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VESTITORUL

Scrisoare Pastoral

LA SRBTOAREA NATERII DOMNULUI
2008
„Cristos se nate, mrii-L!
Cristos din ceruri, întâmpinai-L!
Cristos pe pmânt, înlai-v!”
(Canon, Cântarea I)
Iubii credincioi,
Întreaga Biseric, cretintatea toat, retriesc,
la acest ceas al veniciei, misterul Naterii Domnului în
Betleem, timpul când oamenii se bucur de srbtoarea
care reunete familiile i care ne face pe toi mai
generoi, mai buni i mai ateni fa de cei mici, ne
îndeamn s ne adresm unii altora urri de bine i
de bucurie, încât, astfel, lumea care ne înconjoar se
schimb în „lumina” pruncului Isus, devenind mai
uman, mai ndjduitoare.
Acum suntem chemai s retrim drumul
Sfintei Familii spre Betleem, minunea din peterastaul i adorarea ieslei în care lumineaz pruncul Isus,
Dumnezeu adevrat i Om adevrat, s ne închinm
Lui, asemenea pstorilor, magilor i tuturor celor care,
tiui i netiui, L-au iubit.
Acum suntem chemai s Îl ferim de rutatea
atât de meschin i înfricoat a lui Irod i s Îl însoim
în fuga în Egipt, pentru a putea tri apoi viaa ascuns
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a Nazaretului i a ne pregti spiritual pentru Botezul
Domnului, însoindu-L, pe cât firea noastr omeneasc
ne îngduie, în viaa public, pân la svârirea
misterului pascal – misterul mântuirii noastre.
Dragii mei,
Anul acesta se împlinesc 60 de ani de la
dureroasa începere a persecuiei împotriva Bisericii
Greco-Catolice, eveniment al istoriei noastre care, la
o analiz atent a Sfintei Scripturi, poate fi asociat
într-o oarecare msur cu istoria naterii Pruncului din
Betleem.
Dup o cltorie lung si istovitoare, plecând
din Nazaret, când ajunge la Betleem, Sfintei Familii i se
închid în fa toate porile, Iosif i Maria fiind obligai
s înnopteze într-un grajd, locul ales de Tatl ceresc,
unde s-a i nscut Isus, pe care „l-a culcat în iesle, cci
nu mai era loc de gzduire pentru ei” (Luca 2, 7). În
acelai mod, Bisericii Greco-Catolice, dup secole
de lupte pentru identitatea i emanciparea românilor,
în anul 1948, când România era sub ocupaie strin,
nu i se mai permite s mai aib un loc în societatea
româneasc i, astfel, este scoas din viata public,
precum, în spaiul biblic, Sfânta Familie din oraul
Betleem. Atunci, Iosif i Maria s-au adpostit într-o
peter. În 1948 Biserica noastr i-a gsit adpost în
catacombele moderne ale secolului XX. Muli dintre
dumneavoastr sau prinii dumneavoastr au gzduit
preoi i credincioi greco-catolici care veneau s
celebreze sfintele slujbe pe ascuns, mrturisindu-i
credina cu orice risc.
„Iar când Irod a vzut c a fost amgit de magi,
s-a mâniat foarte i, trimiând a ucis pe toi pruncii
care erau în Betleem i în toate hotarele lui” (Mt 2,16).
Precum Irod, din vremea lui Isus, a masacrat pruncii de
fric s nu-i piard puterea, Irozii, din timpul anilor de
persecuie a Bisericii, au încercat s o distrug pentru
marea „vin” de a fi fost prin secole altar, tribun i
coal pentru romani, dar mai ales pentru c s-a opus
unui sistem opresiv care-l renega pe Dumnezeu i care
atenta la fiina poporului român.
Domnul a avut îns un plan de mântuire cu Fiul
Su: „îngerul Domnului se arat în vis lui Iosif, zicând:
Scoal-te, ia Pruncul i pe mama Lui i fugi în Egipt”
(Mt 2, 13). Tot astfel, pentru Biserica noastr, Egiptul
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i salvarea ei au fost familiile i casele dumneavoastr,
unde l-ai adpostit pe Pruncul Isus, celebrând Sfânta
Liturghie, rugându-v Rozariul i Paraclisul, svârind
pe ascuns Sfintele Taine, continuând s transmitei
credina copiilor i nepoilor, într-o vreme când a fi
greco-catolic era aspru pedepsit, ca un pcat de neiertat.
Iubii credincioi,
În Egipt, Sfântul Iosif a auzit un glas al
Îngerului care i-a spus: „Scoal-te, ia Pruncul i pe
mama Lui i mergi în pmântul lui Israel, cci au murit
cei ce cutau s ia sufletul Pruncului” (Mt. 2, 20).
Asemenea acestor cuvinte ale îngerului ctre Iosif, în
1989 a rsunat în viaa i contiina Bisericii noastre
clopotul libertii redobândite la
cderea „zidurilor i a cortinelor de
fier” i la reintrarea ei legitim în
societatea româneasc.
Revenirea nu a fost uoar,
îns Domnul ne-a binecuvântat
cu dumneavoastr, iubiii mei
credincioi, care ai rmas mereu
împreun cu Isus: i în petera
din Betleem i prin catacombe; i
alturi de mamele pruncilor ucii de
Irod i cu cei de prin pucrii, de la
stuf în Delt sau de la Canal; i în
deertul Egiptului, i prin case, i
cmri dosite de tirea securitii; i
la Nazaret i prin toate noile biserici
construite dup `89, dând mrturie
despre încercare i suferin pentru
bucuria Naterii Domnului i a renaterii acestei
Biserici româneti.
Cristos se nate iari i ne încredineaz nou,
Bisericii, o misiune: vestirea Evangheliei prin cuvânt i
fapt, prin viaa noastr i îndeplinirea îndatoririlor de
zi cu zi în conformitate cu voina Sa, prin implicarea în
slujba aproapelui i iubirea lui. Tot Bisericii i, totodat,
fiecruia dintre noi, Isus îi încredineaz misiunea de a
fi propovduitorii i mrturisitorii adevratelor valori
spirituale i naionale care s ridice poporul român
deasupra idealurilor dearte pe care falii profei de ieri
i de astzi au încercat s le inoculeze acestui neam.
Asumându-ne aceast dubl misiune, vom lucra în
spiritul Apostolului neamurilor: de acum nu mai triesc
eu, ci Cristos triete în mine (Galateni 2, 20) convini
fiind c Domnul vine iari doar acolo unde este iertare
i dragoste, pace i bun înelegere.
Iubii credincioi,
În cetatea Betleem porile caselor se
închideau în faa lui Iosif i, Mariei, „cci nu mai
era loc de gzduire pentru ei” (Lc 2, 7). Muli dintre
dumneavoastr mai celebrai înc Sfintele Liturghii
prin case sau coli, în locuri improprii, pentru c
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uile multora dintre bisericile noastre sunt inute înc
închise. Domnul îns a avut un plan cu Familia Sfânt,
i suntem convini c Domnul are un plan al Su i cu
Biserica noastr. Porile se vor deschide, neînelegerile
vor disprea, vrajba i ura se vor transforma în pace i
bun înelegere, toate dup un plan tainic al Domnului,
prin care Isus pogoar în fiecare an în istoria Bisericii
i în istoria noastr pentru a ne arta adevratul chip al
lumii i al vieii în deplintatea lor, pentru a ne drui
lumina cea adevrat a sfineniei.
Nu trebuie s uitm c puterea lui Dumnezeu
se descoper pentru prima oar în linitea i feeria
unei nopi de vis, în care „slava Domnului a strlucit”
(Lc 2, 9), îngerii i pstorii fiind primii martori ai
acestui eveniment. Stpânul lumii
este „culcat în iesle” (Lc 2, 16)
într-o peter srac, nu pe tron,
nu îmbrcat în purpur, ci înfat
în scutece srccioase, nu în
freamtul, glgia i mrirea deart
ale marilor aglomerri umane, ci
departe de lumea dezlnuit. Îns,
Domnul vine, slluiete întru
noi i prin iubirea sa schimb faa
pmântului i face ca i locul nostru,
oriunde s-ar afla el, s fie martorul
Naterii Sale, i s se împrteasc
din marea fericire a acesteia.
Dragii mei,
„Cristos se nate, mrii-L!
Cristos din ceruri, întâmpinai-L!
Cristos pe pmânt, înlai-v!"(Canon, Cântarea I),
cci Cel ce ade pe heruvimi, rmânând Dumnezeu,
om s-a fcut i în iesle s-a culcat, chip de prunc luând,
pentru a ne deschide calea spre ceruri.
Bucurai-v cu bucuria sfinilor de Naterea
Domnului! Aducei-v aminte cum Cristos s-a nscut,
povestii copiilor votri cum Biserica noastr i-a
împletit viaa cu cea a Mântuitorului. Povestii-le
pentru ca uitarea s nu atearn colbul peste încercri
i suferine, povestii-le pentru ca aceste lucruri s nu
se mai întâmple, povestii-le, dar iertai toate pentru
Domnul.
Adunai-v în jurul Bisericii i, prin fapt i
credin, fii stâlpii care, pe temelia jertfei generaiilor
de persecutai pentru credina lor, vor susine dreptatea
i locul pe care îl meritm în istoria naiunii române.
„Fii tari în credin, neclintii, sporind
totdeauna în lucrul Domnului, tiind c osteneala
voastr nu este zadarnic în Domnul” (cfr. 1 Cor 15, 58).
Tuturor v doresc un Crciun Sfânt i
binecuvântat i un An Nou, 2009, fericit i cu haruri de
la Domnul!
+ Virgil BERCEA
Episcop
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Biserica, santinel pe muntele credinei
Alocuiunea Sfântului Printe Benedict al XVI-lea, la Rugciunea Angelus
În jurul bradului de Crciun, adus din Austria Inferioar i înlat deja în Piaa San Pietro, mii de credincioi,
romani i pelerini din diferite pri ale lumii, s-au reunit la amiaz în ziua de duminic, 7 decembrie 2008, pentru
a asculta cuvântul de învtur al Pontifului, s se roage împreun antifonul marian. Comentând lectura biblic,
începutul capitolului 40 din cartea profetului Isaia, Papa a spus c i astzi Biserica îi înal glasul „pentru populaiile
extenuate de mizerie i de foame, pentru mulimile de evacuai, pentru toi cei care îndur violri grave i sistematice
al drepturilor lor”. Dup rugciunea Îngerul Domnului, Papa Benedict al XVI-lea a îndemnat credincioii s se roage
pentru Patriarhul ortodox rus Alexei al II-lea, decedat zilele trecute, i a recomandat suetul Patriarhului defunct
buntii lui Dumnezeu. V oferim alocuiunea Papei, dup traducerea realizat de redacia în limba român a Radio
Vatican.
Dragi frai i surori,
De o sptmân trim timpul liturgic al Adventului:
timp de deschidere spre viitorul lui Dumnezeu, timp de
pregtire pentru sfântul Crciun, când El, Domnul care
este noutatea absolut, a venit s locuiasc în mijlocul
acestei omeniri deczute pentru a o reînnoi din interior. În
liturgia Adventului rsun un mesaj plin de speran, care
invit la a ridica privirea spre orizontul ultim, dar în acelai
timp la a recunoate în prezent semnele lui Dumnezeu-cunoi. În aceast a doua Duminic din Advent, Cuvântul lui
Dumnezeu capt accentele emoionante ale aa-numitului al
doilea Isaia, care le-a anunat israeliilor încercai de decenii
de amar exil în Babilonia, în sfârit, eliberarea: „Mângâiai,
mângâiai pe poporul meu” - spune profetul în numele lui
Dumnezeu. „Dai curaj Ierusalimului i strigai-i c robia lui
a luat sfârit” (Isaia 40, 1-2). Acest lucru dorete s îl fac
Domnul în Advent: s vorbeasc la inima Poporului Su i,
prin intermediul lui, întregii omeniri, pentru a vesti mântuirea.
i astzi se înal glasul Bisericii: „Pregtii în pustiu calea
Domnului” (Isaia 40,3). Pentru populaiile extenuate de
mizerie i de foame, pentru mulimile de evacuai, pentru toi
cei care îndur violri grave i sistematice ale drepturilor lor,
Biserica se plaseaz ca santinel pe muntele înalt al credinei
i anun: „Iat-l pe Dumnezeul vostru! Iat, Domnul
Dumnezeu vine cu putere” (Isaia 40, 11).
Acest anun profetic s-a realizat în Isus Cristos. El,

prin predica Sa i apoi prin moartea i învierea Sa, a dus
la îndeplinire strvechile fgduine, revelând o perspectiv
mai profund i universal. A inaugurat un exod nu numai
pmântesc, istoric, i ca atare provizoriu, ci i radical i
denitiv: trecerea de la împria rului la împria lui
Dumnezeu, de la domnia pcatului i a morii la cea a iubirii
i a vieii. De aceea, sperana cretin merge dincolo de
ateptarea legitim a unei eliberri sociale i politice, întrucât
ceea ce Isus a început este o nou umanitate, care vine `de la
Dumnezeu`, dar în acelai timp încolete în acest pmânt al
nostru, în msura în care acesta se las fcut roditor de Duhul
Domnului. Este vorba de aceea de a intra pe deplin în logica
credinei: a crede în Dumnezeu, în planul Su de mântuire,
i în acelai timp a se angaja pentru construirea Împriei
Sale. Dreptatea i pacea, de fapt, sunt dar al lui Dumnezeu,
dar cere brbai i femei care s e `pmânt bun`, gata s
primeasc smâna Cuvântului Su.
Pârga acestei noi umaniti este Isus, Fiul lui
Dumnezeu i ul Mariei. Ea, Fecioara Mam, este `calea`
pe care însui Dumnezeu i-a pregtit-o pentru a veni în
lume. Cu toat smerenia ei, Maria pete în fruntea noului
Israel în exodul din orice exil, din orice opresiune, din orice
sclavie moral i material, spre „cerurile noi i pmântul
nou, în care locuiete dreptatea” (2 Petru 3,13). Mijlocirii
sale materne îi încredinm ateptarea de pace i de mântuire
a oamenilor din timpul nostru.

Maica cereasc ofer bucuriile i lacrimile credincioilor
Coul cu trandari pe care Papa Benedict al XVIlea l-a dus Fecioarei Maria în srbtoarea Neprihnitei
Zmisliri reprezint atât faptele bune cât i dicultile
pe care credincioii doresc s le ofere Maicii lor cereti.
Papa a fcut aceast comparaie în cadrul cuvântrii pe
care a inut-o în seara zilei de luni, 8 decembrie 2008,
în Piazza di Spagna din Roma, în timpul vizitei sale la
statuia Neprihnitei Zmisliri.
Srbtoarea a marcat sfâritul celebrrilor
aniversare de un an de zile a celor 150 de ani de la
apariiile Fecioarei la Lourdes, unde ea „i-a revelat
numele, spunând: „Eu sunt Neprihnita Zmislire”, a
amintit Sfântul Printe. „Oriunde exist o comunitate
catolic, Fecioara este venerat cu acest nume minunat:
Neprihnita Zmislire. Desigur, convingerea zmislirii
neprihnite a Mariei a existat deja cu multe secole
înaintea apariiilor de la Lourdes, dar acestea au venit

ca un sigiliu ceresc dup ce veneratul meu predecesor,
Fericitul Pap Pius al IX-lea, a denit dogma la 8
decembrie 1854”.
Referindu-se la tradiia ca Papii s îi aduc Mariei
un buchet de trandari cu ocazia acestei srbtori, Papa
Benedict al XVI-lea a spus c trandarii albi pe care
i-a adus „arat iubirea i devoiunea noastr: iubirea i
devoiunea Papei, a Bisericii din Roma i a locuitorilor
acestui ora. În mod simbolic, trandarii pot exprima
tot frumosul i binele pe care l-am fcut în timpul
anului [...] convini c nu am  putut face nimic fr
protecia ei i fr harul pe care ea îl obine continuu de
la Dumnezeu”. Papa a continuat: „Totui - dup cum
se spune adesea - nu exist trandari fr spini, i de
asemenea de pe tulpinile acestor frumoi trandari albi
nu lipsesc spinii, care reprezint pentru noi suferinele
i relele care marcheaz vieile persoanelor i ale
comunitilor noastre”.
www.catholica.ro
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Pagini din istoria realizrii
Statului Naional Unitar Român - România întregit

Srbtorirea celor 90 de ani de la înfptuirea
Statului Naional Unitar Român – România întregit este un fericit prilej de a evoca i omagia oameni, fapte
i evenimente care au pregtit i contribuit la realizarea
acestui mare deziderat al întregii naiuni române.
Dac pân la anul 1700, timp de peste apte secole
poporul român asculta slujbele snte în bisericile sale
i în cancelariile domnitorilor se redactau actele în
limba slavon, odat cu înfptuirea unirii religioase cu
biserica Romei, strmoaa noastr de sânge i credin,
istoria poporului român a pit pe calea înfptuirii
emanciprii sociale, dezvoltrii culturale i politice i
înfptuirii unitii culturale, baza unitii politice.
La Sinodul din 4 sept 1700, prin glasul
mitropolitului Atanasie Anghel, s-a hotrât: „...popii
s fac slujbe cât vor putea românete i poveaste i
evanghelie s îneleag cretinii”. Limba român a
devenit instrumentul vital al culturii româneti unitare.
Prin memoriile sale adresate curii imperiale
vieneze, dietei i guvernului Transilvaniei, episcopul
Ioan Inochentie Micu (1728-1768) a deschis i a pus
bazele luptei pentru emancipare social i libertatea
naional a poporului român. Programul luptei lui a
fost baza ideologico-politic a dezvoltrii contiinei
naionale i sociale a românilor din Transilvania. El a
fondat oraul Blaj cu colile i mnstirea lui i tot el
a transformat condiiile Unirii în revendicri pentru ca
poporul român sa e „naiune politic” cel mai vechi
si numeros al stpânirii romane de la Traian încoace
(106 d.Cr.) Sinodul prezidat de acest vladic românesc
în 1744 poate  considerat prima Adunare Naionala în
istoria poporului român.
Deschizând în 18 octombrie 1754 colile din
Blaj, pe toate treptele de învmânt atunci, episcopul
Petru Pavel Aron de Bistra (1753-1764) este ctitorul
învmântului în limba român al acestor „fântâni
ale darurilor” din care vor iei intelectualii lupttori
români lupttori pentru dreptate i libertate naional.
Sub direcia lui Gheorghe incai, colile, rspândite
în peste 380 localiti româneti din Ardeal au
înarmat poporul român nu numai cu tiina de carte
româneasc, ci i cu cunoaterea originii poporului i
limbii române i nzuinele întregului popor român.
Un numr considerabil din absolvenii acestor colii au
participat efectiv la Revoluia din 1848 în Transilvania,
iar alii din acetia, plecai „în ar”, la Revoluia din
Muntenia i la Micarea revoluionar din Moldova.
Prin operele lor istorice, lologice i religioase
corifeii Scolii Ardelene, Samuil Micu, Gheorghe
Sincai, Petru Maior, Ioan Budai Deleanu au demonstrat
originea roman a întregului popor român, latinitatea
limbii române, unitatea teritorial i au contribuit efectiv

la redactarea acelui „Supplex Libellus Valachorum”
din 1791 prin care episcopul Ioan Bob a cerut în faa
reprezentanilor Dietei Transilvaniei recunoaterea
naiunii române din Ardeal ca naiune politic egal în
drepturi cu ungurii, saii i secuii. În acest timp poporul
român din Principatele Române gemea sub jugul turcofanariot.
Revoluia din 1848, prezidat în Blaj de episcopii
Ioan Lemeni i Andrei Saguna, prin discursul rostit de
Simion Brnuiu în Catedrala Blajului în fata mulimii
de participani între care 15 erau fruntaii vieii politice
din Muntenia i Moldova, a respins unirea Ardealului
cu Ungaria i a armat c nu exist naiune fr
libertate. Jurmântul depus de conductorii Revoluiei
din 1848 pe Câmpul Libertii din Blaj este actual i
azi: „Jur ca român c voi susine totdeauna naiunea
noastr român pe cale dreapt i legiuit i voi apra
cu toate puterile împotriva oricrui atac i asuprire, nu
voi lucra niciodat împotriva drepturilor i intereselor
naiunii române, ci voi inea i apra legea i limba
noastr româna, precum i libertatea i egalitatea i
fria”.
Unul din participanii activi ai Revoluiei din
1848 Alexandru Sterca Suluiu, ajuns mitropolit al
Blajului (1850-1867) a adus inestimabile servicii
unitii naionale, lozinca lui de o via ind: „Triesc
pentru Naiune, ca s pot muri pentru Ea.”
Îninarea „Astrei” în 1861, de ctre Dr. Ioan
Raiu, episcopul Andrei Saguna, episcopul Alexandru
Sterca Suluiu, canonicul Timotei Cipariu, publicistul
George Bariiu a marcat consolidarea treptat a
unitii naionale prin cultur pân în mijlocul satelor
româneti. Unirea Principatelor Române în 1859 a pus
temeliile Statului Unitar Român, iar jertfele i victoriile
Armatei Române în Rzboiul de Independen în
1877 au demonstrat vitejia i dreptul la o via liber
a poporului român. S nu uitm c revoluionarii
prezeni la Blaj, în 1848, au strigat: „Vrem s ne unim
cu ara!”, iar clericul bljean, poetul Andrei Murean a
creat poezia „Deteapt-te, Române!” ale crui versuri
puse pe note de Anton Pann au devenit Imnul Naional
al tuturor Românilor cântat îi atunci cu însueire de
lupttorii revoluionari.
Procesul Memorandumului 1892-1894 a fcut
cunoscut lumii asuprirea naiunii române de cercurile
nobiliare ungureti i prin procesul de la Cluj Dr. Ioan
Raiu a spus: „Existena unei naiuni nu se discut, ci
se arm”.
Activitatea „Ligii pentru unitatea naional a
Românilor”, îninat în 24 ianuarie 1891 în Bucureti,
sub preedinia Printelui Dr. Vasile Lucaciu,
(continuare în pag. 6)
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vicepreedinte Barbu Delavrancea i secretarul general
Nicolae Iorga, din 14 decembrie 1914, a grupat în jurul
ei conductorii politici ai Regatului României care
împreun cu Regele Ferdinand, au hotrât intrarea
Românie în Primul Rzboi Mondial împotriva Puterilor
Centrale, alturi de Marea Antant pentru dezrobirea
Românilor din Ardeal, Banat, Criana i Maramure.
Proclamaia Regelui Ferdinand ctre poporul român
din 15 august 1916 sun: „Români! Pentru neamul
nostru rzboiul a adus ziua ateptat de veacuri de
contiina naional, ziua unirii lui .... Dup vremi
îndelungat de nenorociri i grele încercri, înaintaii
notri au reuit s întemeieze Statul Român prin Unirea
Principatelor, prin Rzboiul Independenei, prin munca
lor neobosit pentru renaterea naional. Astzi, ne
este dat nou s întregim opera lor închegând pentru
totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a înfptuit numai
pentru o clip: Unirea Românilor de pe cele dou pri
ale Carpailor. De noi atârn astzi s scpm de sub
stpânirea strin pe fraii notri de peste muni i de
pe plaiurile Bucovinei unde tefan cel Mare doarme
somnul de veci. În noi în vitejia noastr, st putina de
a le da dreptul ca într-o Românie întregit i liber de
la Tisa pân la Mare s propeasc în pace potrivit
destinelor i aspiraiunilor gintei noastre”. Si Armata
Român, cu mari jertfe, i-a adus contribuia la victoria
Armatelor Marei Antante asupra Puterilor Centrale i
prin aceasta i la înfptuirea României întregite.
Trecând prin multe grele i umilitoare încercri
Comitetul executiv al Partidului Naional Român din
Ungaria i Transilvania, în edina din 12 octombrie
1918, inut la Oradea sub preedinia deputatului
Dr. Teodor Mihali a redactat Proclamaia pe care Dr.
Alexandru Vaida Voivod a fost însrcinat s-o citeasc
în cea din urm edin a vechiului parlament maghiar,
ceea ce a i fcut în 18 octombrie 1918, armând între
altele: „În temeiul resc al ecrei naiuni s poat
dispune însi asupra soartei sale,... nu recunoate
acestui parlament i acestui guvern îndreptirea
s se prezinte ca reprezentanii ei i nu recunoate
niciunui factor strin dreptul ca în Congresul de pace
s reprezinte interesele naiunii române din Ungaria i
Transilvania, pentru c aprarea intereselor sale nu o
poate încredina decât factorilor desenai de propria
adunare naional. (Vii proteste de pe toate bncile).
Prin mine a grit întreg neamul românesc în aceste
momente istorice.” a încheiat Al. Vaida Voivod.
În urma biruinei Marilor Aliai pe frontul din
nordul Franei „Marele Sfat Naional Român” constituit
din 36 de membrii ai Comitetului Partidului Naional
Român i a 6 sociali-democrai români Convoac
Marea Adunare Naional la Alba Iulia pe ziua de 1
decembrie 1918. Ziarul „Unirea de Blaj” public
imediat aceast Proclamaie i Manifest 7/20.11.1918.
Întrunit la Alba Iulia, dup participarea celor 1228 de
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delegai cu „credenionale” i a altor mii de participani
sosii din cele 23 de judee ale Transilvaniei la slujbele
dumnezeieti în cele dou biserici româneti ortodox i
greco-catolic din Alba Iulia, prin glasul preedintelui
Marelui Sfat Naional Român tefan Cicio Pop
se rostete: „Vrem unirea tuturor Românilor!” Se
constituie Comisiunea de vericare, care face propuneri
pentru Comisia de conducere i sunt alei preedini:
George Pop de Bseti, Prea Sniii Episcopi Ioan
I. Papp i Dr. Demetriu Radu, vicepreedinii „Dr.
Teodor Mihali, Dr. tefan Cicio Pop i Ioan Fluiera;
notari: Dr. Alexandru Fodor medic în Blgrad, Dr.
Sever Miclea, Dr. Caius Brediceanu, Dr. Victor Deleu,
Dr. Silviu Dragomir, Iosif Ciser, Dr. Ionel Pop i Dr.
George Crian (Aprobai prin aclamaii).
În cuvântul su preedintele George Pop de
Bseti a spus: „Prea iubiii mei! Onorat adunare a
tuturor Românilor din Transilvania, Ungaria i Banat!
Naiunea român la toate evenimentele mari istorice,
în trecut i astfel i astzi s-a adunat pentru a decide
asupra sorii sale. În 1848, marele an al zguduirilor i
prefacerilor sociale i al scuturrilor lanurilor purtate
de veacuri de neamul nostru, s-a adunat pe Câmpul
Libertii din Blaj, ca s frâng ctuile iobgiei.
Lanurile acestei robii suntem chemai, frailor, s le
zdrobim astzi, în aceast mare adunare naional a
tuturor Românilor din Ungaria i Transilvania, aici pe
pmântul stropit cu sângele martirilor Horia i Cloca.
Vrem s zdrobim lanurile robiei noastre sueteti, prin
realizarea marelui vis al lui Mihai Viteazul: unirea
tuturor celor de o limb i de o lege într-un singur i
nedesprit Stat Român.. Dumnezeu s binecuvânteze
sfatul nostru i lucrrile noastre!”.
Preedintele George Pop de Bseti d cuvântul
lui Vasile Goldi care, într-o strlucit expunere arat
eveniment importante din istoria poporului român i
între altele: „Unirea tuturor Românilor într-un singur
stat numai atunci va  statornic i garantat prin
istoria de mai departe a lumii, dac ea va rspunde
tuturor îndatoririlor impuse prin noua concepiune
a civilizaiunii, dac ea ne va inspira datoria s nu
pedepsim progenitura pentru pcatele prinilor i
ca urmare va trebui s asigure tuturor neamurilor i
indivizilor conlocuitori pe pmântul românesc aceleai
drepturi i aceleai datorine. Civilizaiunea care ne-a
eliberat pretinde de la noi respectul pentru dânsa i ne
oblig s prbuim în noul stat orice privilegiu i s
statorim ca fundament al acestui stat: munca i rsplata
ei integral. Înaintaii notri pe Câmpul Libertii
în 1848 au hotrât aa: ”Naiunea Român depune
jurmânt de credin ctre împratul, ctre patrie
i ctre naiunea român.” Împratul ne-a înelat
(aa-i), patria ne-a ferecat i ne-am trezit c numai
credina în noi înine, în Neamul nostru Românesc ne
poate mântui. S jurm credin de aci înainte numai
(continuare în pag. 7)
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Naiunii române, dar tot atunci s jurm credin i
civilizaiunii umane.”
Preedintele acord cuvântul lui Iuliu Maniu:
„Noi suntem aici ochii poporului care vd azi lumina
libertii neamurilor. Înainte de a lua hotrâri, trebuie
sa ne închinm înaintea acelora care au ajutat ca
lumina aceasta s strbat norii. Acetia sunt vitejii
din glorioasa armat român (Strigte viforoase:
S triasc!) condui de marele Cpitan: Regele
Ferdinand. (Toat adunarea se scoal în picioare i
strig: Triasc Regele Ferdinand! Triasc Regina
Maria!) Nu pot vorbi mai departe pân nu las s ne
închinm capetele noastre înaintea celor mori i apoi
înaintea celor vii, care au luptat pentru înfptuirea
idealului unitii Românilor... Istoria ne-a învat c
nu trebuie s ateptm nimic de la împraii strini,
i de la ii altor neamuri, ci de la propriile noastre
puteri. Adevrul ce ne cluzete acum e, c singura
fora care ne poate inea în viitor e aceea provenit
din unirea tuturor Românilor... îndeosebi, noi Românii
din Ardeal i Ungaria suntem în drept s cerem unirea,
indc aci, la noi, e leagnul Românismului. Numai
o crud barbarie poate împiedica ca însi vatra,
leagnul, s e desprit s rmân separat, atunci
când toate celelalte se unesc.
i Ardealul trebuie s e o parte întregitoare din
corpul naiunii noastre. În afar de dorina noastr
obteasc de a ne apropia de sânul mamei noastre
toate argumentele tiinice, i sociologice întresc
justiia revendicrii noastre, - ele au înfptuit România
Mare (Aplauze vii). Trebuie s cerem încorporarea
fr întârziere i pe veci, într-un singur Stat al tuturor
Românilor. (Aplauze).”
Iosif Jumanca, social democratul, între altele,
spune urmtoarele: „Social-democraia nu-i identic
cu lipsa simului naional (voci”Triasc!) Noi nu
zicem c Ubi bene, ibi patria”, dimpotriv zicem: c
unde i-e patria, acolo trebuie s-i caui de ea! De
aceea noi nu ne temem, c nu vom avea putere s ne
cutm drepturile noastre la o via liber (Aplauze).
Noi muncitorii români, simim una cu întreg Neamul
Românesc (Triasc). Preedintele George Pop
pune adunrii generale întrebarea dac accept
Rezoluiunea propus de Vasile Goldi la care toi
rspund: ”Primim. Triasc Regele nostru Ferdinand
I! Triasc Regina Maria! Triasc Dinastia Român!
Vrem o singur Românie a tuturor Românilor!”

Prin cuvântul lui Al. Vaida Voievod se constituie
Marele Sfat Naional din 250 de membri care alege din
sânul su un guvern provizoriu – Consiliul Prezident
sub preedinia lui Iuliu Maniu, pân la adoptarea
Rezoluiuni de Constituanta României-Mari va conduce
poporul prin rezoluii administrative i judiciare.
Adunarea aprob prin ovaii. În cuvântul lor episcopii
Dr. Demetriu Radu i I. Papp mulumesc Preedintelui
George Pop de Bseti felului cum a condus lucrrile i
se intoneaz imnul naional „Deteapt-te, Române!”
suspendându-se edina în sala Casinei i trecânduse pe Câmpul lui Horea, spre a aduce hotrârile luate
la cunotina sutelor de mii de Români ce ateapt
acolo. Aici vorbesc: Episcopul Miron Cristea al
Caransebeului”.... În faa asupritorilor români i a
nedreptilor pe care nu le putem opri, ne-am retras
resemnai la vetrele familiilor i la altarele noastre
i acolo am strjuit cu neadormit grij i am salvat
scumpele comori ale suetului: legea, limba, datinile
strmoeti i toat motenirea inei noastre etnice
de Români... Iar ara frailor din regatul liber a devenit
pentru noi steaua strlucitoare a ndejdilor noastre de
mai bine...”
Dup aceasta ia cuvântul Episcopul Dr. Iuliu
Hossu de la Gherla: „Frailor, Ceasul plinirii vremii
este acesta când Dumnezeu Atotputernicul rostete,
prin poporul Su credincios, dreptatea Sa, însetat de
veacuri. Astzi prin hotrârea noastr, se înfptuiete
România Mare, una i nedesprit, rostind fericii toi
Românii de pe aceste plaiuri: Ne unim pe veci cu aramam, România. A biruit dreptatea. Acesta-i ceasul
dreptii lui Dumnezeu i al rspltirii Lui. Acesta-i
ceasul bucuriei noastre, bucuria unui neam întreg,
pentru suferinele veacurilor, purtate de un neam, cu
credina în Dumnezeu i cu ndejdea în dreptatea Lui.
Din încredinarea Marelui Sfat al Naiunii Române din
Ungaria, Banat i Transilvania, rog Mrita Adunare
Naional s binevoiasc a primi i a enuna, ca ale
sale, urmtoarele hotrâri:
„1. Adunarea naional a tuturor Românilor
din Transilvania, Banat i ara Ungureasc adunai
prin reprezentanii lor îndreptii la Alba-Iulia în 1
Decembrie 1918, decreteaz unirea acelor Români i a
tuturor teritoriilor locuite de dânii cu România (Voci:
Triasc România Mare!)...
2. De acum o Românie Mare întemeiat pe
dreptatea lui Dumnezeu i pe credina poporului Su...
„Triasc România Mare, una i nedesprit. Amin”.

Site-ul Biroului Pastoral pentru Laici
Suntem bucuroi s v anunm c Biroul Pastoral
Eparhial pentru Laici are un site, unde putei citi despre
activitiile care au fost i care vor urma.
Adresa site-ului este urmtoarea: www.bpel.egco.ro.
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ANUL SFÂNTULUI PAVEL
Mergând pe urmele lui Paul ajungem s-l întâlnim pe Petru
La Antiohia, urmând itinerarul cltoriilor sale în Asia Mic
Anul paulin, proclamat de Benedict al XVI-lea
pentru a celebra al doilea mileniu al naterii apostolului
neamurilor, este la u. Va  ocazia cea mai bun
pentru a reecta profund asupra acestui gigant autentic
al Bisericii apostolice, care printre contemporani a
contribuit ca nimeni altul la elaborarea, din punct de
vedere teologic i spiritua, a învturii lui Cristos care era transmis atunci în mod oral de ctre apostoli,
neind înc scrise evangheliile - la promovarea primei
expansiuni cretine în rile mediteraneene i la
evanghelizarea lumii pgâne.
Desigur, Paul din Tars nu ateapt s e
redescoperit în lunile care urmeaz: toate generaiile
cretine au recunoscut mreia i importana operei
sale în domeniul doctrinar i eclezial. S ne gândim
la inuena pe care a exercitat-o în decursul secolelor
epistolele i gândirea sa: de la Biserica antic la cea
medieval, de la Reform - Luther numea Scrisoarea
ctre Galateni „logodnica” mea - pân în zilele noastre.
Unii (Renan, de exemplu) au ajuns s vad în convertitul
din Damasc adevratul întemeietor al cretinismului,
aa cum se va congura în decursul secolelor, iar în
predica sa, scris i verbal, o învtur diferit i
într-o anumit msur alternativ la cea a lui Isus i a
apostolilor. Exagerri, deoarece teologii i biblitii au
demonstrat pe larg rdcinile i coerena cristologice
i neotestamentare ale marilor teme pauline, dezvoltate
în urma instruciunilor pe care Paul le-a primit de la
apostoli sau direct „de la Domnul” (1Cor 11,23):
predestinaia, harul, mântuirea, dialectica dintre lege i
libertate, Cristos ca noul Adam, unitatea Bisericii, viaa
cretin i aa mai departe. Oricum, erori i echivocuri
ca acela amintit mai înainte dau mrturie mereu
despre locul central al lui Paul în istoria teologiei i
spiritualitii cretine.
Dar dac Anul Paulin nu va folosi pentru
a rearma ceea ce este din totdeauna cunoscut i
claricat, adic rolul fundamental al lui Paul ca
apostol i ca „gânditor” cretin, asta nu înseamn c
de la aceast aniversare bimilenar nu se ateapt - cu
cri, articole, întâlniri, transmisiuni radio-televizate i
câte altele - o nou cretere i aprofundare de studii,
cercetri, cunotine i divulgri. Cercettorii sunt deja
la munc i un prim eveniment important în aceast
direcie va  al doisprezecelea simpozion din Tars, care
va avea loc între 22-23 iunie în oraul natal al lui Paul
i la Iskenderun, în Turcia, în prezena cardinalului
Walter Kasper, preedintele Consiliului Pontical
pentru Unitatea Cretinilor, i cu intervenia biblitilor,
istoricilor i patrologilor din diferite ri.

Timpul nostru,
deci i celebrarea
paulin care urmeaz
s e inaugurat,
credem c este chemat
îndeosebi s reecteze
asupra lui Paul ca
evanghelizator
i
vestitor al Cuvântului.
În momentul în care
se observ cu urgen
crescând nevoia unei
noi evanghelizri a
Occidentului,
care
model mai bun putem
avea în faa celui mai
neobosit misionar al Bisericii apostolice?
Legat de acest aspect, iese în eviden i
dimensiunea foarte actual a apostolului ca realizator
al dialogului cu pgânii, pe care el l-a promovat i l-a
realizat mai mult decât oricare altul în primul secol
cretin. La Efes, în faa Areopagului din Atena, la
Corint, unde a trit i a predicat timp de doi ani, Paul este
însi emblema dialogului cretinilor cu pgânismul i
a confruntrii dintre evanghelie i celelalte culturi, sub
semnul unei cutri comune a adevrului i a binelui.
De asemenea, reecia asupra motenirii lui
Paul - pe de o parte ca autor i martor venerat în toate
Bisericile i preamrit în mod deosebit de Reforma
protestant, pe de alt parte ca artizan i aprtor al
unitii i înelegerii între comunitile cretine, în
mare parte întemeiate de el însui - nu va putea s nu
ofere o baz privilegiat pentru progresul întâlnirii i al
schimbului ecumenic. Eventual, chiar mai mult decât a
fost în trecut.
Un mod semnicativ i ecace pentru a-l aminti
pe Paul este i acela de a reparcurge locurile i itinerarii
cltoriilor sale apostolice: în urmtoarele luni se va
înregistra cu siguran o intensicare în programele
i în iniiativele de acest tip. Pelerinajul la locurile i
urmele pauline nu era o int tradiional a evlavioilor
europeni, cum erau Santiago de Compostella, Roma i
Ierusalim. A devenit în ultimele decenii i astzi este tot
mai mult în cretere.
Paul a cltorit în aproape toat zona
mediteranean, este adevrat: în Grecia, la Malta,
în Italia, probabil în Spania. Dar Faptele Apostolilor
relateaz mai ales misiunile sale în Anatolia, vechea
Asie Mic, pe care el a strbtut-o în lung i-n lat
(continuare în pag. 9)
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timp de peste douzeci i cinci de ani, între anii 4567, predicând, botezând, convertind iudei i pgâni,
întemeind biserici i comuniti i fcând din aceast
ar ceea ce a fost denit „ara Sfânt a Bisericii”,
adic primul i principalul teatru al rspândirii în afara
Palestinei.
Reparcurgând Anatolia lui Paul, nu de la vest
la est, aa cum fac pelerinii occidentali, ci în direcie
contrar - care este de fapt direcia urmat de Paul primul loc paulin pe care-l întâlnim este Antiohia pe
Oronte, vechea capital a seleucizilor, al treilea ora
din imperiul roman dup Roma i Alexandria, sediu al
Cezarului din Orient i baz de plecare pentru legiunile
romane în mar împotriva Persiei. Despre aceast
metropol elenist se vorbete adesea în Fapte. Acolo
au fugit muli cretini din Ierusalim de persecuia
iudaic de dup uciderea cu pietre a lui tefan (11,19);
aici „fraii” au fost numii pentru prima dat cretini
(11,26) i aici a început s se vesteasc pgânilor
Evanghelia (15,1 i urm.), chiar prin iniiativa lui Paul
i Barnaba, apostolul cipriot care l-a însoit în primii ani.
În toat perioada patristic, Antiohia va rmâne
printre cele mai mari orae cretine, ilustrat de mari
prini ca Ignaiu, martir la Roma ca i Paul, Ioan Gur
de Aur, care a predicat în splendida catedral care are
cupol de aur, i Simeon Stilistul - vestita sa coloan
se ridica pe drumul spre Alep. Antiohia a fost i sediul
vestitei coli biblice de orientare istoric, alternativ la

alegorismul exegetic alexandrin.
Paul a fost foarte legat de Antiohia, unde a
trit prima sa comunitate eclezial adevrat - dup
convertire i dup prima predic la Damasc (Fap 9,19
i urm.) - i loc de unde a plecat i unde s-a întors în
toate cele trei cltorii misionare în Anatolia: între ani
45-48, 50-52 i 53-58. În afar de asta, aa cum s-a
amintit mai înainte i cum dau mrturie mozaicurile
ranate din Hatay Muzesi, unele din primul secol, adic
din timpurile lui Paul, în aceast capital a culturii i a
artei eleniste apostolul a trit „a doua sa convertire”,
din Saul în Paul ca s spunem aa, adic de la iudeocretinismul propriu al unui ex-fariseu cum a fost el la
deschiderea pastoral i spiritual spre lumea pgân.
Dar amintirea antiohen cea mai vizitat de
pelerini nu face referin la Paul, ci la conductorul
apostolilor, care a fost primul episcop al oraului. Este
Grota Sfântului Petru, biseric gotic-cruciat austera
spat în stânca muntelui Silpiu, unde tradiia plaseaz
casa antiohenului Luca, druit de evanghelist primei
comuniti cretine locale. Este semnicativ tronul
de piatr din spatele altarului, a doua catedr petrin
dup Ierusalim i înainte de Roma. Ieind din biserica
rupestr, panorama domin asupra oraului, cu toate
memoriile sale istorice i sacre milenare.
(Dup L’Osservatore romano, 20 iunie 2008)
Mario Spinelli, Traducere de pr. Mihai Ptracu
(www.ercis.ro)

Sfântul Nicolae, protectorul copiilor
Povestea Sfântului Nicolae, care le aduce
copiilor cumini dulciuri i celor ri nuielue o
cunoatem toi înc din copilrie. În ecare an, avem
ocazia s ne amintim cu nostalgie serile minunate în
care ne pregteam cumini cizmuliele. S vedem cum
s-au pregtit elevii claselor I-IV de la Liceul Teologic
Greco- Catolic din Oradea.
Imaginea Sfântului Nicolae, proiectat în sala
festiv a liceului ne-a înveselit ziua de duminic, 7
Decembrie, când ne-am adunat cu mic cu mare s-l
ateptm pe Mo. Înainte de aceast deosebit întâlnire,
sigur c am participat la Sfânta Liturghie, în Catedrala
Greco- Catolic, pentru a ne pregti i spiritual s-L
primim pe acest important oaspete.
Dup Sfânta Liturghie, ne-am îndreptat cu
pai repezi înspre sala festiv, unde, în timp ce eram
încântai de vocea minunat a lui Alex Cristea, elev la
Liceul Greco-Catolic, luam o mic gustare, pregtit de
mmicile copiilor.
Pentru câteva momente, animatorii din Colegiul
„Sfânta Familie” i seminaritii de la Facultatea de
Teologie Greco-Catolic au captat atenia celor mici
organizând câteva jocuri, în timp ce prinii i doamnele
învtoare au asistat la o dezbatere pe tema „Familia

i copii generaiei de azi”
susinut de printele
Ovidiu Duma în colaborare
cu Biroul Pastoral.
Mult
ateptatul
moment a sosit în sfârit,
i l-am întâmpinat pe Mo
Nicolae cu un cântec.
S-a lsat puin ateptat,
aa cum o fac de obicei
oamenii importani, dar
în cele din urm, obosit,
s-a aezat lâng brad i a început s împart cadouri.
Copii i-au spus poezii, i-au cântat i i-au pus întrebri,
precum: „Când te pensionezi?” sau „Câi ani ai?”
Pe lâng momentul în care Moul a împrit
cadourile, o alt atracie a copiilor au fost doi clovni,
tineri de la Asociaia Caritas Eparhial Oradea.
Este uimitor cât de puin poi face pentru a
aduce un zâmbet pe faa celor mici. Pân la urma urmei,
e sucient s le oferi din timpul tu, s aduci o raz de
soare în viaa lor, în acelai timp adunând „puncte în Cer”.
Adela BULZAN, Paula GROAN
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Ioan F. POP

Parisul - un mit disponibil
(VIII)
Oamenii au devenit, cu o formul sartrean,
„oameni funcii”. Din ei nu a mai rmas decît
uzualitatea. Se privesc unii pe alii ca nite fantoe.
Precum Diogene, îi vine s te miri cînd, cutînd,
chiar dai peste un om (de OM, nu e cazul s
vorbim).
*
Vorbesc cu Lcri i cu Octavian la telefon.
Toi sîntem nerbdtori s ne revedem. Dei am
avut un anume program i aici, atept cu oarecare
nerbdare s reintru în banalitatea normal a vieii.
Parisul parc m oblig s u ceea ce nu sînt.
M oblig la o curiozitate destul de obositoare.
Nu poi tri senzaionalul clip de clip. Nu poi
frecventa mitul ca i cum ai merge la serviciu. Nu
poi face naveta în sublim. Apoi, nu poi abuza de
Paris ca i cum ar  numai al tu. Oraele mari
nu sînt, cu adevrat, ale nimnui. Nu am întîlnit
singurtate mai captivant decît în marile orae.
Nici pustietate mai binefctoare. Mi-e fric
de momentul cînd vom face din turism simpl
patologie. Una pe care muli vor dori s o obin
chiar i în rate. Semne de voiajori total imbecili
am întîlnit peste tot. Ei alearg voioi ca s aib,
dezamgii (sau entuziati) de unde veni. Merg i
vin speriai de propria prezen. Fug de ei înii
mai abitir decît necuratul de tmîie. Tot mai puini
tiu s fac turism în ei înii. S se mire cu folos
de proximitatea proprie. Cine nu înelege nimic
din el însui, nu va înelege nimic nici din cellalt.
Din celelalte, nici atît.
30. 03. 2007
Ultima zi la Paris. Apoi, poate începe, pe
de rost, uitarea. Mîine este o zi de cltorie, deci
prilej de fobii i angoase. În semn de adio, ziua
de azi începe cu o ploaie destul de consistent.
Vreau s fac ultima descindere turistic, dar
vremea îmi pune bee în roate. Oricum, voi iei,
chiar dac ploaia se încpîneaz s nu m lase.
Faptul c tiu c nu voi mai vedea anumite locuri
m las în perplexitate i reverie. Pe de alt parte,
cred c anumite locuri nici nu ar trebui vzute
de dou ori. Unicitatea unei priviri poate da o

Se dedicã P.S.S. Virgil Bercea

anume perspectiv unui loc. Nu o încarc inutil
cu balastul comparativitii. Cu suprapunerea de
priviri diacronice. Parisul, o ultim privire! Ce
poate  mai fascinant i mai trist în acelai timp?
Încerc s-mi dau astzi întîlnire cu btrînul
Brîncui, la Centrul Pompidou. Prima impresie
lsat de acest muzeu e aceea de hal metalic
industrial. i pentru c nu demult (în acest jurnal)
am scris c la Paris nu prea sînt muli turiti, iat c
aici este o coad de aproape o sut de metri, grup
lîng grup. Cred c i din cauza ploii, care a curs
neîncetat, este astzi o aa de mare aglomeraie
la muzeu. Vorba bunicii, parc m bat propriile
cuvinte. M tot gîndesc ce pot s fac, pentru c
am doar o or la dispoziie. În sfîrit, reuesc
s intru, à la roumaine, dar, surpriz, atelierul
lui Brîncui este deschis, gratuit, doar de la ora
dou. Pentru mine este un fapt inutil. Regret c
nu m pot întîlni cu „ranul imperial” (vorba lui
P. uea, spus despre nu tiu cine), dar nu am
ce face. M mulumesc cu un pliant în care este
redat i atelierul brîncuian. De altfel, uitîndu-m,
zilele trecute, pe planul cimitirului Montparnasse,
observ c aici apare i mormîntul lui Brîncui.
Dar culmea, francezul care tia toate mormintele,
a uitat, probabil, s mi-l arate i pe acesta. Ce
s-i faci, l-am ratat noi nu doar pe Brîncui, ci,
în oarecare msur, i pe Ionescu i Cioran. Dac
m refer doar la istoria mai recent. Întotdeauna
am tratat orice fel de valoare cu dispre. Dispreul
este critica noastr împotriva standardelor impuse
de valoare. Tot timpul a trebuit s ne arate alii ce
valori avem, pentru c noi suferim endemic de
cecitate. Oricum, nu vom înva nimic din ratarea
sistematic a valorilor noastre naionale. Aven un
talent congenital în a optura valorile i a propulsa
nulitile. i asta nu de azi, de ieri. Noi tot facem
la istorie de nu mai înelegem nimic din ea. Revin,
cam plouat, la reedin. A fost ultima descindere
la Paris. Urmeaz halta Oradea...
Familia C. revine la misiune i ne ofer un
prînz de zile mari. Doamna C. este o buctreas
desvîrit. Sînt pus în faa unui platou încrcat cu
fructe de mare: scoici de dou feluri, melci, raci
(continuare în pag. 11)

Decembrie 2008

11

(urmare din pag. 10)

de mare, crevei, toate agrementate cu o ampanie
care, culmea, se cheam „Pop”. Dup ce am
încercat deja unele delicatese de acest fel, tot aici,
urmeaz s degust, tot pentru prima dat, melci
i raci de mare. Este o mas special, datorat,
poate, i plecrii mele. M întrein îndelung cu
cei doi preoi i cu familia C., vorbim despre
soarta românilor în general, despre cea a marilor
personaliti româneti care au trit aici. Avem ce
înva nu numai de la istoria i cultura francez, ci
avem mult de învat i de la buctria francez.
Dup amiaza, spre sear, fac cîteva
cumprturi pentru acas dintr-un magazin în care,
mi s-a spus, mrfurile sînt ceva mai ieftine. Nu
trebuie decît s fac vreo douzeci de metri pentru
a constata c lucrurile stau chiar aa. Apoi purced
voios-melancolic s-mi fac bagajele. La diminea,
la ora zece, trebuie s plec spre aeroport.
Dar, pentru c timp mai este, s revin puin
(într-o pauz de bagaje) la tehnic. La falsul su
miraj. Vzînd toat tehnica de astzi, splendoarea
sa inuman, cred c, cu adevrat, noi nu progresm
cu nimic, dar cu absolut nimic fa de antecesorii
notri. Nu progresm cu nimic, în uman, fa de
cei dinaintea noastr. Progresm doar în egalitate.
Adic rmînem mereu egali cu cei de dinaintea
noastr (dac reuim s rmînem). Între primul om
care a ridicat piatra pentru o doborî un fruct i între
ultimul internaut, în planul progresului interior,
nu exist nici o diferen. Fiecare îi triete (la
maximum sau la mininum) datele temporalitii
sale. Fericirea nu poate  capturat tehnic. Tehnica
ne ajut doar s cptm noi dexteriti, dar strict
în aceleai date ale umanului. Umanitatea nu
progreseaz (omenitatea, nici atît). Orice om este
primul i ultimul om. În uman, e c ridicm piatra,
e c atingem sosticate butoane, se progreseaz
doar în limitele individuale dintre natere i
moarte. Adic se progreseaz doar în faptul c
nu tim nimic despre via i moarte. Cîtigm
tot mai multe i mai captivante argumente ale
netiinei. Singura certitudine e aceea c viaa, cu
tot miracolul ei, poate deveni, fr nici o excepie,
moarte. Omul a cunoscut doar o singur clip de
progres: atunci cînd din nimic a devenit ceea ce
este. Sau ceea ce pare a ...
Pîn la urm, scrisul m ajut s suport mai
uor viaa. Cînd n-o mai îneleg deloc, încerc s
o decriptez prin scris. Cum pun mîna pe condei,

parc totul, dintr-o dat, capt sens. Totul pare s
aib rost, totul merit reinut. Scrisul face chiar i
din lucrurile total inutile ceva esenial. Cînd scriu
(i citesc) tiu c nu triesc total degeaba. Scrisul
m salveaz, apropiindu-m i înstrinîndu-m de
lume. Scrisul m salveaz, livrîndu-m propriei
mele contiine. Cînd sînt doar în lumea mea,
scrisul m face s-mi e dor de lumea dinafar.
Cînd sînt în lume, m face s-mi e tot mai dor de
mine însumi. Scrisul este busola care arat mereu
nordul inei. Nu-mi rmîne decît s sper c un
asemenea nord exist. C nu este i acesta doar
caligraerea unei tot mai stranii iluzii.
31. 03. 2007
Ca întotdeuna, înaintea cltoriei, abia de
reuesc s închid ochii. Chiar de diminea m
pregtesc ca la ora zece s pot porni spre aeroport.
Printele G. m sun i îmi spune c, de fapt,
trebuie s plecm la ora nou, pentru c la zece
are o problem. Bine c oricum eram pregtit cu
mult mai repede. Printele G. m conduce pîn
lîng Arcul de Triumf, de unde urmeaz s iau un
autocar al aeroportului Charles de Gaulle. Ajung
cu bine la aeroport, numai c ajung cu dou ore
i jumtate mai repede. Nu-i nimic, mcar mai
am timp s notez cîte ceva în jurnal. Mi se pun la
încercare nu numai emoiile, ci i rbdarea. Drumul
la aeroport mi s-a prut destul de simplu. Am luat
un autocar Air France de la Arcul de Triumf, care
m las exact la terminalul dorit. Dup ce ajung,
m învîrt încoace i încolo prin aeroport, ateptarea
i rbdarea neind punctele mele forte. Dintr-o
dat aud în apropiere vorbindu-se românete. Se
apropie nite doamne, cu care intru numaidecît
în dialog. Se apropie ora îmbarcrii, aa c stau
la un rînd din care un ins ne tot introduce i ne
reorganizeaz dup un scenariu numai de el tiut.
La coad se mai a o tînr basarabeanc, care
îmi arat cu melancolie viza de România. Dup ce
Parisul mi s-a prut uluitor de bine organizat (m
refer la metrou, tramvai, autobuze), aeroportul mi
se pare destul de confuz. În sfîrit, dup ce facem
cu autobuzul turul aeroportului, avînd senzaia c
nu gsim avionul, ne îmbarcm. Ajung cu bine
la Budapesta, unde atept peste trei ore pîn vine
s m ia microbuzul spre cas. Ajung acas dup
miezul nopii, obosit, dar mai bogat cu un mit
(sfârit)
(înc) disponibil: Parisul.
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Biserica Român Unit din Slaj în timpul prigoanei comuniste
La numai câiva ani dup calvarul Bisericii
Române Unite din Slaj i din întreaga Transilvanie,
ca urmare a Dictatului de la Viena, aceasta avea s e
confruntat cu cel mai mare val de represiuni i persecuii
din istoria sa, care va duce în cele din urm la msura
extrem a desinrii sale sub pretextul „revenirii la
cultul ortodox” a tuturor credincioilor români unii.
Dup aducerea la putere a Guvernului dr. Petru Groza,
de ctre comuniti, abdicarea forat a regelui Mihai I i
proclamarea Republicii Populare Române, noii stpâni
au dorit s subordoneze i s in sub control toate
instituiile trii, inclusiv Biserica. Singurul obstacol în
calea realizrii depline a acestui obiectiv a fost, chiar de la
început, Biserica Greco-Catolic din România, care nu a
acceptat nici o alt autoritate decât cea a Sfântului Printe
de la Vatican. Aceast nesupunere a fcut-o indezirabil
fa de puterea instalat la Bucureti, cu ajutorul fresc
al Uniunii Sovietice. Presiunile politice i de alt natur
s-au intensicat foarte mult trecându-se la antaj i
ameninri, pentru a se fora trecerea la ortodoxie i
anihilarea acestui obstacol. Pân la desinarea ocial a
Bisericii, prin Decretul 358 din 1 decembrie 1948, asupra
ierarhilor, a preoilor i credincioilor ei s-a declanat
o teroare care a luat o amploare fr precedent, mai cu
seam dup simulacrul organizat la 1 octombrie 1948, la
Cluj, în adunarea de revenire a parohiilor greco-catolice
la ortodoxie (1). Arestarea simultan a episcopilor unii
s-a resimit din plin, mai cu seam în judeele în care
majoritatea românilor erau de confesiune greco-catolic;
statisticile vremii conrm c procentul acestora era de
peste 94% pe actualul teritoriu al judeului Slaj. Campania
a început printr-o activitate de denigrare masiv Bisericii i
exercitarea unor presiuni asupra preoilor i credincioilor
unii pentru a trece la cultul greco-ortodox. Concomitent
cu aceast aciune, s-a intensicat activitatea de pervertire
a tineretului, de îndoctrinare a întregii populaii cu
ideologia marxist. Comunicarea preoilor unii cu
episcopii lor era aproape imposibil. Nu se tia care din
episcopi sunt înc în libertate sau pe ce ci se poate ajunge
la ei, acetia ind supravegheai de securitate zi i noapte.
S-a intrat într-o mare derut. Preoii i credincioii nu
tiau ce atitudine s adopte în faa presiunilor la care erau
supui pentru a semna convertirea la ortodoxie. Cu toii
îi puneau sperana în episcopul Iuliu Hossu care, dup
cum se cunoate, a fost ultimul arestat din primul val de
persecuii. Guvernul Petru Groza dorea atragerea acestui
prestigios ierarh greco-catolic de partea sa, prin trecerea
la ortodoxie, în schimbul oferirii unor înalte demniti în
cadrul Bisericii Ortodoxe Române.
Pentru a ne da mai bine seama de situaia creat
i starea de spirit a preoilor unii, prezentm în cele ce
urmeaz un fragment dintr-o scrisoare a preotului Tiberiu
Puca, din Parohia Unit umal, adresat acestui episcop,
i din care reiese atmosfera creat de regimul comunist,
starea de nesiguran i de amrciune în rândul preoilor

i credincioilor, dar i hotrârea multora de a rezista cu
orice pre la aceste presiuni i de a rmâne deli Bisericii
lor, indiferent de urmri. Dup ce descrie situaia din
întreaga plas, din districtul su protopopesc i din cele
învecinate, el simte nevoia s se consulte cu acest ierarh
i s primeasc câteva rspunsuri la urmtoarele întrebri:
S semnez adeziunea, pentru îndeplinirea formei
exterioare? În interior rmânând în convingerile mele de
pân acum? i dup semnare s celebrez Sf. Liturghie ca
i pân acum, ocult i privat?
Sau s nu semnez? Ci s m retrag din preoie
i dup ce voi deveni liber, s celebrez în mod privat i
ocult?
Sau, în al treilea caz, s semnez adeziunea i
s funcionez ca preot în mijlocul credincioilor mei,
ducându-i mai departe spre mântuire prin toate slujbele
i serviciile, ca i pân acum?
Rugându-v s binevoi-i a-mi comunica imediat
sfaturile de cari m pute-i face prta, promiându-v
c le voiu urma i îndeplini întocmai, rmân cu toat
veneraiunea i supunerea.
umal, 29 octombrie 1948.
Srutând Sf. Dreapt Arhi., Preot Tiberiu Puca –
umal, Of. p. Suplacu de Barcu, jud. Slaj (2)
Oricine s-ar  opus campaniei i a metodelor de
trecere la ortodoxie sau dac ar  fost doar bnuit de acest
lucru, era arestat i închis imediat.
Preotul unit Alexandru Raiu, aat o vreme i
la imleu Silvaniei, descrie o întâmplare legat de unul
dintre evenimentele petrecute în ora, în aceste momente
de rscruce:
„Ca preot, am fost foarte activ, atât de activ încât
atunci când conducerea local de partid i-a instruit
pe tineri s formeze o organizaie de partid în imleu
Silvaniei, tinerii m-au ales pe mine drept conductor.
Acest lucru se pare c i-au înfuriat la culme pe comuniti,
aa c am fost arestat i închis pentru un an (3).
Reforma învmântului din 1948 l-a gsit pe
preotul Vasile Hossu – cel care, dup 1989, avea s e
episcop unit al Eparhiei de Oradea – ca profesor de religie
la Liceul „Simion Brnuiu” din imleu. „I s-a interzis s
mai profeseze, a fost arestat i închis, iar dup zece ani de
pucrie a fost numit ca profesor suplinitor de matematic,
la Valea Drganului” (4). La plecarea preotului Raiu, în
imleu au rmas ca preoi greco-catolici Vasile Mody,
în vârst i bolnav, i preoii Chi i Codoreanu. Ultimii
doi au devenit loiali noilor autoriti. Preotul Chi a
semnat trecerea la ortodoxie, ind unul din participanii
la adunarea de revenire de la Cluj i fcând parte dintre
cei 36 de preoi care au semnat trecerea la ortodoxie, în
numele Bisericii Române Unite, fr acordul nimnui (5).
Securitatea i instituiile represive ale statului
(continuare în pag. 13)
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comunist au fost puse s loveasc în Biseric prin
cadrele tinere, fr nici o pregtire profesional,
recrutate i promovate dup un singur criteriu: ataament
necondiionat fa de noul regim. Toate bisericile cretine
din România au avut mult de suferit. O parte din ierarhia
BOR a fost înlocuit cu oameni noi, total supui i
demni încredere pentru comunitii aai la putere. Dup
desinarea ocial a Bisericii Române Unite, ea nu a
mai putut funciona la lumina zilei, ci a fost nevoit s
coboare în catacombe, precum odinioar cretinii din
Roma, devenind astfel o Biseric a tcerii. Chiar i în
aceast situaie, Biserica Român Unit a continuat s
se manifeste, adaptându-se la noile condiii. Rmâne
deosebit de important faptul c activitatea ei n-a încetat
niciodat, nici chiar în cele mai grele momente prin care a
trecut, nici în ar, i nici în Slaj.
Dup 1 decembrie 1948, o parte din preoii
care n-au semnat trecerea la ortodoxie au fost arestai i
întemniai, alii s-au ascuns i au activat în clandestinitate.
Pentru a scpa de pucrie, muli dintre ei au trit ascuni
ani de zile. Alii au renunat la preoie, îmbriând alte
domenii de activitate. Din Slaj amintim pe: Gheorghe
Silvan, Cornel Haidu, Vasile Hossu, devenii profesori
de matematic; Iosif Dejeu, Iulian Cupa – funcionari,
Liviu Trufaiu – muncitor dar lista nu se termin aici.
Au fost, de asemenea, unii care au semnat trecerea la
ortodoxie, unii probabil din convingere, dar credem
c marea majoritate ind silii de împrejurri (familie
numeroas, vârst înaintat etc). În afara preoilor unii
care au renunat la preoie i a celor care au trecut la
ortodoxie, a mai existat o categorie, cei care au îneles
c datoria lor este de a continua preoia, fr s fac nici
cel mai mic compromis, punând mai presus de orice
Biserica, înfruntând mari riscuri, sacricii sau chiar
martiriul. Astfel, dup 1948, preotul Ilie Borz din parohia
Drighiu îi începe un alt mod de via. Cu riscuri foarte
mari, svârete clandestin, noaptea, snte liturghii,
spovezi i împrtanii, masluri, cununii i botezuri
în satele: Drighiu, Aleu, Plopi, Nufalu, Cosniciu,
Valcu, Boghi, Ratovei, Marin, Crasna, Cizer, Halmd
(6). În cele din urm este arestat i moare în închisoare
sub tortur. Din satul Valcu, îl menionm pe preotul
Gheorghe Morna, nscut la Bia (Bihor) în 1918. A
studiat teologia la Cluj i Oradea, ind hirotonit în 1942,
de ctre episcopul Ioan Suciu. A fost preot în parohia
Valcu. Dup dou arestri fr condamnare (1948 i
1953), este arestat don nou, condamnat i întemniat
în 1959, de ctre Tribunalul Militar Cluj, i purtat prin
mai toate închisorile i lagrele comuniste pân în 1964,
când este eliberat. A avut activitate pastoral clandestin
la Satu Mare i în jude, între anii 1953 – 1959 i dup
1964. În 1989, este numit preot la Petea, confesor la Satu
Mare i canonic la Oradea. Moare în ianuarie 2002, fr
s tie c a primit distincia de prelat papal, care a fost
citit de PSS Virgil chiar la catafalc (7). Preotul Dumitru
Pop, dup terminarea teologiei la Oradea este hirotonit în
ianuarie 1941 i numit preot la Cizer, unde rmâne pân
în 1948, când este evacuat din cas cu întreaga familie pe
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motiv c nu a semnat trecerea la ortodoxie (8). Din Plopi,
îl amintim pe Miron Biluca, din Fize – pe Petru Bercea,
din imleu – pe Gheorghe urca. Dei trecui formal la
ortodoxie, acetia au fost de mare folos Bisericii martire
i preoilor care îi desfurau activitatea în ascuns..
Ei au rmas pentru totdeauna greco-catolici în suet i
sunt evocai cu mult consideraie i în prezent, de ctre
credincioii pe care i-au pstorit. La imleu Silvaniei,
preotul Iosif Dejeu, funcionar public dup 1948, celebra
liturghii în locuina sa din centrul oraului i desfura o
susinut activitate spiritual-religioas la domiciliul unor
credincioi.
Un martir al Bisericii Române Unite i al
neamului românesc poate  considerat i Ioan Ossian.
Pe linie patern, se trgea dintr-o cunoscut dinastie
sljean de preoi: tatl, Paml Ossian, preot i apoi
protopop greco-catolic al Someului; bunicul, Nicefor,
protopop al Slajului; unchii, Grigore i Augustin,
protopopi greco-catolici în Slaj. El însui, în 1926, va 
numit protopop onorar de ctre episcopul unit al Gherlei,
Iuliu Hossu (9). Ioan Ossian îi începe cariera didactic
la Liceul „Samuil Vulcan” din Beiu, în 1910. Din 5 iulie
1919, este numit, de ctre Consiliul Dirigent – resortul
cultelor i instruciunii publice, profesor i director la
prima instituie liceal româneasc din Slaj, Liceul
„Simion Brnuiu” din imleu Silvaniei. Prin întregul lui
mod de a , dr. Ioan Ossian ilustreaz perfect modelul
intelectualului român din Transilvania interbelic (…), cu
o autoritate profesional i moral-civic incontestabil,
respectat în egal msur de ctre comunitatea româneasc
precum i de ctre comunitile etnice minoritare (10).
În 1940, pleac în refugiu, dar în ianuarie 1945 revine
acas i se pensioneaz, cu sperana c cea fost mai greu
a trecut. S-a înelat îns amarnic. În 1948, a fost arestat,
dar fotii si elevi (români, maghiari i evrei) au intervenit
în favoarea sa pe lâng autoritile locale, semnând o
scrisoare de sprijin, dup care Ioan Ossian a fost eliberat.
În 1952, a fost din nou arestat i nu a mai avut scpare.
Dup arestare, a fost dus la Canal. În urma tratamentului
de aici, distinsul intelectual a murit la 4 ianuarie 1953, aa
cum se specic în scrisoarea trimis soiei sale printr-un
coleg de suferin, dr. Horaiu Ciortin. (va urma)
Note: (1) Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub
regimul comunist 1945-1989, Bucureti,2003, p. 5; (2) Scrisoarea nu a mai
avut cum s ajung în mâinile episcopului Iuliu Hossu, care a fost arestat
în noaptea de 29 0ctombrie 1948, la 1.30 noaptea, de la locuina fratelui
su Ioan, din Bucureti (c.f. Credina noastr este viaa noastr. Memoriile
Cardinalului Iuliu Hossu, Cluj-Napoca,2003, p.116); (3) Alexandru Raiu,
preot greco-catolic, nscut la 4 mai 1916 în Pennsylvania, SUA. Studii
teologice la Oradea i la Roma. Paroh al Bisericii Seminariului tinerimii
române din Oradea, este arestat în octombrie 1948, dus la Mnstirea
Cldruani, apoi la închisorile Sighet, Gherla i Jilava, în lagrele de
la Stoeneti i Lteti (în total 16 ani). Dup eliberare se întoarce în ara
natal, Statele Unite, unde public lucrarea memoralistic Stolen Church.
Martydom in Comunist Romania, Hungtinton, Indiana, 1979, tradus i în
limba român în 1990, la Editura Argus din Cluj-Napoca, sub titlul Biserica
furat; (4) Mircea Ardelean, Rezistena Bisericii Greco-Catolice din oraul
imleu Silvaniei, în perioada 1948-1989, Lucrare de licen, Cluj-Napoca,
2000, p. 35; (5) Idem, p. 36; (6) Florin Clin Mrinceanu, Contribuia
preotului Ilie Borz în cadrul rezistenei Bisericii Greco-Catolice din satul
Drighiu i satele învecinate, lucrare de licen, Cluj-Napoca, 1999, p.26;
(7) Rev. Vestitorul , Oradea , Nr. 9/2002, p. 20; (8) Rev.Vestitorul, Oradea,
Nr. 9/2002, p. 20; (9) Cornel Grad, Ioan Ossian – o biograe exemplar a
unui intelectual din inuturile alipite, în revista „coala Noastr”, Zalu, Nr.
3/1994, p.15; (10) Idem;
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Celebrarea Zilei Naionale a României la Pio Romeno
Vineri, 5 decembrie 2008, la Colegiul Pontical
Pio Romeno din Roma a avut loc o manifestaie menit
celebrrii a 90 de ani de la Marea Unire a Transilvaniei
cu ara Româneasc. La Te Deum-ul celebrat la
orele 19.00 în Biserica Colegiului, cu hramul Buna
Vestire, au fost prezeni reprezentani ai Corpului
Diplomatic al Ambasadei României pe lâng Sfântul
Scaun, în frunte cu Excelena Sa, domnul ambasador
Marius Lazurc, precum i reprezentani ai Ambasadei
României pe lâng Statul Italian. De asemenea au fost
prezeni reprezentani ai Congregaiei pentru Bisericile
Orientale, precum i profesori de la diferite Universiti
Ponticale din Roma, reprezentani ai Aciunii Catolice
Italiene i ai FIAC (Forumul Internaional de Aciune
Catolic), dar i diferii invitai, prieteni i colaboratori
ai Colegiului.
Dup rugciunea Te Deum-ului a urmat un
Concert de colinde susinut de Corul Pio Romeno,
dirijat de maestrul Andrei Roman.
Un alt moment important s-a desfurat
în Salonul Mare al Colegiului, unde toi românii
prezeni au intonat Imnul României. În discursul
su, printele rector Claudiu-Lucian Pop a subliniat
rolul Bisericii Greco-Catolice la Marea Unire i de
asemenea importana Bisericii în general, în societate,
ca factor de coeziune social. Pornind de la celula de
baz a Bisericii, parohia, printele rector a insistat
asupra semnicaiei ignorate sau uitate, de multe ori,
a acestui cuvânt: „Parohia, derivat al cuvântului grec
paroikos, este un termen care, prin opoziie la acela de
oikos adic adpost, cas, desemneaz o lips. Cu alte
cuvinte, dincolo de o simpla grupare de baza a Bisericii,
parohia este un loc pentru strini, pentru cei care nu au
un adpost. Este, cu alte cuvinte, Casa lui Dumnezeu la
dispoziia celor ce nu dispun de o cas”.
Printele Claudiu a continuat fcând o paralel
cu Biserica noastr: „Biserica Greco-Catolic s-a simit
de multe ori de-a lungul istoriei, si, din anumite puncte
de vedere continua s se simt i astzi, fr un adpost,

fr un lca în România. Trista perioada comunista nu
a fcut decât s împing la extrem o astfel de situaie.
În poda acestei situaii, sau poate, mai degrab, chiar
datorit ei, aceasta Biseric rmâne un semn; un semn
care ne aduce aminte titlul de glorie pe care Sfântul
Petru, în scrisorile sale, îl aplic cretinilor: acela de
pelegrini prin aceast lume, înspre Ierusalimul Ceresc”.
Excelena Sa domnul Marius Lazurc, în numele
Preedintelui României, domnul Traian Bsescu, a
acordat printelui rector Claudiu-Lucian Pop Ordinul
„Meritul Cultural” în grad de Cavaler, exprimând în
acelai timp recunotina, în numele Statului Român,
Bisericii Greco-Catolice pentru tot ceea ce aceasta
Biserica a reprezentat pentru ara noastr de-a lungul
istoriei.
În cadrul mulumirilor adresate, printele
Claudiu a subliniat faptul c decoraia oferit este de
fapt o recunoatere, care dincolo de persoana care o
primete, vdete o comuniune spiritual i uman în
care sunt inclui toi cei care colaboreaz la bunul mers
al Colegiului, înainte de toate tinerii studeni teologi
care, cu entuziasmul i efortul lor spiritual i intelectual,
reprezint sperana Bisericii Greco-Catolice Române i
implicit a României
Dup aceste momente emoionante, toi invitaii
au participat la o agap fratern.
Anton CIOBA

Schimb de culturi
Aproximativ 80 de copii din clasa a III-a B de la Liceul Greco-Catolic i de la Grdinia German, nr. 26, din Oradea,
au participat ieri la o activitate dedicat Sptmânii Educaiei Globale. În aceast activitate au fost implicate institutoarele
Cornelia Vesea i Anamaria Tirban de la Liceul Greco-Catolic i educatoarele Nicoleta Ursu, Nichita Kamilla, Florentina
Oros i Tenko Edina, de la Grdinia nr. 26. Elevii au fcut un schimb cultural cu prichindeii de la secia german i englez
de la Grdinia nr. 26. Ei au discutat în limbile englez, german i român, au prezentat folclorul celor trei naii: Germania,
Anglia i România, au recitat poezii i au interpretat cântece populare. Prin felul lor de a se înelege i de a discuta micuii
au creat o atmosfer de unitate în diversitate. trengarii din clasa a III-a B au confecionat din carton colorat ecusoane pe
care au inscripionat „Interculturalitate i spiritualitate”, pe care le-au oferit grdinarilor. Piticii nu s-au lsat mai prejos, ei
le-au druit elevilor o oare în ghiveci i caramele. La sfârit cadrele didactice le-au oferit tuturor dulciuri. La nalul vizitei
grdinarii i colreii s-au jucat câteva zeci de minute împreun. „Am încercat s dovedim c, în ciuda faptului c exist
diferene de vârst i chiar dac vorbim limbi diferite, putem forma o comunitate”, ne-a spus institutoarea Cornelia Vesea.
Crina DOBOCAN
Jurnalul Bihorean
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Menirea preotului însoitor în Pelerinaj
M opresc de data aceasta la cellalt subiect propus
în fragmentul de scrisoare a Sf. Augustin ctre Valerius
i indus de întâmplrile pelerinajului la Lourdes. Este
vorba de preotul însoitor din autocarul de Sibiu, în care
am fost i noi beiuenii: preotul Emil Ghiurc din tei,
protopopiatul Beiu.
Vorbind despre demnitatea de episcop, preot sau
diacon, Sf. Augustin spunea „i deopotriv în aceste
vremuri ne este nimic mai greu, mai obositor…” Întradevr grave i profunde adevruri, pentru acele timpuri,
dar i pentru cele de acum sunt cuprinse în aceast
cugetare augustinian.
Îndrzneala mea întru meditaie îi are sorgintea în
clipa Lourdes a vremurilor de acum.
Înc din primele zile ale pelerinajului, pentru cei 56
de pelerini din autocarul de Sibiu, lauda în mulumire fa
de printele Emil s-a manifestat nu numai ca o exprimare
a bucuriei ci i ca i o completare, a împlinirii a ei.
În urm cu 18 ani Consiliul Local al oraului Beiu
îi propusese s emit o hotrâre regulament pentru titlul
de cetean de onoare. Am gândit atunci c trebuie s gsim
un model între cetenii Beiuului. L-am gsit în persoana
profesorului i pictorului, greco-catolic Niculi Papp care
i-a petrecut 18 ani de via în temniele comuniste i în
prizonierat. Regulamentul a fost adaptat i profesorul Pop
Niculi a fost primul cetean de onoare a Beiuului dup
1989. Am amintit acest pasaj de istorie post decembrist,
beiuan, deoarece gândesc acum c dac acum a 
pus în situaia s întocmesc un portret robot al preotului
însoitor dintr-un pelerinaj a folosi modelul „printele
Emil”. Pe lâng harul de preot evident, fr ostentaie, în
ecare manifestare comportamental a printelui Emil, de
remarcat câteva caliti ale acestui preot.
Expert în pedagogia preoiei i în didactica
comunicrii interumane, printele Emil a fost „suetul”
pelerinajului la Lourdes.

Mereu în verva participrii, neobosit alergtor pe
pista întrajutorrii semenilor, ierttor i neierttor între
limitele rezonabilitii i ale adevrurilor, pe care le
propunea, nu le impunea.
A fost un triplu ghid al pelerinajului nostru.
Ghidul pelerinajului nostru sacramental aducândune mereu în preajma prezentei rscumprtoare a lui
Dumnezeu. În campinguri, în camere de hotel, în timpul
celebrrii Liturghiilor zilnice, ori în autocar, când
rosteam Sf. Rozar în asentimentul tuturor, greco-catolici
i ortodoci, dup ce îndeprta oboseala ori micile stri
tensionale, prin glume i comunicare îneleapt. La fel
i la Lourdes, unde ne-a pregtit psihic pentru tririle
noastre spirituale i chiar zic, descriindu-ne protocolul i
itinerariile acestui pelerinaj.
Printele Emil a fost i ghidul turistic al grupului
nostru, în toate împrejurrile, dar mai ales Padova i
Roma, dup ce dimineaa (la Roma) a organizat mai în
glum mai în serios un „test” de rezisten i deplasare
maratonist, la care au participat cu mult plcere mai ales
pelerinii care au trecut de vârsta tinereii, dar i a maturitii.
i înc odat, Printele Emil a fost i ghidul
comportamentului social, reuind prin competenele sale
empatice i tactul su în pedagogia preoiei, s închege în
câteva zile, o unitate, un miez de suet colectiv, învândune prin exemplul personal comportamente pe care chiar
dac le cunoatem în teorie, rar le practicm în viaa de
toate zilele. De pild iertarea cerut la sfâritul zilei, celor
de lâng noi pentru inadvertene sau mici greeli.
M întorc din nou la scrisoarea Sf. Augustin ca s
constat c pe lâng oboseala i greutatea demnitii de
preot, exist cu adevrat i ceea ce arm Sfântul „dar
nimic ne este, în faa lui Dumnezeu, mai plin de bucurie”.
Dac demnitatea primit prin hirotonire este îndeplinit
cu har i druire, a aduga eu.

Cu clovnii pe scen
Asociaia Caritas Eparhial a elaborat un proiect de
implicare a tinerilor în activiti culturale. Douzeci de
adolesceni au ptruns în tainele improvizaiei i jocului
scenic, au învat trucuri, machiaje i acrobaii i au
susinut spectacole pentru copiii din plasamente, spitale
sau din satele izolate ale Bihorului...
Proiectul Clovnii pe scen s-a desfurat în Judeul
Bihor, în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2008,
la iniiativa Caritas Eparhial. Proiectul a avut ca scop
implicarea tinerilor în activiti culturale, prin organizarea
de spectacole, ind nanat de Consiliul Judeean Bihor
prin Programul de Tineret, activiti culturale. Valoarea
total a proiectului a fost de 12.400 lei, bani care implic
costume, echipamentul necesar acrobaiilor i micilor
magii sau transportul în diverse locaii. Proiectul a început
prin cursurile de formare organizate în luna septembrie,
în care viitorii clovni au fost instruii de formatori italieni.

Luna noiembrie, a însemnat
pentru tinerii mimi ansa
de a aduce un zâmbet
pentru copiii bolnavi sau
defavorizai. Proiectul s-a
încheiat printr-un spectacol
susinut la Valea lui Mihai,
cu ocazia zilei de 1 decembrie. Doisprezece tineri au dat
natere unui spectacol spumos, plin de farmec, care a
avut ca tem cutarea. Fiecare clovn a amuzat audiena
prin gaguri sau iretlicuri care s-i aduc înapoi obiectul
pierdut. Copiii prezeni la reprezentaie au primit baloane
transformate ad-hoc în animlue haioase i au avut parte
de edine inedite de make-up care i-au transformat i pe
ei în clovni, pentru o zi.
Andreea COSTEA
contrastonline.ro
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MULUMIRI
Asociaia Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi specialã a caritãþii noastre
comunitare duminica „Samariteanului milostiv”, zi în care s-a organizat în o colectã
specialã. Tasul din data de 16 noiembrie, 2008, duminica „Samariteanului milostiv”
a fost predat, de fiecare parohie asociaþiei.Astfel au intrat în caseria asociaþiei suma de
13.725 lei. Domnul sã vã binecuvânteze pe toþi cei ce aduceþi daruri ºi faceþi bine întru sfintele noastre
biserici ºi vã aduceþi aminte de cei sãraci.
Pr. Olimpiu TODOREAN
Parohia Sf. Gheorghe

200 lei

Parohia Boca

43 lei

Parohia Marghita

690 lei

Parohia Peceiu

60 lei

Parohia I Oradea

1.350 lei

Parohia Ban

170 lei

Oratoriul Maria Imaculata

245 lei

Parohia Sf. Familie Zalu

655 lei

Parohia Înlarea Domnului Decebal

230 lei

Parohia Sânlazr

100 lei

Parohia Sf. Treime Nufrul Oradea

385 lei

Parohia Crestur

35 lei

Mnstirea Franciscana Maica Domnului Oradea

2.735 lei

Parohia Aled

140 lei

Parohia Sâmbta

280 lei

Parohia Holod

80 lei

Parohia Huseni

100 lei

Parohia Camr

32 lei

Parohia Marin

60 lei

Parohia Ndar

37 lei

Parohia umal

745 lei

Parohia Srsig

233 lei

Parohia Ciocaia

27 lei

Parohia Sântandrei

550 lei

Parohia Izvoare

20 lei

Parohia Giriul de Cri

15 lei

Parohia Beliu

250 lei

Parohia umal

320 lei

Parohia Pori

250 lei

Parohia Valea lui Mihai

100 lei

Parohia Beiu

505 lei

Parohia Ghenetea

200 lei

Parohia Vlanii de Beius

30 lei

Parohia Lucceni

110 lei

Parohia Petrani

80 lei

Parohia Sf. Andrei Carei

250 lei

Parohia Delani

30 lei

Parohia Sf. Anton Carei

250 lei

Parohia Ioani

50 lei

Parohia Cosniciu de Sus

50 lei

Parohia Prisaca

130 lei

Parohia Cosniciu de Jos

60 lei

Parohia tei

173 lei

Parohia imleu

520 lei

Parohia Grdinari

30 lei

Parohia Drighiu

150 lei

Parohia uncuiu

25 lei

Parohia Halmd

420 lei

Parohia Bia

30 lei

Parohia Bile Felix

100 lei

Parohia Hereclean

115 lei

Parohia Iaz

100 lei

Parohia Horoatu Crasnei

180 lei

Patriarhul ortodox rus a trecut la cele venice
Sanctitatea Sa Alexei al II-lea a fost cel de-al XVI-lea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse. Patriarhul Alexei s-a
nscut la 23 februarie 1929 în oraul Tallinn, Estonia, într-o familie de credincioi ortodoci. Între anii 1947-1949 a urmat
cursurile Seminarului Teologic din Sankt-Petersburg, iar în anul 1953 a absolvit Academia Teologic din acelai ora. În
anul 1950 a fost hirotonit preot la biserica din Johvi (Estonia), iar în 1957 printele Alexei a fost numit paroh al catedralei
Uspenski din Tartu i protopop al regiunii Tartu. În ziua de 3 martie 1959 a fost tuns în monahism la Lavra Sf. Treime
(Serghiev-Posad), iar în anul 1961 a fost ales Episcop de Tallinn i lociitor de Riga. În anul 1961, Episcopul Alexei a
fost numit adjunct al Preedintelui Departamentului pentru Relaii Externe Bisericeti al Patriarhiei Moscovei, iar în iunie
1964 a fost ridicat la rang de Arhiepiscop, devenind i membru permanent al Sfântului Sinod. În anul 1968, Arhiepiscopul
Alexei a fost ridicat la treapta de Mitropolit de Leningrad i Novgorod i lociitor de Tallinn. În ziua de 7 iunie 1990 a
fost ales de Sinodul Local al Bisericii Ortodoxe Ruse ca Patriarh al Moscovei i al întregii Rusii, ceremonia de intronizare
având loc trei zile mai târziu. A trecut la cele venice în dimineaa zilei de 5 decembrie 2008, la vârsta de 79 de ani.
(www.catholica.ro)
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Exerciii spirituale
În perioada 21-23 noiembrie 2008 Asociaia
Tineretului Român Unit - ASTRU Oradea a organizat
dou zile de reculegere spiritual pentru tinerii membrii
ai asociaiei, cu ocazia începerii Postului Crciunului.
Locaia aleas a fost satul Bia din judeul Bihor,
rspunzând astfel invitaiei printelui paroh Sorin
Roca, care a dorit ca s se stabileasc un contact
între tinerii din ASTRU i tinerii din Bia. Dorind
s împrteasc aceast experien cu cât mai muli
tinerii, ASTRU-Oradea a invitat la aceste exerciii
spirituale i tineri din asociaiile ASTRU din celelalte
centre. Au participat astfel peste 20 de tineri din
Arhieparhia de Fgra i Alba Iulia (ASTRU Blaj),
Eparhia de Cluj Gherla (ASTRU Cluj) i Eparhia de
Lugoj (ASTRU epahial Lugoj).
Tineri au sosit în parohia Bia, vineri, 21
noiembrie i au fost gzduii în familii. Ziua de sâmbt
a fost pus sub semnul spiritualitii, începând cu o
Sfânt Liturghie, urmat apoi de meditaiile pregtite
de Pr. Iuliu Muntean, asistentul spiritual al ASTRUOradea. Tema propus pentru aceste exerciii spirituale
a fost Botezul lui Isus - redescoperirea botezului ca
for de a  zilnic mrturisitori ai lui Cristos, aceasta
reprezentând primul modul din itinerariul formativ
pentru tineri propus de Aciunea Catolic din România.
Tinerii au încercat interiorizarea meditaiilor prezentate
de Pr. Iuliu, meninând câteva ore de silentium pentru
reculegere. De asemenea tinerii s-au împrit în trei
grupuri de discuii i au abordat anumite aspecte care
presupun trirea Botezului într-un mod responsabil, zi
de zi. A urmat ca dup prânz tinerii s porneasc într-o
scurt drumeie pe munte, pentru a admira frumuseea
peisajului i a se bucura de prima ninsoare. Înspre

sear toi tinerii au participat la o or de Adoraie
Euharistic, chemai ind s-L contemple cu iubire pe
Isus Euharistic.
Ziua de duminic a început cu Sfânta Liturghie
celebrat împreun cu toat comunitatea din Bia.
Apoi tinerii i-au exprimat opiniile referitoare la aceste
zile petrecute împreun i s-au tras concluziile. Aceast
activitate a fost binevenit atât pentru pregtirea
spiritual pentru Sntele Srbtori ale Crciunului,
pentru trirea în comuniune cu ali tineri a unor
momente unice dar i pentru a întri relaiile dintre
asociaiile ASTRU din ecare eparhie.
ASTRU Oradea dorete s mulumeasc în
primul rând Pr. Sorin Roca i credincioilor din Bia
pentru ospitalitatea i disponibilitatea lor i tuturor
participanilor la aceste exerciii spirituale, atât tineri
din Bia cât i membrii ASTRU, care au fcut ca aceste
zile petrecute împreun s e o adevrat experien de
interioritate, credin i fraternitate.
Iulia IOVA
Preedinte ASTRU Oradea

Sniri la Catedrala „Sfântul Nicolae”
Solemnitatea srbtorii Sfântului Nicolae,
sâmbt 6 decembrie 2008, a fost marcat în Catedrala
din Oradea prin hirotonirea întru preoie a diaconului
Cristian Pop i hirotesirea întru lectorat i ipodiaconat a
12 seminariti, prin punerea mâinilor PSS Virgil Bercea.
La celebrare, alturi de Prea Snia Sa, a participat un
sobor de preoi i un numr considerabil de enoriai,
printre care se aau i prinii candidailor.
Snirea i hirotesirile au fost precedate de
atmosfera solemn a procesiunii seminaritilor,
preoilor i Prea Sniei Sale. Înainte de începerea Sntei
Liturghii, Pr. Cristian Sabu, rector al Seminarului
Teologic Greco-Catolic Oradea, i-a prezentat pe cei
12 candidai la treptele clerului inferior. Urmând
Tipicul Bisericesc, trei dintre seminariti au fost snii
Ipodiaconi, slujind în continuare la Sfânta Liturghie,

rspunsurile ind date de corul tinerilor din Colegiul
„Sfânta Familie”, condus de prof. Dr. Radu Murean.
Cristian LASLO
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Francisc Hubic – Liturghiile
(V)
Cea mai prestigioas i mai important
manifestare artistic i religioas a fost realizat cu
prilejul pelerinajului la Roma în anul sfânt 1933, la
1900 de ani de la moartea i învierea Mântuitorului.
Cu acest prilej pelerini din lumea cretin întreag au
vizitat Roma – Cetatea Etern, în semn de omagiu.
Din România au plecat 126 de pelerini din toate prile
rii, romano i greco-catolici, români i maghiari din
Moldova, Muntenia, Basarabia, Bucovina, Ardeal,
Banat, Maramure i Criana. Participarea pelerinilor
din toate provinciile rii i-a conferit caracter naional.
De la Oradea au participat pelerini mireni i o parte
din corul „Unirea”, douzeci la numr cu dirijor
cu tot, precum i PSS Episcopul Maramureului
Dr. Alexandru Rusu, care a oficiat toate Liturghiile
în oraele spre Roma. Pelerinajul a fost între 27
septembrie – 7 octombrie 1933 i este primul prin
amploarea sa. Organizarea lui de ctre Biserica GrecoCatolic i-a conferit caracter oficial. S-au mai organizat
între 1886 i 1936 mai multe pelerinaje: primul în
1886, în 1893, 1903, 1908, 1925, 1930, 1933, 1936. Ne
mân spre ea – Roma – cu aceeai putere nevzut i
sufletul i sângele. Columna lui Traian i monumentele
Apostolilor.1
Primul popas a fost la Budapesta, unde în
biserica Universitii s-a oficiat în 27 septembrie „un
maiestuos serviciu liturgic pontifical, cântat de corul
catedralei noastre din Oradea. Farmecul acestei
Liturghii a copleit nu numai pe pelerini, dar i pe
aceia dintre strini care au avut prilejul s asiste la
aceast slujb!”2
„Pelerinajul a avut un caracter religios peste
tot. Pretutindenea s-au oficiat servicii divine româneti.
Astfel la Budapesta s-a oficiat serviciu divin român
în biserica Universitii…” afirm printele Francisc
Hubic în manuscrisul „Spre Cetatea Etern” aflat în
arhiva familiei, pstrat de nepoata sa, prof. Eugenia Seche.
În Italia s-a fcut un popas la Trieste, de
unde au pornit spre Veneia. În dimineaa zilei de
29 septembrie s-a oficiat o Liturghie arhiereasc în
basilica San Marco, la altarul principal. Corul a dat
rspunsurile care au rsunat admirabil în aceast
veche catedral patriarhal, i care a umplut inimile
de evlavie i de mândrie când au rsunat glasurile i
muzica româneasc, care au uimit pe toi credincioii
prezeni la slujb. „Corul i-a îndeplinit misiunea cu
adevrat minunat.”3
La Padova au stat puin, doar dou ore, timp
în care corul a cântat la mormântul Sfântului Anton,
Troparul Sfântului Anton, Cuvine-se i Ludai pe
Domnul, compoziii ale maestrului Francisc Hubic. La
Florena, în domul uria s-a oficiat „întâia dat Liturghie

pontifical româneasc. Prestaiile admirabile ale
corului au fcut s se umple biserica cea colosal de
auditoriu.” La Assisi, la mormântul Sfântului Francisc,
în grot, s-a oficiat Liturghie pontifical româneasc.
În Cetatea Etern, în 2 octombrie, s-a oficiat
în Basilica San Pietro Liturghie pontifical de ctre
episcopii notri din Oradea, Cluj, Lugoj i Maramure
la Altarul Confesiunii. Corul i-a primit pe arhierei cu
„Pe arhiereii…”, iar rspunsurile au fost admirabile.
„Lumea strin a asistat la aceast Liturghie, copleit
de farmecul aciunilor liturgice i al cântrilor
executate cu o preciziune artistic desvârit”,
apreciaz reporterul T.V. din „Vestitorul”.
Cotidianul politico-religios „L’Osservatore
Romano” din 5 octombrie 1933 aprecia:
„Frumoasa celebrare a atras un mare numr de
persoane care se gseau la Sfântul Petru. O excelent
impresie a fcut corul polifonic, care sub direcia
rev. can. Hubic, de la catedrala din Oradea Mare, a
rspuns pe timpul Liturghiei. Muzica aleas prezentat
este opera aceluiai dirijor, can. Hubic, care a dedicat
toat viaa sa pentru aprofundarea muzicii sacre a
Bisericii Rsritene Catolice din România. Mai ales a
înflcrat acum Sanctus-ul, Priceasna i Te-Deum-ul,
cu care excelenele lor episcopii i pelerinii au terminat
ceremonia.”4
A urmat, a doua zi, audiena papal, la S.S. Pius
al XI-lea, la care au participat peste 200 de pelerini, i
la care corul a interpretat „Tu eti Petru” i „La muli
ani”, compoziii ale maestrului Hubic. Dup audierea
lor S.S. Papa s-a exprimat anturajului su: „M-am simit
ca i în rai.” Printele F. Hubic împlinea în octombrie
venerabila vârst de 50 de ani i era în apogeul creaiei
i activitii sale.
Pelerinii români au mai vizitat catedrale
i monumente istorice din Roma: Via Appia,
Catacombele S. Sebastian, Muzeul Vaticanului, Forul
Roman, Coloseum-ul, Columna lui Traian, au fost la
mormântul episcopului martir Inoceniu Micu-Klein,
unde s-a oficiat a doua Liturghie arhiereasc la Roma,
la biserica Rutean unde se afl mormântul lui. S-au
oficiat Liturghii româneti i la Padova i Milano.
Pelerinajul la Roma a fost punctul cel mai
important al acestuia.
„Pelerinajul acesta a fost atât de norocos
aranjat încât pelerinii au putut profita nu numai de
roadele sublime spirituale legate de acest pelerinaj,
ci au putut savura frumosul întrupat în clasica art
italian, depozitat în special chiar în centrele atinse:
Veneia, Florena, Padova, Roma”, aprecia p. Hubic în
manuscrisul amintit. (va urma)
1
Cronica Pelerinaj la Roma, în Cultura Cretin, Blaj, anul XVII,
nr. 1, 1937, p.64; 2 Vestitorul, nr. 19-20, 1933, p. 4; 3 idem; 4 idem
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Zile de apostolat
În zilele de 22 i 23 noiembrie 2008, au fost
zilele în care am încercat s parcurgem o frâm din
drumul fcut de Sf. Apostol Pavel. Am dorit s artm
lumii c i azi se poate tri frumos în comuniune cu
Dumnezeu.
Am încercat s-i facem pe tineri s îneleag c
dragostea Lui Dumnezeu este asemenea unei fântâni
fr fund, iar ecare dintre noi poate benecia de “apa”
acesteia în funcie de vasul cu care merge la “fântân”.
Cu noaptea în cap am pornit de la Oradea
spre destinaiile propuse. Echipa noastr, condus de
Printele Rector Cristian Sabu, Ramona Drago i
Licua Narcis alturi de invitaii notri venii tocmai
din dieceza de Como (Italia), s-a oprit în localitatea
Por, judeul Slaj, dup care s-a continuat drumul la
umal, urmând a-l naliza în imleu Silvaniei.
Ajungând în Por s-a putut simti cldura de care
a dat dovada Printele Ionu Costa la întâmpinarea
noastr. La scurt timp dup celebrarea Sntei Liturghii
în bisericua de lemn a comunitii s-a început
activitatea de apostolat.
Activitile au fost animate de studeni teologi i
laici, formându-se mai multe grupe în funcie de vârst.
Adulii au participat la o catehez bazat pe viaa Sf.
Apostol Pavel, care a putut  urmarit într-un lm
documentar. Acetia au concluzionat c viaa acestuia
poate  regsit în ecare dintre noi, dând o mrturie
vie despre credina în Dumnezeu. Tinerii au participat
la o discuie pe probleme caracteristice vârstei, iar
copiii au avut parte de nenumrate jocuri. Fiind prini
în atmosfera creat, tinerii din Por ne-au însoit pân
la umal unde ne-am întâlnit cu credincioii care ne
ateptau împreun cu printele Tarciziu. Acetia au
fost uimii de numrul mare de tineri venii în numele
Lui Isus. Activitile au continuat cu la fel de mare
entuziasm datorat celor prezeni. Seara s-a vizionat
un lm despre viaa cunoscutului Padre Pio. Au urmat
discuii în grupuri pe marginea acestui lm care a
reuit s stârneasc interesul tuturor. La ora stabilit pt
încetarea activitilor nimeni nu vroia s plece.

A doua zi, dis de diminea, ne-am continuat
drumul spre imleu. Acolo am luat parte la Sfânta
Liturghie celebrat de Printele Vicar Foraneu i
Protopop al Silvaniei Gheorghe urca, Printele Nicu
Bodea, Don Emanuele i Printele Protopop Alin Boldu
care a venit însoit de tinerii din Tnad. Activitile
au continuat cu jocuri pt cei mici i o catehez pentru
ceilali.
În jurul orei 14 au sosit tinerii plecai în pastoraie
la Zalu. Cu acetia am plecat la casa de cultur s
urmrim un spectacol organizat de parohia imleu,
coordonat de ctre printele Nicu Bodea. Am avut
prilejul de a-l asculta pe Ovidiu Lazr care a reuit s
ne deschid suetele. Ne-au mai încantat cu prezena:
Ansamblul Folcloric Barcul din imleu, tinerii din
Tnad cu dou formaii de dans, dou piese de teatru
jucate de cei venii din Oradea.
Zilele au fost de neuitat i cel mai important
lucru a fost faptul c am reuit s ne adunm i s
facem atâtea lucruri pentru suet. Am reuit s simim
prezena Spiritului Sfânt între noi i s-L vedem pe Isus
în cei de lâng noi. Datorit reuitei acestui program
vom continua activitatea pastoral urmând a ne deplasa
în alte localiti ale Eparhiei noastre.
Alin SATMARI, Radu Cristian IPO

Pe urmele marilor notri înaintai
Vicariatul Greco-Catolic al Silvaniei, în colaborare cu Colegiul National „Simion Brnuiu” din imleu
Silvaniei au organizat, vineri, o aciune, ocazie cu care au fost vizitate casa lui Iuliu Maniu din ora, precum i conacul
i mormântul simbol al marelui politician aate la Bdcin. Astfel, în cursul dimineii, vicarul foraneu al Silvaniei, pr.
Gheorghe urca, alturi de parohul Bdcinului, Cristian Borz, i un grup de elevi de la Colegiul National „Simion
Brnuiu” însoii de un profesor de istorie i de directorul Teodor Crian, precum i un grup de elevi din Zalu s-au
aat la casa lui Maniu din imleu, unde a avut loc un simpozion pe tema Unirii de la 1918, precum i a personalitii
celui care a fost Iuliu Maniu. Cu aceasta ocazie vicarul foraneu al Silvaniei le-a vorbit elevilor despre partizanii Marii
Uniri de la 1918 i realizrile lui Iuliu Maniu, iar elevii au prezentat referate. Dup vizitarea casei memoriale, grupul
de elevi s-a deplasat la Conacul de pe Dealul arinii din Bdcin, unde au vizitat împrejurimile, iar prof. dr. Ioan
Ciocian le-a inut o lecie de istorie. În nalul aciunii cei prezeni au participat la un parastas ridicat în memoria lui
Iuliu Maniu la mormântul simbol din Bdcin.
Pr. Cristian BORZ
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Concert de muzic sacr, Francisc Hubic
ediia a III-a
Sâmbt, 29 noiembrie 2008, a avut loc în
Catedrala „Sfântul Nicolae” din Oradea, ediia a
III-a a Concertului Francisc Hubic. Dup cum se
cunoate acest concert tinde s devin tradiional, ind
o manifestare cultural foarte apreciat de mediul
cultural ordean.
Concertul a debutat cu un scurt cuvânt al
Preasnitului Virgil, dup care dl. prof. univ. dr.
Valentin Timaru a prezentat câteva aspecte legate de
viaa marelui compozitor i preot Francisc Hubic,
precum i a fratelui acestuia Gheorghe Hubic.
Corala Francisc Hubic a Catedralei „Sfântul
Nicolae” din Oradea a prezentat piesele Nsctoare de
Dumnezeu de Marius Cuteanu, Tantum Ergo de W.A.
Mozart, Difuza est gratia de Giovanni Pierluigi Da
Palestrina i Cuvine-se cu adevrat de Francisc Hubic.
A urmat corul Magnicat din Cluj-Napoca,
dirijat de dl. prof. Alexandru Suciu, cu piesele
Axion de Macarie Ieromonahul, Cantate Domino de
Giuseppe Ottario Pitoni, O, Dumnezeu de Francisc
Hubic i Aleluia de Emiliu Dragea. Corul Buna Vestire
a Colegiului Sfânta Familie i a Institutului Teologic
Greco-Catolic din Oradea, dirijat de dl. prof. Radu
Murean a susinut piesele Colo sus de Francisc Hubic
i Cei trei crai de Valentin Teodorian.
La concert au participat i corurile parohiilor
din Beiu i imleu-Silvaniei. Asociaia Coral Ioan
Buia a parohiei din Beiu, dirijat de Constantin
Sava, a prezentat piesele Ridica-voi ochii mei la cer
de Marius Cuteanu i Se aude clopotul de Constantin
Sava, iar Corul Te Laudamus al Parohiei din imleuilvaniei piesele O oare de Francisc Hubic, O, Marie

stea divin de acelai autor i Ndejdea mea de Marius
Cuteanu.
A fost prezent i corul Hilaria al municipalitii
ordene, dirijat de pr. dr. Mihai Brie cu piesele
Rugciune de Teodorescu Iai i Legnelul lui Isus
de Valentin Teodorean. Corul Psalmodia Varadiensis
condus de acelai dirijor a susinut piesele Floricica de
Francisc Hubic i Mai lâng tronul tu de Ioan Chiri.
Concertul a avut ca pies central Liturghia pe
dou voci de Francisc Hubic, în interpretarea Corului i
Orchestrei Facultii de Muzic din Oradea. Cu aceast
ocazie, prin grija Preasnitului Virgil a fost tiprit
aceast liturghie care va  distribuit facultilor de
teologie i de muzic din întreaga ar. Au mai fost
susinute piesele Îngerul a strigat de Francisc Hubic i
Troparul Naterii Domnului de Valentin Timaru.
La nalul concertului, Preasnitul Virgil a
mulumit tuturor celor care au contribuit la reuita
manifestrii, exprimându-i dorina ca începând cu
ediia de anul viitor la acest concert s participe coruri
i orchestre i din strintate.
Biroul de pres al Episcopiei
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