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Iubi�i fra�i �i surori, 
În urm� cu �ase ani eram în aceast� pia�� pen-

tru a celebra funeraliile Papei Ioan Paul al II-lea. Era 
profund� durerea datorit� pierderii, dar �i mai mare era 
sentimentul unui har imens care înv�luia Roma �i lu-
mea întreag�: harul care era ca rodul unei întregi vie�i 
a iubitului meu Predecesor, �i în special al m�rturiei 
sale în suferin��. Deja în ziua aceea noi sim�eam plu-
tind parfumul s� n�eniei sale, �i Poporul lui Dumnezeu 
a manifestat în multe moduri venera�ia sa fa�� de el. 
Pentru aceasta am voit ca, în respectul cuvenit fa�� de 
normativa Bisericii, cauza lui de beati� care s� poat� 
înainta cu celeritate discret�. �i iat� c� ziua a�teptat� a 
sosit; a sosit repede, pentru c� a�a i-a pl�cut Domnului: 
Ioan Paul al II-lea este fericit! 

Doresc s� adresez salutul meu cordial vou� tutu-
ror care, pentru aceast� fericit� circumstan��, a�i venit 
a�a de numero�i la Roma din toate p�r�ile lumii, Dom-
nii Cardinali, Patriarhi ai Bisericilor Orientale Catoli-
ce, Confra�ii întru Episcopat �i întru Preo�ie, Delega-
�iile O� ciale, Ambasadorii �i Autorit��ile, persoanele 
consacrate �i credincio�ii laici, �i îl extind la cei care 
sunt uni�i cu noi prin radio �i televiziune. 

Duminica aceasta este a doua a Pa�telui, pe care 
fericitul Ioan Paul al II-lea a intitulat-o Duminica Mi-
lostivirii Divine. De aceea a fost aleas� aceast� dat� 
pentru Celebrarea de ast�zi, pentru c�, printr-un plan 
providen�ial, Predecesorul meu �i-a dat lui Dumnezeu duhul chiar în seara ajunului acestei duminici. În afar� 

de asta, ast�zi este prima zi din luna mai, luna Mari-
ei; �i este �i comemorarea sfântului Iosif muncitorul. 
Aceste elemente contribuie la îmbog��irea rug�ciunii 
noastre, ne ajut� pe noi care înc� mai suntem pelerini 
în timp �i în spa�iu; în timp ce în Cer, este mult diferit� 
s�rb�toarea printre Îngeri �i S� n�i! �i totu�i, unul sin-
gur este Dumnezeu, �i unul este Cristos Domnul, care 
ca o punte une�te p�mântul �i Cerul, �i noi în acest mo-
ment ne sim�im mai mult ca oricând apropia�i, aproape 
p�rta�i de Liturgia cereasc�. 

„Ferici�i cei care nu au v�zut �i au crezut!” (In 
20,29). În Evanghelia de ast�zi Isus roste�te aceast� 
fericire: fericirea credin�ei. Ea ne uime�te în mod deo-
sebit, pentru c� suntem aduna�i tocmai pentru a celebra 
o Beati� care, �i înc� �i mai mult pentru c� ast�zi este 
proclamat Fericit un Pap�, un Succesor al lui Petru, 
chemat s�-i înt�reasc� în credin�� pe fra�i. Ioan Paul 
al II-lea este fericit datorit� credin�ei sale, puternice �i 
generoase, apostolice. �i imediat� ne amintim de cea-
lalt� fericire: „Fericit e�ti tu, Simon, � ul lui Iona, c�ci 
nu carnea �i sângele �i-au revelat aceasta, ci Tat�l meu 
care este în ceruri” (Mt 16,17). Ce anume i-a revelat 
Tat�l ceresc lui Simon? C� Isus este Cristos, Fiul lui 
Dumnezeu cel viu. Prin aceast� credin�� Simon devine 

 Omilia Papei Benedict al XVI-lea
la beati� carea lui Ioan Paul al II-lea

(continuare în pag. 3)



3Mai 2011

(continuare în pag. 4)

(urmare din pag. 2)

„Petru”, stânca pe care Isus poate s� edi� ce Biserica 
sa. Fericirea ve�nic� a lui Ioan Paul al II-lea, pe care 
ast�zi Biserica are bucuria de a o proclama, se a� � în 
întregime în aceste cuvinte ale lui Cristos: „Fericit e�ti 
tu, Simon” �i „Ferici�i cei care nu au v�zut �i au cre-
zut!”. Fericirea credin�ei, pe care �i Ioan Paul al II-lea a 
primit-o în dar de la Dumnezeu Tat�l, pentru edi� carea 
Bisericii lui Cristos. 

Îns� gândul nostru merge la o alt� fericire, care 
în Evanghelie le precede pe toate celelalte. Este aceea 
a Fecioarei Maria, Mama R�scump�r�torului. Ei, care 
tocmai l-a z�mislit pe Isus în sânul ei, sfânta Elisabeta 
îi spune: „Fericit� aceea care a crezut c� se vor împlini 
cele spuse ei de Domnul” (Lc 1,45). Fericirea credin-
�ei î�i are modelul în Maria, �i to�i suntem ferici�i c� 
beati� carea lui Ioan Paul al II-lea are loc în prima zi a 
lunii mariane, sub privirea matern� a Celei care, cu cre-
din�a sa, a sus�inut credin�a Apostolilor, �i încontinuu 
sus�ine credin�a succesorilor lor, în special a celor care 
sunt chema�i s� stea la catedra lui Petru. Maria nu apa-
re în relat�rile despre învierea lui Cristos, dar prezen�a 
ei este ca ascuns� pretutindeni: ea este Mama, c�reia 
Isus a încredin�at pe � ecare dintre discipoli �i întreaga 
comunitate. Îndeosebi, observ�m c� prezen�a efectiv� 
�i matern� a Mariei este înregistrat� de sfântul Ioan �i 
de sfântul Luca în contextele care le preced pe cele din 
Evanghelia de ast�zi �i din prima Lectur�: în relatarea 
mor�ii lui Isus, unde Maria apare la picioarele crucii 
(cf. In 19,25); �i la începutul Faptelor Apostolilor, care 
o prezint� în mijlocul discipolilor aduna�i în rug�ciune 

în cenacol (cf. Fap 1,14). 
�i Lectura a doua de ast�zi ne vorbe�te despre 

credin��, �i chiar sfântul Petru, plin de entuziasm, scrie 
indicând celor nou-boteza�i motivele speran�ei lor �i ale 
bucuriei lor. Îmi place s� accentuez c� în acest text, la 
începutul Primei Scrisori, Petru nu se exprim� în mod 
exortativ, ci indicativ; de fapt, el scrie: „V� bucura�i” - 
�i adaug�: „Pe el, f�r� s�-l �  v�zut, îl iubi�i; f�r� a-l ve-
dea, dar crezând în el, tres�ri�i de o bucurie negr�it� �i 
pream�rit�, încredin�a�i c� ve�i ajunge la �elul credin�ei 
voastre: mântuirea su� etelor” (1Pt 1,6.8-9). Totul este 
la indicativ, pentru c� exist� o nou� realitate, generat� 
de învierea lui Cristos, o realitate accesibil� credin�ei. 
„Domnul a f�cut acest lucru - spune Psalmul (118,23) - 
�i este minunat în ochii no�tri”, ochii credin�ei. 

Iubi�i fra�i �i surori, ast�zi str�luce�te în ochii 
no�tri, în deplina lumin� spiritual� a lui Cristos înviat, 
� gura iubit� �i venerat� a lui Ioan Paul al II-lea. Ast�zi 
numele lui se adaug� la ceata S� n�ilor �i Ferici�ilor pe 
care el i-a proclamat în timpul celor aproape 27 de ani 
de ponti� cat, amintind cu putere de voca�ia universal� 
la m�sura înalt� a vie�ii cre�tine, la s� n�enie, a�a cum 
a� rm� Constitu�ia conciliar� Lumen gentium despre 
Biseric�. To�i membrii Poporului lui Dumnezeu - Epi-
scopi, preo�i, diaconi, credincio�i laici, c�lug�ri, c�lu-
g�ri�e - suntem în drum spre patria cereasc�, unde ne-a 
precedat Fecioara Maria, asociat� în mod singular �i 
des�vâr�it la misterul lui Cristos �i al Bisericii. Karol 
Wojtyla, mai înainte ca Episcop Auxiliar �i apoi ca Ar-
hiepiscop de Cracovia, a participat la Conciliul al II-lea 
din Vatican �i �tia bine c� a dedica Mariei ultimul capi-
tol din Documentul despre Biseric� însemna a o a�eza 
pe Mama R�scump�r�torului ca imagine �i model de 
s� n�enie pentru orice cre�tin �i pentru întreaga Biseri-
c�. Aceast� viziune teologic� este aceea pe care ferici-
tul Ioan Paul al II-lea a descoperit-o tân�r � ind �i apoi a 
p�strat-o �i a aprofundat-o toat� via�a. O viziune care se 
rezum� în icoana biblic� a lui Cristos pe cruce având-o 
al�turi pe Maria, mama sa. O icoan� care se g�se�te în 
Evanghelia lui Ioan (19,25-27) �i este rezumat� în ste-
ma episcopal� �i apoi papal� a lui Karol Wojtyla: o cru-
ce de aur, o „M” jos în dreapta, �i motoul „Totus tuus”, 
care corespunde celebrei expresii a sfântului Ludovic 
Maria Grignon de Montfort, în care Karol Wojtyla a 
g�sit un principiu fundamental pentru via�a sa: „Totus 
tuus egos sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea 
omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria - Sunt cu totul al 
t�u �i tot ceea ce este al meu este al t�u. Te iau ca tot 
binele meu. D�-mi inima ta, Marie” (Tratat despre ade-
v�rata evlavie fa�� de Sfânta Fecioar�, nr. 266). 

În Testamentul s�u, noul Fericit a scris: „Când 
în ziua de 16 octombrie 1978 conclavul cardinalilor l-a 
ales pe Ioan Paul al II-lea, Primatul Poloniei cardinalul 
Stefan Wyszynski mi-a spus: „Misiunea noului pap� va 
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�  s� introduc� Biserica în al Treilea Mileniu””. �i 
ad�uga: „Doresc înc� o dat� s� exprim recuno�tin-
�� Duhului Sfânt pentru marele dar al Conciliului 
al II-lea din Vatican, c�ruia împreun� cu întreaga 
Biseric� - �i mai ales cu întregul episcopat - m� 
simt dator. Sunt convins c� înc� mult timp va �  
dat noilor genera�ii s� ia din bog��iile pe care acest 
Conciliu din secolul al XX-lea ni le-a d�ruit. Ca 
episcop care am participat la evenimentul conci-
liar de la prima pân� la ultima zi, doresc s� în-
credin�ez acest mare patrimoniu tuturor celor care 
sunt sau vor �  în viitor chema�i s�-l realizeze. Cât 
m� prive�te, îi mul�umesc ve�nicului P�stor care 
mi-a permis s� slujesc aceast� cauz� foarte mare 
în decursul tuturor anilor ponti� catului meu”. �i 
care este aceast� „cauz�”? Este aceea�i pe care 
Ioan Paul al II-lea a enun�at-o la prima Liturghie 
solemn� în Pia�a Sfântul Petru, cu memorabilele 
cuvinte: „Nu v� teme�i! Deschide�i, ba mai mult, des-
chide�i larg por�ile lui Cristos!”. Ceea ce nou-alesul 
Pap� le cerea tuturor, el însu�i a f�cut cel dintâi: a des-
chis lui Cristos societatea, cultura, sistemele politice �i 
economice, inversând cu for�a unui gigant - for�� care 
îi venea de la Dumnezeu - o tendin�� care putea s� par� 
ireversibil�. 

[În limba polon�: Cu m�rturia lui de credin��, 
de iubire �i de curaj apostolic, înso�it� de o mare înc�r-
c�tur� uman�, acest exemplar � u al na�iunii poloneze 
i-a ajutat pe cre�tinii din toat� lumea s� nu le � e team� 
s� spun� c� sunt cre�tini, c� apar�in Bisericii, s� vor-
beasc� despre Evanghelie. Într-un cuvânt: ne-a ajutat 
s� nu ne � e team� de adev�r, pentru c� adev�rul este 
garan�ie de libertate]. 

�i mai mult în sintez�: ne-a redat for�a de a crede 
în Cristos, deoarece Cristos este Redemptor hominis, 
R�scump�r�torul omului: tema primei sale Enciclice �i 
� rul conduc�toru al tuturor celorlalte. 

Karol Wojtyla a urcat pe scaunul lui Petru adu-
când cu el profunda sa re� ec�ie despre confruntarea 
dintre marxism �i cre�tinism, centrat� pe om. Mesaju-
lui lui a fost acesta: omul este calea Bisericii, iar Cris-
tos este calea omului. Cu acest mesaj, care este marea 
mo�tenire a Conciliului al II-lea din Vatican �i al „câr-
maciului” s�u Slujitorul lui Dumnezeu Paul al VI-lea, 
Ioan Paul al II-lea a condus Poporul lui Dumnezeu ca 
s� treac� pragul celui de-al Treilea Mileniu, pe care toc-
mai gra�ie lui Cristos el a putut s�-l numeasc� „pragul 
speran�ei”. Da, prin acest drum lung de preg�tire pentru 
Marele Jubileu, el a dat Cre�tinismului o reînnoit� ori-
entare spre viitor, viitorul lui Dumnezeu, transcendent 
fa�� de istorie, dar care are totu�i inciden�� asupra is-
toriei. Acea înc�rc�tur� de speran�� care a fost cedat� 
într-un anumit mod marxismului �i ideologiei progre-
sului, el a revendicat-o în mod legitim cre�tinismului, 
restituindu-i � zionomia autentic� a speran�ei, care tre-

buie tr�it� în istorie cu un spirit de „advent” („venire”), 
într-o existen�� personal� �i comunitar� orientat� spre 
Cristos, plin�tate a omului �i împlinire a a�tept�rilor 
sale de dreptate �i de pace. 

În sfâr�it, a� vrea s�-i aduc mul�umire lui Dum-
nezeu �i pentru experien�a personal� pe care mi-a acor-
dat-o, de a colabora îndelung cu fericitul Pap� Ioan 
Paul al II-lea. Deja înainte avusesem ocazia de a-l cu-
noa�te �i de a-l stima, îns� din anul 1982, când m-a che-
mat la Roma ca Prefect al Congrega�iei pentru Doctrina 
Credin�ei, timp de 23 de ani am putut s� � u aproape 
de el �i s� venerez tot mai mult persoana sa. Slujirea 
mea a fost sus�inut� de profunzimea sa spiritual�, de 
bog��ia intui�iilor sale. Exemplul rug�ciunii sale m-a 
uimit �i m-a edi� cat mereu: el se cufunda în întâlnirea 
cu Dumnezeu, chiar �i în mijlocul multiplelor obliga�ii 
ale ministeriului s�u. �i apoi m�rturia lui în suferin��: 
Domnul l-a despuiat încet-încet de toate, dar el a r�mas 
mereu o „stânc�”, a�a cum l-a voit Cristos. Umilin�a 
sa profund�, înr�d�cinat� în unirea intim� cu Cristos, 
i-a permis s� continue s� conduc� Biseric� �i s� dea 
lumii un mesaj �i mai elocvent chiar în timpul în care 
for�ele � zice îl p�r�seau. Astfel el a realizat în mod ex-
traordinar voca�ia oric�rui preot �i episcop: s� devin� 
una cu acel Isus, pe care zilnic îl prime�te �i îl ofer� în 
Euharistie. 

Fericit e�ti tu, iubite Pap� Ioan Paul al II-lea, 
pentru c� ai crezut! Continu� - te rug�m - s� sus�ii din 
Cer credin�a Poporului lui Dumnezeu. 

La sfâr�itul omiliei, Sfântul P�rinte Benedict al 
XVI-lea a ad�ugat: 

„De atâtea ori ne-ai binecuvântat în aceast� pia�� 
din Palat. Ast�zi, te rug�m, S� nte P�rinte, s� ne bine-
cuvântezi. Amin”. 

Benedictus pp. XVI

Traducere de pr. Mihai P�TRA�CU 
www.ercis.ro
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Episcopul Alexandru Rusu
22.11.1884 - 9.05.1963

Concordatul încheiat între România �i Sfântul 
Scaun Apostolic al Romei, rati� cat de Parlamentul Ro-
mâniei la 25 mai 1929 de Senat, �i la 29 mai de Camera 
Deputa�ilor, prevedea în art. 1, p. 4 pentru Biserica Ro-
mân� Unit� “O nou� Diecez� ce urmeaz� a �  în� in�at� 
de comun acord între Sfântul Scaun �i Guvernul Re-
gal”. A urmat, deci, o nou� arondare a Provinciei Mi-
tropolitane Române Unite de Alba Iulia �i F�g�ra�. Ast-
fel, prin bulla Sollemni Conventione din 5 iunie 1930, 
a Papei Pius al XI-lea s-a hot�rât în� in�area pe data de 
15 august 1930 a Eparhiei Maramure�ului cu re�edin�a 
la Baia-Mare, iar catedral� episcopal� devine biserica 
închinat� “Adormirii Maicii Domnului”. În baza bulei 
papale a fost emis Decretul din 16 iulie 1930 al Nun-
�iului Apostolic din Bucure�ti, Angel Maria Dolci, prin 
care a fost constituit� Eparhia Român� Unit� a Mara-
mure�ului din 239 parohii, din care 201 române unite �i 
38 de rit greco-rutean; O parohie român� unit� din Ar-
hidieceza de Alba-Iulia �i F�g�ra�, 169 parohii române 
unite din Eparhia de Gherla, 31 parohii române unite 
din Eparhia Oradea; 10 parohii de rit greco-rutean din 
Eparhia de Hajdudorogh, 11 parohii de rit greco-rutean 
din Eparhia de Muncaci �i 17 parohii de rit greco-ru-
tean din Eparhia de Stanislau din Polonia. Credincio�ii 
ruteni vor r�mâne sub jurisdic�ia unui “Vicar General 
Special de acela�i rit,care va �  a se numi �i constitui de 
c�tre Episcopul Maramure�ului”.

În ziua de 19 iulie 1930, prin rescriptul nr. 6442 
al Nun�iaturii Apostolice din Bucure�ti, Episcopul dr. 
Iuliu Hossu al Eparhiei de Cluj-Gherla a fost numit Ad-
ministrator Apostolic al Eparhiei nou în� in�ate a Ma-
ramure�ului pân� la numirea, consacrarea �i instalarea 
episcopului propriu.

La 25 octombrie 1930, ziarul “Unirea” din Blaj 
nr. 43/1930 �i la 1 noiembrie 1930, Episcopul Iuliu Ho-
ssu, Administrator Apostolic, prin “Curierul Cre�tin” 
nr. 20/1930, o� cial al Eparhiei de Cluj-Gherla, comuni-
c� vestea c� “Înalta Nun�iatur� Apostolic� ne împ�rt�-
�e�te o� cial c� Sfântul P�rinte s-a îndurat s� numeasc� 
pe Reverendisimul dr. Alexandru Rusu ca Episcop al 
Eparhiei Maramure�ului”.

Noul episcop, canonic mitropolitan �i rector al 
Seminarului Teologic din Blaj, s-a n�scut la 22 noiem-
brie 1884 în ��ulia de Câmpie, pe atunci în jude�ul Tur-
da Arie�, azi jude�ul Mure�, din p�rin�ii Vasile Rusu, 
preot-protopop onorar �i Rozalia n�scut� Sabo, casnic�, 
nepoat� a canonicului Ioan Antonelli, participant activ 

la Revolu�ia din 1848. Familia preotului Vasile Rusu 
a fost binecuvântat� cu 12 copii. În 1930, la numirea 
episcopului, mai erau în via�� cinci fra�i (doi preo�i, doi 
avoca�i, un medic) �i o sor� (preoteas�).

Studii:
Clasele primare �i primele dou� clase gimnaziale 

le-a urmat la Liceul german din Bistri�a, clasele III-IV 
la Liceul romano-catolic maghiar din Târgu-Mure�, 
iar clasele liceale V-VIII la Liceul din Blaj, între anii 
1899-1903. Din prima clas� primar� �i pân� în ultimul 
an de liceu a fost clasi� cat între pu�inii elevi “pur emi-
nen�i”, iar examenul de maturitate l-a promovat în anul 
1903 cu cali� cativul “eximio modo” = “excep�ional”. 
Primit în clerul tân�r al Arhidiecezei, în toamna anului 
1903, a fost trimis la Seminarul Central din Budapes-
ta, unde a urmat studiile Teologice Universitare. Dup� 
patru ani de studii, ob�inând absolutoriul (certi� catul 
de absolvent) în Teologie, având �i un riguros depus 
pentru doctorat, în 1907 a fost destinat pentru continu-
area studiilor teologice superioare la “Augustineum” în 
Viena, dar, datorit� unor împrejur�ri nefavorabile, de�i 
fusese primit în Colegiul vienez, a trebuit s� r�mân� în 

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�.



6 VESTITORUL

(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

continuare la Budapsta. Acolo, trebuind s� p�r�seasc� 
Seminarul Central s-a între�inut din catehez�, predând 
religia la câteva �coli primare. În iunie 1910 a fost pro-
movat doctor în Teologie, sus�inând teza “C�s�toria 
preo�ilor în Biserica Greco-Catolic�”. Revenit la Blaj, 
în 20 iulie 1910, S�rb�toarea Sfântului Profet Ilie Tes-
viteanul, a fost hirotonit preot celib, iar la 17 august, 
acela�i an, a fost numit profesor suplinitor la catedra 
de Teologie Dogmatic� de la Academia Teologic� din 
Blaj, în locul lui Vasile Suciu, viitorul mitropolit, acum 
ales canonic în locul r�mas vacant prin decesul istori-
cului Dr. Augustin Bunea. Odat� cu numirea la cate-
dra de Dogmatic�, Alexandru Rusu a mai fost numit �i 
Prefect de studii la Seminarul Teologic �i profesor de 
religie la Liceul de b�ie�i. Dup� trei ani a fost titularizat 
la catedra de Teologie Dogmatic�, pe care a onorat-o 
pân� în 1918.

Dup� Adunarea de la Alba-Iulia din 1 Decem-
brie 1918, profesorul dr. Alexandru Rusu a fost numit 
Secretar General al Resortului Cultelor din Consiliul 
Dirigent, pentru Biserica Greco-Catolic�, pentru cea 
Ortodox� � ind prof. dr. Ioan Lupa�, iar la Instruc�ie, 
dr. Onisifor Ghibu. A fost eliberat din aceast� func�ie 
la 10 aprilie 1920, data des� in��rii Consiliului Diri-
gent. Între anii 1919-1920 a fost ales deputat al Par-
tidului Na�ional Român. Dar dup� alegerile din 1920, 
care l-au adus la putere pe Generalul Alexandru Ave-
rescu, dup� o nou� candidatur� la Teaca, dezgustat de 
cele v�zute, a renun�at de� nitiv la politica militant�. 
Reîntors la Blaj, la 12 iunie 1920, a fost numit secretar 
mitropolitan. În luna august, acela�i an, a fost numit 
din nou profesor de Teologie Dogmatic� la Academia 
Teologic� �i, tot atunci (17 august 1920), i s-a încre-
din�at �i func�ia de rector al Internatului Vancean, la 

conducerea c�ruia va r�mâne pân� la 1 octombrie 
1925. Între timp, la 11 ianuarie 1923, a fost promovat 
canonic al Capitulului mitropolitan �i, concomitent, 
curator al catedralei, func�ie în care va �  g�sit la nu-
mirea de Episcop al Maramure�ului.

Pe lâng� func�iile de baz�, Dr. Alexandru Rusu a 
îndeplinit �i alte misiuni în gremiul mitropolitan. Ast-
fel, a fost defensor matrimonial la Tribunalul de a II-a 
instan�� (un timp �i la Tribunalul Matrimonial de a III-a 
instan��, pentru diecezele sufragane), membru al Exac-
toratului diecezan (revizor de gestiuni), � sc consisto-
rial, pre�edinte al Comisiunii pentru examinarea pro-
fesorilor de religie, inspector catehetic, pre�edinte al 
Comisiunii pentru examinarea ordinanzilor (candida�i-
lor la preo�ie), vizitator (inspector) al Caselor Congre-
ga�iilor de surori �.a. A fost un duhovnic excep�ional. În 
calitate de curator s-a îngrijit s� � e dotat� catedrala cu 
un confesional, unde mul�imile de peniten�i au trecut pe 
sub patra� rul preo�esc al lui Alexandru Rusu, desc�r-
cându-�i su� etele de povara p�catelor.

Om de cultur� �i publicist.
Între anii 1911-1918 a condus revista bl�jean� 

“Cultura Cre�tin�” iar între anii 1921-1930 a fost, la 
început redactor, �i apoi director al “Unirii”, ziarul în-
� in�at la 1890 de c�tre neuita�ii oameni de cultur� bl�-
jeni, Alexandru Grama, Augustin Bunea, Victor Smi-
ghelschi, Vasile Hossu �i Izidor Marcu. S-a dovedit un 
polemist �i ap�r�tor al drepturilor Bisericii Române 
Unite, al tradi�iilor �i autonomiei ei. Acestea au fost, de 
regul�, obiectivele ap�rate, sus�inute �i comentate de 
c�tre publicist. Merit� consemnat� cu deosebire lupta 
sus�inut� în “Cultura Cre�tin�” împotriva Episcopiei de 
Hajdudorogh.

Episcopul Alexandru Rusu

la înmormântarea

Mitropolitului Vasile Suciu
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Dou� manuale de Catehez�, scrise cu compe-
ten�a pedagogului versat, ca �i stimularea altor dasc�li 
�i pedagogi de seam� ai Bisericii Române Unite s� al-
c�tuiasc� manuale de religie, îndeosebi pentru înv���-
mântul mediu, liceal, Alexandru Ciplea (Gherla), Ioan 
Georgescu (Oradea), Nicolae Brânzeu (Lugoj), George 
Fireza (S.I.), a pus la îndemâna elevilor de ambele sexe 
cartea de religie, instrumentul atât de necesar în perioa-
da de formare a tineretului. Grija de educarea cre�tin� 
�i dragostea pentru formarea tineretului �colar ni-l arat� 
�i conducerea între 1912-1918 a Reuniunii Mariane a 
elevilor de la Liceul de b�ie�i din Blaj, în� in�at� – în 
tinere�ile sale – de un alt mare ostenitor în educarea 
tineretului, Mitropolitul Alexandru Nicolescu.

Numirea ca Episcop al Maramure�ului l-a g�sit 
canonic �i rector al Seminarului Teologic, pe lâng� ce-
lelalte misiuni �i func�ii men�ionate mai sus.

F�când cunoscut� numirea prin “Curierul Cre�-
tin” din 1 noiembrie 1930, Episcopul Iuliu Hossu, 
Administrator Apostolic al Diecezei Maramure�ului, 
arat� c� “Întreaga Biseric� prime�te cu sincer� bucu-
rie aceast� numire, pentru calit��i alese care împodo-
besc pe cel ce a fost a� at vrednic de a �  în�l�at în �irul 
urma�ilor Apostolilor. Mintea luminat�, inima cald�, 
su� etul întreg întru slujba Domnului, îndrept��esc fru-
moasele n�dejdi pentru în�l�area Bisericii �i Neamului, 
care mângâie su� etele noastre. Bucuria aleas�, în pri-
mul rând, este a Episcopiei Maramure�ului. Domnul a 
binecuvântat eparhia… cu aceast� numire”.

Potrivit prevederilor Concordatului, la 25 no-
iembrie 1930 a avut loc depunerea jur�mântului în fa�a 
Regelui. Noul Episcop a fost înso�it de Episcopul dr. 
Iuliu Hossu de Cluj-Gherla, asistent �i el la depunerea 
jur�mântului, ca �i Primul Ministru, G. Mironescu �i 
Ministrul Instruc�iei �i Cultelor, A. Cost�chescu. Tot 
atunci a avut loc �i depunerea jur�mântului Episcopilor 
romano-catolici Al. Pacha al Timi�oarei �i St. Fiedler 
de Oradea �i Satu-Mare.

Consacrarea a avut loc în Catedrala Mitropoli-
tan� din Blaj, la 30 ianuarie 1931, s�rb�toarea S� n�i-
lor Trei Ierarhi Vasile, Grigore �i Ioan, prin punerea 
mâinilor Mitropolitului dr. Vasile Suciu, asistat de 
Episcopii dr. Iuliu Hossu de Cluj-Gherla �i Dr. Alexan-
dru Nicolescu al Lugojului. Catedrala a fost arhiplin�. 
Au participat foarte multe delega�ii. Pe lâng� ierarhii 
care au s�vâr�it consacrarea au fost prezen�i: Episcopul 
latin Mihai Robu de la Ia�i, reprezentan�i ai Eparhiei 
greco-catolice de Oradea, a celei romano-catolice de 
Alba-Iulia, Ministrul Cultelor Ghi�� Pop, Pre�edintele 
AGRU-lui Valer Pop, deputa�i �i senatori, iar Eparhia 
Maramure�ului a fost reprezentat� “prin un frumos 
m�nunchi de delega�i, între care vicarul Ilarie Boro�, 
protopopii Alexandru Breban, Aurel Drago� �i Nicolae 
Doro�… senatorii Dr. Titus Doro�, Dr. Coriolan Boh�-
�iel, deputa�ii Dr. Ilie Lazar �i Dr. Gavril Osianu, iar 

frumoasa familie a noului Preas� n�it era reprezentat� 
prin d-nii: Dr. Rusu, medic, directorul Sanatoriului Ge-
oagiu, avoca�ii Dr. Aurel Rusu �i Dr. Octavian Rusu, 
P�rintele Valer Rusu, Mihail Ilie�iu, Dr. V. Rusu, se-
cretarul Prefecturii Târgu-Mure� �i profesorul Aurel 
Rusu din Blaj… Corul bine organizat �i cu adev�rat� 
pricepere (a fost) condus de profesorul Celestin Chere-
be�iu” (Consacrarea �i intronizarea Preas� n�iei Sale Dr. 
Alexandru Rusu, primul episcop al Maramure�ului, în 
Curierul Cre�tin nr. 4/1931).

Prin cuvântarea de r�spuns dat� Mitropolitului 
Vasile Suciu, noul Episcop – f�când exegeza cuvintelor 
Mântuitorului: “În lume scârbe ve�i avea… Cuteza�i, 
Eu am biruit lumea!” – a intuit inspirat �i profetic pre-
vederea pe care trecerea timpului o va con� rma prin 
prigoana ce va încerca, mai târziu, Biserica Român� 
Unit� �i jertfele ce i se vor cere, inclusiv via�a Episco-
pului nou consacrat: “Cu convingere în puterea acestor 
cuvinte, Biserica Blajului, urgisit� sub st�pânirea str�-
in�, urgisit� �i azi, st� mândr� �i biruitoare, pe cât de 
cre�tin� pe atât de româneasc�î (Ibidem).

A doua zi dup� serbarea prilejuit� de consacrare, 
sâmb�t� 31 ianuarie 1931, înso�it de Episcopul dr. Iuliu 
Hossu de Cluj-Gherla, a p�r�sit Blajul, îndreptându-se 
împreun� spre Baia Mare, unde urma ca, luni 2 februa-
rie, S�rb�toarea Întâmpin�rii Domnului, s� aib� loc in-
stalarea în catedrala b�im�rean�. Sosind pe la orele 9 
cu trenul în gara Cluj, f�când un popas, au fost saluta�i 
de autorit��ile locale, laice �i biserice�ti, în frunte cu 
Dr. Alexandru Vaida-Voievod �i scriitorul Ion Agârbi-
ceanu, protopopul Clujului, Dr. Valer Pop, pre�edintele 
AGRU-lui mitropolitan, Teodor Mihali, primarul ora-
�ului, Adam Popa, prefectul jude�ului �i alte personali-
t��i ale Clujului universitar. În aceea�i zi, dup� mas�, a 
avut loc �i în gara Gherla o primire fastuoas�, a�tepta�i 
�i saluta�i de notabilit��ile jude�ului �i ora�ului, de stat 
�i biserice�ti, în frunte cu prefectul Munteanu �i vicarul 
general episcopesc al locului, prepozitul Dr. Octavian 
Domide.

Duminic� diminea�a cei doi episcopi au plecat 
de la Gherla spre Baia Mare, unde primirea a fost, la 
fel, extrem de c�lduroas�. Instalarea a avut loc luni, 
2 februarie 1931, în catedrala în care nu se mai putea 
arunca un ac. În cadrul Liturghiei arhiere�ti, celebra-
t� de ambii Episcopi, în fruntea unui sobor de prela�i, 
protopopi maramure�eni �i oaspe�i delega�i din cele-
lalte Eparhii, în asisten�a autorit��ilor de stat centrale 
�i locale, în frunte cu Ministrul Cultelor, Ghi�� Pop, 
Episcopul Iuliu Hossu a citit Bula papal� de numire a 
noului Episcop, Dr. Alexandru Rusu, întâiul ierarh al 
Eparhiei Maramure�ului, �i Decretul Regal de recu-
noa�tere. Cu aceast� ocazie i-a transferat Episcopului 
Alexandru Rusu puterea ordinar� de jurisdic�ie cu care 
a fost învestit pe timpul vacan�ei Episcopul Iuliu Hos-
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su în calitate de Administrator Apostolic. Banchetul �i 
discursurile de rigoare au încheiat serbarea, Episcopul 
preluându-�i re�edin�a, o fost �coal� de fete.

Greut��ile începutului au fost multiple. Dieceza 
format� din parohii provenite din atâtea alte dieceze, 
trebuia organizat�. Trebuiau create structurile Curi-
ei Episcopale, care s�-l ajute pe chiriarh nemijlocit în 
conducerea eparhiei. Astfel, a fost creat Capitulul Ca-
tedral, cu canonici, cancelaria, secretariatul �i celelalte 
o� cii diecezane. În organizarea teritorial� a eparhiei a 
procedat la rearondarea parohiilor, reducând num�rul 
protopopiatelor la 11, plus un Vicariat pentru credin-
cio�ii greco-ruteni din Maramure� �i Bucovina. Pentru 
formarea clerului tân�r, neavând Academie de Teologie 
proprie, a apelat la ajutorul celor din Cluj �i Oradea 
unde-�i trimitea tinerii studen�i teologi, iar pentru studii 
Teologice superioare a avut la dispozi�ie, ca �i celelalte 
eparhii, Colegiile �i Universit��ile catolice de pro� l din 
Apus – Roma, Paris, Strasbourg etc. Pentru a cunoa�te 
eparhia a întreprins vizita�ii canonice, înso�ite uneori 
de s� n�iri de biserici �i hirotoniri de preo�i, iar la pele-
rinajele anuale de la M�n�stirile Bixad �i Moisei aduna 
zeci de mii de credincio�i din toat� �ara.

În cei peste 17 ani de arhip�storire, pân� la scoa-
terea în afara legii a Bisericii Române Unite (1948), 
Episcopul a tr�it vremuri grele, trecând peste ocupa�ia 
Basarabiei �i Bucovinei de Nord, când a pierdut o par-
te din parohiile greco-rutene �i Parohia Român� Unit� 
Boian, jude�ul Cern�u�i, ca �i peste ocupa�ia horthyst� 
a Transilvaniei de Nord, când înafar� de câteva parohii 
greco-rutene r�mase în Bucovina de Sud �i p�storite de 
Vicariatul Arhidiecezan de la Bucure�ti, toat� Eparhia 
Maramure�ului va trebui s� înfrunte prigoana ocupan-
tului horthyst între 1940-1944. Al doilea r�zboi mondi-
al nu i-a cru�at de loc pe � ii s�i su� ete�ti, cauzându-i, 
� re�te, atâta durere Arhip�storului.

Între anii 1945-1948, cu toat� prezen�a în �ar� a 
ocupantului sovietic, Biserica Român� Unit� a încer-
cat s�-�i vindece r�nile �i traumele suferite în cei patru 
ani, în care a fost rupt� în dou� prin grani�a impus� de 
Diktatul de la Viena. În primul rând trebuia ref�cut� 
conducerea canonic� a Bisericii, prin alegerea noului 
Mitropolit în locul regretatului Dr. Alexandru Nicoles-
cu, decedat la 5 iunie 1941. În acest scop, în martie 
1946 a fost convocat la Blaj Sinodul Mitropolitan elec-
toral, care, cu majoritate de voturi, l-a ales pe primul 
loc în ternarul candida�ilor la scaunul mitropolitan pe 
Episcopul Maramure�ului Dr. Alexandru Rusu. Sfântul 
Scaun a con� rmat op�iunea electoratului, r�mânând s� 
se ob�in�, conform Concordatului, recunoa�terea gu-
vernului român. Dar, sovieticii, prin pumnul b�tut în 
masa Suveranului de c�tre Andrei Vâ�inski, impuser� 
Regelui Mihai aducerea la guvernare, la 6 martie 1945, 
a comuni�tilor, în frunte cu Petru Groza �i Gheorghiu 
Dej. Acest guvern stalinist nu va recunoa�te niciodat� 

pe noul mitropolit, mai ales c� în acela�i an, 1946, so-
vieticii au scos în afara legii Biserica Greco-Catolic� 
din Ucraina, integrând-o în Ortodoxia Rus�, lucru ur-
m�rit, de altfel, �i de guvernan�ii români, în cârd��ia 
unor ierarhi ai Ortodoxiei române�ti, prin scoaterea în 
afara legii a Bisericii Române Unite �i integrarea cre-
dincio�ilor ei în Biserica Ortodox� Român�. A�a c� tra-
tativele purtate de Sfântul Scaun cu Guvernul Român 
în leg�tur� cu recunoa�terea noului mitropolit n-au dus 
la nici un rezultat.

Atacurile împotriva Bisericii Catolice în general, 
�i a celei Române Unite în special, s-au înte�it din zi în 
zi. Odat� cu vizita Patriarhului Alexei al Moscovei în 
România (în iunie 1947) �i cu Congresul pan-ortodox 
de la Moscova (martie 1948) era, deja, pecetluit� soar-
ta Bisericii Române Unite. Rezolu�ia Congresului pan-
ortodox l-a numit pe Papa autor “imperialist al celor 
dou� r�zboaie mondiale �i instigatorul unui al treilea 
r�zboi mondial”. Apelurile Mitropolitului ortodox al 
Ardealului Nicolae B�lan �i al noului Patriarh, Justini-
an Marina, c�tre credincio�ii greco-catolici, pentru a se 
întoarce “acas�” – la Biserica Ortodox� Român� – nu 
mai conteneau. La campania anticatolic� �i antiunit�, 
ini�iat� de numi�ii ierarhi �i secondat� de câ�iva teologi 
sibieni, ca profesorii de Teologie Dumitru St�niloaie 
�i Grigore Marcu, s-au raliat presa �i toate mijloacele 
de propagand� comunist� ale St�pânirii, lovind cu �i 
mai mare putere în Biserica Catolic�. Publica�iile Bi-
sericii Române Unite au fost toate suspendate. La 19 
iulie 1948 Guvernul de la Bucure�ti a denun�at Con-
cordatul cu Sfântul Scaun. La 4 august 1948 a ap�rut 
noua Lege a Cultelor care interzice leg�turile cu “alte 
culte religioase, institu�ii sau persoane o� ciale din afa-
ra ��rii decât cu aprobarea Ministrului Cultelor �i prin 
intermediul Ministerului de Interne”, aluzie direct� la 
leg�turile Bisericilor catolice de toate riturile din �ar� 
cu Sfântul Scaun al Romei, cu Papa. La 1 octombrie 
1948 a urmat pseudosinodul de la Cluj care a “hot�rât” 
revenirea Bisericii Române Unite la Ortodoxie, dup� 
care s-a declan�at prigoana împotriva episcopilor, pre-
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o�ilor �i credincio�ilor “nereveni�i”.
Episcopul Alexandru Rusu a fost destituit din 

func�ie la 18 septembrie 1948, dar nu �i-a p�r�sit re-
�edin�a �i credincio�ii. La 28 octombrie a fost arestat 
odat� cu ceilal�i ierarhi greco-catolici: Valeriu Traian 
Fren�iu, Iuliu Hossu, Ioan B�lan, Vasile Aftenie �i Ioan 
Suciu, �i depu�i cu to�ii la Dragoslavele, în Palatul 
Re�edin�� de Var� a Patriarhului, transformat în lag�r, 
împrejmuit cu sârm� ghimpat� �i asigurat cu paz� mili-
tar�. Aici au fost vizita�i de Patriarhul Justinian Marina, 
care le-a solicitat trecerea la Ortodoxie, amenin�ând c� 
“altfel îmi iau mâna de pe voi”. Insisten�ele Patriarhu-
lui au r�mas f�r� rezultat. În februarie 1949 to�i cei �ase 
episcopi încarcera�i la Dragoslavele au fost transfera�i 
la M�n�stirea C�ld�ru�ani – Ilfov, transformat� �i ea în 
lag�r de concentrare, unde au fost adu�i, concomitent, 
�i cei 25 de preo�i, canonici, profesori de Teologie, pro-
topopi, aresta�i �i ei la 28 octombrie 1948 �i depu�i în 
lag�rul improvizat într-o fost� �coal� monahal� la M�-
n�stirea Neam�. Interna�ii au fost �inu�i în lag�rul de la 
M�n�stirea C�ld�ru�ani pân� în mai 1950, când, înc�r-
ca�i în dube – pe care, pentru a nu se sufoca de�inu�ii, 
le opreau din loc în loc s� mai ia câte o gur� de aer de 
afar� – au fost transfera�i la Penitenciarul din Sighetu 
Marma�iei. Aici, înafar� de Episcopii �i clerul Bisericii 
Române Unite au mai fost întemni�a�i �i supu�i unui 
regim de exterminare, cei mai de seam� b�rba�i ai Nea-
mului, oameni politici, academicieni, profesori univer-
sitari, o� �eri superiori, fo�ti mari comandan�i de o�ti 
pe fronturile din R�s�rit �i Apus etc. În cei patru ani �i 
jum�tate, la Sighet, dintre Episcopii greco-catolici s-au 
stins din via�� trei: Valeriu Traian Fren�iu în 11 iulie 
1952, Ioan Suciu în 27 iunie 1953 �i Tit Liviu Chinezu 
în ianuarie 1955. Ca �i ceilal�i deceda�i, ace�tia au fost 
îngropa�i în Cimitirul S�racilor, în gropi comune, f�r� 

sicrie. Nu li se cunosc mormintele.
Trei dintre Episcopii supravie�uitori din prima 

gard� – Iuliu Hossu, Alexandru Rusu �i Ioan B�lan -, 
au fost du�i împreun�, la începutul lunii ianuarie 1955, 
la Bucure�ti �i trecu�i pe la Sanatoriul Gerota pentru 
refacere. De acolo, un timp, au fost � xa�i cu domiciliu 
obligatoriu la M�n�stirea Curtea de Arge� �i a�eza�i în 
fostul Palat Regal, în camerele fo�tilor angaja�i ai Cur-
�ii Regale. Datorit� vizitelor ce le-au primit �i cu deo-
sebire memoriilor înaintate Puterii, semnate de to�i cei 
trei Episcopi, în vara anului 1956 au fost din nou trans-
fera�i, acum la M�n�stirea de maici Ciorogârla, lâng� 
Bucure�ti, iar dup� Liturghia demonstrativ� – celebrat� 
la 12 august 1956 de c�tre preo�ii Vasile Chindri� �i 
Izidor Ghiurco, în strad�, în fa�a bisericii Universit��ii 
din Cluj -, cei trei episcopi de la Ciorogârla, de�i au fost 
cu to�ii împotriva celebr�rii acelei Liturghii, hot�rârea 
lor � ind comunicat� preo�imii prin Preotul dr. Silves-
tru Aug. Prundu� OSBM, care i-a vizitat incognito pe 
Episcopi la Ciorogârla, de�inu�ii au fost dispersa�i �i 
izola�i. Iuliu Hossu a fost readus la M�n�stirea C�ld�-
ru�ani, Ioan B�lan a fost l�sat la Ciorogârla, unde în 4 
august 1959 a încetat din via��, iar Alexandru Rusu a 
fost dus la m�n�stirea Coco�, jude�ul Tulcea. Datorit� 
unui memoriu trimis Guvernului �i cu deosebire unei 
circulare pastorale, adresat� preo�imii greco-catolice, 
pe care vicarul Gheorghe Marina a difuzat-o printre 
preo�ii �i credincio�ii din Cluj �i din împrejurimi, Epi-
scopul Alexandru Rusu a fost adus de la M�n�stirea 
Coco� la Securitatea din Cluj, anchetat �i inclus �i el 
în lotul de acuza�i, cunoscut sub numele de lotul Chin-
dri�, format din participan�ii la Liturghia din 12 august 
1956. Tribunalul Militar din Cluj l-a condamnat la 25 
ani de munc� silnic� pentru instiga�ie �i înalt� tr�dare 
(1957). Dup� condamnare a fost depus la Penitenciarul 
din Gherla, trecut �i pe la Dej, �i iar��i adus la Gherla.

Atât în timpul cercet�rilor �i anchetelor, cât �i în 
timpul procesului, Episcopul Alexandru Rusu a dovedit 
o remarcabil� �inut�, devenind din acuzat acuzator al 
Puterii opresoare, pentru persecu�ia dezl�n�uit� împo-
triva Bisericii Române Unite, în colaborare cu oameni 
atât de mici la su� et, lipsi�i nu numai de dragoste cre�-
tin�, ci de orice sentimente de umanitate, din ierarhia 
Bisericii Ortodoxe Române. În închisoare s-a compor-
tat cu aceea�i demnitate de ierarh. Îns� anchetele dure, 
priva�iunile de tot felul, frigul �i foamea, i-au gr�bit 
sfâr�itul. Îmboln�vindu-se grav în prim�vara anului 
1963, la 9 mai, acela�i an, a trecut la cele ve�nice, nu 
îns� înainte de a-i binecuvânta pe to�i cei din jurul lui, 
p�rta�i ai acelora�i suferin�e, chiar în ultima zi a vie-
�ii sale. A fost înmormântat în Cimitirul de�inu�ilor din 
Gherla, f�r� nici un serviciu religios.
www.bru.ro
Informa�ii preluate din cartea „Cei 12 Episcopi Martiri”, a Ierom. 
Silvestru Augustin Prundu� �i a Pr. Clemente Pl�ianu, ap�rut� la 
Casa de Editur� „Via�a Cre�tin�”, Cluj-Napoca, 1998.
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Vineri, 22 aprilie 2011, ora 15, credincio�i din 
Gruilung, Calea Mare, L�z�reni, Oradea, etc., apar-
�inând diferitelor culte �i na�ionalit��i, s-au întâlnit la 
Casa de Rug�ciune a Cultului Baptist pentru „a porni” 
împreun� pe „Calea Crucii”. Dup� o scurt� prezentare a 
istoricului acestei devo�iuni, care se celebreaz� în mod 
special în perioada Postului Mare de c�tre Biserica Ca-
tolic� f�cut� de c�tre preotul greco-catolic, reprezen-
tantul cultului baptist, dl. Ioan Hodu�, a f�cut o scurt� 
rug�ciune de implorare a harului divin asupra partici-
pan�ilor, dup� care a citit lectura St�rii I.

Drumul anevoios dintre Casa de Rug�ciune a 
Cultului Baptist �i cea a Cultului Penticostal i-a aju-
tat pe participan�i s� mediteze la opririle st�rilor C�ii 
Crucii �i s� se însu� e�easc� cu cânt�rile acesteia. Dup� 
ce s-a citit lectura St�rii a XI-a în Casa de Rug�ciune a 
Cultului Penticostal de c�tre dl. Teodor Bala, reprezen-
tantul acestui cult, dl. Ioan Morar, a �inut o medita�ie 
referindu-se la jertfa lui Isus de pe Cruce.

De la Casa de Rug�ciune a Cultului Penticos-
tal pân� la Biserica Greco-Catolic� (între care este un 
drum impracticabil pe timp nefavorabil) s-au desf��u-
rat St�rile XII-XIII.

Calea Crucii la Gruilung, Bihor

Calea Crucii s-a încheiat la Biserica Greco-Cato-
lic�, unde preotul paroh, pr. Alexandru Ioan Chivari, a 
mul�umit tuturor pentru participare, pentru respectul �i 
recuno�tin�a adus� jertfei lui Isus de pe Muntele Golgo-
ta, urându-le o S�rb�toare a Pa�telui plin� de haruri �i 
binecuvânt�ri divine �i adresându-le invita�ia de a par-
ticipa la Utrenia Învierii din Noaptea de Pa�ti.

Oratoriul Papa Ioan Paul al II-lea, Calea Mare

Miercuri, 20 aprilie a.c, pe dealul Ciuperca, 
zeci de credincio�i au ref�cut drumul parcurs de Isus 
pe Golgota. „Calea Crucii”, cu cele 14 sta�iuni, de la 
judecat� �i condamnare la moarte, trecând prin cele 
trei c�deri sub greutatea crucii �i prin pironire, moartea 
pe cruce �i înmormântare, s-a bucurat �i de prezen�a 
PSS Virgil. Participan�ii au intonat cântece religioase 
�i s-au regat pentru mântuirea su� etelor lor.

Itinerarul pe care alaiul l-a parcurs în timpul par-
ticip�rii la Calea Crucii a pornit din Parcul Br�tianu, 
continuând traseul simbolic pân� pe Dealul Viilor.

Evenimentul a fost organizat de p�rin�ii fran-
ciscani de la M�n�stirea Maica Domnului, cu sprijinul 
grupului de tineri „Allegria” al parohiei.

Biroul de pres�

Calea Crucii pe Dealul Ciuperca

Conform tradi�iei, în Joia Mare, PSS Virgil Ber-
cea spal� picioarele la 12 b�rba�i. Prin gestul s�u plin 
de umanitate, ne-a adus aminte de ultima întâlnire a 
Mântuitorului cu ucenicii s�i. Misterul din Gr�dina 
Ghetsimani, dar mai ales gestul tr�d�rii au înso�it sim-
bolicul gest al episcopului, într-o rememorare a desti-
nului, c�ruia Isus i s-a supus.

Ritualul sp�l�rii picioarelor a avut loc la Cate-
drala „Sfântul Nicolae” în prezen�a unor elevi, studen�i, 
preo�i �i credincio�i. Slujba s-a încheiat cu binecuvân-
tarea pâinii �i a vinului.

Biroul de pres�

PSS Virgil Bercea a sp�lat picioarele la 12 b�rba�i
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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.

Ultima redut� a spiritului este for�a.
Cuvîntul lui Dumnezeu poate �  reprodus 

mai mult în t�ceri.
Pentru a-�i putea �  prieten, trebuie mai 

întîi s�-�i � i du�man.
Dac� dai într-un de�tept, dai doar într-un 

de�tept. Dac� dai într-un prost, dai în to�i pro�tii.
Multitudinea culturii te ajut� s� vezi pu�i-

n�tatea lucrurile esen�iale ale vie�ii.
A � losofa nu e prea greu. Greu e s� simpli-

� ci � loso� a.
R�d�cina timpului este... nimicul. Tot ceea 

ce nimicul pierde (devenind ceva) se transform� 
în temporalitate.

Unii cred c� Dumnezeu este un sac din 
care po�i scoate �i introduce orice.

Dup� mine urmeaz� doar neantul meu.
Uneori visez c� visez c� exist. Alteori exist 

pîn� la... visare.
Unii se prostitueaz� cu mintea, cu su� etul.
Moartea sfîr�e�te ceea ce Dumnezeu a l�-

sat în suspans.
�tim totul despre oameni, dar nu prea �tim 

nimic despre om.
Eternul nu este decît o în�iruire de efeme-

rit��i suportabile.
Cultura nu e doar un mod de a ne ra� na 

incultura.
Nu orice tip de inteligen�� în�elep�e�te.
Pîn� la o anumit� vîrst� cite�ti acumulînd. 

Apoi cite�ti eliminînd.
Filoso� a nu se cite�te, se aprofundeaz�.
Mi-e tot mai fric� de lumea care se des�vîr-

�e�te prin om.
Tot mai des am senza�ia c� lumea e f�cut� 

doar pentru pro�ti.
Meseria în�eleptului e ratarea.
E la mod� prostia cultural�.
Calitatea unora e dat� doar de unele defec-

te îndelung exersate.
Cînd prive�ti o piatr�, aceasta începe s� 

aib� un rost. 
S�-�i iube�ti aproapele ca pe tine însu�i – ad-

mirabil� imposibilitate!
Mul�i sînt accepta�i în sistemul cultural 

doar pentru c� îi ur�sc pe adev�ra�ii oameni de 
cultur�. Ur�sc cu adres�.

�e� a este pozi�ia social� din care nu se ac-
cept� decît inferiori.
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Preoteasa Maria Moisin 
Preoteasa Maria Moisin, so�ia Preotului Octavian 

Moisin, Canonic Mitropolitan �i Prelat Papal, a trecut la 
cele ve�nice în 15 aprilie 2011. A fost înmormântat� la 
Cimitirul din Oradea în ziua de 19 aprilie 2011. La slujba 
înmormânt�rii, Pr. Anton Moisin a rostit câteva cuvinte 
din partea familiei, pe care le socotim potrivite de a �  
�tiute de mai mult� lume:

„Credincioasa �i preoteasa MARIA MOISIN, al c�-
rui su� et îl încredin��m Domnului, a dus o via�� de mare 
credin�� cre�tin� �i de sacri� ciu pentru Biserica Român� 
Unit� �i pentru familie.

N�scut� în Ve�tem (jud. Sibiu) la 25 februarie 1922, 
din p�rin�i greco – catolici ( tat�l lui � ind str�nepotul lui 
Avram Iancu, care era tot greco – catolic), Maria ( n�s-
cut� Rasiga) a urmat �coala primar� la Sibiu �i F�g�ra�, 
gimnaziul �i liceul la Câmpina. S-a înscris la facultate la 
Bucure�ti dar a renun�at întrucât s-a c�s�torit cu inginerul 
Octavian Moisin, care a fost mobilizat ca o� �er �i trimis pe 
Frontul de R�s�rit, de unde cu greu s-a reîntors. Acesta, la 
rândul s�u dintr-o familie ardelean� ( tat�l s�u era cobo-
râtor din familia lui Iancu de Hunedoara), s-a dovedit înc� 
din tinere�e un su� et foarte devotat Bisericii Române Unite 
�i familiei.

Maria �i Octavian Moisin au fost binecuvânta�i de 
Dumnezeu cu 7 copii: Tereza, devenit� medic; Anton, pro-
fesor �i preot unit; Cristiana, medic; Ioan, inginer �i fost 
senator; Mihai, inginer �i preot român unit în America; 
Magdalena, inginer� în Canada; �i Elisabeta, medic. Cei 
doi so�i si-au crescut copiii în spirit cre�tin �i de devota-
ment fa�� de Biserica Român� Unit�, în condi�ii foarte gre-
le, întrucât regimul comunist dezl�n�uise prigoana contra 
românilor uni�i. Octavian, inginer �i profesor, a fost primul 
preot greco – catolic hirotonit în secret, la o s�pt�mân� 
dup� scoaterea în afara legii a Bisericii Române Unite cu 
Roma la 1 decembrie 1948. De atunci �i pân� în decembrie 
1989 – adic� timp de 41 de ani – Maria �i Octavian Moisin 
au îndurat prigoan�, amenin��ri, anchete, ostilitate, Octa-
vian salvându-se cu greu de arestare, l-a ajutat Dumnezeu. 
Familia a cunoscut lipsurile materiale �i teroarea dar nu 
a cedat nimic. Leg�turile cu episcopii români uni�i din pri-
goan� au fost foarte strânse. De pild�, EP. Vasile Aftenie era 
prezent la Câmpina ca un fel de membru al familiei, înainte 
de arestarea lui, îl plimba în bra�e pe primul copil al Mari-
ei �i al lui Octavian, o feti��; Ep. Iuliu Hir�ea avea pe mica 
m�su�� pe care servea Sf. Liturghie în secret aceast� foto-
gra� e cu Octavian, Maria �i cei 7 copii ai lor, pomenindu-i 
zilnic la slujb�; cu Ep Ioan Suciu au fost strânse leg�turi 
iar acum cele 2 familii sunt înrudite, întrucât   str�nepotul 
episcopului, pe nume Dominic Suciu (doctor în biologie in 
S.U.A.), s-a c�s�torit cu Irina, str�nepoata Mariei �i a lui 
Octavian; alte leg�turi au fost cu episcopul Valeriu Traian 
Fren�iu, cu cardinalul Iuliu Hossu, cu cardinalul Alexan-
dru Todea �i cu mul�i al�i episcopi �i preo�i greco – catolici 
�i romano – catolici. Octavian Moisin, devenit canonic al 
Mitropoliei Blajului �i Prelat Papal al Sfântului P�rinte 
Ioan Paul al II –lea �i al Sanctit��ii sale Papa Benedict al 

XVI- lea, �i so�ia sa Maria, 
au fost adev�rate exemple 
de dârzenie în credin�� �i 
virtu�i morale pentru copiii 
lor în prigoana comunist� �i 
în încerc�rile ulterioare.

Maria a fost  mai ales 
o mam� eroin�, nu pentru c� 
la nivelul suprem al condu-
cerii Statului Român s-a dat 
un decret o� cial prin care i 
s-a conferit un titlu în acest 
sens, ci pentru c� a fost ero-
in� ca mam� în realitate. A 
ar�tat c� respect� via�a ca 
dar de la Dumnezeu l�sând în urm� 32 de urma�i. Pe cei 
7 copii i-am numit deja. Vin apoi 8 nepo�i: Mihai , medic 
în Germania; Antonia, medic în SUA; Andreea, medic în 
Germania; Sever, medic în Elve�ia; Francisca, licen�iat� 
în SUA, Laura, scriitoare în SUA, Irina, care are 5 copii �i 
Carmen care are tot 5 copii, ambele în America. Iar dup� 
ei str�nepo�ii: Anton-Patric �tefan �i Maria în Germania; 
Mih�i�� �i Ana-Maria în SUA; Cristofer, Antony, Josef, Oli-
via �i Marc Ioan în SUA; Teodor, Benedict, Cecilis, Alexan-
dru Ioan �i So� a în SUA. Al�i doi copii a�teapt� s� se nasc� 
în SUA. Dintre ace�tia, Maria Moisin a îngrijit personal 
mul�i ani 6 nepo�i, dup� ce i-a crescut pe cei 7 copii ai ei. 
De aceea a fost cu adev�rat mam� eroin�. Din zori �i pân� 
în noapte, iar adesea �i în timpul nop�ii, a tr�it �i s-a zb�tut 
pentru copii. Uneori spunea: „ Doamne d�-mi putere c� 
nu mai pot” �i Dumnezeu care privea la truda ei o ajuta 
imediat. Când se ruga, parc� aveai în fa�� o icoan�, cu 
un chip de iubire �i de smerenie îngereasc�. Via�a ei era 
familia, n�dejdea ei era în Hristos �i în Maica Domnului. A 
fost ca o sfânt�, de aceea avem n�dejde bun� c� Dumnezeu 
o va primi în bucuria lui. Iar noi cei r�ma�i s� ar�t�m c� 
o iubim mai ales ducând o via�� sfânt�, ca s� o putem re-
vedea în cer. Maria ne-a dat un exemplu cu via�a ei. Zilnic 
lua parte la Sfânta Liturghie �i se împ�rt��ea în Capela – 
catacomb� din Victoria, unde s-a slujit în � ecare zi de 59 de 
ani încoace. Înainte de moarte i s-au administrat Sf Taine: 
Maslu �i dezlegare general�, Sf. Împ�rt��anie cu partici-
pare la Sf. Liturghie.

Dumnezeu, prin mijlocirea S� ntei Fecioare Maria 
s-o primeasc� printre ale�ii s�i �i s�-i fac� parte de ferici-
rea ve�nic�. Amin.

Slujba înmormânt�rii a fost o� ciat� la Capela Fren-
�iu de c�tre PSS Episcop Virgil Bercea care a �inut un cu-
vânt frumos pentru preoteasa Maria Moisin, împreun� cu 
un sobor de preo�i uni�i: Protopop Pr. Gavril Buboi, Pr. 
Ovidiu Duma, Pr. Pop Gheorghe, Pr. Balint Iosif, Pr. Prof. 
Dr. Octavian Moisin, Canonic �i Prelat Papal, Pr Mihai 
Moisin din America, Pr. Prof. Dr. Anton Moisin. A fost 
prezent �i Pr. Emil Ember. Au fost prezen�i to�i cei 7 co-
pii ai Mariei, nepo�i, gineri, prieteni de familie, îndeosebi 
medici.  Dumnezeu s-o ierte!
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În perioada 17-18 mai 20011, la Oradea, a avut 
loc o conferin�� cu tema „C�s�toria �i via�a – valori pen-
tru care merit� s� lup�i”. Evenimentul a fost organizat 
de Alian�a Familiilor din România �i Alliance Defense 
Fund în colaborare cu Facultatea de Teologie Greco-
Catolic� a Universit��ii Babe�-Bolyai, departamentele 
Oradea �i Baia Mare. Tema a fost prezentarea valorilor 
fundamentale din perspectiva unui avocat de profesie.

Din partea asocia�iei de avoca�i cre�tini, Allian-
ce Defense Fund, a venit pentru a prezenta tema aces-
tei conferin�e Roger Kiska, de origine slovac�. Via�a i-a 
oferit oportunit��i felurite: s� se nasc� în Canada, s� fac� 
�coala în SUA �i s� revin� pe t�râmul natal al p�rin�ilor 
s�i acum 10 ani. Actualmente este avocat la Curtea Eu-
ropean� a Drepturilor Omului �i str�bate Europa de la 
un cap�t la cel�lalt pentru a ar�ta c� se poate face ceva 
în continuare pentru ap�rarea, promovarea valorilor tra-
di�ionale, cre�tine. Are mai multe cazuri pe rol la Stras-
bourg, dar acest lucru nu-l împiedic� s� se ocupe �i de 
altceva, precum: consiliere juridic� sau educa�ie.

Primul lucru subliniat în prezentarea sa a fost re-
alitatea „expansiunii” mi�c�rii homosexuale �i abuzuri-
le asupra cre�tinilor. Acest lucru a fost �i r�mâne vizibil 
mai întâi în SUA �i apoi în Europa Occidental�. Propa-
ganda pentru non-valori a început nestingherit�, f�r� ni-
cio opozi�ie sau contesta�ie o� cial� din partea cre�tinilor. 
Acest fapt a dus la zdruncinarea sistemului de valori în 
cotidian �i la relativizarea moralit��ii societ��ii.

Îns� apari�ia unor asocia�ii precum Alliance De-
fense Fund, o alian�� între avoca�ii cre�tini, a reu�it s� 
frâneze avântul înfrico��tor al activi�tilor homosexu-
ali. Aceast� asocia�ie depune o munc� titanic� pentru 
a ap�ra valorile în plan legislativ �i juridic �i lucreaz� 
cu oameni de calitate, pe care îi formeaz� în spiritul 
valorilor cre�tine.

În al doilea rând, s-a vorbit despre diversele or-
ganisme sau institu�ii interna�ionale, despre rolul lor 
sau despre încercarea lor de implicare abuziv� în planul 
na�ional al statelor membre, prin elaborarea unor direc-
tive, legi în domenii care nu sunt de competen�a lor.

Pân� în prezent, legea în plan interna�ional, care 
st� la baza institu�iilor europene, este de partea valo-
rilor cre�tine, de� nind dreptul la via��, c�s�toria doar 
între un b�rbat �i o femeie.

Iar în al treilea rând, s-a referit la dreptul p�-
rin�ilor de a-�i educa proprii copii în spiritul credin�ei 

personale. Fiind avocat pledant, Roger a oferit câteva 
detalii despre cazurile cu care se ocup� în prezent. În 
Germania programul na�ional de educa�ie sexual� este 
obligatoriu pentru copiii de 9 �i 10 ani care sunt sexu-
aliza�i prin mesaje imorale înc� de la aceast� vârst�. 
Iar când un grup de p�rin�i s-a adresat conducerii �co-
lii spunând c� refuz� s�-�i lase copiii la un asemenea 
program, statul a intervenit �i i-a sanc�ionat pe p�rin�i 
� e prin amenzi pecuniare � e prin trimiterea la închi-
soare. Dar ace�ti p�rin�i nu au renun�at la dreptul lor 
privind educa�ia �i cazul lor a ajuns la Strasbourg. Un 
caz similar este �i în Spania, privind educa�ia civic�, în-
doctrinarea comunist� din partea statului. O întâmplare 
stranie s-a petrecut în Suedia, unde un cuplu cu un co-
pil se decid s� plece în India pentru a face voluntariat. 
Iar când p�rin�ii merg s� cear� manuale pentru � ul lor 
pentru a continua educa�ia dup� modelul suedez �i în 
India, primesc un r�spuns negativ. Se urc� dezam�gi�i 
în avionul spre India. Înainte de decolare, doi poli�i�ti 
cu un asistent social vin �i le iau copilul, retr�gându-le 
custodia. Aceste evenimente s-au întâmplat acum doi 
ani, iar ace�ti p�rin�i înc� nu �i-au redobândit custodia 
asupra propriului copil.

A fost apreciat� �i recunoscut� �i munca serioas� 
pe care Alian�a Familiilor din România o face pe plan 
na�ional �i interna�ional pentru protejarea valorilor tra-
di�ionale. Lupta trebuie continuat� pentru a nu ne trezi 
peste noapte cu situa�ii similare �i în România. Min-
gea este în terenul nostru… ce facem în continuare? Ne 
permitem s� mai lenevim, s� ignor�m pericolul ce se 
a� � la u��?! Aceasta a fost concluzia conferin�ei, pro-
vocarea pe care a lansat-o auditoriului.

Pr. Emil Marian Ember

„C�s�toria �i via�a – valori pentru care merit� s� lup�i”

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2011
IUNIE

Inten�ia general�: Pentru ca preo�ii, uni�i cu inima lui Cristos, s� � e întotdeauna m�rturisitori adev�ra�i ai iu-
birii atente �i milostive a lui Dumnezeu.

Inten�ia misionar�: Pentru ca Spiritul Sfânt s� fac� s� se nasc� în comunit��ile noastre numeroase voca�ii mi-
sionare, dispuse s� se consacre pe deplin pentru r�spândirea împ�r��iei lui Dumnezeu.
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Unul Sfânt, unul Domn
Perioada sfâr	itului de s�pt�mân�  8-10 aprilie 

2011 a adus comunit��ii cre	tine a Municipiului Mar-
ghita un miracol divin, f�r� a exagera câtu	i de pu�in: 
uniunea în rug�ciune, deziderat al cre	tinilor atât de 
pl�cut lui Dumnezeu.

Sâmb�t� 9 aprilie 2011, în sala festiv� a Spita-
lului Municipal „Dr. Pop Mircea” din Marghita a avut 
loc întâlnirea festiv� a mai multor culte religioase din 
comunitate, întâlnire ce a avut scop s� n�irea noului 
ve	mânt preo�esc 	i totodat� piatra de temelie pus� în 
slujba Domnului de c�tre Szucs Zoltan, tân�r preot re-
format în cadrul misiunii, reforma�i, romano-catolici, 
greco-catolici „ne-am împreunat mâinile în rug�ciune, 
cerându-i bunului Dumnezeu s� reverse harul 	i bine-
cuvântarea Sa, pentru c� acest tân�r slujitor al Domnu-
lui s�-	i duc� pân� la cap�t misiunea sa, s� propov�du-
iasc� cuvântul lui Dumnezeu, rugându-L cu st�ruin�� s� 
aline su� etele celor bolnavi.

Sfânta zi de duminic� 10 aprilie 2011 ne-am 
adunat din nou - greco catolici, catolici 	i reforma�i - 
în aceea	i sal� festiv� a Spitalului Municipal „Dr. Pop 
Mircea” la un simpozion organizat de Protopopiatul 
Romano-Catolic, în cadrul c�ruia a fost prezentat� via�a 
	i activitatea în slujba Domnului a Papei Ioan Paul al-
II-lea, care la data de 1 mai 2011 va �  beati� cat, în 
urma decretului semnat de Papa Benedict al-XVI-lea. 

Primul miracol atribuit Papei Ioan Paul al II-lea este 
vindecarea c�lug�ri�ei franceze Marie Simon-Pierre de 
maladia Parkinson. 

Miracolul vindec�rii c�lug�ri�ei franceze, în 
urma c�ruia s-a deschis procesul de beati� care al Papei 
Ioan Paul al II-lea (subiect dezb�tut în cadrul simpozi-
onului), dar 	i miracolul uniunii religiilor în rug�ciune 
s-au întâlnit aici în incinta unei unit��i spitalice	ti, unde 
intr-o singur� 	i modest� capel�, p�	esc la altar preot 
reformat 	i preot greco-catolic, to�i în�l�ând aceea	i ru-
g�ciune c�tre bunul Dumnezeu 	i cerând alinarea celor 
a� a�i în suferin��.

Am dori de asemenea, s� aducem un gând de 
mul�umire 	i înalt� considera�ie managerei acestei 
unit��i spitalice	ti Bradacs Aliz, deoarece nu numai c� 
se îngrije	te de vindecarea trupeasc� a bolnavilor din 
spitalul Marghita dar vegheaz� totodat� 	i la t�m�dui-
rea su� eteasc� a celor suferinzi.

Micu�a capela din incinta Spitalului Marghita 
adun� în interiorul s�u preo�i (� e ei reforma�i sau 
greco-catolici), doctori sau bolnavi, care plecându-	i 
capetele îngenuncheaz� în fa�a icoanei s� nte 	i ros-
tesc „Unul Sfânt, unul Domn, Isuse Cristoase, Fii 
cu Îndurare spre noi!”

Pr. Gheorghe DAT

Celebra sopran� Virginia Zeani, artist� de talie 
interna�ional�, una dintre cele mai apreciate voci lirice 
europene ale secolului XX, s-a a� at pentru câteva zile 
la Oradea. Joi seara a participat la o gal� de oper� sus�i-
nut� în onoarea domniei sale, la Filarmonica de Stat din 
Oradea, de c�tre arti�ti de la Opera Român� �i Maghia-
r� din Cluj. Marele merit al vizitei distinsei sopranei, 
Virginia Zeani la Oradea, l-a avut PSS Virgil Bercea, 
episcopul greco-catolic de Oradea.

A fost o sear� de neuitat pentru melomanii or�-
deni �i totodat� cel mai mare eveniment pe care l-a g�z-
duit vreodat� Filarmonica de Stat Oradea. Sala a fost 
arhiplin�, publicul s-a ridicat în picioare �i a aplaudat-o 
pe Virginia Zeani, distinsa invitat� a� ându-se pentru 
prima oar� în ora�ul nostru. Din program nu au lipsit 
fragmente, arii �i duete celebre din opere semnate de 
compozitorii: Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Puc-
cini, Cilea, Bizet �i Massenet. Un moment emo�ionant 
a fost acela în care directorul Todor Albert i-a înmâ-
nat celebrei soprane o diplom� de excelen�� din partea 
întregii conduceri �i a colegilor s�i, pentru contribu�ia 
deosebit� la promovarea operei.

La reu�ita acestei seri de excep�ie au contribu-
it soli�tii Gyorgy Katalin, în locul Nicoletei Ardelean, 
Luiza Fatyol, Timar Kinga, Adina Buboi, Varvari Ga-

briella, Constantin Nica, �tefan Korch, Ionic� Arde-
lean, Marian Boboia �i Alin Anca, senza�ional � ind 
�i dirijorul Cristian Sandu, dar �i întregul colectiv al 
Orchestrei.

De asemenea, cei care au fost la concert, au pu-
tut achizi�iona volumul „Canta che ti passa. Virginia 
Zeani, în dialog cu Sever Voinescu”, precum �i volumul 
I din colec�ia de CD-uri „Virginia Zeani – L’Assoluta”.

Biroul de pres�

Virginia Zeani la Oradea
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S� n�irea icoanelor la Biserica „Sfântul Gheorghe”
S�-Mi fac� un Loca� Sfânt, �i Eu voi locui în mijlocul 

lor. S� face�i Cortul �i toate vasele lui dup� chipul pe care �i-l 
voi ar�ta.” (Ie�ire 24, 8-9)

�i Domnul i-a zis (lui Solomon): „Î�i ascult rug�ciu-
nea �i cererea pe care Mi-ai f�cut-o, s� n�esc Casa aceasta pe 
care ai zidit-o ca s� pui în ea pentru totdeauna Numele Meu, 
�i ochii Mei �i inima Mea vor �  acolo pe vecie. (1 Regi 9, 3)

�i le-a zis (Isus): „Este scris: „Casa Mea se va chema 
o cas� de rug�ciune.” (Mt. 21,13)

Îndemna�i de aceste cuvinte din Vechiul �i Noul 
Testament, unde Domnul vorbe�te cum trebuie s� arate 
cortul �i templul în care voie�te a locui am s� n�it în bi-
necuvântata zi de 17 aprilie 2011, Duminica de Florii, 
prin ungerea cu ulei s� n�it �i binecuvântarea cu ap� s� n-
�it� de c�tre PSS Virgil Bercea, pictura bisericii Sfântul 
Gheorghe din Oradea.

Ritualul s� n�irii a început la orele 17.00 urmat 
de celebrarea Vecerniei. Au participat, al�turi de PSS 
Virgil, p�rintele protopop Gavril Buboi, preo�ii parohi-
ei Sfântul Gheorghe, Olimpiu Todorean, Ioan Cr�ciun, 
Ionu� Dobocan, preotul ortodox Marin Mihe�, semina-
ri�ti, c�lug�ri, c�lug�ri�e �i al�i invita�i din Oradea.

Pictura a fost realizat� de pictorul C�lin Grama 
�i const� în realizarea unei icoane cu Maica Domnului 
în altar, Isus Pantocrator, central, cei patru evangheli�ti 
�i �ase arhangheli pe bolta biserici iar pe partea opus� 
altarului cei doi medici f�r� de argin�i S� n�ii Cosma �i 
Damian a c�ror moa�te sunt p�strate în masa altarului. 
Pe frontispiciu altarului sunt picta�i doi îngeri iar la in-
trarea în biseric� Isus Emanuel. Pictura a fost realizat� 
sub form� de medalioane.

Biserica a fost pictat�, în stil bizantin �i Calea Cru-

cii pe suport de lemn cu dimensiuni de 110/80 centime-
tri. Cu aceast� ocazie a fost s� n�it� icoana �i iconostasul 
mic ce se g�se�te la intrarea în biseric� pe partea dreapt�.

Realizarea picturii bisericii Sfântul Gheorghe a fost 
posibil� datorit� generozit��ii credincio�ilor acestei paro-
hii care au dat dup� cum a hot�rât în inima lor: nu cu 
p�rere de r�u sau de sil�, �tiind c�, pe cine d� cu bucurie 
îl iube�te Dumnezeu, a�a cum spune �i Sfântul Pavel în 
epistola c�tre Corinteni. Cu o parte � nanciar� însemnat�, 
prin preotul Mihe� Marin, a participat �i comunitatea orto-
dox�, care sluje�te alternativ în aceast� biseric�.

 Comunitatea Sfântul Gheorghe mul�ume�te 
Domnului c� a fost învrednicit� s� înve�mânteze biseri-
ca dorind �i pe viitor aceasta s� � e cas� de rug�ciune.

Pr. Olimpiu TODOREAN

Sâmb�ta Floriilor �i cea din S�pt�mâna Lumina-
t� au fost, pentru comunitatea de credincio�i de la Paro-
hia Sfântul Gheorghe din Oradea �i un grup de ter�iari 
franciscani de la M�n�stirea „Maica Domnului” din 
Oradea, zile în care caritatea a fost transformat� din no-
�iune teoretic� de credin�� în fapt�.

Gestul credincio�ilor no�tri a adus mângâiere �i, 
de ce nu, chiar lacrimi de bucurie, recuno�tin�� �i mul-
�umire atât pentru cei ce au donat, cât �i pentru cei ce 
au primit acele pachete cu dulciuri. Sunt importante �i 
pachetele preg�tite de credincio�i, dar cu mult mai im-
portant este faptul c�, cel pu�in pentru câteva momen-
te, ace�ti suferinzi sunt asculta�i, mângâia�i �i trata�i cu 
demnitatea de care ar trebui s� se bucure � ecare � in�� 
uman�. S� nu uit�m c� mul�i dintre ei, din nefericire, 
sunt abandona�i chiar �i de propria familie. Cu atât mai 
în�l��tor este acest act de pre�uire, cu cât vine din par-
tea unor oameni simpli, care nici ei nu dispun, poate, 
de prea mult în plan material, dar care au înv��at c� 
nu este nimeni prea s�rac ca s� nu poat� d�rui ceva, 
iar când darul este f�cut cu bucurie, el se transform� 

în m�rg�ritar pentru cer. De fapt, Sfântul Francisc de 
Assisi, patronul spiritual al ter�iarilor franciscani, prin 
via�a sa simpl�, ne-a înv��at c� este foarte important� 
simplitatea în sens biblic, simplitate care aduce caritate 
�i iubire pentru cel de lâng� tine.

Fie ca aceste daruri ale voastre s� se transforme 
în comori pentru eternitate, atât pentru voi cât �i pentru 
cei dragi vou�.

Pr. Sorin CR�CIUN

Un zâmbet, o mângâiere, un cântec �i un pachet
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În perioada 1-3 aprilie, studen�ii Colegiului 
Sfânta Familie, împreun� cu membrii Fondacio, au par-
ticipat la exerci�iile spirituale desf��urate la Arie�eni, 
sub îndrumarea rectorului Seminarului din Pavia, Don 
Andrea, înso�it de Pr. Spiritual Don Gian Pietro al Se-
minarului �i unul dintre seminari�ti, Gabriel.

Participan�ii au fost în num�r de aproximativ 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 spirituale, 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 mo-
mente importante: Sfânta Liturghie zilnic�, Calea Cru-
cii, medita�iile �i discu�iile pe grupuri, seara peniten�ia-
l�, � lm, jocuri �i atelier de crea�ie.

Pe baza medita�iilor, tinerii au putut re� ecta la 

Exerci�ii spirituale pentru studen�ii laici

via�a lor personal� �i la raportul lor cu Dumnezeu, iar 
în urma discu�iilor, ace�tia �i-au exprimat bucuria posi-
bilit��ii particip�rii la aceste exerci�ii, organizate an de 
an, cu binecuvântarea PSS Virgil Bercea, într-o atmo-
sfer� deja familiar�.

Biroul Pastoral

La sfâr�itul de s�pt�mân� care a trecut (8-10 
Aprilie 2011), le-a venit rândul �i tinerilor din ASTRU 
(Asocia�ia Tineretului Român-Unit) s� participe la 
exerci�iile spirituale, care au avut loc la Stâna de Vale. 
Sub îndrumarea p�rintelui spiritual, pr. Iuliu Muntean, 
membrii grupului au organizat împreun� aceast� ie�ire 
mult a�teptat�, � ecare aducându-�i contribu�ia în cele 
mai mici detalii. A lucra împreun� d� întotdeauna roa-
de, la fel cum o mâncare este bun� atunci cand se adau-
g� toate ingredientele necesare.

Vineri seara, p�rintele ne-a introdus în atmosfe-
r�, vorbindu-ne despre rolul exerci�iilor spirituale �i 
despre importan�a de a face lini�te, pentru a-L putea 
asculta pe Isus, care vrea s� ne vorbeasc�. Este foar-
te important� renun�area pentru cateva zile la factorii 
care ar putea schimba interiorizarea noastr� (musa� -
rii nepofti�i), precum telefoanele �i toate gândurile �i 
problemele cu care ne confrunt�m în via�a de zi cu zi. 
Seara am încheiat-o cu rug�ciunea Dup�cinarului mic, 
un moment de rug�ciune care ne-a impresionat foarte 
mult mai ales prin bog��ia gesturilor, la un moment dat 
� ecare având posibilitatea de a ne cere iertare celorlal�i 
pentru gre�elile f�cute pe parcursul zilei.

Sâmb�t� am început ziua prin celebrarea S� ntei 
Liturghii, iar dup� micul dejun, p�rintele ne-a propus 
vizionarea � lmului documentar „Be still”(Fii în conti-
nuare), un � lm despre rug�ciunea contemplativ�, mo-
ment de pace în care Dumnezeu ne vorbe�te. Dup� ce 
am v�zut � lmul, � ecare dintre noi a r�mas în lini�te, 
având posibilitatea s�-�i noteze în carne�el lucrurile 
care l-au impresionat, care nu le �tiau sau nu le-au luat 
în considerare pân� atunci.  În aceste zile s-a pus accen-
tul pe con�tientizarea lucrurilor m�runte, care ne dau 

m�rturia iubirii lui Dumne-
zeu �i de atatea ori le con-
sider�m atât de banale în-
cât nu le b�g�m în seam�. 
Ca �i exemplu a fost ferici-
rea de a bea ceaiul, un gest 
atât de simplu, dar plin de 
via��, apa � ind via��. 

Dup� masa de prânz, 
am pornit într-o drume�ie, 
moment în care am avut 
posibilitatea s� ne bucu-
r�m de natura înv�luit� în albul z�pezii, s� ascult�m... 
s�-L ascult�m pe Dumnezeu. Totodat� am f�cut Calea 
Crucii meditând la drumul greu pe care l-a parcurs Isus 
pentru noi �i oferindu-i efortul nostru �i întreaga noas-
tr� � in�� ca �i mul�umire pentru jertfa Sa de pe cruce. 
Seara, am avut parte de un moment de discu�ii în grup 
pe baza � lmului, dar �i a sentimentelor pe care le-am 
tr�it în acea zi în lini�te, individual sau pe munte. Dup� 
aceea, am rostit rug�ciunea de sear�, iar cei care au do-
rit, au avut posibilitatea de a se spovedi.

Duminic� diminea�a am celebrat Sfânta Litur-
ghie, dup� care p�rintele ne-a mai prezentat o medita-
�ie, urmând s� discut�m asupra temei propuse. 

Înainte de plecare, am mers la Izvorul Minuni-
lor dup� care ne-am întors acas� cu gândul de a pune 
în practic� ceea ce am înv��at �i nu doar de a p�stra 
amintirea unei escapade din zgomotul ora�ului. Este 
important s� tr�im prezentul pas cu pas, s� tr�im AICI 
�i ACUM �i s� ne concentr�m mai mult pe faptul de „A 
FI” �i nu de  „a avea”.

Anca BOT

Bucuria de a �  împreun�... cu Isus
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 S-a n�scut la 30 martie 1924, în satul Vaidei, 
comuna Ogra, jude�ul Mure�. A urmat cinci clase 
elementare în satul natal �i patru clase gimnaziale 
la Liceul “Papiu Ilarian”, din Târgu-Mure�. În anul 
1944 a absolvit Liceul “Titu Maiorescu” din Aiud, 
promovând examenul de bacalaureat. În acela�i an 
a început studiile la Academia de Teologie Român� 
Unit� “Sfânta Treime” din Blaj, unde în luna iunie 
1948 a promovat examenul de licen��. 
 De�i s-a publicat Decretul nr. 358, din 1 
decembrie 1948, de trecere a Bisericii Române Unit� 
cu Roma, Greco-Catolic�, în ilegalitate, la 8 decembrie 
1948 a fost hirotonit preot de c�tre Arhiepiscopul �i 
Mitropolitul romano-catolic al Bucure�tilor, Alexandru 
Cisar. Între anii 1948-1949 a ajutat Ordinarius-ul 
arhidiecezan, mai întâi Pr. George D�nil�, fostul s�u 
rector la Academia de Teologie, �i apoi pe dr. Alexandru 
Todea, protopopul Reghinului. 

IPS George a trecut la cele ve�nice
Cristos a înviat!
Cu triste�e �i durere în su� et, dar �i cu încrede-

rea în mila �i iubirea lui Dumnezeu, Episcopia Român� 
Unit� cu Roma Greco-Catolic� de Cluj-Gherla anun�� 
c� în ziua de 8 mai 2011, Duminica a III-a dup� Pa�ti, 
la orele 23.30, P�rintele nostru Arhiepiscopul ad perso-
nam George GU
IU, în vârst� de 87 de ani, �i-a înche-
iat c�l�toria p�mânteasc�, îndreptându-se spre împ�r�-
�ia Tat�lui Ceresc.

Decesul a survenit la Clinica Medical� I din 
Cluj-Napoca, în urma unei insu� cien�e cardio-respira-
torii, consecin�� a mai multor afec�iuni ce l-au marcat 
în ultima perioad� a vie�ii, dup� ce vreme îndelungat� a 
purtat în trup semnele suferin�elor celor aproape 14 ani 
de deten�ie în închisorile comuniste.

Trupul Înalt Preas� n�itului George, Episcop de 
Cluj-Gherla între anii 1990-2002, a fost depus în Cate-
drala episcopal� “Schimbarea la Fa��” din Cluj-Napo-
ca, unde to�i cei care au dorit iau adus un ultim omagiu 
�i prinos de rug�ciune �i recuno�tin��.

Sfânta Liturghie �i slujba Înmormânt�rii a a vut 
loc joi, 12 mai 2011, la orele 11.00, în Catedrala epi-
scopal� “Schimbarea la Fa��”, � ind o� ciate de c�tre 
Preafericitul Lucian MURE�AN, Arhiepiscopul Major 
al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolic�, 
împreun� cu un sobor de arhierei �i preo�i.

În aceste zile de doliu, clerul, persoanele consa-
crate �i credincio�ii Bisericii noastre sunt chema�i s� 
înal�e rug�ciuni pentru odihna su� etului P�rintelui nos-
tru Arhiereu George, pentru ca el s� � e primit în comu-
niunea slujitorilor la Altarul Ceresc, al�turi de martirii 
�i m�rturisitorii Bisericii Greco-Catolice.

Pilda sa de credin�� �i � delitate fa�� de Biserica 
Catolic� �i urma�ul Sfântului Petru, Sfântul P�rinte Papa, 
ne sunt � ec�ruia dintre noi temelie de tr�ire spiritual� �i 

îndemn pentru slujirea Bisericii cu mai mult zel apostolic.
Dumnezeu, P�rintele îndur�rilor �i Izvorâtorul 

Vie�ii, s� îi fac� parte cu ale�ii S�i în bucuria Învierii 
lui Cristos.

Odihna ve�nic� d�-i-o lui, Doamne!

+ Florentin CRIH�LMEANU
Episcop eparhial de Cluj-Gherla

 În perioada de clandestinitate a Bisericii 
Greco-Catolice a c�l�torit prin arhidiecez� �i a 
cules date din parohii �i protopopiate despre preo�ii, 
c�lug�rii, c�lug�ri�ele �i credincio�ii r�ma�i pe baricada 
rezisten�ei, netrecu�i la Ortodoxie, �i despre cei 
întemni�a�i, reu�ind s� comunice aceste date Sfântului 
Scaun, Papei Pius al XII-lea. A fost �i îndrum�torul 
spiritual al Surorilor din Congrega�ia Maicii Domnului 
pân� în 30 ianuarie 1951, când a fost arestat la Reghin 
�i anchetat la Ministerul de Interne din Bucure�ti. La 
15 februarie 1952 a fost trimis în judecat� �i condamnat 
de c�tre Tribunalul Militar, sec�ia a II-a Bucure�ti, 
prin sentin�a nr. 104, din 20 februarie 1952, la munc� 
silnic� pe via��. Între anii 1952-1964 a fost închis în 
penitenciarele din Jilava, Aiud, Pite�ti, Dej �i Gherla. 
 La 4 august 1964 a fost eliberat în baza 
Decretului de gra�iere a tuturor de�inu�ilor politici, 
în acela�i an stabilindu-se la Târn�veni, unde a fost 
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angajat ca muncitor la IGCL, apoi, recunoscându-i-se 
studiile teologice ca studii superioare, a fost promovat 
economist. În anul 1986 a fost pensionat, la împlinirea 
vârstei de 62 de ani. 
 În activitatea bisericeasc� s-a distins în calitate 
de colaborator al Mitropolitului dr. Alexandru Todea, 
lucrând un timp ca �i Vicar general arhidiecezan, numit 
de Înalt Preas� n�ia Sa. 

Consacrarea episcopal� �i activitatea pastoral�: 
 În data de 14 martie 1990 a fost numit de 
Sfântul P�rinte Papa Ioan Paul al II-lea Episcop 
al Eparhiei de Cluj-Gherla, � ind consacrat în 17 
iunie 1990, prin punerea mâinilor Mitropolitului dr. 
Alexandru Todea, asistat de Episcopii sufragani Vasile 
Hossu de Oradea �i Lucian Mure�an al Maramure�ului, 
precum �i de PS Jan Martyniak, delegat din partea 
Sfântului Scaun. Hirotonirea a avut loc pe Stadionul 
Municipal din Cluj-Napoca. În luna septembrie 1992, 
Episcopul de Cluj-Gherla, George Gu�iu, a fost numit 
la conducerea Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba 
Iulia �i F�g�ra�, ca Administrator Apostolic al întregii 
Provincii Mitropolitane. 
 Episcopului George Gu�iu i-a revenit di� cila 
misiune de a reorganiza structurile eparhiale ale 
Eparhiei de Cluj-Gherla la reintrarea în legalitate. A 
desf��urat o bogat� activitate de pastora�ie, a deschis 
c�ile dialogului pentru retrocedarea bisericilor �i a 
sprijinit construirea de noi l�ca�uri de cult. Împreun� 
cu Vicarul general, Mons. Tertulian Langa, au ctitorit 
Catedrala din Pia�a Cipariu, Cluj-Napoca. Totodat� 
a binecuvântat �i a consacrat numeroase biserici, a 
hirotonit primii preo�i pentru Eparhia de Cluj-Gherla 
dup� anul 1989. 
 La 13 martie 1998 a avut loc redobândirea prin 
sentin�� judec�toreasc� �i luarea în posesie a Catedralei 
“Schimbarea la Fa��”, moment semni� cativ pentru 
Eparhia de Cluj-Gherla. Astfel, în 15 martie 1998, 
IPS George Gu�iu a celebrat prima Sfânt� Liturghie 
Arhiereasc� greco-catolic� în Catedrala episcopal�, 
dup� anul 1948. 
 Sub p�storirea Înalt Preas� n�iei Sale s-a 
reluat tradi�ia pelerinajelor greco-catolice la Nicula în 
S�rb�toarea Adormirii Maicii Domnului. 
 Între 7-9 mai 1999, a participat la celebr�rile 
liturgice ocazionate de prima vizit� în România a 
Suveranului Pontif, iar în anul 2000 a participat 
la numeroase manifest�ri ale Anului Jubiliar, atât 
la Roma, cât �i în Eparhia de Cluj-Gherla. În 9 
mai 2000, IPS George a celebrat, al�turi de ceilal�i 
Episcopi, Sfânta Liturghie a Ierarhilor greco-catolici, 
în rit bizantin, în limba român�, cu ocazia împlinirii a 
300 de ani de la Unirea cu Biserica Romei, în Bazilica 
Sfântul Petru din Vatican, în prezen�a Sfântului P�rinte 
Ioan Paul al II-lea. 

 Tot în anul 2000, Arhiepiscopul George a fost 
decorat cu Ordinul Na�ional “Pentru Merit” în grad 
de Mare Cruce de c�tre Pre�edintele României. În 
anul 2001 a primit vizitele unor înal�i prela�i: Nun�iul 
Apostolic Jean-Claude Perriset, Cardinalul Ignace 
Moussa Daoud (Cardinalul prefect al Congrega�iei 
pentru Bisericile Orientale din Roma), �i Cardinalul 
Christoph Schönborn, Arhiepiscop al Vienei. 
 În timpul arhip�storirii sale, s-a redeschis 
�i reamenajat la Sediul Episcopal de pe str. Mo�ilor, 
nr. 26-28, Seminarul Teologic “Sfântul Ioan 
Evanghelistul”, precum �i Liceul “Inocentiu Micu”, 
s-a deschis Facultatea de Teologie Didactic� din cadrul 
Universit��ii “Babe� Bolyai”, s-a deschis Gr�dini�a 
“Sfânta Ana”, s-au deschis orfelinate de copii, �i s-a 
început activitatea catehetic� în �coli. 
 Între numeroasele c�l�torii la Roma, este 
memorabila vizit� Ad limina Apostolorum cu întregul 
Cor Episcopal, din decembrie 1996. 
 Un alt moment semni� cativ este participarea, 
împreun� cu întregul Cor Episcopal, la 28 iunie 1991, la 
consistoriul de consacrare a Mitropolitului Alexandru 
Todea ca �i Cardinal al Bisericii Catolice. 
 În semn de recunoa�tere a meritelor deosebite 
din timpul persecu�iei comuniste, în anul 1994, Papa 
Ioan Paul al II-lea i-a conferit titlul de Arhiepiscop “ad 
personam”. 
 În iulie 2002 Sfântul P�rinte a acceptat cererea 
de retragere a IPS George Gu�iu. 
 În urma unei insu� cien�e cardio-respiratorii, 
consecin�� a mai multor afec�iuni ce l-au marcat în 
ultima perioad� a vie�ii, dup� ce vreme îndelungat� a 
purtat în trup semnele suferin�elor celor aproape 14 ani 
de deten�ie în închisorile comuniste, s-a stins din via�� 
la 8 mai 2011 la Clinica Medical� I din Cluj-Napoca.
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Duminica seara târziu (8 mai 2011), poate u�or 
gr�bit, Înalt Preas� n�itul George s-a dus, ca ultimul 
dintr-un lot de condamna�i, „lotul Todea”. O lacrim� 
nu poate �  re�inut�, dincolo de pleoape, iar inima se 
frânge când �tii c� nu mai sunt printre noi nici Todea, 
nici P�rintele Ro�ca, nici Nu�i Macarie, nici Felicia 
Popa, nici Doamna Valeria Moldovan, iar acum … nici 
P�rintele Gu�iu … Da, �i se rupe inima, pentru c� ei au 
fost mae�tri ai credin�ei �i ai speran�ei, ai iert�rii �i ai 
iubirii �i ne-au dat totul, bun�tate �i �tiin��, în�elepciune 
�i suferin��…

Ce om bun s-a dus dintre noi!, bun ca pâinea cal-
d�. Mereu spunea „cei mai frumo�i ani ai vie�ii i-am 
petrecut in închisoare, cu Domnul”. Cuvinte mari, cu-
vinte s� nte, cuvinte nobile pe care nici unul dintre noi 
nu le poate rosti!

L-am cunoscut, l-am cunoscut foarte bine �i l-am 
iubit cu adev�rat, ca pe un p�rinte bun ce a fost, pen-
tru ca a fost un om de o simplitate îmb�t�toare �i de o 
bun�tate cople�itoare, de o credin�� f�r� margini �i de 
d�ruire în rug�ciune f�r� rezerve, de o pruden�� înn�s-
cut� �i de o t�rie de stânc�, de o sinceritate debordant�. 

Hirotonit preot imediat dup� des� in�area Bise-
ricii noastre, a fost convins dintru început �i pân� la 
sfâr�itul vie�ii c� Isus Cristos este cel care trebuie s� 
ias� victorios din aceast� persecu�ie. A fost con�tient 
ca intr� în acest mare joc al istoriei �i c� î�i risc� via�a, 
dar s-a comportat mereu cu o modestie impresionant�, 
într-o d�ruire f�r� rezerve pentru cauza Bisericii �i a 
lui Cristos. La 27 de ani este arestat �i î�i petrece via�a 
prin pu�c�riile comuniste pân� la 40 de ani – cei mai 
frumo�i ani ai vie�ii i-a petrecut dup� gratii – nebun 
pentru Cristos. Când a fost arestat la Reghin, acum pot 
s� o spun, trebuia s� deconspire ascunz�toarea unde 
se a� a Todea. P�rintele Ro�ca nu spusese nimic pân� 
în acel moment chiar dac� mili�ienii îi smulseser� una 
câte una unghiile de la mâini �i de la picioare. Cu P�-
rintele Gu�iu au folosit alt� metod�: l-au dezbr�cat gol 
�i l-au înf��urat in cear�afuri ude, l-au pus pe o mas� �i 
l-au b�tut de la cap pân� la picioare dar nu a spus nimic. 
Apoi au început s�-l bat� la t�lpi – nu a mai rezistat �i a 
spus – de fapt dac� nu ar �  m�rturisit, P�rintele Todea 
ar �  murit as� xiat în ascunz�toarea de sub podelele din 
casa Doamnei Riceanu. Au fost cu to�ii în acela�i lot, 
condamnat ca �i Todea la munc� silnic� pe via��, pentru 
marea vin� de a �  fost greco-catolic. �i, pentru acest 
lucru, îi mul�umea lui Dumnezeu. Nu �tiu dac� mai pu-
tem noi ast�zi în�elege aceste lucruri �i dac� am mai �  
capabili de jertfa lor, dac� mai avem curajul �i t�ria lor.

L-am cunoscut în casa în care locuia P�rintele 

Todea, la familia 
Domnului Morar. 
Era tân�r �i lucra 
la Târn�veni. Un 
b�rbat de în�l�ime 
medie, simpatic, 
cu mult umor, cân-
ta foarte frumos, 
jovial �i modest îl 
ajuta pe Preas� n�i-
tul Todea cu o d�-
ruire �i o prietenie 
f�r� margini. Era 
în stare s� treac� �i 
prin foc �i prin ap�, 
s� mearg� oriunde, 
s� nu doarm� nop�i 
în �ir sau s� c�l�toreasc� cu zilele pentru Biseric�, pen-
tru preo�i, pentru P�rintele Todea, pentru credincio�i, 
pentru Cristos la urma urmei. P�rintele Gu�iu era foarte 
adesea al�turi de P�rintele Todea �i îl ajuta la S� ntele 
Liturghii �i înmormânt�ri clandestine, pe la botezuri 
sau cununii celebrate prin cele mai stranii locuri pentru 
a �  feri�i de ochiul vigilent al Securit��ii. P�rintelui Gu-
�iu îi pl�cea enorm de mult compania P�rintelui Todea 
sau a P�rintelui Ro	ca, a P�rintelui Riti sau a Doamnei 
Moldovan, a austerei Felicia Popa sau a lui Nu�i Ma-
carie, cu to�ii trecu�i prin pu�c�riile care i-au înt�rit în 
convingeri �i credin��. Îi cuno�tea pe to�i preo�ii de la 
Blaj �i din Arhidiecez� cu familiile lor, cu problemele 
lor cu copii alunga�i de prin �coli �i le ducea scrisori-
le de încurajare ale Preas� n�itului Todea. Un adev�rat 
samaritean milostiv al vremurilor moderne �i ale clan-
destinit��ii Bisericii noastre. Apoi a fost numirea întru 
episcop de Cluj-Gherla �i a considerat întotdeauna c� 
este prea mic pentru o demnitate a�a de mare, pentru 
o povar� atât de mare. Cu boala Cardinalului Todea, 
Preas� n�itul George a  devenit administrator Apostolic 
la Blaj, iar într-un moment de încercare mi-a spus: „Bi-
serica este una, sfânt�, catolic� �i apostolic� f�r� pat� 
chiar dac� noi suntem p�c�to�i. Nu te uita la defecte 
sau la c�derile unora. Biserica este sfânt�! A�a s� �tii �i 
a�a s� iube�ti Biserica P�rinte Virgil!” De fapt, pentru 
Preas� n�itul George Biserica a fost �i a r�mas întot-
deauna Sfânt� �i în orice moment a fost gata s� moar� 
pentru Cristos!

A fost un prieten adev�rat �i un P�rinte care m-a 
ajutat. A f�cut parte din genera�ia de aur a Bisericii 
noastre. S-a dus, sa dus �i ultimul … s-a întors la Tat�l, 
în Patria Cereasc�. Dumnezeu s�-l odihneasc� �i s�-i 
fac� parte cu drep�ii!

+ Virgil BERCEA

S-a dus �i ultimul …
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În  perioada  23 AUGUST – 10 SEPTEMBRIE 2011, din ORADEA se  organizeaz�  un pelerinaj pe urmãtorul traseu:
ORADEA – MELK – SALZBURG – TORINO (Sf. GIULGI) – LOURDES – SALAMANCA – FATIMA    
ALBA DE TORMES (Sf. Tereza �i Sf. Ioan al Crucii)  LISABONA – SEVILIA – GRANADA – ALICANTE 
– MONTSERRAT – BARCELONA – LLORET DE MAR (COASTA BRAVA – MAREA MEDITERAN�) – 
CANNES – COASTA DE AZUR – MONTE CARLO – ROMA – MONTE CASINNO (Sf. BENEDICT �i Sf. 
Scolastica) – SAN GIOVANNI ROTONDO (Padre PIO) – LORETO – ASISSI (Sf. FRANCISC) – VENEZIA 
(Mormântul Sf. Ev. MARCU) – PADOVA (Sf. ANTON �i Mormântul Sf. Ev. LUCA).

numai 750 euro!
Condi�ii de participare: Disponibilitatea de a se supune la programul de pelerinaj

Informa�ii suplimentare �i înscrieri la: CLAUDIU BODA
Telefon:  0744 958 932 – orange; 0766 379 879 – cosmote; e-mail 0359 433 211 – rds; claudiupelerinaje@yahoo.com 

P E L E R I N A J

„Tinerii sunt viitorul Bisericii” sau „tinerii 
sunt soarele sau furtuna zilei de mâine” sau „in-
vesti�ia cea mai de pre� a Bisericii este tineretul” 
–acestea au fost unele dintre sloganurile care au 
însu� e�it osteneala �i efortul credincio�ilor gre-
co-catolici �i a p�rintelui paroh, Marius Chiriloa-
ei, din localitatea Drighiu, jude�ul S�laj. (...)

În ciuda unei dimine�i de mai friguroase �i 
acoperite de nori au sosit în Parohia Drighiu circa o 
sut� optzeci de copii �i tineri care de care mai vioi, 
mai plini de n�zbâtii sau poate mai înv�lui�i de ela-
nuri tinere�ti. Devreme au sosit �i animatorii de la 
Oradea din Grupul „Fondacio”, unii dintre ei chiar 
seminari�ti. Imediat dup� sosirea grupurilor ei au 
început „s�-�i joace rolul” de animatori: într-adev�r 
cu talent, m�iestrie �i fermitate au f�cut ca mul�i-
mea celor prezen�i s� cânte, s� execute cântecelele 
ritmate sau mi�cate într-un singur cuget. S� dea Dum-
nezeu în casele multor p�rin�i asemenea odrasle!

Îns� mare a fost mirarea multora care se între-
bau nedumeri�i care este rostul unei gropi �i al unei 
pietre preg�tite în fa�a mesei Sfântului Altar. Pentru 
ca la sfâr�itul ceremoniei s� a� �m c� de fapt noi, cei 
tineri prezen�i acolo, aveam s� � m martorii unui eve-
niment secular: s� n�irea pietrei de temelie a viitoarei 
Biserici. „Dumnezeu v� va ajuta �i v� va binecuvân-
ta s� vede�i ridicat acest sfânt l�ca� de rug�ciune” a 
a� rmat p�rintele Vicar Foraneu al Silvaniei, Gheorghe 

urca�. Poate c� meritele suferin�ei martirului credin-
�ei, p�rintele Ilie Borz, ne-au adunat pe un num�r atât 
de mare de tineri din împrejurimile pe care dânsul le-a 
str�b�tut pe jos, pe ascunsul, poate noaptea, pe la ca-
sele credincio�ilor care l-au primit s� celebreze servi-
cii divine clandestine greco-catolice… Lâng� piatra 
de temelie, dup� s� n�ire, au r�mas o cruce masiv� de 
� er �i un buchet enorm,  multicolor de lalele: ori se 

vor risipi în b�taia vântului, ori se vor topi de ar�i�a 
soarelui ce va s� vin�, probabil pentru a anticipa fru-
muse�ea bisericu�ei ce se va cl�di acolo…

În cuvântul adresat tinerilor, p�rintele Nico-
lae Bodea, protopop de �imleu, a subliniat importan-
�a ascult�rii �i respectului fa�� de p�rin�i, importan�a 
cultiv�rii unor „r�d�cini bune” conform motto-ului 
Întâlnirii Mondiale a Tineretului 2011 de la Madrid: 
„Înr�d�cina�i �i întemeia�i în Cristos, tari în credin��”, 
de asemenea, importan�a �colii în devenirea unui tân�r 
�i a interesului pentru propria formare. P�rintele paroh, 
Marius Chiriloaiei, a mul�umit celor prezen�i, precum 
�i comunit��ii din Drighiu pe care o p�store�te pentru 
implicarea în preg�tirea celor dou� evenimente. 

Bunul Dumnezeu s� binecuvânteze cu seni-
n�tate anii senectu�ii credincio�ilor care au ostenit 
pentru noi, iar vederea noului l�ca� s� le bucure �i s� 
le aline su� etele!

Florica BODEA

Întâlnirea tinerilor din Protopopiatul �imleu �i
s� n�irea pietrei de temelie în  Parohia Drighiu, jude�ul S�laj


