti, 1993, p. 101; (2) Dic-
tionar de � loso� e LAROUSSE, Bucure�ti 1991, p. 66.; (3) Luigi 
Giussani, Se poate tr�i a�a?, Galaxia Gutenberg, 2010, p.371. (4) 
Idem, p.374; (5) Ernest Bernea, Crist �i condi�ia uman�, Cartea 
Româneasc�, 1996, p.43. (6) Ep. Ioan Suciu, Scrisoare c�tre cre-
dincio�i, Blaj, 13 octombrie 1948. (7) Ernest Bernea, op.cit., p. 63.
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Hirotonire de preo�i la Catedrala „Sfântul Nicolae”
Bunavestire a fost s�rb�torit� la Catedrala „Sfân-

tul Nicolae” din Oradea prin dou� momente distincte. 
Începutul Liturghiei Arhiere�ti a fost marcat de un mo-
ment special, în care un num�r de 13 seminari�ti au 
fost învrednici�i a purta reverenda. Preas� n�itul Virgil 
Bercea i-a binecuvântat �i i-a îmbr�cat în reverend� pe 
seminari�tii: Cocora Bogdan, Cuibu� Sebastian, Farc 
Alexandru, Grad Vasile, Hiri� Vlad, Hoza Simion, Jur-
c� Adrian, Pi� Daniel, Pop �tefan, Rusu Ion, Sas Dumi-
tru-Dorin, 
âmpu Anton �i Vucu Andrei.

Reverenda este un semn distinctiv, este o �inut� 
care impune seminaristului un comportament care s� se 
asemene cu cel al apostolilor. Ea este totodat� o respon-
sabilitate în primul rând moral�, care trebuie asumat�.

Apoi Liturghia a continuat cu hirotonirea a trei 
preo�i, prin punerea mâinilor de c�tre episcopul Virgil 
Bercea. Astfel, diaconii: Gheorghe-Ioan Seica, Marius-
Vasile Obreja �i Narcis-Florentin Licu�a au devenit 
preo�i. Condu�i � ind de p�rintele rector Antoniu Chifor 
�i de p�rintele Alexandru Buzalic, cei trei noi preo�i au 
fost purta�i în jurul altarului dup� care Preas� n�itul Vir-
gil le-a acordat Taina Preo�iei.

În predic�, PSS Virgil Bercea a vorbit despre ro-
lul important pe care Fecioara Maria îl are în istoria 
mântuirii. Dac� p�catul a intrat în lume printr-o femeie, 
mântuirea intr� în lume tot printr-o femeie. Totodat� 

a vorbit �i de rolul pe care îl are Biserica �i preo�ii ei, 
despre seriozitatea pe care trebuie s� o aib� preotul în 
raport cu Biserica lui Cristos �i s� r�mân� al�turi de ea.

Preo�ii nou hirotoni�i au �inut s� le mul�umeasc� 
p�rin�ilor, so�iilor, familiilor, rectorilor, formatorilor �i 
tuturor celor care au fost al�turi de ei pe parcursul între-
gii form�ri, în special PSS Virgil Bercea.

Celor care au primit reverenda le dorim s� o 
poarte cu vrednicie iar celor nou hirotoni�i le dorim 
preo�ie curat� �i f�r� prihan�.

Biroul de pres�

La ini�iativa Preas� n�iei Sale Mihai Fr��il�, în 
numele Preafericitului P�rinte Lucian, a fost înaintat� o 
scrisoare o� cial� conducerii Bisericii Ortodoxe Româ-
ne pentru a �  restituite tablourile cu chipurile ierarhilor 
bl�jeni ce se a� au în 1948 în cadrul palatului Mitropo-
litan din Blaj. Colec�ia de tablouri aulice a fost p�strat� 
în depozitele Bibliotecii Sfântului Sinod.

Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române, cu acordul Sfântului Sinod, a r�spuns 
a� rmativ acestei ini�iative sus�inând necesitatea retro-
ced�rii bunurilor Bisericii Greco-Catolice.

Întâlnirea a avut loc în sala „Conon Mitropoli-
tul” a Palatului Sfântului Sinod de la M�n�stirea An-
tim. Din partea Bisericii Greco Catolice a participat o 
delega�ie format� din Prea S� n�ia Sa Mihai, Episcopul 
Vicar al Bucure	tilor, pr. Valeriu Median, pr. Andrei 
M�rcu� �i domnul Mircea Dunca, cercet�tor la Mu-
zeul Na�ional de Art� al României. Biserica Ortodox� 
Român� a fost reprezentat� de Preas� n�ia Sa Ciprian, 
Episcop Vicar Patriarhal, �i de arhimandritul Policarp 
Chi�ulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

Dup� citirea procesului verbal de predare-primi-
re de c�tre PSS Ciprian Câmpineanu s-a trecut la iden-
ti� carea � ec�rui tablou, moment în care s-a luat act de 
situa�ia în care se g�seau respectivele opere.

Tablourile cu chipurile ierarhilor de la Blaj se întorc acas�

La sfâr�itul momentului semn�rii documentelor 
PSS Mihai, a reamintit c� persoanele reprezentate în 
aceste opere de art� au avut un rol important nu doar 
pentru via�a Bisericii Greco-Catolice, ci �i pentru cul-
tura �i societatea româneasc�.

Unul dintre cele mai importante tablouri din 
aceast� colec�ie este cel care red� chipul Episcopului 
Inochentie Micu Klein, lucrare care a fost expus� la 
Muzeul Na�ional de Art� din Bucure�ti.

Secretariatul Vicariatului de Bucure�ti www.bru.ro
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Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a lansat o� cial proiectul „Voluntari pen-
tru o lume mai bun�”, joi 31 martie 2011 printr-o conferin�� de pres� în Libr�rie 
Gutenberg. Proiectul este � nan�at prin Programul Tineret în Ac�iune – Ac�iunea 2 
Serviciul European de Voluntariat, al c�rui scop este acela de a oferi unor tineri 
europeni, mediul propice pentru dezvoltare personal�, pentru a se preg�ti s� � e 
cet��eni responsabili. 

Astfel asocia�ia noastr� g�zduie�te doi voluntari interna�ionali: Marcella Gui-
do – Italia �i Zeynep Atvur – Turcia, pe o perioad� de 8 luni. 

Iulia IOVA

Voluntari pentru o lume mai bun�

Vineri, 1 aprilie 2011, a avut loc Mar�ul Nasu-
lui Ro�u, un eveniment a� at la a treia edi�ie. Mar�ul 
Nasului Ro�u face parte din Ziua Nasului Ro�u, o zi 
interna�ional� ce a luat na�tere în 25 decembrie 1985, 
în Marea Britanie, ca reac�ie a lumii civilizate la pro-
blema foametei cu care se confrunta Continentul Ne-
gru, �i Etiopia în particular.  Scopul mar�ului organizat 
de Caritas Eparhial Oradea a fost aducerea unui zâmbet 
pe buzele or�denilor �i distribuirea de baloane modela-
te copiilor. De asemenea, clovnii au avut ocazia s� se 
auto-promoveze �i în acela�i timp s� aduc� în aten�ia 
or�denilor ideea de voluntariat. A fost un prilej pentru 
ei de a se manifesta �i în afara spitalului, unde î�i des-
f��oar� de obicei activitatea. La mar� au participat 19 
tineri voluntari ai Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea, 
tineri care � e sunt clovni de câ�iva ani, � e sunt clovni în 

devenire urmând în aceast� perioad� cursul de clovni. 
Mesaje ca “Un zâmbet nu cost�” �i “Zâmbi�i v� 

rog“ i-au f�cut pe or�deni ca cel pu�in pentru câteva 
clipe, s� uite de probleme, s� ias� din monotonia zilnic� 
�i, în cele din urm�, s� zâmbeasc�.

Ziua Nasului Ro�u

În perioada 6-8 aprilie 2010, M�n�stirea �umal, jud. S�laj, a fost gazda a trei seri de rug�ciune având ca tem� 
„Postul Mare – dar a lui Dumnezeu”. Programul a început miercuri seara cu rug�ciunea „Calea Crucii” urmat� de 
medita�ia �inut� de p�rintele Cristian Borz, preot în parohia B�d�cin, cu titlul „St�pânirea de sine – dar al Spiritului 
Sfânt”. A doua sear� p�rintele Borz a vorbit despre „Martiri �i m�rturisitori”, sco�ând în eviden�� suferin�a Bisericii 
noastre în perioada comunist�, sacri� ciul episcopilor �i preo�ilor no�tri. A fost evocat� � gura p�rintelui Teo� l B�li-
banu, profesor, paroh la Marca, mort în temni�a de la Aiud. În încheierea serii, cei prezen�i au vizionat � lmul „Spre 
Soare”, o m�rturie emo�ionant� a p�rintelui Tertulian Langa despre cei 17 ani petrecu�i în temni�ele comuniste.

Vineri, credincio�ii din �umal l-au petrecut pe Isus, cu ochii su� etului, în rug�ciunea „Calea Crucii”, pân� pe 
Golgota. Medita�ia „Cristos sufer� în oameni” �inut� de p�rintele Borz, a scos în eviden�� misterul prezen�ei vizibile 
a lui Cristos între noi, ast�zi. Sfântul Ioan Gur� de Aur ne spune c� mai sfânt decât altarul de piatr� din biseric� este 
altarul uman a� at la � ecare col� de strad�, pentru c� pe primul se ofer� Cristos, pe când al doilea este chiar Cristos.

Andrada POP

Sâmb�t�, 19 martie 2011, a avut loc la Oradea faza jude�ean� a Olimpiadei de Religie Greco-Catolic�. Olim-
piada a fost organizat� de c�tre Inspectoratul �colar Jude�ean Bihor cu sprijinul cultelor participante �i s-a desf��urat 
la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu. De asemenea, elevii greco-catolici din jude�ul S�laj au participat la faza jude�ean� 
care s-a desf��urat la �coala Gimnazial� Corneliu Coposu din Zal�u. Rezultatele ob�inute de c�tre elevii greco-cato-
lici au fost foarte bune, eviden�iind eforturile depuse pe parcursul întregului an �colar. Cei mai merituo�i elevi urmea-
z� s� participe la etapa na�ional� care se va desf��ura în perioada 28-30 aprilie la Snagov, jud. Ilfov.

Felicit�m pe to�i participan�ii la olimpiad� pentru rezultatele ob�inute �i le ur�m succes la faza na�ional�.
Florin JULA

Seri de rug�ciune la �umal

Faza jude�ean� a Olimpiadei de Religie Greco-Catolic�
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Noul Arhiepiscop Major de Kiev, Sviatoslav �evciuk
Duminic�, 27 martie 2011, la Catedrala „Hristos 

cel înviat” din Kiev, a fost întronizat noul Arhiepiscop 
Major al Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, Sviatos-
lav �evciuk.

Ca urmare a demisiei Preafericirii Sale Liubomir 
Husar, acceptat� de Papa Benedict al XVI-lea la data de 10 
februarie 2011, Sinodul Bisericii Greco-Catolice Ucraine-
ne s-a reunit la data de 21 martie pentru alegerea noului 
Arhiepiscop Major. Au fost prezen�i 40 de episcopi, dintre 
care 5 emeri�i. La 23 martie a fost ales noul Arhiepiscop 
Major în persoana episcopului Sviatoslav �evciuk, care a 
fost con� rmat de Sfântul Scaun la data de 25 martie.

Preafericirea Sa, Sviatoslav �evciuk s-a n�scut la 
5 mai 1970 la Stryi în Regiunea Lviv, Ucraina. A fost 
hirotonit preot pe 26 iunie 1994, iar în 1999 a ob�inut 
doctoratul în Teologie Moral� la Universitatea Ponti� -
cal� Sfântul Toma de Aquino din Roma. A avut diferite 
func�ii, una dintre ele � ind �i cea de rector al Semina-
rului „Sfântul Spirit” din Lviv. La data de 14 ianuarie 
2009 Sfântul P�rinte l-a numit auxiliar al Eparhiei San-
ta Maria del Patrocinio din Buenos Aires, Argentina �i 
titular de Castra Galbae. A fost hirotonit episcop în 7 
aprilie 2009, la Lviv.

La ceremonie au fost prezen�i zeci de episcopi �i 
sute de preo�i din Ucraina �i diaspora, precum �i repre-
zentan�i ai altor biserici catolice, dar �i ortodoxe. Din 
partea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Cato-
lic�, au participat PSS Virgil Bercea, episcop greco-ca-
tolic de Oradea �i PSS Vasile Biz�u, episcop al Curiei 
Arhiepiscopiei Majore de Blaj.

Vicarul general �i consiliul consultorilor, împre-
un� cu clerul eparhial, anun�� cu durere c� Preas� n�ia 
Sa Preas� n�itul P�rinte Ioan �i�e�tean, Episcop eparhi-
al greco-catolic de Maramure�, în al 75-lea an al vie�ii, 
în al 40-lea an al preo�iei sale �i în al 17-lea an al epi-
scopatului s�u, înt�rit cu S� ntele Sacramente, la data de 
12 aprilie anul curent s-a mutat în casa Tat�lui ceresc. 

S-a n�scut la 11 iunie 1936 în comuna �i�e�ti, 
� ind mezinul unei familii de ��rani cu opt copii. Dup� 
terminarea �colii primare din satul natal, urmeaz� cur-
surile Liceului teoretic “Gheorghe �incai” din Baia 
Mare. Studiaz� teologia în clandestinitate �i este hi-
rotonit în secret la 16 martie 1972 de c�tre Episcopul 
Dr. Ioan Dragomir. Odat� cu deschiderea Institutului 
Teologic Greco-Catolic din Baia Mare a func�ionat ca 
profesor de teologie dogmatic�. La începutul anului 
1994 a fost numit de c�tre PS Lucian Mure�an ca Vicar 
al Maramure�ului istoric. La 20 iulie 1994 este numit 
Episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Maramure�. Hi-
rotonirea întru Episcop �i însc�unarea au avut loc la 11 
septembrie 1994, în Baia Mare. 

Trupul neînsu� e�it al r�posatului nostru p�rinte 
Episcop a fost depus, în dup� amiaza zilei de 13 aprilie 
2011, ora 18.00, în biserica “Sfânta Maria” din Baia 
Mare, b-dul Unirii nr. 11A. O� ciile funerare au avut 
loc sâmb�t� 16 aprilie 2011, prin celebrarea S� ntei Li-
turghii la ora 10.30, urmat� de slujba înmormânt�rii. 

Pilda vie�ii Sale �i m�rturisirea neclintit� a credin�ei, în 
vremuri de grea încercare a Bisericii Greco-Catolice, 
s� r�mân� pentru noi ca exemplu! Ve�nicul Arhiereu 
Isus Cristos s�-i primeasc� su� etul în Patria cereasc�, 
f�cându-i parte de Lumina Învierii.

Biroul de pres� al Eparhiei Greco-Catolice 
de Maramure�

Preas� n�itul Ioan s-a mutat în casa Tat�lui ceresc
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