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Comunicat de pres al Conferinei Episcopilor din România

Episcopii romano-catolici i greco-catolici din
România consider discriminatorie actuala form a
Proiectului de Lege care stabilete parteneriatul între
Stat i culte în domeniul asistenei sociale i susin
principiul egalitii de anse a furnizorilor de servicii
în accesarea fondurilor publice i principiul competiiei deschise i transparente. Înalii ierarhi au dezbtut
aceast problem în cadrul sesiunii ordinare a Conferinei Episcopale Române ce a avut loc în perioada 24-
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26 mai, la Mnstirea clugrilor carmelitani desculi
de la Cioiceni (Snagov). În acest sens, episcopii au
decis ca la dezbaterile ce vor avea loc în data de 31
mai la Senatul României, Biserica Catolic din România s e reprezentat de PS Cornel Damian, episcop
auxiliar de Bucureti, Pr. Nicolae Anuc i dl. Eugen
tefnescu.
Episcopii au dezbtut i asupra textului Legii
Educaiei Naionale (Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011),
din perspectiva modului în care aceasta reglementeaz activitatea educativ în unitile de învmânt îninate la solicitarea cultului catolic. Ierarhii Bisericii
Catolice au solicitat Ministerului Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului ca în activitatea de elaborare a
metodologiilor i protocoalelor care reglementeaz învmântul confesional s participe i o delegaie din
partea Bisericii Catolice.
De asemenea, în cadrul lucrrilor au fost dezbtute diferite probleme de ordine interioar i s-a stabilit
programul Întâlnirii animatorilor implicai în pastoraia
familiilor în diecezele i eparhiile catolice din România. Aceast întâlnire are ca scop pregtirea pentru Întâlnirea Mondial a Familiilor care va avea loc la Milano în perioada 30 mai-3 iunie 2012.
S-a stabilit ca urmtoarea sesiune ordinar a
Conferinei Episcopilor Catolici din România s se
desfoare la Chiinu (Republica Moldova), la invitaia PS Anton Coa, episcopul Diecezei de Chiinu,
în perioada 20-23 septembrie 2011. Conferina Episcopal Român îi reunete pe toi episcopii romano-catolici i greco-catolici din România i exprim unitatea
Bisericii locale i uniunea intim cu Urmaul lui Petru,
Sfântul Printe.
Biroul de pres CER
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Alocuiunile Papei Benedict al XVI-lea la Rugciunea Angelus
Vestirea Evangheliei

Suarea Spiritului

01.06.2011
Iubii frai i surori,
În cartea Faptele Apostolilor se relateaz c, dup
prima persecuie violent, comunitatea cretin de la Ierusalim, cu excepia apostolilor, s-a dispersat în regiunile din împrejurimi i Filip, unul dintre diaconi, a ajuns
într-un ora din Samaria. Acolo l-a predicat pe Cristos
înviat, i vestirea sa a fost însoit de numeroase vindecri, astfel încât încheierea episodului este extrem de pozitiv: “O mare bucurie i-a cuprins pe toi în acest ora”
(Fapte 8,8). De ecare dat ne impresioneaz aceast expresie, care în esena ei ne împrtete un sentiment de
speran; ca i cum ar spune: Este posibil! Este posibil ca
omenirea s cunoasc adevrata bucurie, deoarece acolo
unde ajunge Evanghelia, înorete viaa; ca un pmânt
uscat i fr ap care, irigat de ploaie, imediat reînverzete.
Filip i ceilali ucenici, cu puterea Spiritului
Sfânt, au fcut în satele Palestinei ceea ce fcuse Isus:
au predicat Vestea cea Bun i au svârit semne minunate. Domnul era Cel care aciona prin ei. Aa cum Isus
anuna venirea Împriei lui Dumnezeu, la fel ucenicii
l-au vestit pe Isus înviat, mrturisind c El este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, botezând în numele Su i înlturând orice boal a trupului i a spiritului. “i a fost
mare bucurie în acel ora”. Citind acest pasaj, gândul ne
duce spontan la fora tmduitoare a Evangheliei, care
în decursul secolelor a “irigat”, ca un uviu binefctor,
atâtea populaii.
Unii mari sni i snte au dus speran i pace
unor întregi orae – ne gândim la Sfântul Carol Borromeul la Milano, în timpul ciumei; la Fericita Maica
Tereza din Calcutta; la atâia misionari, al cror nume
este cunoscut lui Dumnezeu, care i-au dat viaa pentru
a duce vestea lui Cristos i a face s înoreasc între oameni bucuria profund. În timp ce puternicii acestei lumi
cutau s cucereasc noi teritorii pentru interese politice
i economice, mesagerii lui Cristos mergeau pretutindeni cu scopul de a-l duce pe Cristos oamenilor i pe
oameni lui Cristos, tiind c numai El poate da adevrata
libertate i viaa venic.
i astzi vocaia Bisericii este evanghelizarea:
atât spre populaiile care nu au fost înc “irigate” de
apa vie a Evangheliei; cât i spre acelea care, dei având
strvechi rdcini cretine, au nevoie de nou sev pentru a produce noi roade, i pentru a redescoperi frumuseea i bucuria credinei. Iubii prieteni, Fericitul Ioan
Paul al II-lea a fost un mare misionar, dup cum arat
i o expoziie amenajat în aceast perioad la Roma.
El a relansat misiunea “ad gentes” i, în acelai timp,
a promovat noua evanghelizare. S le încredinm pe
amândou mijlocirii Mariei Preasnte. Mama lui Cristos
s însoeasc mereu i pretutindeni vestirea Evangheliei,
pentru ca s se înmuleasc i s se lrgeasc în lume
spaiile în care oamenii s regseasc bucuria de a tri
ca i ai lui Dumnezeu.

14.06.2011
Iubii frai i surori,
Solemnitatea Rusaliilor, pe care o celebrm astzi,
încheie timpul liturgic al Patelui. În fapt, Misterul pascal
– patima, moartea i învierea lui Cristos i înlarea Sa la
Cer – îi a împlinirea în puternica revrsare a Spiritului
Sfânt asupra Apostolilor reunii împreun cu Maria, Maica Domnului, i ceilali ucenici. A fost “Botezul” Bisericii,
Botezul în Spiritul Sfânt (cf. Fapte 1,5). Aa cum povestesc Faptele Apostolilor, în dimineaa srbtorii Rusaliilor, un vuiet ca la pornirea unui vânt a cuprins Cenacolul
i asupra ecruia dintre ucenici au coborât limbi ca de
foc (cf. Fapte 2,2-3). Sfântul Grigore cel Mare comenteaz: “Astzi Spiritul Sfânt a coborât cu un sunet neateptat
asupra ucenicilor i înluntrul iubirii Sale le-a transformat
minile de ine trupeti, i în timp ce au aprut în exterior
limb de foc, în interior inimile au devenit încrate, cci,
primindu-l pe Dumnezeu în înfiarea focului, s-au consumat de iubire” (Hom. in Evang. XXX,1: CCL 141,256).
Glasul lui Dumnezeu îndumnezeiete limbajul
omenesc al Apostolilor, care devin capabili s proclame
în mod “polifonic” unicul Cuvânt divin. Suarea Spiritului Sfânt umple universul, genereaz credina, atrage cu
sine la adevr, predispune unitatea dintre popoare. “Când
s-a produs acel vuiet, s-a adunat o mare mulime i erau
uluii, pentru c ecare îi auzea vorbind în limba lui…
despre faptele minunate ale lui Dumnezeu” (Fap 2,6.11).
Fericitul Anton Rosmini lmurete c “în ziua Rusaliilor,
Dumnezeul cretinilor a promulgat… legea Sa de iubire,
scriind-o prin intermediul Spiritului Sfânt nu pe table de
piatr, ci în inimile Apostolilor, i prin intermediul Apostolilor comunicând-o apoi la toat Biserica (Catechismo
disposto secondo l’ordine delle idee… n.737, Torino
1863). Spiritul Sfânt, “Domnul i de via Dttorul” –
cum spunem în Crez -, este unit cu Tatl prin intermediul
Fiului i completeaz revelaia Preasntei Treimi.
Provine de la Dumnezeu ca suu al gurii sale i are
puterea de a sni, de a desina divizrile, de a înltura
confuzia datorat pcatului. El, necorporal i imaterial,
împarte bunurile dumnezeieti, susine inele vii, ca s
acioneze în conformitate cu binele. (...) Dragi prieteni,
Spiritul Sfânt, care creeaz în noi credina în momentul
Botezului nostru, ne permite s trim ca i ai lui Dumnezeu, contieni i dedicai, potrivit imaginii Fiului UnuluiNscut. i puterea de a ierta pcatele este dar al Duhului;
în fapt, artându-se Apostolilor în seara Patelui, Isus a
suat asupra lor i le-a spus: “Primii pe Spiritul Sfânt;
crora le vei ierta pcatele, vor  iertate” (Ioan 20,23).
Fecioarei Maria, templu al Spiritului Sfânt, îi încredinm
Biserica, pentru ca s triasc mereu în conformitate cu
Isus Cristos, Cuvântul Su, cu poruncile Sale, i sub lucrarea peren a Spiritului Mângâietor s vesteasc tuturor
c “Isus este Domnul!” (1Corinteni 12,3).
http://www.oecumene.radiovaticana.org
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Sesiunea de primvar a Sinodului Episcopilor Bisericii Române
Unite cu Roma, Greco-Catolic, Blaj, 8-10 iunie 2011
Comunicat
În perioada 8-10 iunie 2011 s-au desfurat la
Blaj, în sediul Arhiepiscopiei Majore, lucrrile sesiunii
ordinare de primvar a Sinodului Episcopilor Bisericii
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic.
Au participat urmtorii membri: Preafericitul Printe Lucian Murean, Arhiepiscop Major al Bisericii
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic; Preasnitul
Virgil Bercea, Episcop de Oradea; Preasnitul Florentin Crihlmeanu, Episcop de Cluj-Gherla; Preasnitul
Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj; Preasnitul Mihai Fril, Episcop auxiliar de Alba Iulia i Fgra,
vicar de Bucureti; Preasnitul Vasile Bizu, Episcop
al Curiei Arhiepiscopale Majore. A absentat Preasnitul John Michael Botean, Episcop de St. George în
Canton, Ohio (SUA), care s-a adresat Sinodului printr-o scrisoare, i care a participat la unele lucrri prin
intermediul mijloacelor electronice.
Sinodul a început în dup-masa zilei de 8 iunie
prin celebrarea unui Te Deum laudamus în Catedrala
din Blaj, în cadrul cruia au fost pomeni i episcopii de
pie memorie Ioan ietean i George Gu iu, recent trecui la Domnul.
În prima parte a lucrrilor Sinodului s-au discutat subiecte cu caracter administrativ intern. În continuare, Sinodul a abordat teme referitoare la realitatea
ecumenic precum i unele decizii de numire. Astfel,
au fost reconrma i în func ia de secretar al Sfântului
Sinod, Preasn ia Sa Virgil, Episcop Eparhial de Ora-

dea Mare; în func ia de notar Pr. William A. Bleiziffer,
Vicar judectoresc al Arhiepiscopiei de Alba Iulia i
Fgra; i a fost reconrmat componen a Sinodului
Permanent.
Tot la nivel decizional s-a aprobat Statutul Seminariilor Majore, ca document unic pentru toate Institutele superioare de pregtire a viitorilor preo i grecocatolici, dar i Statutul Curiei Arhiepiscopiei Majore i
Regulamentul de func ionarea a acesteia.
De asemenea, s-a decis aprofundarea studiului
referitor la posibilitatea reorganizrii limitelor Eparhiilor Bisericii, precum i organizarea unei întruniri a
responsabililor din domeniul disciplinei personalului
angajat pentru o informare punctual asupra noilor reglementri în domeniul legisla iei muncii.
Sinodul a desemnat, de asemenea, membrii care
vor face parte din Comisia pregtitoare pentru stabilirea principiilor i metodologiei de lucru a Comisiei
mixte de dialog între Biserica Ortodox Român i Biserica Român Unit cu Roma, Greco-Catolic.
Pe agenda lucrrilor s-au mai regsit teme de actualitate ale vieii i activitii bisericeti din ar i strintate, precum i probleme disciplinare i canonice.
S-a stabilit ca urmtoarea sesiune ordinar a Sinodului s aib loc în perioada 18-20 octombrie 2011 la Blaj.
Notar al Sinodului Episcopilor
Pr. William A. BLEIZIFFER

Iunie 2011
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Episcopul Ioan Suciu
4.12.1907 - 27.06.1953
În continuare, revista Vestitorul va prezenta viaa i biograa spiritual a celor apte
episcopi ai bisericii noastre propui pentru beaticare. Sperm c i în acest mod viaa
i activitatea lor eclezial va  mai bine cunoscut în rândul credincioilor, iar pilda lor
ne va sta ca model de urmat în întreaga activitate cretineasc.
S-a nscut la Blaj, la 4 decembrie 1907, într-o
familie de preoi. Dup mam era nepotul vestitului
orator Ioan Coltor, canonic arhidiecezan. Tatl su, preotul Vasile Suciu, a fost prefectul Tipograei i Librriei Seminarului Teologic. Episcopul a fost al patrulea
din cei nou copii, cinci biei i patru fete, câi a avut
binecuvântata familie a preotului Vasile Suciu.
Cursurile primare le-a urmat la Blaj, la fel i cele
medii, la Liceul “Sfântul Vasile”. În 1925 a promovat cu
succes examenul de bacalaureat. Ca elev a dovedit o deosebit înclinaie spre tiinele naturii, botanic i zoologie, colindând vile i dealurile dup plante rare i insecte.
“Într-o perioad cretea chiar pui de erpi, stârnind curiozitatea tuturor” (cf. Al. Raiu, Biserica furat, p. 108). Vacanele i le petrecea toate în excursii, cu sacul în spinare
i cu bâta în mân, savurând frumuseile naturii.
A fost prieten bun, înc din liceu cu colegul su
de clas, bunul i blândul Tit Liviu Chinezu, ajungând
i el mai târziu episcop, prietenia lor durând pân la
sfâritul vieii. Dup absolvirea liceului au fost trimii
împreun la studii Teologice la Roma i primii în colegiul grec “Sfântul Atanasie”.
Cu ocazia promovrii doctoratului în Teologie,
celebrul dominican Reginald Garrigou Lagrange l-a felicitat pe Ioan Suciu i i-a pus în deget inelul universitii, lucru foarte rar, i un semn de deosebit apreciere.
Dup ase ani de studii la Institutul “Angelicum” a fost
hirotonit preot, la Roma, la 29 noiembrie 1931.
Revenit la Blaj, a fost numit profesor de religie
i limba italian la Liceul comercial de biei, apoi la
Academia de Teologie, la catedra de Moral i Pastoral, pe care, odinioar, a onorat-o i unchiul su, dr.
Ioan Coltor. Concomitent i s-a încredinat i funcia de
rector al Institutului Vancean, ale crui ziduri au fost
prelungite, devenind mai încptor.
Era inima i suetul tinerilor, cutând întotdeauna s-i atrag spre virtute. Mereu în mijlocul lor, lua
parte la jocurile lor, dup pilda Sfântului Don Giovanni
Bosco. Aa i-a încolit ideea s ofere acestui tineret o
lectur plcut i a îninat revista Marianistul, destinat exclusiv copiilor. Prin îngrijirea preoilor, cateheilor i profesorilor de religie, revista s-a rspândit
în toate colile din Ardeal. Locul ei l-a luat mai târziu
Tinerimea Nou, care se adresa unui cerc mai larg de tineri cititori, inclusiv studenimii. La început a fost scris aproape în întregime de redactorul însui, mai târziu
formându-i colaboratori dintre tinerii apropiai i do-

tai în acest domeniu. Aa a început Apostolatul Tinerimii, în mijlocul cruia apostolul tineretului sporea în
struin i har. Din aceast vpaie de dragoste suprareasc sau nscut lucrrile sale, de mare rsunet nu
numai în inimile tinerilor, ci i ale celor vârstnici: Eroism, Mama, Ranele Domnului, Pier Giorgio Frassati,
Fecioara de la Fatima, Viaa Nou, Inginerul Nicoar
etc., precum i manuale de religie pentru învmântul primar i pentru cel liceal: Micul Catehism pentru
clasa I a colilor primare (1939), Poruncile – Catehism
pentru clasa a V-a primar (1942), Tainele – Liturgic,
pentru clasa a VI-a primar (1942), Credina – Istoria
bisericeasc, pentru clasa a VII-a primar (1942), Morala Cretin, pentru colile secundare (1939), Prima
întâlnire, îndrumri i meditaii pentru pregtirea copiilor la Prima Sfânt Cuminectur (1942) etc. “Cu o
sensibilitate de poet i losof, cu credina i cu viaa de
mucenic, el a vorbit tuturor: tineri i btrâni, femei i
brbai, în vremuri de pace i de prigoan, cu inim i
glas de sfânt. Vorbind de cartea lui i a unui grup de colaboratori – Mama – scrie în prefaa lucrrii, la praznicul Adormirii Maicii Domnului din 1944, c ea “Nu se
(continuare în pag. 6)
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adreseaz numai mamelor, ci i tailor, brbailor legai
de legmântul Sntei Cstorii. E o carte pentru toi
cei ajuni la maturitate, care au o rspundere în urzeala
destinului vremelnic i spiritual al Neamului…”
Aa este întreg scrisul Episcopului Ioan Suciu, întreaga sa via. Un drum spre înlarea virtuilor cretine.
i ceasul istoriei o cerea mai mult ca oricând. Cerea nu
numai o pregtire de via obinuit, cretin, ci i una
de lupt eroic pentru credin i Neam. Aceast cale e
pregtit cu o abnegaie de Printe, de el i de toat ierarhia Bisericii Noastre” (cf. Marcel tirban, Episcopul
Ioan Suciu, Un martir al Bisericii i al Neamului, “Tribuna”, nr. 25 (2081) din 24-30 iunie 1993, p. 8).
În scurt vreme a devenit unul dintre marii educatori pe care i-a avut Biserica Român Unit în existena ei. Faima lui a început s fac ocolul rii. Era
solicitat peste tot. Predicile, conferinele, exerciiile
spirituale, pân i cursurile, îi erau solicitate de mari
mulimi, care umpleau pân la refuz slile în care erau
organizate, oameni din toate straturile sociale, din toate
neamurile i din toate credinele. Era solicitat din ora
în ora, în instituii, în biserici, în coli. Peste tot “sfaturile înelepte ale lui Ioan Suciu… i-au inspirat pe muli
tineri, în special dintre studenii din Bucureti i Cluj.
El a reuit s adapteze mesajul cretin la nevoile lor,
elaborând totul într-un stil foarte captivant cu antiteze,
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comparaii i o mare cldur sueteasc în spatele cuvintelor” (Al. Raiu, op. cit., p. 109).
În 6 mai 1940 a fost numit Episcop Auxiliar de
Oradea, titular de Moglena-Slatina (Bulgaria) – auxiliar al Episcopului Valeriu Traian Freniu, chiriarhul
eparhiot al Diecezei de Oradea. A fost hirotonit Episcop
în catedrala din Oradea, la 22 iulie 1940, prin punerea
mâinilor Episcopilor Iuliu Hossu de la Cluj, Ioan Blan de la Lugoj i Valeriu Traian Freniu de la Oradea.
Dup 30 august 1940, ocupanii horthyti, neadmiând
reîntoarcerea de la Beiu la Oradea a Episcopului eparhiot Valeriu Traian Freniu, Ioan Suciu a rmas singurul
conductor al Eparhiei de Oradea, pân la 29 august
1941, când a fost instalat dr. Iuliu Hossu, Episcopul de
Cluj-Gherla, ca Administrator Apostolic al Eparhiei
de Oradea, Ioan Suciu rmânând în continuare auxiliar. Revenind, în 1947, Valeriu Traian Freniu, de la
Blaj la Oradea, Sfântul Scaun l-a numit pe Ioan Suciu
Administrator Apostolic al Arhidiecezei de Alba-Iulia
i Fgra, pân la claricarea numirii, recunoaterii
i instalrii noului Mitropolit, ales în 1946 în persoana
Episcopului Alexandru Rusu al Maramureului, pentru
care Guvernul comunist al lui Petru Groza refuza s-i
dea acordul. De altfel, recunoaterea de Mitropolit a lui
Alexandru Rusu nu va avea loc niciodat.
“Lucrurile încep s se schimbe înc din toamna
anului 1946. Muli preoi i profesori sunt arestai sub
acuzaia de sabotaj i reacionarism. Unii sunt inui închii câteva sptmâni, alii luni de-a rândul, fr s
tie motivul pentru care erau deinui. La Preedinia
Consiliului de Minitri, la dr. Petru Groza, a ajuns tirea potrivit creia în alegerile din toamna anului 1946,
Biserica Român Unit a mers împotriva Puterii, nu a
secondat aciunea acesteia, iar ierarhii aceleiai Biserici erau acuzai de Premier c vorbesc mereu “de ateismul rusesc”, ori de câte ori aceeai putere încearc s
dovedeasc libertatea religioas în Rusia.
Interesele Bisericii Greco-Catolice sunt aprate,
din partea Mitropoliei de Blaj, de Episcopul Ioan Suciu. Avea un suet de copil din care ieea, atunci când
vorbea, un glas de foc nestins. Era un mare losof cretin i un predicator neîntrecut. inuse atunci exerciii
spirituale, i nimeni din cei ce l-au auzit vorbind nu-l
vor putea uita o via. Iubea nespus de mult tineretul
în care vedea fora i viitorul Bisericii i al Neamului.
Intervine pentru cei închii i îmbrbteaz prin predici
i scrisori pe cei rmai acas…” (M. tirban, op. cit.).
Episcopul a combtut comunismul cu toat puterea suetului su: “astzi i în zilele ce vor urma –
spune el – exist un singur lucru pe care nu ai voie s-l
faci, s i trdtor. Exist un singur drum în via care
te îndeprteaz de trdare, cel eroic. Numai pe aceast cale poi rscumpra lumea” (Eroism). El obinuia
s le spun credincioilor: “Bisericii Greco-Catolice
îi lipsesc martirii. Îi lipsesc înc rnile Mântuitoru(continuare în pag. 7)
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lui. Numai persecuia ne va putea oferi coroana martiriului i va putea arta lumii întregi ce suntem noi de
fapt: Fii i apostoli adevrai ai Bisericii!” El a urmat
aceast cale a martiriului. Cu el s-a început prigoana
împotriva Bisericii Române Unite. La 25 mai 1948, cu
ocazia centenarului Adunrii de la 3/15 mai 1848 de
pe Câmpia Libertii de la Blaj, a vorbit Mitropolitul
ortodox Nicolae Blan de la Sibiu, care a fcut un apel
la “revenire la Ortodoxie”. Episcopului Ioan Suciu nu
i s-a îngduit s vorbeasc i a prsit adunarea de pe
Câmpia Libertii. La 3 septembrie 1948 a fost depus
din funcie prin decret guvernamental. Dar Episcopul
nu i-a prsit Arhidieceza. i-a continuat activitatea
pastoral cu i mai mult intensitate.
“Episcopul – spune Pr. prof. dr. Anton Moisin -,
vizitase sub ochii zbirilor comuniti peste 600 de parohii,
aciune încheiat printr-un adevrat triumf. Urmarea? O
arat Pr. Gh. Rade din Berivoi, jud. Braov… el însui
ind închis prin vreo 12 temnie. La 28 octombrie 1948,
povestete el, Episcopul Suciu a fost în vizit canonic
la parohia Ileni, iar apoi a binecuvântat lcaul bisericesc
din Berivoii Mici. Anunat de Pr. Andrei Rade (fratele
autorului relatrii) c a vzut mai muli preoi greco-catolici la Miliia din Fgra, Episcopul Suciu a a spus:
- Aceste momente grele de persecuie, prin care trece Biserica noastr, sunt cele mai fericite momente din viaa
noastr cretin, dac le vom ti folosi bine pentru aprarea credinei, sunt momente care ne vor servi sigur mai
uor la mântuirea suetului.
Episcopul Suciu a luat masa la preotul Gh.
Rade, unde urma s se odihneasc peste noapte. La
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miezul nopii au ieit amândoi s fac o vizit la Preasfântul Sacrament din biseric, dup care s-au întors în
cas. “Dup 1 noaptea o ceat de securiti ne-a devastat locuina. Doi dintre ei au intrat în dormitorul unde
se aa canonicul Leon Sârbu i Printele Govoran…
Între timp ali doi securiti au intrat în camera în care
se odihnea Preasnitul. L-au ridicat i, legându-l la
ochi, l-au dus într-o main ce se aa în strad”. Astfel
a început pentru el calvarul închisorilor, Ministerului
de Interne, Vcreti etc., pân la punctul nal, temnia
din Sighet” (cf. A. Moisin, A biruit credina, în “Magazin istoric”, nr. 7/1994, p. 50). În acelai timp au fost
arestai toi episcopii Bisericii Române Unite i depui
sub paz la Dragoslavele, în reedina de var a Patriarhului. Aici a fost depus i Episcopul Ioan Suciu. La 27
februarie 1949 au fost transferai cu toii la Mnstirea
Cldruani de lâng Bucureti, transformat în lagr.
De aici Ioan Suciu a fost ridicat în mai 1950, i dus
în beciurile Ministerului de Interne, unde a fost supus
anchetelor i unor groaznice torturi. De unde, în octombrie 1950, odat cu Episcopul Ioan Ploscaru, luat de la
Jilava (cf. I. Ploscaru, Lanuri i teroare, p. 159), a fost
transferat la penitenciarul din Sighetu Marmaiei, unde
au fost dui i ceilali episcopi din lagrul de la Mnstirea Cldruani. Aici, continu Pr. A. Moisin, “S-a
purtat foarte dârz, dar iat cum i-a venit sfâritul. Mi l-a
relatat Monseniorul Coriolan Tmian, Ordinarius de
Oradea: “În seara zilei de 26 iunie 1953, noi, Episcop
Ioan Chertes, Episcop Liviu Chinezu i cu mine fceam
de gard (de câteva zile tiam c va muri). Primul de
gard a fost Chinezu. Ceilali ne-am culcat. Pe la miezul nopii, Suciu începe s recite cu glas înalt i rspicat
Tatl nostru i Nsctoarea. Eu îl întrerupeam: - Stai,
s nu ne aud gardianul de afar!
În timpul acesta a venit la mine la pat Chinezu i
mi-a spus c i se pare c Suciu nu e bine. M-am ridicat
repede, am mers la el la pat, l-am pipit, n-a reacionat,
dar respira înc. I-am trezit rapid pe ceilali din camer,
care s-au strâns în jurul patului su. Episcopul Iuliu Hossu i-a dat dezlegarea sacramental, eu i-am inut într-o
mân pulsul i pe cealalt i-am pus-o pe piept, la inim,
pân când aceasta n-a mai btut. Era 1 fr 20 de minute,
în ziua de 27 iunie 1953 . Era vorba de ora 1 noaptea.
Episcopul Suciu fusese bolnav de stomac i i se refuzase orice îngrijire medical, încât murise literalmente
de foame. Trupul neînsueit a fost aruncat într-o groap
comun, fr sicriu… Un “cortegiu” compus dintr-un
crua, un sanitar i un gardian, l-a condus pe Episcopul
Suciu pân la groapa comun” (A. Moisin, op. cit.).
A trit i a murit ca un sfânt. Mormântul din cimitirul Sracilor de pe malul Izei a fost nivelat pentru
a nu i se mai cunoate locul. Cu adevrat a fost “Om
trimis de la Dumnezeu i numele lui era Ioan”.
www.bru.ro
Informaii preluate din cartea „Cei 12 Episcopi Martiri”, a Ierom.
Silvestru Augustin Prundu i a Pr. Clemente Plianu, aprut la
Casa de Editur „Viaa Cretin”, Cluj-Napoca, 1998.
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Un preot “uitat” …
La 1906, an pe de-o parte în plin haos pentru
românii din Transilvania, cci maghiarizarea nu îi
epuiza înc imaginaia, iar pe de alt parte peste muni
în vechiul Regat, acest an încununa momentul jubiliar
de domnie monarhic a regelui Carol I, noi ne vom opri
la însemntatea pentru acest an, la evenimentul naterii
personajului nostru de care vom vorbi acum: preotul
greco-catolic Alexandru Ghila .
Undeva în jud. Satu-Mare, mai precis în
Picoi, frumuseile vieii îi urmeaz druirea celor
ce o cereau. O tânr familie proaspt întemeiat, se
remarc prin frumuseea a patru bieai ce Dumnezeu
îi ingduiser spre cretere. Unul va deveni un adevrat
erou pt noi i un nume doar, pe lista de mori printre
soldaii Imp. Austro-Ungar ce va muri în Italia primului
rzboi mondial; un al doilea se va cstori într-un sat
vecin, care va muri îns la un an dup cstorie; un al
treilea va veni la Oradea pt a-i gsi un trai mai bine
pltit, iar un al patrulea copil va veni la Oradea i el,
dar pentru a se face ... preot. Dup cum am spus, el
purta numele de Ghila Alexandru. Avem aadar, un
tânr proaspt înscris la seminarul greco-catolic din
Oradea, cu arztoarea dorin de-ai sluji Mântuitorului
prin Biserica ce i-a fcut cunotin cu Dumnezeu .
Tânrul nostru seminarist primete hirotonirea
în anul 1933, prin punerea mâinilor ÎPSS Valeriu Traian
Freniu, în capela Seminarului ordean. Avem aici un
extraordinar tablou: Alexandru Ghila este hirotonit în
anul rscumprrii – anul sfânt al celebrrii a XIX secole
de la misterul morii i învierii – dar nu uitm uitm
hirotonirea ind fcut de episcopul rscumprtor al
credinei noastre. Un cleric ce nu este îndeajuns cercetat.
Viitorul proasptului Printe anuna o
pastoraie lung i însmânat cu razele înelepciunii
Sf Prini. Biserica era una ocial; la Bucureti, prin
Iuliu Maniu politicianismul bucuretiului era de partea
noastr; la Roma, Papa Pius al IX-lea ne cunotea deja
potenialul de rbdare a suferinei i de renatere prin
fore proprii, dar preotul nostru Al. Ghila, dorea s e
un merituos paroh de sat. Doleana lui de a  preot la
ar, a încerca-to i a i reuit, s-i duc pastoraia ca
preot celibatar .
Ajunge astfel preot într-o zon extrem de
maleabil din punct de vedere administrativ-teritorial,
cci comuna Boianu Mare cu satele Huta, Pgaia i
Boianu Mare, erau când în jud. Slaj, când în Bihor, dar
stenii se simeau c aparin Tnadului, din jud. SatuMare. Ajuns aici, satul... m scuzai satele, acum aveau
preot, dar nu aveau biseric de crmid, ci doar una
de lemn (dar faimoas pân azi) la Boianu Mare. Ins
oricum, noul preot pune piatra de temelie la Biserica
din Boianu Mare i o alt piatr de temelie, ne cerem
scuze c nu tim sigur dac la Huta s-au la Pgaia, unde
va  cea de-a doua Biseric construit de Printe .

La casa lui parohial din Boianu Mare mai locuia
cu cineva. Celibatar ind, el accept ca mama sa s-i
îngrijeasc gospodria pentru perioada de început. Va  un
paroh harnic toat viaa. În timpul su de 12 ani de preoie
nu omite activitatea de gospodrie, de parohie i chiar mai
mult, la Episcopie în Oradea, cci din timpul seminarului
avea s e uluit de caracterul modest ce-l înfia în afara
fastului liturgic, Ep. Valeriu Traian Freniu.
În sfârit, în 1940 vine odiosul dictat de la
Viena din 30 august 1940. Preotul cci era român, avea
s sufere. Înainte trebuie spus c deinea o puc de
vîntoare ce o utilizase de foarte puine ori în pdurea
„Fagul” de la marginea satului. Este vorba de pdurea
ce i azi se întinde pân la marginea satului Almau
Mare din com. Balc (jud. Bihor), pdure deinut acum
de fostul tenismen Ion iriac. Revenind la momentul
i subiectul nostru, am c Printele este pârât de
cineva din sat autoritilor horthiste, cum c ar deine
acea puc de vântoare. Calvarul ce-l atepta era deja
prescris de empatia emoiei revenirii administraiei
maghiare: btaie zilnic, domiciliu forat i interzicerea
de-a mai lua contact cu enoriaii satelor ce le pstorise.
Noua administraie nu-i dorea nici maghiarizarea, dar
nici nu renuna la a-l lsa în pace !
Printele Ghila Alexandru a suferit mult în anii
perioadei horthiste. A fost întâi luat de la munca de câmp
unde era cu plugul, l-au dus la casa parohial i i-au cerut
arme. Dar ce arme?! Cum nu l-au crezut, a fost dus la
domiciliu forat dup cum am amintit. Înzestrat nu cu o
sntate nemaipomenit, alegându-se i cu dou coapse
rupte, s-a dus la spitalul din Marghita s se refac. Mai
având i altele ca urmare a loviturilor, violena acelor
clipe l-a „înzestrat” cu o sntate ubred, astfel nemairmânând mult timp printre noi. A avut bucuria îns
de-a tri momentul reeliberrilor localitilor ocupate de
regimul horthist i la 1 Mai 1945 îns, moare. Neind
resc deoarece se ducea înaintea prinilor.
Trebuie spus c noile autoriti impuse în urma
dictatului de la Viena, în zona oraului Marghita, au fost
mult mai drastice la instaurare în 1940. Tocmai de aceea
este cazul arhicunoscut c la momentul plecrii acestei
administraii horthiste în 1944, primarul Marghitei se
va sinucide cu un pistol, de frica rspunderii pentru ce
a fcut cu populaiile româneti i evreti .
În încheiere doresc s închei prin a aduce un
omagiu tuturor victimelor regimurilor din secolul trecut,
pentru a  mai contieni de libertatea ce-o avem azi.
Pentru un mai complex omagiu, rog s-i aduc aportul
i alii ce cunosc asemenea experiene ai preoilor
Bisericii noastre, care-a fost cândva denumit Biserica
Tcerii – Papa Ioan Paul al II-lea la Asisi denumindu-ne
astfel – într-o perioad când ne era interzis s vorbim.
Constantin Liviu DEMETER i Ciprian ROU
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Soprana Virginia Zeani - Doctor Honoris Causa
Facultatea de Teologie Greco-Catolic, UBB, a decernat titlul Doctor Honoris Causa sopranei
Virginia Zeani. Ceremonia a avut loc în 23 mai a.c., în Aula Magna a Universitii “Babe-Bolyai”.
Laudatio a fost prezentat de PSS Virgil Bercea, Decanul Facultii de Teologie Greco-Catolic.
Domnule Preedinte,
Domnule Rector,
Domnilor Profesori,
Domnilor studeni,
Stimat auditoriu,
Evenimentul academic pe care îl celebreaz astzi
Universitatea Babe-Bolyai este unul deosebit de important: decerneaz titlul de „Profesor Honoris Causa” celei
care a fost numit, de critica de specialitate, „l’assoluta”
– Virginia Zeani.
Virginia Zehan s-a nscut la data de 21 octombrie
1925 în Solovstru, judeul Mure, i este una dintre din
cele mai prestigioase soprane lirice. A studiat la Bucureti
literatura i lozoe, ia lecii de canto cu Lucia Anghel i
Lydia Lypkowska, iar la Milano cu Aureliano Pertile. A fost
cstorit cu basul Nicola Rossi Lemeni. În 30 de ani de carier a interpretat peste 60 de roluri i este singura sopran
care a jucat rolul Violettei Valery de peste 640 de ori.
Doamna Virginia Zeani a debutat la data de 16 mai
1948 la Teatrul din Bologna în opera „La Traviata” de Giuseppe Verdi. A Cântat i încântat publicul iubitor de oper
de la Metropolitan Opera din New York, Teatrul Mare din
Moscova sau Covent Garden din Londra, interpretând roluri celebre din operele lui Giacomo Puccini, Charles Gounod, Jules Massenet, Gioachchino Rossini, Vicenzo Bellini
sau Gaetano Donizetti. De-a lungul timpului, datorit tehnicii vocale de excepie, a trecut de la compoziiile lirice
la cele dramatice, adugându-i în repertoriu, i totodat
în palmares, roluri din „Don Carlos” i „Ottelo” de Verdi,
„Evghey Oneghin” de Ceaikowski sau „Olandezul zburtor” i „Lohengrin” de Richard Wagner.
În 1980 Virginia Zeani îi începe cariera academica la Indiana University în Blumington ca „Distinguished
Professor” pentru o perioada de 31 de ani. Se retrage din
cariera scenic în 1983. Actualmente locuiete în Florida.
De-a lungul carierei operistice i academice a primit diverse medalii, distincii i premii. Ultima ind medalia „Nihil
Sine Deo” oferit de Regele Mihai la data de 11 mai 2011.
Virginia Zeani a ars pe altarul lumii în aceeai parte
unde un Eugen Ionescu îi scria „Cântreaa cheal” cu
suita sa de piese absurde, un Emil Cioran urca „Pe culmile disperrii” între „exil i neant”, o Monica Lovinescu
îi prezenta faimoasele „Teze i antiteze la Paris” iar un
Virgil Ierunca demasca slugrnicia unora prin „Antologia
ruinii”. În acelai timp, dincoace de „cortina de er”, în
surle i trâmbie, se construia socialismul cu un cinism
machiavelic iar elita intelectual i eclesiastic, precum
un Iuliu Maniu, Radu Gir, episcopul Ioan Suciu, Nicolae
Steinhardt sau Constantin Noica îi ddea tributul de suferin prin temnie i gulaguri. Virginia a cântat, alii au
scris i alii au suferit. Cu toii s-au jertt; i pentru unii i
pentru alii au fost daruri i haruri, talani i binecuvântri
primite de la Domnul. Astzi privim i interpretm aceste

daruri dintr-o perspectiv metaistoric în care Dumnezeu
este marele regizor, iar persoana uman actorul pe scena
lumii care intr o dimensiune escatologic.
Orice talent este un „talant” druit de Dumnezeu
omului, pentru a-l folosi din plin în istorie. Cu atât mai
impresionant este talentul de a participa la viaa artistic, aceast sublim manifestare a spiritului uman, prin
care omul este chemat s triasc esteticul, „frumosul”,
aceast valoare superioar care ne pregureaz frumuseea absolut a lui Dumnezeu. Nu întâmpltor teologii
medievali situau frumosul – „pulchrum”, ca suma categoriilor binelui i adevrului, categorii transcendentale care reect cel mai bine mreia unui Dumnezeu
absolut, suma tuturor valorilor, trirea artistic ind un
preambul al bucuriei întâlnirii dintre om i lumea spiritual. Numai mistica i vederea lui Dumnezeu, fa în
fa, depesc trirea estetic, astfel încât putem spune
c arta, „Ars”, poate  o pregustare a Cerului.
Opera, în momentul în care se întâlnete cu mitul,
atinge cotele sublimului. O astfel de întâlnire sublim a
marcat a doua jumtate a secolului XX, odat cu apariia
pe scena operei a Virginiei Zeani. Plecat de la poalele
Munilor Gurghiului, din Solovstrul natal, vocea Virginiei Zeani a rupt i a dus cu ea o adiere blând i un fonet
sfânt din pdurea de stejari a Mociarului, o unduire lin i
o bogie mnoas a colinelor Transilvaniei, un ipot de
tain i o învolburare tumultoas din curgerea Mureului.
Toate acestea le-a purtat prin lumea larg i le-a druit
cu nespus bucurie i druire, cu generozitate debordant
celor pe care i-a iubit, publicului meloman. tim cu toii
c dincolo de normal i natural gsim divinul i supranaturalul. Da, bunul Dumnezeu i-a pus în glas ceva din armoniile celeste iar Virginia, ca o albin harnic, a cultivat
i a înmulit „talantul”.
Doamna Virginia Zeani, „Distinguished Professor”, este o onoare pentru noi toi de a v avea printre
Profesorii Honoris Causa ai Universitii noastre. V rog
s primii din mâinile Rectorului Magnic, Profesorul
Andrei Marga, însemnele i Diploma Profesor Honoris
Causa a Universitii „Babe-Bolyai”.

10

VESTITORUL

Snirea bisericii din Valea lui Mihai
Duminic, 22 mai a.c. a avut loc snirea bisericii noastre din Valea lui Mihai. Târnosirea s-a svârit
prin lucrarea mâinilor Preasniei Sale Virgil Bercea.
Îmi amintesc cu drag emoiile dimineii de 3 octombrie 2004 când excavatorul a început s sape fundaia bisericii. Proiectul arhitectului Dan Costa urma s se
concretizeze ... Pentru a ajunge la emoiile snirii muli
au fost cei care au oferit cu dragoste din cele ale lor: concernul Ara Shoes România (prin bunvoina directorului
Pavel Adrian), Statul român, Primria Valea lui Mihai,
Consiliul Judeean Bihor, i prin mijlocirea Preasniei
Sale Bercea: Asociaia Renovabis, Dieceza RottenburgStuttgart, Fundaia Kirche in Not, Koch Foundation,
Missio Wien, Raskob Foundation, Conferina Episcopal din America, parohiile din Penesylek, Fulop i Nyiradony, proprii enoriai i cei ale celorlalte culte din localitate. Ne-am strduit s personalizm biserica pentru
a exprima identitatea i trirea noastr. Nuanele alese
de propriul stilist (soia), iconostasul i vitraliul sunt elemente estetice care îi confer lumin i pace. Vitraliul
(opera artistului Octavian Dordea) aat în faada bisericii, o reprezint pe Nsctorea de Dumnezeu cu Pruncul
Isus, alturi cu doi arhangheli. Iconostasul bisericii este
opera artistic a pictorului Iosif Chezan care a inut cont
de viziunea mea asupra Bisericii.
În dimineaa zilei snirii, cerul anuna o zi deosebit de frumoas i plin de împliniri spirituale. În
rcoarea intern a bisericii roiau credincioi voluntari
i personalul ce avea s asigure sonorizarea i difuzarea prin Radio Maria. Ceremonierul, ipodiaconul prof.
Fischer desvârea calculat ultimele pregtiri liturgice.
Simeam clipele curgând vertiginos i m rugam pentru
putere... Doream s e o festivitate solemn i memorabil. Soseau pelerinii, printre ei i bunicile mele, cu
care nici mcar nu reueam s schimb o vorb, ci doar
o îmbriare emoional. Membrii corului din Carei
condui de socrul meu, Constantin Cociorva, mângâiau
cu privirile lor biserica în care, i cu alte ocazii festive,
îi înlau glasurile ... dar, acum era ceva mai special.
Un grup de copii, îmbrcai în haine populare
îl ateptau, împreun cu cei 18 preoi i ipodiaconi, pe
PSS Virgil. O priveam cu lacrimi de bucurie, împreun
cu soia, pe fetia noastr care purta costumul popular
pe care o îmbrcase cu muli ani în urm însi soia.
Trecuser anii..., anii notri, anii în aceast parohie.
Dup opt ani de pstorire, dup apte ani de construcie
am ajuns s trim acest unic i plin de har eveniment...
Apropiindu-se procesiunea de la casa parohial de biseric, simeam cum ecare pas m aduce
mai aproape de, aa cum armase Preasnitul, visul
care devenise realitate. Intrarea în biseric a fost extrem de emoionant, soborul pea fastuos pe covorul
rou, deschizând calea episcopului prin mulime spre a
ajunge dincolo de iconostas la altar. Dup consacrarea

altarului i a bisericii am celebrat mai linitii Sfânta
Liturghie. Mulimea sorbea tcut cuvintele rugciunilor i se înla pe glasul cântrilor corului. Cuvintele
Preasnitului au orientat ochii sueteti înspre Cristos,
Izvorul apei vii i a fericirii noastre, izvor nesecat aat
azi în Biseric, ... în biserica noastr. Tatl nostru...
(cântat) a îngenunchiat suetele, a plecat capetele spre
a sorbi din apa cea vie. Contrastul cântrii – Sunt copil
Isuse... - a grupului de copii, în faa cântrii mature a
corului, ne-a amintit tuturor de copilrie i necesitatea
snirii ei azi, spre a avea un mâine fericit.
Când credeam c am rezistat eroic i acum pot s
pronun cuvintele mele de mulumire, am simit o mân
care m împingea afar din altar, ... sincer, m-am pierdut... L-am vzut pe ceremonier venind cu mapa protocolar, pe Preasnitul zâmbind, cumnatul – printele
Lucian Cociorva - puin lcrimând... un tremur necontrolat mi-a robit trupul, mi-am încletat dureros maxilarele i m ineam s nu cad sub impunerea mâinilor
episcopului, care mi-a oferit Crucea pectoral... o alt
responsabilitate... Am vzut în ea, nu distincia, ci anii
de munc, i nu atât a mea, cât a lui Dumnezeu..., am
simit cum mi se pune în gât... jugul dulce al lui Cristos.
Muli au contribuit la realizarea acestui vis, la
a drui lui Dumnezeu un lca sfânt vrednic de El Cel
care ne-a druit întâi... totul. Am cunoscut oameni, am
primit sprijin de la diverse i chiar strine persoane, am
vzut oameni renunând, clcând prin dragoste în picioare orice urm de egoism i zgârcenie. O tânr, Alina M., în ciuda problemelor de sntate i posibilitii
utilizrii altfel a unei mici moteniri, a oferit un chivot
având chipul lui Isus pictat pe u. Îi cer lui Dumnezeu
s îi binecuvinteze pe toi, iar mie, Îl rog, s-mi ofere
har pentru a sluji cu demnitate, dragoste i druire.
Nu scriu acestea spre lauda personal sau a preoilor care construiesc o biseric, ci pentru ca toi s
înelegem druirea, dragostea, efortul, jertfa, trirea ecrui preot constructor, dar i ai enoriailor si.
Binecuvântare, curaj i solidaritate s dea Domnul tuturor celor ce zidesc în suet i cu crmida.
Pr. Gh. Zorel ZIMA
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Ioan F. POP

PERIPATETIZRI
Înelept eti cînd priveti minunea lumii
într-un r de praf.
Unele cuvinte îmbtrînesc odat cu noi.
Altele chiar mor.
Scrisul e modul cel mai relaxant de a-mi
tri disperrile.
M mir c nu se organizeaz înc excursii
în viaa de apoi...
Trebuie s tii mult ca s înelegi c tii puin.
Viciile sînt mai mobilizatoare decît virtuile.
În ecare toamn am senzaia c Dumnezeu ne d autografe pe frunze.
Iat un posibil îndemn: s i ceea ce crezi
c nu poi !
Scrisul este doar ceea ce poi  peste ceea
ce eti.
Gîndirea e singura care poate eua în mod
fascinant.
În cultur ai timp doar în msura în care
uii orice form de timp.
A losofa înseamn a gîndi din orice poziie.
Unii sînt arogani acolo unde chiar i Dumnezeu este umil.
Pentru înelepi, ura i invidia protilor
sînt uneori benece.
Dac poi accepta senin imoralitatea altora, în timp ce eti sever judecat în moralitatea
ta – iat un mod de a te apropia de moralitate.
Mai nou, prostia reclam luxul, dreptul la
stim, îndreptirea de a conduce.
Triesc mai mult din dobînda pe iluzii.
Omul este o exclamaie între Dumnezeu i
neant.
Peste poei, ef ar trebui s e doar Dumnezeu.
La cum ne comportm, mi-e team c nu o
s ne reueasc nici sfîritul lumii.
Tristeea este, sartrean vorbind, un mod
de a . Poate e cel mai autentic.
Cei care nu se pot cuceri pe ei înii îi propun obligatoriu s cucereasc lumea.
Ignorana a devenit un aliat de seam al
fericirii.
Pentru muli losoa vieii nu e decît faptul de a putea duce un non-sens pîn la capt.
Nimeni nu suport valoarea dac nu este
însoit de cîteva defecte.
Am evoluat pîn la stadiul în care ne permitem prostia ca pe un lux, tîmpenia ca pe o virtute.
Existena e ceea ce scap gîndirii.
Aceast lume nu e cea mai bun dintre
lumi pentru faptul c exist, ci doar pentru faptul c noi existm.

În numele Preasntei,
celei de o Fiin, de via fctoarei i
nedespritei Treimi,

† LUCIAN
Din mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop i Mitropolit al Arhieparhiei
de Alba Iulia i Fgra,
Arhiepiscop Major al Bisericii Române
Unite cu Roma, Greco-Catolic,
în deplin comuniune de credin cu
Sfântul Scaun Apostolic al Romei,
În baza drepturilor conferite de
Canoanele Snilor Apostoli, ale Codului
Canoanelor Bisericilor Orientale, urmare
a deciziei sinodale luat statutar în edina
de lucru a Sinodului Episcopilor Bisericii
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic
din data de 8-10 iunie 2011, conform can.
112 §1 dm urmtorul:

DECRET
Articolul 1. Se aprob Statutul
Seminarilor Majore Greco-Catolice,
aplicabil tuturor Seminarilor Majore
din Biserica Român Unit cu Roma,
Creco-Catolic;
Articolul 2. Prezentul decret intr
în vigoare începând cu data promulgrii
lui.
Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,
12 iunie, Anul Domnului 2011,
Duminica Coborârii Sfântului Spirit.
† LUCIAN
Arhiepiscop Major
Notar al sinodului Episcopilor
Pr. William A. Bleiziffer
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Pr. Eugen JURCA

Diagnosticarea prenatal - dileme bioetice (I)
Raiunile diagnosticrii prenatale
Începând de prin anii `60, diagnosticarea prenatal (prenatal screening) a devenit o practic curent i, din ce în ce mai solicitat i „perfecionat”, pe
msur ce au fost perfecionate tehnicile de cultur a
celulelor fetale suspendate în lichidul amniotic, pentru
depistarea precoce a posibilelor malformaii congenitale, anomalii cromozomiale sau boli genetice, în situaii de risc, precum: vârsta înaintat a mamei (peste
35 de ani); antecedente privind anomalii cromozomiale
la alte sarcini; boli metabolice ereditare; anomalii ale
tubului neural etc.
Din multitudinea tipurilor de malformaii posibil
de întâlnit la o investigaie prenatal, putem nota:
1. malformaii ale sistemului nervos: anencefalie (absena cerebelului i a encefalului, asociat cu absena oaselor plate ale cutiei craniene); encefalocel sau
cranium bidum (hernierea de esut cerebral, în afara
cutiei craniene); hidrocefalie (gr. „ap la cap”; acumularea de lichid cefalorahidian în interiorul creierului;
frecvent întâlnit în practica neurochirurgical pediatric); microcefalie (malformaie a oaselor craniului;
micorare excesiv a capului în raport cu perimetrul
cranian al copiilor de aceeai vârst i de acelai sex; în
caz de insucien a dezvoltrii creierului se asociaz
cu retard mintal); spina bida sau ruptura de coloan
(afeciune congenital a coloanei vertebrale; dezvoltarea incomplet a tubului neural sau a oaselor care îl
acoper; necesit intervenie chirurgical; una din formele acesteia este meningocelul) .a.;
2. malformaii cardiace: defect septral ventricular (una din cele mai frecvente malformaii cardiace, constând în comunicarea anormal între cele dou
ventricule); defect valvular (cardiopatie valvular; tulburare a funciei de supap a uneia sau a mai multora
din cele 4 valvule ale inimii); situs inversus (anomalie
congenital în care anumite organe sunt situate în partea opus aceleia pe care o ocup în mod normal) etc.
În afara celor prezentate s-au depistat i alte: 3.
malformaii toracice; 4. malformaii gastro-intestinale;
5. malformaii urogenitale; 6. malformaii musculoscheletice etc.
Nu intrm în detalii, pentru c detalierea afeciunilor în cauz nu fac obiectul preocuprilor de fa, ele
putând constitui, fr îndoial, obiectul unui tratat medical. De aceea nu vom insista asupra lor. Informaiile
sunt accesibile oricrei persoane interesate în lucrrile
de specialitate sau pe internet.
Între cele mai cunoscute i frecvente anomalii
cromozomiale se numr:
1. Trisomia 21 sau Sindromul Down (aberaie
cromozomic ce se traduce prin handicap mintal i o

zionomie specic [mongolism], datorat prezenei
unui cromozom 21 suplimentar; denumirea provine de
la medicul englez John Langdon Down, care a descris
prima dat sindromul în anul 1866, cu 100 de ani înainte de a  descoperit cromozomul suplimentar);
2. Trisomia 13 sau Sindromul Patau (afeciune
congenital caracterizat prin prezena în plus a cromozomului 13, ceea ce determin numeroase malformaii
zice i mentale, în special afeciuni cardiace; denumirea
provine de la geneticianul american de origine german,
Klaus Patau, care a descoperit sindromul în 1960);
3. Trisomia 18 sau Sindromul Edward (anomalie
cromozomial caracterizat prin prezena unui cromozom 18 suplimentar; se manifest prin retard mental
sever, retard de cretere, hipotonie i hipoplazie muscular, deformri scheletice, malformaii cardiace,
pulmonare, renale etc.; foarte puini copii cu aceast
afeciune supravieuiesc peste vârsta de un an; denumirea afeciunii provine de la geneticianul britanic i
pionier al radiograei, John H. Edwards, care descrie
sindromul în 1960);
4. Aneuploidiile cromozomului X respectiv Sindromul Turner [denumit i disgenezie gonadal]; trisomia cromozomului X; Sindromul Klinefelter 47 XXY
(aneuploidie înseamn numr anormal de cromozomi
e în plus, e în minus); 5. Aneupoloidiile cromozomului Y respectiv Sindomul XYY – 47 XYY. Pentru detalii
se pot consulta sursele de specialitate.
Importana diagnosticului prenatal const în depistarea precoce a posibilelor malformaii sau anomalii
fetale, în ideea unor eventuale intervenii terapeutice,
mai ales în condiiile apariiei chirurgiei endouterine, facilitat de noile tehnologii de acces imagistic i
chirurgical intrauterin. Între raiunile diagnosticrii
prenatale se mai numr i posibilitatea unei „pregtiri” psihologice, sociale, medicale i chiar nanciare
a prinilor care decid s pstreze o sarcin cu astfel
de probleme. Din pcate îns mai exist i varianta în
care prinii, aând de eventualitatea sau chiar numai
probabilitatea unei anomalii de un fel sau altul, decid
automat avortul. Acesta constituie de fapt i subiectul
celor mai incitante dezbateri bioetice, asupra cruia
vom reveni mai jos.
Tehnici de investigaie prenatal
Potrivit criteriului de risc, tehnicile i procedurile
de diagnoz prenatal au fost împrite în 3 categorii).
Tehnici neinvazive
Ecograa (pe baz de ultrasunete; de regul se
utilizeaz de 3 ori în timpul sarcinii [prima ecograe se
(continuare în pag. 13)
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recomand s e fcut cât mai devreme pentru: conrmarea sarcinii; excluderea posibilitii unei sarcini extrauterine; vericarea sarcinii, dac e unic sau gemelar;
stabilirea corect a vârstei gestaionale a embrionului
i a datei probabile a naterii; a doua ecograe se face
în intervalul sptmânilor 20-24 i const în efectuarea
unui examen analitic al structurilor anatomo-morfofuncionale ale fetusului, putând revela pân la 95 % din
eventualele malformaii structural-somatice prezente; a
treia ecograe urmeaz dup a 30-a sptmân de graviditate i permite evaluarea creterii fetale, funcionarea
regulat a placentei i eventualele probleme ale cordonului ombilical înainte de natere]; ecograa nu este nici
traumatic, nici duntoare sarcinii);
Triplul-test (este mai curând un test predictiv,
decât o metod de diagnosticare; de obicei se efectueaz între sptmânile 15-18 de sarcin i are ca obiectiv depistarea eventualelor defecte de tub neural (spina
bida) sau a anomaliilor cromozomiale (Trisomia 18
[Sindrom Edward] i 21 [Sindrom Down]; nu comport
nici un fel de risc nici pentru mam, nici pentru fetus,
dar are valoare mai mult statistic);
Tehnici minimal invazive
Se refer la investigaii bazate pe analize prenatale de celule de derivaie trofoblastic; se efectueaz
între sptmânile 6-13 de graviditate; eantioanele de
DNA fetal prelevate, pot  analizate apoi prin tehnici
moleculare ca PCR (Polymerase Chain Reaction, reacia de polimerizare în lan; aplicarea procedurii în diagnosticul prenatal al modicrilor cromozomiale s-a
fcut pentru prima dat în 1991; tehnica a fost introdus i în România din 2007; este o metod mai sigur
i rapid pentru detecia aneuploidiilor cromozomilor
13, 18, 21, X i Y; rezultatul se obine în 24 de ore de
la prelevarea produsului biologic fetal) sau FISH (Fluorescent in situ hybridization, hibridizarea uorescent
in situ; tehnica FISH este folosit prima dat în 1988;
folosete sonde uorescente specice cromozomului
care trebuie studiat; ofer analiza complet în 24-48
ore i este capabil s studieze 5 din cele mai frecvente
anomalii cromozomiale numerice: 21, 13, 18, X, Y);
Tehnici invazive.
Fetoscopia (se efectueaz între sptmânile 1820 de sarcin; const în introducerea fetoscopului din
bre optice în interiorul uterului, e pentru a vedea
conformaia somatic, în cazurile când nu e sucient
ecograa, e pentru a preleva sânge fetal prin puncia
unui vas al platoului corial sau a cordonului ombilical,
e pentru a preleva esut fetal cu scopul procedurilor
de examen genetic; fetoscopia a fost utilizat i pentru
terapia intrauterin; comport un înalt grad de risc de
a întrerupe sarcina [4-5 %] i o cretere a incidenei
naterilor premature [peste 8 %]);

Placentocenteza (permite prelevarea de sânge
fetal din platoul corial, prin puncia placentei, pentru
examenul genetic; pentru c adesea se obine sânge fetal amestecat cu cel matern, operaiunea trebuie repetat de mai multe ori; riscul de a întrerupe sarcina este
de 7-10 %);
Embrioscopia (const în vizualizarea direct a
embrionului i a morfologiei sale, în primul trimestru de
graviditate, prin intermediul unui mic endoscop cu bre
optice [iniial de 2-3 mm diametru, astzi redus pân la
0,45 mm]; permite posibilitatea unei biopsii fetale, prelevarea de sânge fetal cu scop diagnostic i terapeutic,
intervenii de aspiraie i electrocoagulare; riscul avortiv
nu este precis evaluat; la început, prin anii ‚90, era de
6-10 %; actualmente se pare c a sczut la 2-2,5 %);
Prelevarea vilozitilor coriale (permite un
examen genetic precoce, în general între sptmânile
8-11 de graviditate, mergând chiar pân la sptmâna
a 6-a, chipurile, pentru o mai bun „acceptabilitate” în
eventualitatea alegerii întreruperii graviditii; tehnica
const în prelevarea pe cale transcervical sau transabdominal, sub control ecograc, a unei mici cantiti
de corion [esut extraembrional derivat din trofoblast,
care furnizeaz hran embrionului], pentru a proceda la
examinri genetice sau infecioase; însi biopsia vilozitilor coriale comport un risc foarte înalt de întrerupere a graviditii [iniial de la 4-5 %, pân la 8-10 %;
astzi mai diminuat, pân la 3,2 %]; în plus, în ultimii
ani s-a semnalat i posibilitatea de a induce anomalii
malformative fetusului în urma procedurilor de prelevare a vilozitilor coriale);
Amniocenteza (este procedura utilizat de mult
timp la care se refer, cu precdere, diagnosticarea genetic; în ceea ce privete perioada de execuie, ea poate
 foarte precoce [între sptmânile 11-14 de gestaie],
precoce [între sptmânile 15-18]) i tardiv [dup sptmâna a 25-a]; amniocenteza tradiional este cea precoce i const în prelevarea, prin acuaspiraie ecoasistat
sau ecoghidat, de lichid amniotic în care sunt prezente
celule fetale dezagragate; riscul de avort indus de tehnic este de 0,5-1,5 % i considerat drept „acceptabil”;
în schimb pentru amniocenteza foarte precoce, riscul de
pierdere fetal este major; uneori este necesar repetarea
interveniei de prelevare de lichid la o distan de 15 zile;
a doua etap a examenului const în explorarea citogenetic a celulelor prezente în lichidul amniotic);
Cordocenteza sau funiculocenteza (reprezint
puncia ecoghidat a cordonului ombilical, de preferin la
nivelul venei, pentru prelevarea de sânge fetal; de obicei
se efectueaz în jurul a 18 sptmâni de gestaie; beneciul procedurii const în dobândirea de informaii diagnostice importante pentru bunstarea fetal i, în anumite
cazuri, poate constitui un mijloc de terapie intravascular
la fetus; pierderea fetal oscileaz între 0.5-1,9 %).
(va urma)
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SÂNGELE PREASFÂNT AL LUI ISUS – JERTFA RSCUMPRRII NOASTRE
„Iat Mielul lui Dumnezeu, care ridici pcatele lumii!” (In 1,2)
Omul, creat liber de Dumnezeu, a fost izgonit
din rai, datorit pcatului originar al neascultrii, i
lsat s triasc pe pmânt. Generaiile de oameni ce
s-au succedat în decursul istoriei au fost puternic lovite
de prezena rului în lume, cauzat de pcat, adic de
abuzul de libertate, pe care Dumnezeu a druit-o persoanelor create ca s-l poat iubi pe El i, la rândul lor,
s poat s se iubeasc între ele. Omul, îns, poate alege între a iubi, aa cum a dorit Creatorul su, ori a se
face rob al unei întreite pofte: a plcerilor simurilor,
a lcomiei de bunuri pmânteti i a armrii de sine,
într-un mod iraional, caz în care în viaa lui îi face
loc minciuna i îneltoria, nedreptatea i oprimarea,
crima, cumpna grav a morii i alte rele care îi sufoc
libertatea. În faa valului de suferin, a renegrii adevrului i a frumuseii, omul a manifestat, chiar de la
început, setea de mântuire, dorina de a se salva, de a se
vindeca de rnile rului. Aceast salvare, îns, nu avea
cum s aib sori de izbând pân la plinirea timpului,
când Dumnezeu, din marea Sa iubire i buntate, l-a
trimis pe Fiul Su Unul Nscut, Isus Cristos, în lume,
care s-a întrupat de la Spiritul Sfânt i din Maria Fecioara i s-a fcut om. A venit la nefericiii din lumea
noastr, învându-i ce este iubirea, iertarea i caritatea, toate izvorâte din credina în Dumnezeu-Tatl, Cel
care l-a trimis. Tot Isus l-a învat pe omul-persoan s
rmân srac în privina bunurilor materiale i bogat
cu inima, unde cerul, a pus ceva, ce e cel mai de pre
lucru, cel mai durabil i mai nobil pentru existena sa:
prezena acelei scântei divine, care face ca natura lui s
rmân bun, condiia sa s nu e iremediabil alterat,
iar mântuirea s devin posiibil.
Viaa pmânteasc a lui Isus a fost plin de amrciune i jertf. S-a oferit pe Sine Tatlui, înc din primele
zile ale vieii pmânteti, i-a oferit Sângele preascump,
ca Jertf prin care Dumnezeu a împcat lumea cu Sine.
1. Tierea împrejur. Cele dintâi rni, cele dintâi
dureri i cea dintâi vrsare de sânge a lui Isus a avut
loc la opt zile de la naterea Sa, când a fost tiat împrejur. „Semnicaia acestui eveniment este, pentru Isus,
semnul intrrii Sale în rândul urmailor lui Avraam, în
poporul Legmântului. Este semnul supunerii Sale fa
de Lege i al împuternicirii pentru cultul lui Israel, la
care a participat tot timpul vieii.” (1). Despre Tierea împrejur a Domnului nostru Isus Cristos, Sfântul
Efrem Sirul spune: „Cel ce a fost cu trup adevrat s-a
tiat împrejur, ca un om, i cu Sângele Su S-a roit
Pruncul, ca un u omenesc i, durându-L, plângea precum se cdea rii omeneti. Prin natere, Isus Cristos
a luat asupra Sa chip omenesc, suferind ca un pctos
rana rânduit pentru pcat. S-a tiat împrejur, scriindu-

ne nou cu sângele Su viaa cea viitoare. Netiind de
pcat, pentru noi s-a fcut pcat: deci, ca i cum ar 
fost pctos a suferit tierea împrejur, ind fr pcat;
deci, mai mult smerenie a artat Stpânul nostru în
Tierea împrejur decât în Naterea Sa”.
2. Iat Mielul lui Dumnezeu! Dup ce a locuit timp de treizeci de ani în Casa Sfânt din Nazaret
i dup ce a acceptat s-L boteze în rând cu pctoii,
în râul Iordan, Ioan Boteztorul a vzut i a artat în
Isus pe „Mielul lui Dumnezeu, Cel care ia asupra Sa
pcatele lumii” (In 1, 29), pe „Slujitorul care sufer i
care, fr glas, se las dus la moarte” (Is 53, 7), El care
poart pcatul celor muli.
Înainte de ptimirea, rstignirea i moartea Sa pe
cruce, Isus a luat, împreun cu apostolii Si, o cin prilejuit de srbtoarea Patelui, numit: Cina cea de Tain. Aceasta a fost ultima mas cu ai Si, la care Cristos
a instituit Sfântul Sacrament al Euharistiei. Dup ce a
splat picioarele ucenicilor Si, le-a dat Trupul Sfânt i
preiosul Su Sânge. Luând Pâinea i frângând-o, le-a
zis: „Luai i mâncai. Acesta este Trupul Meu, care se
d pentru voi” (Lc 22, 19), iar apoi, luând paharul, le-a
oferit vin rostind cuvintele: „Acesta este Sângele Meu,
al Legmântului celui Nou, care pentru voi i pentru
muli se vars, spre iertarea pcatelor” (Mt 26, 28).
„Potirul Noului Legmânt, pe care l-a anticipat la Cina
cea de Tain, oferindu-se pe sine însui, Isus îl accept
apoi din mâinile Tatlui, în agonia din Getsemani, fcându-se asculttor pân la moarte” (2).
3. Sudoarea de sânge. Ieind de la Cin, Isus s-a
dus, ca de obicei, spre Muntele Mslinilor, unde se
aa o grdin. Ucenicii L-au urmat. Ajungând la locul
acela, Isus s-a deprtat de ucenici i a inceput s se roage: „Tat, dac voieti, deprteaz paharul acesta de la
Mine! Totui fac-se nu voia Mea, ci a Ta” (Lc 22, 3942). „Atunci i s-a artat un înger din cer, întrindu-L. i
ind în lupt grea, se ruga i mai erbinte. i sudoarea
se fcuse ca nite picturi mari de sânge, care cdeau pe
pmânt” (Lc 22, 43-44). Isus era în agonie. Aceasta a
însemnat pentru El: rugciune erbinte, team, stare de
nelinite, sudoare de sânge i suferin. Starea prin care
trece Isus exprim groaza pe care moartea o inspir rii
Sale omeneti, iar „jertfa lui Cristos pe cruce este, înainte de toate, un dar al lui Dumnezeu: Tatl îl d pe Fiul
Su pentru a ne împca cu Sine. Este, în acelai timp,
ofrand a Fiului lui Dumnezeu fcut om, care, în mod
liber i din iubire, îi ofer viaa Tatlui, prin Spiritul
Sfânt, pentru a repara neascultarea noastr” (3).
4. Biciuirea lui Isus. Dup ce Isus a fost vândut
de Iuda cpeteniilor iudeilor, acetia L-au purtat pe la
(continuare în pag. 15)
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mai muli judectori, iar în cele din urm L-au dus la
Pilat, guvernatorul roman, unde va  judecat i condamnat la moarte. Înainte de pronunarea sentinei, Isus
a fost biciuit (agelat) în pretoriu. Flagelarea, acel supliciu oribil i infamant, era rezervat numai sclavilor i
rzvrtiilor. Era o pedeaps îngrozitoare, care adeseori
provoca singur moartea victimei, din cauza pierderilor
mari de sânge i a durerilor cumplite.
5. Încununarea cu spni. Dup pronunarea sentinei, ostaii L-au dezbrcat de haine, I-au pus pe umeri
o mantie roie, cum purtau regii i împraii orientului,
iar pe cap – o cunun împletit din spini. Fixarea cununii pe cap I-a provocat înepturi dureroase, fruntea i
faa i s-au umplut de sânge. „În mâna dreapt I-au pus
o trestie, drept sceptru, i, îngenunchind înaintea Lui,
soldaii îi bteau joc de El, zicând: „Bucur-te Împratul iudeilor!” i scuipau asupra Lui, îi luau trestia din
mân i-L loveau cu ea peste cap.” (Mt 27, 28-30).
6. Isus pe Golgota. Dup ce L-au batjocorit,
L-au dezbrcat de mantia roie i îmbrcându-L iari
cu hainele Lui, L-au dus s-L rstigneasc. i ducândui crucea pe care urma s e pironit, au ieit la locul
care se cheam al Cpânii, sau pe evreiete Golgota.
Obligat s-i duc singur crucea, pe aproape tot urcuul
ce duce spre culmea dealului, Isus, mând, însetat i
istovit, cade de trei ori sub povara ei. Ridicat cu brutalitate, la ecare cdere, lui Isus i se pune din nou crucea pe umeri i este mânat de la spate cu bice i vergi,
iar din fa tras de funiile cu care este legat de mâini.
Clii îl bat i-L batjocoresc pân când ajunge la locul
osândirii. Greutatea crucii Îi deschide o ran mare pe
umr, lsând s se vad trei oase, provocându-I o durere nespus de mare.
Peste miile de rni i nesfâritele dureri zice,
se adaug alte chinuri cumplite, din cauza unor rni
sueteti, ce devin devastatoare, atunci când pe Calea
Ptimirii Snte i a morii, Isus o întâlnete pe preaîndurerata Sa Mam, Maria, cu ochii plini de lacrimi
i transgurat de durere. Mama este una cu Fiul ei
iubit. El tie c durerea ei este la fel de mare ca i
durerea Lui. Îl întâlnete, apoi, pe Simon din Cirene,
care îl ajut, pentru puin timp, s-i duc crucea, pe
Veronica, femeia care-I terge cu o maram faa plin
de sudoare, sânge i noroi, sau pe femeile miloase din
Ierusalim, care Îl plâng.
Rstignirea i moartea lui Isus. Ajuns sus, pe
Calvar, Isus este dezbrcat i, smucindu-i-se hainele de
pe El, rnile pricinuite de biciuire se redeschid i din
ele sângele curge iroaie. Este întins gol, pe cruce. Prin
mâinilele i picioarele Lui strbat cuiele. Isus este pironit. Peste puin timp, Crucea este acoperit i îmbibat
cu Preasfânt Sângele Su. Atârnat pe cruce între cer i
pmânt, în trei cuie, El se roag pentru dumanii Lui
zicând: „Tat, iart-i, c nu tiu ce fac!” (Lc 23, 34).
Chinurile de pe cruce devin înortoare. Cel mai greu

suport setea, ca o consecin inevitabil a oboselii, a
febrei i mai ales a pierderilor de sânge.
Pe vremea aceea, rstigniii erau xai pe cruce
cu ajutorul cuielor; câte un cui pentru ecare mân sau
picior, uneori unul singur pentru ambele picioare. Pentru susinerea greutii corpului, era prevzut un suport
special sau un clu, care consta dintr-un piron, înpt în
aa fel încât s ajung între coapsele victimei. Alteori,
rstigniii erau legai de cruce înainte de pironire.
Dup ce L-au rstignit pe Isus, la ordinul lui Pilat,
au scris pe o tbli, deasupra capului, în evreiete, grecete i latinete: „Acesta este Isus Nazarineanul, Regele
Iudeilor” (Mt 27, 37). Împreun cu El, au mai fost rstignii doi tâlhari: unul la dreapta i altul la stânga Lui.
„Era cam pe la ceasul al aselea. i s-a fcut întuneric peste toat ara, pân la ceasul al noulea. Soarele s-a întunecat i catapeteasma Templului s-a rupt
prin mijloc. Atunci Isus a strigat cu glas tare i a zis:
Tat, în mâinile Tale îmi încredinez suetul! i când
a zis aceste cuvinte, i-a dat suetul” (Lc 23, 44-46).
„Ca s nu rmân trupurile celor trei rstignii
pe cruce în timpul sabatului..., iudeii l-au rugat pe Pilat
s le zdrobeasc uierele picioarelor i s e ridicai.
Ostaii au venit, deci, i au zdrobit uierele picioarelor
celui dintâi i a celuilalt care fusese rstignit împreun
cu el. Când au ajuns la Isus i au vzut c murise, nu
I-au zdrobit uierele picioarelor, ci unul dintre ostai
I-a strpuns coasta cu o suli, i îndat a ieit din ea
sânge i ap” (In 19, 51-5).
Isus s-a fcut om ca s înnobileze fptura uman, A trecut prin toate probele de foc ale vieii; a mers
pe drumul suferinei pân la capt, pân la moartea pe
cruce. A suferit ca om i a turnat în suetele celor ce
cred în El darurile înelepciunii i ale sneniei. Tot El
ne-a artat c crucea nu este o ruine, ci o putere care
învinge suferina i moartea.
Isus i-a vrsat preiosul Su Sânge pentru noi,
oferindu-se pild pentru a pi pe urmele Lui.
Dorim, ca noi s m ii Ti asculttori i s te
urmm, spunând: „Doamne, Isuse, devreme ce viaa Ta
pe acest pmânt a fost supus strâmtorrilor i dispreuit de lume, f s te putem urma pe calea aceluiai dispre pe care lumea i l-a artat ie. C nu este ucenicul
mai presus de dasclul su, nici slujitorul mai presus
de domnul su (Mt 10, 24). (4)
Chemându-ne pe toi în acest mod, Isus ne îndeamn s ne lum crucea i s-L urmm (cfr. Mt 16,
24), pentru c „în afar de Cruce, nu exist alt scar spre cer”. (5) Crucea lui Cristos înseamn biruina,
rscumprarea noastr denitiv. Clcând pe moarte cu
moartea Sa, Cristos a înviat, druind înviere i via
venic tuturor celor ce cred în El i-L urmeaz.
(1) Catehismul Bisericii Catolice, Bucureti 1993, p. 121; (2) Op.
cit., p. 141.; (3) Op. cit., p.142.; (4) Thomas a Kempis, Imitaiunea
lui Cristos, Bucureti, 1995, p. 245.; (5) Op. cit, p. 143.
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Credincioii catolici din Europa - Repartiia teritorial
În Europa, continent preponderent cretin – circa 321 milioane de adepi (fr cei din Federaia Rus),
alturi de credincioii catolici (aproximativ 162,1 mil.
persoane), cei care fac obiectul demersului nostru, mai
triesc: protestani (100,5 mil. persoane, în Norvegia, Suedia, Finlanda, Germania, Elveia, Marea Britanie etc.),
ortodoci (58,2 mil. suete, în: Grecia, Ucraina, Belarus,
România, Republica Moldova, Serbia etc.), musulmani
(15,4 mil. persoane, în: Albania, Bosnia-Heregovina,
Kosovo etc.), mozaici (2,1 mil.), hindui (0,7 mil.) .a.
Fig. 1 – Rspândirea geograc a principalelor religii în Europa: 1, catolicism; 2, protestantism 3,
ortodoxism; 4, islamism. A. Structura confesional a
Europei: a) catolici; b) protestani; c) ortodoci (fr
Federaia Rus); d) musulmani; e) alii.

Credincioii catolici (aproximativ 35% din populaia continentului) sunt concentrai, regional, în Europa
Vestic, în Europa Sudic i în Europa Central (Fig. 1).
Conform lucrrii Geograe. Europa-RomâniaUniunea European (Edit. Corint, 2007), în cadrul statelor Europei proporia credincioilor catolici este 90%
în Vatican (centrul lumii catolice), Italia (99%), Malta
(98%), Portugalia (97%), San Marino (96%), Spania
(94%), Irlanda (92%), Monaco i Polonia (90%), iar
între 80 i 90%, în: Luxemburg (87%), Andorra (84%)
Frana (83%), Belgia (81%) i Liechtenstein (80%)
(Fig. 2). Conform aceleiai surse, în celelalte state din
vestul continentului ponderea catolicilor coboar sub
80% în Austria (73%), Slovacia (70%), Ungaria (52%),
Cehia (44%), Elveia (44%) etc. În Peninsula Balcanic
se evideniaz Croaia (77%) i Slovacia (aproximativ
70%), iar în Europa Nordic, Lituania (79%).
Lucrarea Enciclopedia statelor lumii (Edit. Meronia, 2005) ne ofer unele valori diferite ale populaiei
catolice din rile Europei: 93,4% în Malta, 92,2% în

Portugalia, 92% în Spania, circa 91% în Polonia, 89,3%
în Monaco, 88,7% în San Marino, 87,9 în Belgia, 86,6%
în Andorra, 82,3% în Frana, 81,7% în Italia, 80% în Liechtenstein, 79% în Lituania, 73,6 în Austria etc.
Fig. 2 – Rspândirea credincioilor catolici în
statelor Europa: 1, sub 10%; 2, 10-20%; 3, 20-30%; 4,
30-40%; 5, 40-50%; 6, 50-60%; 7, 60-70%; 8, 70-80%;
9, 80-90%; 10, 90-100%

În ara noastr, potrivit studiului Consideraii istorico-geodemograce asupra catolicismului din
România în perioada 1930-2002 (în Sociologie româneasc, Vol. VII, nr. 2, 2009), populaia catolic (peste
1.224.000 de credincioi – aproximativ 16% grecocatolici, circa 84% romano-catolici i 0,05 armeanocatolici) deine procente mai ridicate în judeele din
regiunile central i vestic: Harghita (65,5%), Covasna (36,2%), Satu Mare (26%), Bacu (17,1%), Neam
(12,6), Timi (11,9%), Mure (11,8%), Bihor (11,6%),
Maramure (11,6%) i Arad (11,2%) (Fig. 3).
Fig. 3 –Rspândirea credincioilor catolici în judeele României în anul 2002: 1, sub 1%; 2, 1-5%; 3,
5-10%; 4, 10-15; 5, 15-20%; 6, 20-30%; 7,30-40%; 8,
peste 60%. A. Structura populaiei catolice: a) romanocatolici; b) greco-catolici.
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Întâlnirea Eparhial a Copiilor la Liceul „Don Orione”
Sâmbt, 28 Mai 2011, a avut loc la Liceul „Don
Orione”, Întâlnirea Eparhial a copiilor. Copiii i Preoii din Eparhie au asistat la un eveniment pregtit de Biroul Pastoral coordonat de Pr. Paul Popa, D-na Ramona
Drago i Horia Marchi. Evenimentul s-a desfurat i
cu ajutorul tinerilor animatori – studeni ai Colegiului
Sfânta Familie, studeni ai Seminarului Teologic Greco-Catolic Oradea, tineri coordonatori din Congregaia „Don Orione”, tineri de la Mnstirea Franciscan,
tineri ai grupului FONDACIO – Cretini pentru lume
– care au coordonat jocurile i grupurile, spre buna
desfurare a acestora. La înscriere toi copiii împreun
cu însoitorii au primit câte un tricou de diferite culori,
având inscripionate cuvintele: „Prin rugciune i credin spre cinstirea altarelor” în memoria celor apte
Episcopi, mori în faim de martiri.
Programul a început cu Sfânta Liturghie inut
în Parohia Duminica Tuturor Snilor, la care au participat toi copiii împreun cu Preoii din Parohii i responsabilii însoitori. Dup Sfânta Liturghie, copiii s-au
întors în curtea Liceului „Don Orione”, unde au luat
prânzul cu toii împreun rspândii pe tot spaiul verde. În continuare tinerii animatori au pregtit programul artistic i jocurile pentru acest eveniment deosebit.
Programul artistic a început cu Carla Marin, care
a încântat auzul copiilor cu trei piese, au urmat dansurile pregtite de Horia Marchi i Vlad Hiri. Tânrul
Alex Cristea ne-a încântat de asemenea cu dou piese.
Dup aceste momente, au urmat jocurile, formându-se
echipele coordonate de animatori, i astfel copiii au
avut ocazia s se joace în echip, toate cele cinci jocuri
care au fost pregtite pentru ei. La sfâritul competiiei
au fost desemnate echipele câtigtoare astfel: locul trei
i-a revenit grupului Dominic Savio, locul doi grupului
de la Liceul „Don Orione”, i locul întâi a fost câtigat
de grupul din imleu. Pentru aceste momente în care
copiii s-au distrat, tinerii animatori au pregtit jocuri

precum „tafeta”, „Trasul sforii”, „Tunelul”, „Fotbal
cu numere” i „Familia de cuvinte”.
Au urmat momente în care tinerii de la Mnstire ne-au încântat cu momentul lor artistic – prin dansuri
– i câteva cântece pe care le-au pregtit. Înainte de surpriza care a fost pregtit pentru copii la sfârit, a urmat
un moment în care atât cei mici, copiii, cât i cei mari,
adulii, au intonat „Ave Maria”, urmat de momentul de
rugciune, în care i-am mulumit Preasntei Fecioare
Maria i lui Isus pentru ziua frumoas pe care am avuto cu toii, împreun. La sfârit, surpriza a fost prezena
clovnilor, venii de la Asociaia Caritas Eparhial Oradea, care i-au încântat pe copii druindu-le baloane i
câteva reprezentaii artistice.
Aducem un gând de mulumire ce se adreseaz
tuturor celor care au fcut posibil aceast întâlnire, binefctorilor, celor ce au muncit i celor ce ne-au susinut în rugciune.
Îi mulumim Preasntei Fecioare Maria i lui
Isus pentru minunatele momente petrecute la acest
eveniment care a fost dedicat copiilor. Fie ca bunul
Dumnezeu s ne ajute în continuare s avem parte de
momente preioase împreun cu semenii notri.

Comemorarea martirilor în Parohia Iaz
Sâmbt, 21 mai 2011, de srbtoarea Snilor Constantin
i Elena, parohia Iaz a organizat evenimentul cu tema „Aducei-v
aminte de mai marii votri, privii cu luare aminte cum i-au încheiat viaa i urmai-le credina” (Evr. 13, 7-8), continuând astfel aciunile de comemorare a martirilor, propuse pentru acest an pastoral.
Programul a început cu „Rugciunea pentru beaticarea episcopilor greco-catolici martiri”, urmat de meditaia inut de printele Cristian Borz, preot în parohia Bdcin, cu titlul „Martiriul
– act de iubire” scoând în eviden suferina Bisericii noastre în
perioada comunist, sacriciul episcopilor i preoilor notri. A fost
evocat gura printelui Ilie Borz, paroh la Drighiu, mort în temnia
de la Aiud. În încheierea serii, cei prezeni au vizionat lmul „Spre
Soare”, o mrturie emoionant a printelui Tertulian Langa despre
cei 17 ani petrecui în temniele comuniste.
Pr. Vasile POP

Ramona POPA
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Parastas pentru printele franciscan Ion Gârleanu
(1892-1944)
La iniiativa ludabil a preotului paroh Alexandru Chivari din Gruilung, sâmbt, 21 mai, dup Sfânta
Liturghie ociat împreun cu ali opt slujitori ai Domnului în altarul bisericii din micua localitate bihorean,
s-a celebrat un parastas de pomenire a printelui franciscan Ion Gârleanu.
Despre viaa i opera poetului i franciscanului Ion Gârleanu au vorbit în câteva cuvinte pr. Seica
Gheorghe - protopop, pr. Blan Cristinel OFMconv, pr.
Alexandru Chivari - paroh i teriarii franciscani din
Oradea, Othilia Groza i Vasile Dumitra.
Tânrul preot franciscan a fost hirotonit la Assisi, în marea bazilic a Sfântului Francisc, iar inuena
acestuia se va simi nu numai în modul de via, ci i în
poeziile sale inspirate multe dup guri glorioase ale Ordinului. În 1930 a primit misiunea de a iniia ramura greco-catolic franciscan în Transilvania împreun cu pr.
D. Nicule, ridicând mnstirea de la Drgeti, Oradea
i bisericile din Gruilung i Calea Mare. A fost spiritualul Academiei Teologice Române Unite de la Oradea, inând exerciii spirituale memorabile la Blaj, Beiu, Cluj,
Galai. A scris cri de rugciuni pe care le-a rspândit în
popor, a publicat mai multe plachete de versuri precum:
Lacrimi, Viorele, Trandari, Boabe de tmâie, Flori de
pe drum, Sfântul Francisc de Assisi...
Mulumiri corului de copii pregtit de doamna
preoteas, care au cântat minunat i neaprat, credincioilor din localitate i din Calea Mare care au pregtit
o agap fratern cu delicioase sarmale cu pisat i cozonac copt pe vatr, servite la iarb verde!
Se dorete ca acest an s e dedicat memoriei
printelui Gârleanu, s se adune materiale documentare
i mrturii de la cei care l-au cunoscut personal, iar în
anul urmtor, la împlinirea a 120 de ani de la naterea
poetului, preot i clugr franciscan, în 22 mai, s e

marcat evenimentul aa cum se cuvine. Domnul s-i
rsplteasc toat truda i jertfa fcut pe pmânt!
„Firicel de iarb-i omul, / Ce-l înghite crud pmântul / Lacrim din roua nopii /Ce-o topete-n oare
vântul” (Ion Gârleanu)
Othilia GROZA

Prima Împrtanie Solemn la Catedrala „Sfântul Nicolae”
Duminic, 29 mai 2011, la Catedrala „Sfântul
Nicolae” din Oradea a avut loc Prima Sfânt Împrtanie Solemn pentru 30 de copii greco-catolici. Sfânta Liturghie a fost ociat de printele Ovidiu Duma,
parohul catedralei, alturi de printele Andrei Borzai,
Ghoerghe Bandici i Iosif Balint.
Prima Sfânt Împrtanie Solemn este continuarea unui drum spiritual care a fost deschis prin Botez. În ecare an are loc acest eveniment important din
viaa copiilor, ind organizat înainte de Înlarea Domnului i de Rusalii.
La momentul emoionant au participat zeci de prini, bunici, rude, dar i profesori, printre ei numrânduse i directorul Liceului Teologic, prof. Andrei Cristea.
Biroul de pres
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Noul Episcop de Maramure
În perioada 8-10 iunie 2011 s-au desfurat la
Blaj, sediul Arhiepiscopului Major, lucrrile sesiunii
ordinare de primvar a Sinodului Episcopilor Bisericii
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic.
Considerând vacan a Scaunului Eparhial al
Maramureului, ca urmare a procesului electoral
desfurat canonic, dup ce a primit consensul Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma,
Greco-Catolic, conform can. 85 § 2, 20 al Codului Canoanelor Bisericilor Orientale,
Preafericirea Sa Lucian Murean, în calitate de
Arhiepiscop Major, a transferat pe Preasnitul Episcop Vasile, în prezent episcop titular de Appiaria i
episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore, la sediul
eparhial de Maramure.
Preasnitul Vasile Bizu s-a nscut la 14 octombrie 1969 în Dragomireti, judeul Maramure. S-a
pregtit la preoie în Seminarul din Baia Mare i apoi la
Universitatea Pontical Gregoriana din Roma.
A fost hirotonit preot la 31 august 1997.
A desfurat activit i pastorale în diferite parohii.
Din anul 1999 este profesor de Teologie la Facultatea de
Teologie din cadrul Universit ii de Nord din Baia Mare.
La 20 iunie 2007 este ales de ctre Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unit cu Roma, Greco-Catolic, ca episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, ind
mai apoi proclamat de Sfântul Printe Papa Benedict

XVI la 27 octombrie 2007 ca
episcop titular
de Appiaria.
A fost hirotonit episcop
la 16 decembrie
2007 în catedrala Arhiepiscopal din Blaj.
În calitate de Episcop al
Curiei Arhiepiscopiei Majore a
coordonat activit ile acesteia i îndeplinete func ia de
preedinte al Comisiei Sinodale Sociale. A desfurat
de asemenea o bogat activitate pastoral în Arhieparhia de Alba Iulia i Fgra.
Întronizarea ca Episcop eparhial de Maramure a
fost pe data de 23 iulie a.c. la Baia Mare.
Ne unim în rugciune de mul umire cu to i
credincioii Eparhiei Maramureului, i invocând, la
praznicul Srbtorii Rusaliilor, plintate de haruri peste
noul Eparh, îi dorim îndelungat i binecuvântat pstorire. Întru mul i ani, Preasn ite Printe!
Notar al Sinodului Episcopilor
Pr. William A. Bleiziffer

Prima Sfânt Spovedanie i Împrtania Solemn
Credincioii din Parohia Greco-Catolic „Sfântul Gheorghe” din Oradea au
trit, ieri, 29 mai 2011, un moment de intens bucurie: Împrtania Solemn a 18
copii de la Liceul Greco-Catolic.
Evenimentul a avut loc la Biserica
Greco-Catolic „Sfântul Gheorghe”, în cadrul Sntei Liturghii, celebrat de preoii
Olimpiu Todorean, Ionu Dobocan, Ioan
Crciun, Adrian Podar i Paul Popa.
Cunotinele de religie le-au fost insuate copiilor de preotul Paul Popa, precum i de institutoarele Iohana Pscar i
Monica Mateoc de la Liceul Greco-Catolic
din Oradea.
Dup un atent examen de contiin,
micuii de clasa a III-a s-au mrturisit, sâmbt dup-amiaza, pentru prima oar în viaa lor în faa
preoilor, pentru ca duminic s-l primeasc pe Isus în
suetul lor, prin Taina Împrtaniei. Evidentele emoii ale copiilor i familiilor acestora au mrit fervoarea
participrii la Sfânta Liturghie i au dat celebrrii o deosebit not de cldur i vitalitate.
În timpul predicii, prin povestioare, preotul
Olimpiu Todorean i-a fcut pe copii s îneleag im-

portana chemrii, ajutându-i s descopere i mai mult
iubirea lui Dumnezeu i a prietenului lor cel mai mare,
Isus. La nal, preoii le-au amintit copiilor, dasclilor,
preoilor i prinilor c aceast srbtoare nu înseamn un punct de sosire, ci un nou început în viaa lor de
credin. Cei 18 copii au primit diplome i dulciuri, în
semn de amintire.
Crina DOBOCAN http://www.bihon.ro
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PELERINAJ
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!
Condiii de participare: Disponibilitatea de a se supune la programul de pelerinaj
Informaii suplimentare i înscrieri la: CLAUDIU BODA
Telefon: 0744 958 932 – orange; 0766 379 879 – cosmote; e-mail 0359 433 211 – rds; claudiupelerinaje@yahoo.com

Croitoria
Asociaiei Caritas Eparhial Oradea
ofer spre vânzare, la comand, urmtoarele articole:
Cmi i articole pentru preoi:
Cma mânec scurt - 40 lei; Cma mânec lung - 45 lei; Reverend - 205 lei; Stihar - 100 lei;
Veminte - 550 lei.
Steaguri:
Steag România, 140 cm x 90 cm, - 28,5 lei; Steag UE, 140 cm x 90 cm - 40 lei; Steag Vatican, 140 cm
x 90 cm - 50 lei; Steag cu Stem mic, 140 cm x 90 cm - 40 lei; Steag Simplu (fr imprimare) 140 cm x 90
cm - 28,5 lei; Set 4 steaguri România, UE, Vatican, bern - 100 lei.
* Steagurile sunt realizate pe material saten cu imprimare pe o singur fa.
Persoana de contact: Lascu Monika: Tel. : 0770/ 115 200; 0720/ 651 662; Fax: 40/359/ 418 211;

Inteniile apostolatului rugciunii pentru anul 2011
IULIE
Intenia general: Pentru ca toi cretinii s contribuie, mai ales în rile cele mai srace, la uurarea suferinei
materiale i spirituale a bolnavilor de SIDA.
Intenia misionar: Pentru clugriele care activeaz în teritoriile de misiune: s e mrturisitoare ale bucuriei
evanghelice i semn viu al iubirii lui Cristos.
AUGUST
Intenia general: Pentru ca Ziua Mondial a Tineretului care se desfoar la Madrid s-i încurajeze pe toi
tinerii din lume s-i înrdcineze i s-i fondeze viaa lor în Cristos.
Intenia misionar: Pentru ca toi cretinii din Occident, asculttori fa de aciunea Duhului Sfânt, s regseasc prospeimea i entuziasmul credinei lor.
1,5 Lei

