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Stabilirea Planului Pastoral 2011-2012
Sâmb�t�, 25 iunie 2011, a avut loc întâlnirea res-

ponsabililor cu pastora�ia din eparhia noastr�, în vederea 
stabilirii noului Plan Pastoral 2011-2012. Întâlnirea s-a 
desf��urat în Aula Magna a Facult��ii de Teologie din 
Oradea �i organizat� de c�tre Biroul Pastoral Eparhial 
pentru Laici din Oradea. La întâlnire au participat PSS 
Virgil Bercea, pr. vicar general Florian Gui, responsabilii 
Biroului Pastoral, preo�ii protopopi, preo�ii responsabili 
cu pastora�ia, pre�edin�ii de la diverse asocia�ii, institu�ii, 
organiza�ii �i grupuri ale eparhiei noastre.

Biroul Pastoral

La invita�ia p�rintelui Silvano 
Bonfatti, paroh la Buccinasco (MI), în 
perioada 24 iunie - 4 iulie 2011, un grup 
de copii din parohia Curtuiu�eni, înso�i�i 
de Pr. Alexandru Cervid, a avut posibi-
litatea s� petreac� o s�pt�mân� în Italia.

Tinerii, cu scopul deprinderii lim-
bii italiene, au fost caza�i la familii de ita-
lieni, care i-au primit cu mare satisfac�ie.

Programul zilnic al copiilor a fost 
foarte variat. În � ecare zi, dup� celebra-
rea S� ntei Liturghii, au urmat activit��i 
împreun� cu tinerii italieni în Oratoriul 
parohiei, dar au fost �i momente de re-
laxare.

Nu au lipsit vizitele ora�elor mai 
importante din zon� cum ar �  Milano, 
Pavia, Verona, etc., dar �i a Aquapark-
ului din Novara.

La întoarcerea în �ar� grupul s-a oprit în parohia româneasc� din Vicenza (VI) unde a fost primit de c�tre 
credincio�ii românii din ora� reuni�i, - a�a cum am auzit de la dân�ii - în � ecare an, înainte de plecarea în concediile 
estivale.

Un alt popas de neuitat a fost cel de la Vene�ia, unde participan�ii au putut da o scurt� privire asupra ora�ului.
La sfâr�itul programului s-a convenit ca schimbul de experien�� din acest an s� aib� caracter de continuitate, 

stabilindu-se ca anul urm�tor s� � e rândul parohiei din România s�-i întâmpine pe italieni.
S�pt�mâna petrecut� în Italia a fost, cu siguran��, una de neuitat pentru to�i participan�ii. Mul�umim pe aceast� 

cale tuturor persoanelor care ne-au primit, în special pr. Silvano, care a dovedit o fraternitate deosebit�.
Margareta CERVID

În Campus la Buccinasco
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Dumnezeu nu ne for�eaz� s� credem în El
10.07.2011

Dumnezeu ne înva�� compasiune
31.07.2011

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

Iubi�i fra�i �i surori!
V� mul�umesc pentru c� a�i venit pentru rug�ciu-

nea Angelus aici la Castel Gandolfo, unde am ajuns cu 
câteva zile în urm�. M� bucur de ocazia de a adresa sa-
luturile mele cordiale tuturor locuitorilor acestui iubit 
or��el, cu ur�ri pentru o var� bun�. În Evanghelia din 
aceast� duminic� (Matei 13,1-23), Isus spune mul�imii 
cunoscuta parabol� a sem�n�torului. Este un pasaj într-
un anumit sens “autobiogra� c”, deoarece re� ect� îns��i 
experien�a lui Isus, a predic�rii Sale: El se identi� c� cu 
sem�n�torul, care seam�n� s�mân�a bun� a Cuvântului 
lui Dumnezeu, �i vede efectele diferite care urmeaz� 
potrivit felului în care este primit� vestirea. Exist� ace-
ia care ascult� super� cial dar nu o accept�; exist� aceia 
care o accept� în primul moment, dar le lipse�te stator-
nicia �i pierd totul; exist� aceia care sunt cople�i�i de 
grijile �i seduc�iile lumii; �i exist� aceia care ascult� cu 
receptivitate asemenea unui p�mânt bun: aici Cuvântul 
aduce roade din abunden��.

Aceast� Evanghelie insist� îns� �i asupra “meto-
dei” de a predica a lui Isus, care este tocmai folosirea 
parabolelor. “De ce le vorbe�ti în parabole?” întreab� 
discipolii (Matei 13,10). �i Isus r�spunde f�când o dis-
tinc�ie între ei �i mul�ime: discipolilor, adic� acelora 
care au decis deja s� � e cu El, le poate vorbi deschis 
despre Împ�r��ia Cerurilor; dar celorlal�i trebuie s� le 
vorbeasc� în parabole, tocmai pentru a trezi decizia, 
convertirea inimii; parabolele, într-adev�r, prin natura 
lor, necesit� un efort de interpretare, angajeaz� ra�iu-
nea persoanei dar �i libertatea. Sf. Ioan Gur� de Aur 
explic�: “Isus roste�te aceste cuvinte cu inten�ia de a-i 
atrage pe ascult�torii Lui la El �i pentru a-i chema, asi-
gurându-i c� dac� vin la El, îi va vindeca (Comentariu 
la Evanghelia lui Matei, 45, 1-20). În cele din urm�, 
adev�rata “Parabol�” a lui Dumnezeu este Isus însu�i, 
Persoana Lui care, prin semnul umanit��ii, în acela�i 
timp ascunde �i reveleaz� divinitatea. În acest fel Dum-
nezeu nu ne for�eaz� s� credem în El, ci ne atrage la 
sine cu adev�rul �i bun�tatea Fiului S�u întrupat: iubi-
rea, într-adev�r, respect� întotdeauna libertatea.

Iubi�i prieteni, mâine vom celebra s�rb�toarea 
Sf. Benedict, abate �i sfânt patron al Europei. În lumina 
acestei Evanghelii privim la el ca maestru al ascult�rii 
Cuvântului lui Dumnezeu, o ascultare profund� �i per-
severent�. Trebuie s� înv���m mereu de la marele pa-
triarh al monahismului apusean s� îi acord�m lui Dum-
nezeu locul care îi apar�ine, primul loc, oferindu-i, cu 
rug�ciunea de diminea�� �i de sear�, activit��ile noastre 
de zi cu zi. Fie ca Fecioara Maria s� ne ajute prin exem-
plul ei s� � m “p�mânt bun” în care s�mân�a cuvântului 
s� aduc� roade.

Iubi�i fra�i �i surori,
Evanghelia acestei duminici descrie minunea în-

mul�irii pâinilor pe care Isus o s�vâr�e�te pentru o mul-
�ime de persoane care l-au urmat pentru a-l asculta �i a 
�  vindecate de diferite boli (cf. Mt. 14,14). Spre sear�, 
ucenicii îi sugereaz� lui Isus s� dea drumul mul�imii ca s� 
poat� merge s� se reîntremeze. Dar Domnul are în minte 
altceva: “Da�i-le voi s� m�nânce!” (Mt. 14,16). Ei, îns�, 
nu au “altceva decât cinci pâini �i doi pe�ti”. Isus s�vâr-
�e�te atunci un gest ce face s� ne gândim la Sacramentul 
Euharistiei: “ridicându-�i ochii spre cer, a rostit binecu-
vântarea, a frânt pâinile �i le-a dat ucenicilor, iar ucenicii 
le-au dat mul�imii” (Mt. 14,19).

Minunea const� în împ�r�irea fratern� a pu�inilor 
pâini care, încredin�ate puterii lui Dumnezeu, nu numai c� 
sunt de-ajuns pentru to�i, ci de-a dreptul ajung s� umple 
dou�sprezece co�uri. Domnul le cere ucenicilor s� � e ei 
cei care împart pâinea pentru mul�ime; în felul acesta îi 
înva�� �i îi preg�te�te pentru viitoarea misiune apostolic�: 
vor trebui, în fapt, s� duc� tuturor hrana Cuvântului de 
via�� �i a Sacramentelor. În acest semn important se îm-
pletesc întruparea lui Dumnezeu �i lucrarea r�scump�r�rii. 
Isus, în fapt, “coboar�” din barc� pentru a întâlni oamenii 
(cf. Mt. 14,14). Sfântul Maxim M�rturisitorul a� rm� c� 
Cuvântul lui Dumnezeu “a binevoit, din dragoste fa�� de 
noi, s� se fac� prezent în trup, provenit din noi, �i aseme-
nea nou� în afar� de p�cat, �i s� ne prezinte înv���tura Sa 
în cuvinte �i exemple adaptate nou�” (Ambiguum 33, PG 
91, 1285 C).

Domnul ne ofer� aici un exemplu gr�itor al compa-
siunii Sale fa�� de oameni. Ne gândim la atâ�ia fra�i �i su-
rori care în aceste zile, în Cornul Africii, îndur� consecin-
�ele dramatice ale foametei, agravate de r�zboi �i de lipsa 
unor institu�ii solide. Cristos este atent la nevoia material�, 
dar vrea s� d�ruiasc� mai mult, pentru c� omul este întot-
deauna “înfometat de ceva mai mult, are nevoie de ceva 
mai mult” (Gesu di Nazaret, Milano 2007, 311). În pâinea 
lui Cristos este prezent� iubirea lui Dumnezeu; în întâlni-
rea cu El “ne hr�nim, s� spunem a�a, cu însu�i Dumnezeul 
cel viu, mânc�m într-adev�r ‘pâinea din cer’” (ibid.).

Dragi prieteni, “în Euharistie Isus face din noi mar-
tori ai compasiunii lui Dumnezeu fa�� de � ecare frate �i 
sor�. Se na�te astfel în jurul misterului euharistic serviciul 
carit��ii fa�� de aproapele” (Exorta�ia apostolic� post-si-
nodal� Sacramentum caritatis, 88). M�rturise�te aceasta �i 
Sfântul Igna�iu de Loyola, fondator al Companiei lui Isus, 
a c�rui comemorare Biserica o celebreaz� ast�zi. Igna�iu a 
ales, în fapt, s� tr�iasc� “c�utându-l pe Dumnezeu în toate 
lucrurile, iubindu-l în toate creaturile” (Cf. Constitu�iilor 
Societ��ii lui Isus, III, 1, 26). Încredin��m Fecioarei Maria 
rug�ciunea noastr�, pentru ca s� ne deschid� inima spre 
compasiunea fa�� de aproapele �i la împ�rt��irea fratern�.
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Episcopul Vasile Aftenie
14.06.1899 - 10.05.1950

Vasile Aftenie a fost arhiereu-vicar al Arhidiecezei 
Române Unite de Alba-Iulia �i F�g�ra�, pentru credincio-
�ii români greco-catolici de peste Carpa�i, constitui�i în 
Vicariatul General Român Unit al Bucure�tilor �i Vechiu-
lui Regat. 

Comunitatea credincio�ilor români uni�i cu Roma 
din Capitala României s-a format din emigran�ii ardeleni 
greco-catolici, începând din a doua jum�tate a secolului 
al XVIII-lea, care au trecut Carpa�ii pentru a nu se înrola 
în regimentele române�ti de grani��, în� in�ate de Curtea 
Imperial� Vienez�, cu sediile la Orlat, N�s�ud �i Caran-
sebe�. Rândurile lor au fost apreciabil sporite de cei ple-
ca�i din cauza foametei din 1817, foamete care a f�cut 
multe victime printre românii din Transilvania. Înc� din 
1816 se a� au în �ara Româneasc� “12000 de uni�i trecu�i 
din Transilvania” (pentru aceast� perioad� a se consulta 
dr. Coriolan Suciu, Misionarii greco-catolici din Valahia 
(1818-1829), în “Blajul”, 1934, pp. 65, 113, 275, 353), 
Episcopul romano-catolic de Necopole. Fortunato Erco-
lani, Administrator Apostolic al Valahiei, a cerut, la Blaj, 
Episcopului Ioan Bob, s� trimit� un preot misionar pentru 
ace�ti credincio�i. La 18 martie 1818 a fost trimis preotul 
Grigore Maior (a nu se confunda cu Episcopul Grigore 
Maior, mort la 1785). Dar activitatea sa misionar�, printre 
românii uni�i cu Roma, � ind considerat� drept prozeli-
tism, la interven�ia Mitropolitului ortodox Nectarie, dup� 
abia o jum�tate de an de la sosire, preotul Maior a fost 
prins de c�tre c�lug�rii acestuia, închis la Mitropolie, �i 
retrimis la Blaj. Însu�i Episcopul romano-catolic Fortuna-
to Ercolani a ajuns la Bucure�ti persona non grata, iar în 
1820 a fost �i el rechemat de c�tre Sfântul Scaun. A fost 
înlocuit cu vicarul Giuseppe Molajoni, consacrat episcop 
în 1825. De�i în timpul Revolu�iei lui Tudor Vladimirescu 
o parte dintre românii uni�i s-au reîntors în Transilvania, 
pentru cei – destul de mul�i – r�ma�i, Episcopul Molajoni 
a cerut �i el Blajului un preot misionar. La 17 decembrie 
1825 a plecat de la Blaj spre �ara Româneasc� Beniamin 
Todor, c�lug�r bazilitan. Dar, � indu-i urm�rit� cu suspi-
ciune activitatea desf��urat� în biserica romano-catolic� 
din cartierul bucure�tean Cioplea, a fost nevoit �i el s� 
p�r�seasc� �ara Româneasc�, cum de-altfel �i face în ia-
nuarie 1829. 

Dup� Revolu�ia din 1848-1849 �i dup� abolirea 
iob�giei în Transilvania, emigrarea românilor ardeleni 
în Principate, nu numai muncitori ci �i mul�i intelectuali 
forma�i în �colile Blajului, unii dintre ei trecu�i prin uni-
versit��ile Imperiului Austriac. O parte dintre ace�tia s-au 
a�ezat în Bucure�ti, devenit capitala României. Printre 
ace�tia � ind �i greco-catolici. A�a c�, spre sfâr�itul seco-

lului al XIX-lea s-a sim�it din nou, de data aceasta �i mai 
acut�, nevoia unui p�stor su� etesc propriu. S-a apelat iar 
la Blaj. Ca urmare, în anul 1887, Mitropolitul Ioan Van-
cea de Buteasa a trimis la Bucure�ti pe tân�rul preot Dr. 
Demetriu Radu (1862-1920), abia sosit de la studii teolo-
gice superiore, urmate la Institutul De Propaganda Fide 
din Cetatea Etern�. Neexistând în Capital� l�ca� de cult 
– biseric� greco-catolic� -, preotul Demetriu Radu a fost 
numit de c�tre Arhiepiscopul romano-catolic al Bucure�-
tilor, Iosif Palma, predicator român în catedrala Sfântul 
Iosif, care era frecventat� �i de greco-catolici �i, conco-
mitent, profesor de Teologie la Seminarul Arhiepiscopesc 
Catolic de la Cioplea. În vederea construirii în Bucure�ti a 
unei biserici proprii, Române Unite, în anul 1892, în tim-
pul pastora�iei preotului Demetriu Radu a fost cump�rat 
terenul din strada Polon� nr. 48. Îns�, ne� ind recunoscut� 
în România Biserica Român� Unit� ca persoan� juridic� 
�i, deci, neavând dreptul s� de�in� bunuri imobile, terenul 
a fost transcris în proprietatea Arhiepiscopiei romano-ca-
tolice. În anul 1897, dup� zece ani de pastora�ie, preotul 
Dr. Demetriu Radu a p�r�sit Bucure�tiul, � ind numit Epi-
scop al Lugojului. Abia în 1909 va �  numit un alt preot 
român unit în Bucure�ti, în persoana tân�rului Dr. Ioan 

În continuare, revista Vestitorul va prezenta via�a �i biogra� a spiritual� a celor �apte 
episcopi ai bisericii noastre propu�i pentru beati� care. Sper�m c� �i în acest mod via�a 
�i activitatea lor eclezial� va �  mai bine cunoscut� în rândul credincio�ilor, iar pilda lor 
ne va sta ca model de urmat în întreaga activitate cre�tineasc�.
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B�lan (1880-1959), format în universit��ile catolice din 
Budapesta �i Viena, om de aleas� cultur�, poliglot, istoric, 
canonist �i publicist. A fost numit la Bucure�ti la insisten-
�a unor oameni de cultur� români catolici din Capital� cu 
care Pr. Ioan B�lan convenise înc� din 1908: Monseniorul 
�i Prin�ul Vladimir Ghika, Marius Todorian Carada, ambii 
converti�i de la ortodoxie, apoi Hildebrand Frollo, Iosif 
Frollo, precum �i a unor intelectuali români greco-cato-
lici. Ca �i antecesorul s�u, noul p�stor a fost �i el ajutat 
de Arhiepiscopia romano-catolic� �i numit profesor la o 
catedr� de Limba Român� �i una de Latin�, la Semina-
rul arhiepiscopesc. În anul 1909, nu mult dup� sosirea lui 
Ioan B�lan la Bucure�ti, s-a hot�rât edi� carea bisericii �i 
caselor parohiale pe terenul din strada Polon� nr. 48 �i, la 
21 mai, s�rb�toarea S� n�ilor Împ�ra�i Constantin �i Ele-
na, s-a pus piatra fundamental� a noii biserici cu hramul 
“Sfântul Vasile cel Mare”. Printr-o solemnitate ce a avut 
loc în prezen�a Arhiepiscopului romano-catolic Raimund 
Netzhammer, principalul ctitor al noului l�ca�, �i a dele-
gatului din partea Mitropolitului de la Blaj, canonicul �i 
istoricul Ioan Micu Moldovan. Biserica a fost construit� 
“în fundul cur�ii, întrucât organele municipale bucure�te-
ne n-au îng�duit s� se construiasc� biseric� greco-catolic� 
lâng� strad�” (spune Nicolae V. Iliesiu în Informa�ia ane-
xat� unui memoriu adresat Pre�edin�iei României la 31 
martie 1993). În câteva luni biserica a fost ridicat�, iar la 
6 decembrie 1909 a fost consacrat� �i dat� în folosin��. 

Dup� Unirea Transilvaniei cu România de la 1 De-
cembrie 1918, tot mai mul�i ardeleni au trecut Carpa�ii în 
c�utare de lucru, �i s-au a�ezat atât în Capital� cât �i în 
alte localit��i ale Vechiului Regat, sporind mereu num�-
rul parohiilor greco-catolice, a�a c� în 1919 a luat � in�� 

Protopopiatul român unit (greco-catolic) al Bucure�tilor, 
Pr. Ioan B�lan � ind numit întâiul protopop titular al dis-
trictului nou în� in�at. În acela�i an, 1919, protopopul Ioan 
B�lan a fost rechemat la Blaj, � ind numit canonic arhidi-
ecezan �i rector al Academiei de Teologie. Sub p�storirea 
sa, pe lâng� parohia din str. Polon�, a mai luat � in�� în 
capital� o a doua parohie, cea din str. Acvilei nr. 38. 

Locul lui Ioan B�lan l-a luat la Bucure�ti protopo-
pul Gheorghe D�nil�, sub pastora�ia c�ruia, la 27 februa-
rie 1927, printr-un “act de tranzac�iune” (cf. N. V. Ilie�iu, 
ibidem) a avut loc transcrierea imobilelor, teren �i cl�diri 
din strada Polon� nr. 48, din Proprietatea Arhiepiscopiei 
romano-catolice de Bucure�ti, în cea a Bisericii Române 
Unite (greco-catolice), Parohia “Sfântul Vasile cel Mare”. 

La 14 iunie 1934 profesorul de Teologie dr. Vasile 
Aftenie, titularul catedrei de Istorie Bisericeasc� �i Drept 
Bisericesc de la Academia de Teologie Român� Unit� din 
Blaj, a fost numit protopop la Bucure�ti. 

Vasile Aftenie s-a n�scut la 14 iunie 1899 în satul 
Lodroman, comuna Valea Lung�, nu departe de Blaj, al 
doilea din cei patru copii – trei b�ie�i �i o fat� – ai lui Petru 
Aftenie �i ai so�iei Aga� a, familie frunta�� de ��rani. 

�coala primar�, început� la Lodroman, a termi-
nat-o la Blaj, dup� un vechi obicei românesc din Ardeal, 
prin care p�rin�ii de la sate, pe copiii pe care hot�rau s�-i 
�colarizeze îi înscriau în ultima clas� primar� la o �coal� 
din ora�ul cel mai apropiat, unde � ecare clas� î�i avea în-
v���torul s�u, pe când la �ar�, �i, îndeosebi, în localit��ile 
mici cu �coli confesionale, de regul� cu un singur înv���-
tor pentru toate clasele, nu prea puteau ob�ine instruc�ia 
de baz� necesar� intr�rii în liceu. La Blaj a urmat �i liceul, 
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primele �ase clase ca elev “ordinar”, la cursuri de zi, iar 
clasele a VII-a �i a VIII-a (azi XI-XII), ca elev “particu-
lar”, la f�r� frecven��, promovându-le în scurtele permisii 
militare, ob�inute de pe fronturile de lupt� din Gali�ia �i 
Italia, � ind mobilizat la începutul anului 1917 �i trimis 
pe front la 18 ani. În anul 1918 a promovat examenul de 
bacalaureat (maturitate) �i, sfâr�indu-se r�zboiul, s-a în-
scris la Facultatea de Drept a Universit��ii din Bucure�ti. 
În vara anului 1919 s-a decis s� p�r�seasc� Dreptul �i s� 
urmeze Teologia. Primit în clerul tân�r arhidiecezan, este 
trimis la studii teologice superioare, la Roma, la Colegiul 
grecesc “Sfântul Atanasie”, de unde a urmat cursurile la 
Institutul “Angelicum”. Dup� 6 ani de studii, ob�inând 
doctoratul în Filoso� e �i Teologie, în 1925 a revenit în 
�ar�. La 1 ianuarie 1926 a fost hirotonit preot celib, prin 
punerea mâinilor Mitropolitului Dr. Vasile Suciu �i, nu-
mai dup� o lun�, la 1 februarie 1926, a fost numit profesor 
la Academia de Teologie Român� Unit� arhidiecezan� din 
Blaj, titularul catedrei de Istorie Bisericeasc� �i Drept Bi-
sericesc. La catedr� l-a a� at numirea în func�ia de mare 
r�spundere, de protopop la Bucure�ti. La 21 decembrie 
1937, Protopopul dr. Vasile Aftenie al Bucure�tilor a fost 
promovat canonic al Capitulului arhiepiscopesc din Blaj, 
îns� nu p�r�se�te Capitala decât la 6 mai 1939. Abia �i-a 
ocupat locul în Capitala Arhidiecezan� �i, odat� cu înce-
putul anului universitar, la 1 octombrie 1939, pe lâng� mi-
siunile canonicale din curia arhidiecezan� a fost numit �i 
Rector al Academiei de Teologie. 

Num�rul din 20-30 aprilie 1940 al semi-o� ciosului 
Vaticanului, L’Osservatore Romano a adus vestea c� P�-
rintele Vasile Aftenie, prin Decretul nr. 114/40 al Congre-
ga�iei Orientale a Sfântului Scaun, a fost numit Episcop 
titular de Ulpiana �i desemnat auxiliar al Mitropolitului 
Alexandru Nicolescu. (…) Ca cititorii s� în�eleag� rostul 
�i locul ce-l ocup� noul arhiereu – Episcopul de Ulpiana 
-, în ierarhia Bisericii Române Unite, se cuvin câteva ex-
plica�ii. În Biserica Catolic�, înafar� de chiriarhi sau epi-
scopi eparhio�i, care de�in puterea ordinar� de jurisdic�ie, 
mai sunt: 

Periodeu�ii, învesti�i cu caracter episcopal revoca-
bil, la discre�ia chiriarhului ordinar eparhiot;

Corepiscopii sau episcopii rurali, la sate, depen-
den�i de chiriarhul locului, cu re�edin�a în ora�e;

Episcopii titulari, numi�i la titlul unui scaun epi-
scopal existent cândva in partibus in� delium, titlu p�strat 
în cataloagele ponti� cale, mai mult pentru a nu se pierde 
amintirea unor scaune episcopale ilustre disp�rute. Epi-
scopii titulari nu au jurisdic�ie episcopal�;

Episcopii coadjutori. Sunt cei ce ajut� pe Episcopii 
eparhio�i în administrarea �i guvernarea eparhiilor, unii 
dintre ei numi�i cu drept de succesiune.

A�adar, Vasile Aftenie, numit Episcop titular de 
Ulpiana, a fost desemnat auxiliar la dispozi�ia Mitropoli-
tului Alexandru Nicolescu, care l-a învestit vicar general 
al Vicariatului Bucure�tilor �i Vechiului Regat, unde urma 
s� lucreze cu puterea delegat� a Mitropolitului de la Blaj, 
de aceea �i-a men�inut în continuare calitatea de canonic 
arhidiecezan, cu drepturi depline. “Vei avea – îi spune Mi-

tropolitul Alexandru Nicolescu cu ocazia consacr�rii ca 
Episcop – s� continui misiunea ce ai avut-o ca protopop 
al Bucure�tilor, de a des�vâr�i organizarea credincio�ilor 
no�tri din aceast� vast� diaspor�, de ast� dat� îns� învestit 
cu caracter episcopal �i cu puteri de vicar general, pe care 
�i le deleg �i cu care te învestesc cu drag� inim�” (Unirea, 
Blaj, nr. 20 din 8 iunie 1940). 

Solemnitatea consacr�rii de arhiereu a canonicului 
Vasile Aftenie a avut loc în Catedrala din Blaj, la s�rb�-
toarea În�l��rii Domnului, în 5 iunie 1940, prin punerea 
mâinilor Mitropolitului Alexandru Nicolescu, asistat de 
Episcopii Alexandru Rusu al Maramure�ului �i Ioan B�-
lan al Lugojului. Cu aceast� ocazie, Mitropolitul Alexan-
dru Nicolescu, în cuvântarea rostit�, i-a stabilit �i atribu-
�iile noii demnit��i ecleziastice: “Voin�a Romei �i dorin�a 
mea, de alt� parte, te-au vrut Episcop auxiliar (s.n.) în 
Arhidieceza Român� Unit� de Alba-Iulia �i F�g�ra�. Nu 
e�ti, deci, un Episcop periodeut revocabil la discre�ie, nici 
simplu Episcop titular f�r� jurisdic�ie, ci un Episcop au-
xiliar, în sensul adev�rat �i canonic al cuvântului, care va 
avea în grija lui, mai ales soarta � ilor no�tri din Vechiul 
Regat al României… f�r� de nici o inten�ie de agresivitate 
fa�� de cei de alte credin�e, mai ales de fra�ii de acela�i 
sânge cu noi, cu care împreun� vom realiza m�rirea Sio-
nului Românesc” (Ibidem). A�adar, arhiereul vicar Vasile 
Aftenie s-a bucurat de o jurisdic�ie delegat�, limitat� la 
teritoriul vicariatului general, nou constituit. În cuvântul 
de r�spuns, noul hirotonit întru Episcop s-a referit la mi-
siunea preotului în societatea atât de învr�jbit� a vremii. 
Pentru el, îpreo�ii sunt misionarii Noului Testament… co-
pia autentic� a preotului Cristos, iar Episcopul, plin�tatea 
acestei preo�ii… Trebuie s� c�lc�m pe urmele Mântuito-
rului �i s� lupt�m cu armele pe care El le-a întrebuin�at… 
Blânde�ea �i smerenia trebuie s� � e icoana preotului Legii 
Noi… Preotul trebuie s� � e dragostea întruchipat�… �i 
parc� rareori s-a sim�it între oameni lipsa acestei dragoste 
ca în zilele noastre. În cursul veacurilor s-a dezl�n�uit ade-
seori ura între oameni, dar nicicând cu atâta furie ca azi. 
Iat� rolul preotului mare. S� s�deasc� din nou dragostea 
între oameni �i chiar cu pre�ul vie�ii lui, dac� lipsa o cere” 
(Ibidem). 

Cuvântul lui nu a fost numai o formalitate de rigoa-
re, ci expresia ferm� a unui program de via��, a unui anga-
jament personal. Iar dragostea, atât fa�� de Dumnezeu, de 
care nu s-a lep�dat, cât �i fa�� de semenii între care a tr�it, 
pe care nu i-a dezam�git, îi vor cere pre�ul vie�ii. 

Din nefericire, vara anului 1940 a adus ciopâr�i-
rea României atât la R�s�rit cât �i la Apus. Prin ocuparea 
Basarabiei �i Bucovinei de Nord de c�tre URSS a fost 
rupt în dou� Vicariatul General Greco-Catolic al ruteni-
lor din Bucovina cu re�edin�a la Cern�u�i, unitate ecle-
ziastic� autonom�, dar în grija Episcopului român unit 
al Maramure�ului. Odat� cu Diktatul de la Viena, la 30 
august 1940, au r�mas în Bucovina de Sud câteva parohii 
române�ti greco-catolice, pendente �i ele pân� atunci de 
Eparhia Maramure�ului, r�mas� în Ungaria. Expulza�ii �i 
refugia�ii din Transilvania de Nord, foarte mul�i dintre ei 
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greco-catolici, trecu�i peste Feleac, s-au împr��tiat peste 
tot, în �ara r�mas� între frontierele mutilate. În Capital� 
erau acum aproape o sut� de mii de credincio�i români-
uni�i, a�a c� la 1 ianuarie 1942, Vicariatul General Român 
Unit al Bucure�tilor �i Vechiului Regat, cu re�edin�a în 
Bucure�ti, strada Bati�te nr. 39, avea în componen�a sa 
urm�toarele parohii: 

Parohiile din Protopopiatul Bucure�tilor (cu sediul 
în strada Polon� nr. 48, protopop Dr. Titus M�lai, canonic 
de Cluj-Gherla, expulzat din Cluj); Bucure�ti I, str. Po-
lon� nr. 48, Bucure�ti II, str. Acvila nr. 38, Bucure�ti III, 
str. Polon� nr. 48, Bucure�ti IV, str. Bati�te nr. 39, Br�ila, 
Brezoi – jud. Vâlcea, Câmpina – jud. Prahova, Constan�a, 
Craiova, Ferdinand I – jud. Constan�a, Gala�i, Ia�i, Mo-
reni, Ploie�ti, Târgovi�te, Târgu-Jiu �i Turnu-Severin;

Parohiile române�ti greco-catolice r�mase în Ro-
mânia din Eparhia Maramure�ului (Baia-Mare): Bicaz – 
jud. Neam�, Boian – jud. Cern�u�i, Gura Humorului, Iaco-
beni �i Vatra Dornei, toate din jude�ul Suceava.

La 5 iunie 1941 a încetat din via�� Mitropolitul Ale-
xandru Nicolescu de la Blaj. Sfântul Scaun, conform ulti-
mei dorin�e a Mitropolitului decedat, l-a numit Adminis-
trator Apostolic al Arhidiecezei de Alba-Iulia �i F�g�ra� 
pe Episcopul-vicar Dr. Vasile Aftenie, ceea ce este egal cu 
o locotenen�� Arhiepiscopal�, Mitropolitan�, pân� la po-
sibilitatea convoc�rii Sinodului Electoral pentru alegerea 
noului Mitropolit, ceea ce nu s-a putut realiza decât dup� 
r�zboi – în 1946 -, provincia mitropolitan� � ind rupt� în 
dou� prin Diktatul de la Viena. Îns�, neprimind acordul 
Capitulului Arhidiecezan, Vasile Aftenie a r�mas în conti-
nuare Episcop-vicar la Bucure�ti; la Blaj � ind numit Ad-
ministrator Apostolic seniorul Episcopatului român unit, 
Episcopul de Oradea, Valeriu Traian Fren�iu, expulzat �i 
el din Oradea �i � xat provizoriu la Beiu�. 

Su� et dechis �i comunicativ, Episcopul Vasile 
Aftenie a cucerit grabnic la Bucure�ti stima �i respectul 
celorlal�i. A�a se explic� p�trunderea lui la de�inu�ii poli-
tici din închisoarea V�c�re�ti pentru a le acorda asisten�� 
spiritual�. “A fost un act de curaj în acea vreme (când te-
roarea stalinist� se dezl�n�uise peste România) din partea 
unei înalte fe�e biserice�ti s� vin� în mijlocul unor “du�-
mani ai poporului”, de�inu�i politici… Era în prim�vara 
anului 1947, în preajma S�rb�torii Învierii Domnului” 
(cf. Nicolae P�leancu, Episcopul Vasile Aftenie, în Via�a 
Cre�tin�, Cluj, nr. 19 din a XI-a, 1990, p. 2). P�trunderea 
Episcopului în închisoarea V�c�re�ti, îm plin� teroare co-
munist�, a fost un act de curaj nu numai pentru el, ci �i 
pentru directorul închisorii, cucerit su� ete�te de bun�tatea 
�i comportarea ierarhului. “Nici nu se putea o prezen�� mai 
dorit�… Dup� slujb� s-a între�inut câteva clipe cu � ecare 
din cei prezen�i, îmb�rb�tându-i cu cuvintele: “Biserica 
este al�turi de voi. Biserica se roag� pentru voi”. În cadrul 
predicii din timpul S� ntei Liturghii �i-a axat tema pe rolul 
suferin�ei în via�a omului, a cre�tinului, mai ales… Lotul 
de de�inu�i politici care au luat parte la Slujba amintit� 
îl avea în frunte pe generalul Aurel Aldea, împreun� cu 
generalul Eftimiu, colonelul Evolceanu, c�pitanul Mircea 
Criveanu, prof. Ion Vulc�nescu…” (idem). 

“Mi-l amintesc perfect �i ast�zi, spune dr. Vasile 
Marcu, la aproape o jum�tate de veac. Era înalt, blond, 
puternic, cu ochi alba�tri, cu o � re deschis�, luminoas� 
�i blând�. Plin de farmec �i de umor, era foarte apropiat 
�i iubit de to�i credincio�ii, f�r� nici o deosebire. Pe 
� ecare l-a cercetat la casa sa, � e el umil sau înst�rit. 
Era perioada când, dup� ocuparea Ardealului de Nord, 
mul�i credincio�i se refugiaser�, p�r�sindu-�i tot avu-
tul. Pe ace�tia îi mângâia �i îi îmb�rb�ta, propov�du-
indu-le dragostea cre�tin� �i iubirea aproapelui. Nu lua 
nimic din ceea ce i se oferea, dimpotriv�, din pu�inul 
s�u ajuta pe cei nevoia�i, mai ales în anii 1946-1947, 
ani de cumplit� foamete. La re�edin�a sa a dat g�zdui-
re în permanen�� unui num�r de 5-6 studen�i s�raci… 
Ace�tia locuiau în mod gratuit acolo, el suportând �i 
cheltuielile de între�inere a locuin�ei. Nu suferea în nici 
un chip minciuna �i biciuia pe loc neadev�rul, uneori 
cu duritate. În fa�a autorit��ilor era de o demnitate re-
marcabil�, cu o exemplar� �inut� �i mod al conversa�i-
ei, reu�ind s� � e ascultat, în�eles �i respectat. Casa era 
deschis�, indiferent de or�, tuturor, umili sau boga�i. 
Primea credincio�i de diferite confesiuni, c�rora le d�-
dea pove�e pe care numai el �tia s� le g�seasc�. Fiecare 
pleca mângâiat de la casa sa. Într-o zi, la sfâr�itul lui 
august 1948,can change their object number. If the date 
la poarta re�edin�ei sale a sunat generalul Doncea Con-
stantin, primarul comunist al Capitalei, înso�it de suita 
sa, care l-a întrebat pe episcop cu o obr�znicie �i o lips� 
de respect f�r� de seam�n: “P�rinte, cine �ade aici?” 
La care Preas� n�itul i-a r�spuns demn: “Dac� a�i sunat 
aici, �ti�i pe cine c�uta�i �i în ce scop a�i venit”. La 
acestea generalul comunist i-a spus cu aceea�i caracte-
ristic� obr�znicie: “În 24 de ore s� cur��a�i (!) locul”… 
Din acea zi a început calvarul Episcopului Vasile Afte-
nie. El a trebuit s� se mute la biserica din strada Polo-
n�, cu pu�inul s�u avut, ajutat de umilul �i iste�ul s�u 
om de serviciu, Luca, la rândul s�u c�lug�r bazilitan” 
(dr. Vasile Marcu, fost avocat al Mitropoliei Blajului 
la Bucure�ti, Episcopul dr. Vasile Aftenie – cel dintâi 
martir… în “Dreptatea”, 133/1990). Deosebitele sale 
calit��i, �i mai ales u�urin�a cu care se apropia de oa-
meni, i-a determinat pe cei ce au uneltit distrugerea Bi-
sericii Române Unite în 1948, s�-l cread� o prad� u�or 
de cucerit pentru cauza lor, pentru ortodoxie �i regimul 
comunist. Au �inut s� câ�tige cel pu�in pe unul dintre 
episcopii greco-catolici, �tiind �i ei c� Biserica e acolo 
unde sunt episcopii �i f�r� episcopi nu exist� Biseric�. 
Încerc�rile f�cute cu ceilal�i episcopi greco-catolici au 
e�uat lamentabil. Cea mai mare speran�� �i-a pus-o ier-
arhia ortodox� �i puterea politic� în Episcopul-vicar al 
Bucure�tilor, dr. Vasile Aftenie. Mai întâi au conceput 
un atac per� d la adresa lui, folosindu-se de cele mai 
josnice mijloace. Au organizat la Sinaia, “în cinstea 
lui”, o festivitate, un chef cu be�ie �i orgii, la care l-au 
invitat �i adus. Voiau cu tot pre�ul s�-l compromit� ca 
s�-l aib� la mân�. Îns� ierarhul �i-a p�strat cu m�re�ie 
demnitatea, nu s-a l�sat compromis. 
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Când grupul celor 36 de preo�i, care a “hot�rât” 
la Cluj, la 1 octombrie 1948 “revenirea” Bisericii Ro-
mâne Unite la Ortodoxie, venit la Bucure�ti pentru a 
aduce Patriarhului Justinian Marina �i Sfântului Sinod 
“hot�rârea” de la Cluj, ajuns în Capital�, o parte din-
tre ei au fost trimi�i la Episcopul Aftenie s�-l conving� 
pentru cauz�, Episcopul le-a r�spuns: “Dragii mei fra�i, 
credin�a noastr� nu este o c�ma�� pe care s-o îmbraci 
noaptea �i diminea�a s-o dai jos. Nu pot nega ceea ce 
am propov�duit o via�� întreag�!” Neacceptând com-
promisul, a ales calea martiriului. Odat� cu Episcopii 
Eparhio�i, la 28 octombrie 1948, a fost arestat �i Epi-
scopul-vicar dr. Vasile Aftenie, omul care a refuzat o 
Mitropolie, oferit� de conducerea Ortodoxiei române�ti 
�i de Guvernul comunist. A fost �i el depus, pentru în-
ceput la Dragoslavele, în Palatul de var� al Patriarhu-
lui, transformat în lag�r, împrejmuit cu sârm� ghimpat� 
�i asigurat cu paz� militar�, împreun� cu episcopii dr. 
Valeriu Traian Fren�iu, dr. Iuliu Hossu, dr. Ioan B�lan, 
dr. Alexandru Rusu �i dr. Ioan Suciu. Aici au fost �inu�i 
în condi�ii inumane, în frig �i foame, pentru a-i for�a 
s� încline steagul crezului lor, pân� în februarie 1949, 
când au fost transfera�i ca pu�c�ria�i de drept comun, la 
M�n�stirea C�ld�ru�ani, lâng� Bucure�ti, transformat� 
�i ea în lag�r, împrejmuit cu re�ele de sârm� ghimpat� �i 
asigurat cu paz� militar�. Concomitent i-au adus la C�l-
d�ru�ani �i pe cei 25 de membri ai clerului superior gre-
co-catolic: canonici, profesori de Teologie, protopopi, 
preo�i din ora�e, încarcera�i �i ei la 28 octombrie 1948 la 
M�n�stirea Neam�u, într-o �coal� monahal� dezafecta-
t�, transformat� �i ea în lag�r. Dar, încercarea de a-l cu-
ceri pe Episcopul dr. Vasile Aftenie a fost reluat� la 10 
mai 1949, când arhiereul a fost ridicat de la M�n�stirea 
C�ld�ru�ani, transferat �i izolat la Ministerul de Interne. 
Acolo, respingând din nou ofertele f�cute, a fost supus 
unor torturi care reclamau o rezisten�� supraomeneasc�. 
N-a putut �  nici de data aceasta înduplecat. Când, dup� 
ore îndelungate de tortur� repetate zilnic, era readus în 
celul�, înf��i�area lui era senin� ca în rug�ciune, de�i vâ-
n�t�ile �i barba smuls� erau argumente indubitabile c� a 
fost supus la chinuri de nedescris. “Fierarii �i cazangiii 
cu musculatur� de o�el, deveni�i anchetatori îngalona�i 
cu stea �i-au f�cut datoria “ca la carte”… Episcopul re-
fuzase s� tr�deze… Rezultatul a fost mutilarea oribil�, 
maltratarea s�lbatic�, culminând cu smulgerea bra�elor” 
(N. P�leancu, op. cit.). Zdrobit �i schilodit, a fost trans-
ferat la închisoarea V�c�re�ti. Din b�rbatul falnic ce a 
fost, n-a r�mas decât o epav�. Neclintit în credin��, s-a 
stins din via�� la 10 mai 1950. Inten�ia autorit��ilor de 
a-l incinera, se pare c� a fost oprit� de cineva. Unii cred 
c� de doctorul închisorii. Dar mai plauzibil� ar �  p�re-
rea doamnei Maria Blaj, n�scut� Aftenie (domiciliat� în 
Târgu-Mure�, strada Godeanu, bl. 12, ap. 7), nepoat� de 
frate a episcopului, care ne-a comunicat c� dup� dou� 
zile de la înmormântare, familia a primit o telegram� 
de la directorul închisorii V�c�re�ti, Isaia Popa, prin 
care anun�a moartea Episcopului. De aici ar rezulta c� 

directorul ar �  fost autorul opreli�tii de incinerare. Si-
criul cu osemintele a fost transportat la Cimitirul Bellu 
Catolic. Prin telefon s-a cerut un preot de la catedrala 
romano-catolic� Sfântul Iosif. A fost desemnat preotul 
Baltheiser (Baltazar). “Lâng� sicriu, nimeni din fami-
lie, poli�istul sau securistul i-a spus doar atât: îl cheam� 
Vasile. �i a plecat… Femeile din cimitir �i groparul, din 
curiozitate au ridicat capacul care, culmea, nu era b�tut 
în cuie, �i au recunoscut îndat� victima. Încercând s�-i 
pun� mâinile încruci�ate pe piept, a�a cum e obiceiul, 
au constatat cu groaz� c� antebra�ele se dezlipeau de 
um�r, barba îi era smuls�; p�rea îns� c� un zâmbet i-a 
r�mas pe buze. Probabil era mul�umirea c� visul lui din-
totdeauna se împlinise: se jert� se pentru Cristos, pentru 
Biserica pe care o ap�rase” (Idem op. cit.). 

La c�p�tâi, cineva i-a pus o cruce simpl�, un Crist 
r�stignit, sub picioarele c�ruia, pe o t�bli�� rotund� erau 
înscrise ini�ialele “A.V.” �i sub ele “1950	, anul mor-
�ii. Între timp, mormântul a fost încadrat cu o bordur� 
de marmor� alb�, cu o cruce din acela�i material, �i cu 
e� gia episcopului. “Dup� o informa�ie, care nu a putut 
�  veri� cat�, lucrarea s-a f�cut pe cheltuiala unei credin-
cioase ortodoxe” (dr. Vasile Marcu, op. cit.). 

Mormântul lui a devenit loc de pelerinaj, cu � ori 
�i lumân�ri aprinse. De jur împrejur, b�rba�i �i femei, 
tineri �i b�trâni, îngenunchea�i, se roag�. Î�i spun p�sul 
�i cer ajutorul. Acolo, la mormânt, se întâmpl� lucruri 
ie�ite din comun. Cel pu�in a�a ne informeaz� presa la-
ic�. Iat� ce scrie cotidianul “Evenimentul Zilei” din 10 
noiembrie 1993, sub titlul O nou� minune ce zguduie 
Bucure�tiul: Lumân�rile puse pe mormântul Episcopu-
lui Aftenie se aprind singure. “Minunea s-a dovedit în 
urma unei probe cu ap�. Observând c� singurul mor-
mânt din cimitirul Bellu, la c�p�tâiul c�ruia ard perma-
nent lumân�rile – � e noapte sau zi, ploaie sau furtun� 
– este cel al Episcopului Aftenie, un grup de credincio�i 
l-au supus unei probe cu ap�. Astfel, câteva zile la rând, 
credincio�ii au turnat ap� cu g�leata peste lumân�rile 
aprinse din apropiere. S-a observat c�, în timp ce pe 
celelalte lumân�rile se stingeau de� nitiv, la mormântul 
Episcopului ele se reaprindeau singure, dup� câteva cli-
pe. Se �tie c� episcopul greco-catolic, Vasile Aftenie, a 
fost torturat �i apoi omorât în beciurile Securit��ii, în 
anul 1950, condamnând f��i�, pân� în ultimele clipe de 
via�� comunismul �i nerenun�ând la dreapta credin�� în 
Isus. Credincio�ii care vin aici spun c� pentru a sc�pa 
de un necaz, o boal�, sau pentru a �i se împlini o dorin��, 
este su� cient s� aprinzi o lumânare �i s� te rogi la acest 
mormânt”. Semneaz� Eugeniu Stavri. 

Sper�m c� nu va întârzia ini�ierea procesului de 
canonizare �i ridicarea o� cial� la cinstea altarului a ce-
lui ce a fost slujitorul � del �i iubitorul de Dumnezeu �i 
Neam, Episcopul-vicar, martirul Vasile Aftenie. 
www.bru.ro
Informa�ii preluate din cartea „Cei 12 Episcopi Martiri”, a Ierom. 
Silvestru Augustin Prundu� �i a Pr. Clemente Pl�ianu, ap�rut� la 
Casa de Editur� „Via�a Cre�tin�”, Cluj-Napoca, 1998.
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În cadrul lucr�rilor ultimei sesiuni a Sinodului Epi-
scopilor Bisericii Române Unit� cu Roma, Greco-Cato-
lic�, din 8-10 iunie a.c., s-a decis componen
a Comisiei 
greco-catolice de preg�tire a lucr�rilor Comisiei Mixte de 
Dialog BRU-BOR.

Totodat� au fost enun
ate câteva principii prelimi-
nare care s� stea la baza începerii activit��ii comisiilor 
preg�titoare a relu�rii dialogului întrerupt în urm� cu 7 
ani. În consecin��, Sinodul Episcopilor Bisericii Române 
Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, a transmis Întâist�t�toru-
lui Bisericii Ortodoxe Române, Preafericirea Sa Daniel, 
urm�toarea scrisoare: Nr.31/ 7.07.2011

Preafericirii Sale DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Preafericirea Voastr�,
Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu 

Roma, Greco-Catolic�, întrunit în sesiune ordinar� la Blaj 
în perioada 8-10 iunie a.c., a analizat adresa 8693/2010 
din 2 martie 2011, a Preafericirii Voastre, referitoare la 
aprobarea membrilor ortodoc�i ai Comisiei preg�titoare a 
lucr�rilor Comisie Mixte de Dialog.

Prin adresa nr. 39/5.11.2010, Biserica Greco-Cato-
lic� a r�spuns pozitiv apelului pe care l-a�i f�cut „pentru 
promovarea unui climat fr��esc de cooperare între cele 
dou� Biserici române�ti” �i invita�iei relu�rii activit��ii 
Comisiei Mixte de Dialog. În acest sens, Biserica Gre-
co-Catolic� a propus constituirea acestei Comisii preg�ti-
toare care s� stabileasc� agenda, principiile, tematicile �i 
metodologia de lucru a Comisiei Mixte de Dialog dintre 
cele dou� Biserici.

Din mesajele o� ciale, Patriarhia Român� a l�sat 
s� se în�eleag� c� Biserica Ortodox� Român� dore�te ini-
�ierea unui dialog constructiv cu Biserica Greco-Catoli-
c� pentru a începe o nou� etap� în istoria rela�iei dintre 
cele doua Biserici române�ti. Din p�cate, ac�iunile din 
ultimele luni întreprinse de reprezentan�ii Bisericii Orto-
doxe Române din teritoriu denot� contrariul „promov�-
rii unui climat fr��esc de cooperare”, principiu pe care 
l-a�i enun�at în scrisoarea ini�ial� de invita�ie la dialog nr. 
4719/12.7.2010. Astfel, biserici greco-catolice continu� 
s� � e demolate, distruse sau res� n�ite, credincio�ii gre-
co-catolici continu� s� � e amenin�a�i �i h�r�ui�i, iar nu de 
pu�ine ori reprezentan�ii Bisericii Ortodoxe au incitat la 
violen�� contra credincio�ilor greco-catolici.

Mai mult, recent, Ierarhii celor dou� Sinoade Mi-
tropolitane, ale Ardealului �i Clujului, Albei, Cri�anei �i 
Maramure�ului întruni�i la M�n�stirea Râme�, în 4 iulie 
2011, au reluat aceea�i retoric� împotriva Bisericii Gre-
co-Catolice care a creat numai du�m�nie �i con� icte între 
români în ultimii 20 de ani.

Biserica Greco-Catolic� a fost �i r�mâne deschis� 
mereu unui dialog constructiv cu Biserica Ortodox� Ro-
mân�, îns� dorim s� vedem din partea Bisericii Ortodoxe 
Române pa�i concre�i c� e interesat� într-un dialog con-
structiv similar; de aceea, înaintea unei întâlniri viitoare a 
Comisiei preg�titoare, solicit�m:

1. Oprirea oric�ror ac�iuni care vor schimba, altera, 

Scrisoare Sinodului Episcopilor BRU c�tre conducerea BOR
distruge sau afecta în orice fel arhitectura, forma ori înf�-
�i�area original� a propriet��ilor greco-catolice (biserici, 
case parohiale, cimitire) primite de Biserica Ortodox� Ro-
mân� în 1948 de la guvernul comunist.

2. Oprirea res� n�irii de c�tre Biserica Ortodox� 
Român� a propriet��ilor men�ionate la punctul 1 pân� 
când, în cadrul Comisiei Mixte de Dialog, Biserica Gre-
co-Catolic� va �  de acord cu acest lucru de la caz la caz.

3. Accesul nestânjenit al preo�ilor �i credincio�ilor 
greco-catolici în cimitire pentru a-�i putea înmormânta 
mor�ii ori s� îi viziteze pe cei deceda�i.

4. Oprirea amenin��rii �i h�r�uirii credincio�ilor greco-
catolici de c�tre reprezentan�ii Bisericii Ortodoxe Române.

5. Condamnarea în mod public a decretului din 
1948 de des� in�are a Bisericii Greco-Catolice ca � ind un 
act nedrept, abuziv �i criminal îndreptat contra Bisericii 
�i credincio�ilor greco-catolici, precum �i disocierea de 
efectele lui.

În cadrul lucr�rilor Sinodul Episcopilor Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, din perioada 
8-10 iunie a.c., a fost decis� componen
a Comisiei gre-
co-catolice de preg�tire a lucr�rilor Comisiei Mixte de 
Dialog. Membrii acesteia sunt: - Preas� n
itul P�rinte 
Virgil, Episcop Eparhial de Oradea-Mare – Pre�edinte; 
- Preas� n
itul P�rinte Vasile, Episcop al Curiei Arhiepi-
scopiei Majore, Episcop  Eparhial de Maramure�; - Prea-
cucernicul P�rinte Nicolae Anu�c�, Director Caritas Mi-
tropolitan Blaj; - Preacucernicul P�rinte Daniel Avram, 
Cancelar al Episcopiei de Cluj-Gherla.

Dorim ca schimbul de coresponden
� o� cial� pe 
tema relu�rii dialogului s� � e adresat�  Pre�edintelui.

Chiar dac� dialogul mixt a fost întrerupt unilateral 
de Biserica Ortodox� în 2004, �i contrar ac�iunilor îndrep-
tate împotriva comunit��ilor greco-catolice din multe lo-
calit��i, Biserica Greco-Catolic� a r�mas mereu deschis� 
unui dialog constructiv, în lumina Evangheliei lui Cristos, 
bazat pe dreptate, caritate, adev�r �i respect reciproc.

Credem c� ac�iunile ecumenice �i de dragoste fr�-
�easc� pe care Biserica noastr� le-a ar�tat în atâtea loca-
lit��i, oferind propriile biserici spre celebr�ri alternative 
comunit��ilor ortodoxe, sunt o dovad� a acestui lucru.

„Solu�ionarea amiabil� a unor divergen�e patrimo-
niale ap�rute în urma unor conjuncturi istorice neprielni-
ce”, cum spunea�i în scrisoarea din 2 martie 2011, nu va 
putea �  realizat� folosind acelea�i ac�iuni �i aceea�i reto-
ric� ce a perpetuat aceste divergen�e. Dorim s� vedem, de 
aceea, pa�i concre�i din partea Bisericii Ortodoxe Române 
care s� demonstreze c� dore�te în mod real un dialog con-
structiv, iar precondi�iile solicitate mai sus sunt un prim 
pas în acest scop.

Credem c� încrederea �i cooperarea odat� realizat� 
în lucruri mici se va putea extinde �i la alte teme de interes 
comun, dincolo de problema patrimonial�.

Cu fr��easc� dragoste în Cristos Domnul. 
† LUCIAN

Arhiepiscop Major
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Suntem în mileniul III �i înc� mul�i oameni nu au în 
vocabular termenii: psihologie, psihiatrie, re�ele de sociali-
zare. De�i ��rile în general sunt apreciate prin standardul lor 
de via��, cei care nu fac parte din nucleele sociale numite 
ora�e sau comune, foarte pu�in sau deloc au de a face cu 
tehnologia sau cu speciali�tii din domeniul social din mai 
multe motive: dezinteresul, ne�tiin�a, absen�a resurselor � -
nanciare, tolerarea modalit��ilor alternative, etc. 

Fiecare om are propriul sau drum, respectiv orizont 
care deriv� din acesta. Pentru unii poate �  drept, al�ii îl par-
curg sinuos, nimeni nestând pe loc.

Evenimentele care se succed pot duce la dezvoltare 
personal�, la autocunoa�tere, la insight-uri, la realiz�ri dar 
�i la e�ecuri, împotmoliri, traume sau la extrem - moarte.

Pentru a u�ura trecerea oamenilor prin diferite eve-
nimente, pentru a-i ajuta s� le în�eleag�, pentru a le facilita 
rela�ion�rile, înc� de la apari�ia lor s-au individualizat di-
feri�i speciali�ti. Termenii care au pre� xul psi (de la litera 
greceasc� omonim�) implic� lucrul cu / grija fa�� de su� et.

Psihologul are în vedere problemele obi�nuite ale 
oamenilor. Imagina�i-v� c� v� trezi�i diminea�a �i so�ia / 
mama / adultul responsabil a uitat s� v� fac� de mâncare. 
Acest lucru într-o oarecare m�sur� v� deranjeaz� / enervea-
z�. Urmeaz� s� merge�i la �coal� / serviciu / �i nu porne�te 
/ nu vine / mijlocul de transport care trebuie s� v� duc� 
acolo. Este un alt lucru care v� cre�te gradul de tensiune. 
Ajungând, v� da�i seama c� a�i uitat s� v� înv��a�i lec�ia / s� 
v� îndeplini�i sarcina dat� de �ef, care tocmai din întâmpla-
re v� ascult� / întreab� despre aceasta. Sigur c� nu zâmbi�i, 
ci v� sim�i�i mai tensiona�i. Dac� primi�i �i o not� mic� / 
critici este cu atât mai „bine”.

Mergând spre cas�, o ma�in� care trece pe partea 
opus� a b�l�ii pe lâng� care v� deplasa�i dumneavoastr�, 
v� strope�te pe hainele de culoare deschis� pe care a�i decis 
s� le îmbr�ca�i de diminea��. Tensiunea pe care o sim�i�i nu 
uit� s� urce. Acas� este prea frig / cald deoarece instala�iile 
care ar �  necesare s� compenseze aceste mici „erori” sunt 
defecte. Ziua plin� de evenimente „critice” poate continua 
cu o noapte asem�n�toare. 24 de ore cu evenimente care 
poate vi s-au întâmplat �i dumneavoastr�. 

Toate acestea �i altele asem�n�toare sunt probleme 
obi�nuite, c�rora oamenii le fac mai bine, mai pu�in bine 
sau deloc fa��. Psihologul care nu este medic, dar poate �  
doctor (titlu �tiin�i� c), este specialistul „consultat” pentru 
reechilibrare în orice privin��. 

În momentul când este dep��it� limita � ind necesa-
r� medica�ia, internarea în spital, diagnosticarea intervine 
psihiatrul care este medic. Se subân�elege c� el se ocup� de 

Psihologie versus psihiatrie. Re�elele de socializare
problemele foarte grave.

Evolu�ia tehnologic� a ultimului secol a dus omeni-
rea de la transportul cu c�ru�a la cel cu avioane supersonice, 
de la scrisul pe foaia de hârtie la cel pe computer, de la 
teatrul în aer liber la televiziune full HD, de la comunicarea 
prin mesaje legate de picioarele porumbeilor la e-mail-uri 
�i de la discu�ii în fa�a casei / por�ii, la re�elele de sociali-
zare. Acestea î�i au locul lor bine de� nit în cadrul evolu�iei 
omenirii, în acest moment putând doar visa / intui perspec-
tivele. Oamenii, dintotdeauna au dorit s�-�i fac� cunoscute 
gândurile, faptele, emo�iile. O maxim�, apropo de acest lu-
cru spune ca „oamenilor le-au fost date vorbele pentru a-�i 
ascunde gândurile”.  Calculatorul a facilitat comunicarea la 
un nivel la care în urm� cu 20 de ani oamenii nici nu visau. 

Unii dintre ace�tia se „ascund dupa ecranul calcu-
latorului” pentru a sc�pa de emo�ii, pentru a da frâu liber 
lucrurilor de la care se re�in în via�a de zi cu zi, acest lucru 
cunoscând �i extreme. Al�ii � ind la distan�e foarte mari, re-
u�esc s�-�i împ�rt��easc� ceea ce doresc prin intermediul 
lor, respectiv a internetului. Pentru cei care sunt foarte ti-
mizi sau mai pu�in comunicativi re�elele de socializare sunt 
o man� cereasc�. Deoarece sunt inventate de c�tre oameni, 
con�in în structura lor, în modul de func�ionare, în felul co-
nect�rii, în interac�iuni, în tot ceea ce înseamn� tehnologia 
de suport pe care sunt structurate, atât ceea ce ace�tia au 
mai bun cât �i mai întunecat.

Dintr-o alta perspectiv�, oamenii � ind cei care co-
munic�, în func�ie de ceea ce  î�i doresc s� transmit� / rela-
�ioneze las� s� se re� ecte în re�elele sociale, pozitivul sau 
ceea ce este negativ.

Sunt foarte multe re�ele de socializare, a�a c� v� 
r�mâne dumneavoastr� în func�ie de ceea ce v� dori�i, s� 
alege�i.

Alin CRE�U

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2011
SEPTEMBRIE

Inten�ia general�: Pentru ca to�i înv���torii s� transmit� iubirea fa�� de adev�r �i s� educe în spiritul valorilor 
morale �i spirituale autentice.

Inten�ia misionar�: Pentru ca toate comunit��ile cre�tine r�spândite în continentul asiatic s� proclame Evan-
ghelia cu fervoare, m�rturisindu-i frumuse�ea cu bucuria credin�ei.

Bucuria de a �  împreun�
Pro� tând de prezen�a copiilor în vacan�� la bunici, 

parohia Greco-Catolic� Sititelec a organizat o întâlnire cu 
copiii satului �i din împrejurimi. Pe malul lacului comu-
nal, dup� Sfânta Liturghie, copiii împreun� cu p�rin�ii au 
participat la un concurs de rug�ciune, concurs de pescuit, 
jocuri sportive. Câ�tig�torii au fost r�spl�ti�i cu c�r�i re-
ligioase �i aplauze. Reu�ita întâlnirii a fost sus�inut� de 
p�rintele paroh �i p�rin�ii copiilor: Tîrb Silviu �i Monica, 
Zaharia Viorel �i Maria, T�ma� Viorel �i Maria. Întâlnirea 
s-a încheiat cu promisiunea c� se vor aduna din nou la 
anul viitor.    Bogdan TORJOC
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Dac� Dumnzeu a inventat existen�a �i pen-

tru tic�lo�i, înseamn� c� existen�a (în general) 
are o problem�.

T�cerea ne ajut� s� nu avem chiar totul de 
spus. Totul e doar de t�cut.

Omul r�mîne singura cale pentru a putea 
demonstra existen�a lui Dumnezeu. C�ci f�r� 
om, chiar �i El ar �  mai singur.

Dac� omul a e�uat în Dumnezeu, putem în-
registra prima �i cea mai mare victorie uman�.

Nu mi-e fric� de moarte, ci de pustietatea 
mormîntului, de greutatea cuvintelor goale care 
se vor pr�v�li peste mine. Apoi mi-e fric� s� nu 
adorm chiar de înviere.

Credin�a adev�rata ar trebui s� anihileze 
prostia, nu s� se foloseasc� de ea. C�ci pedeapsa di-
vin� pentru via�a primit� gratuit este chiar prostia.

Nu am cunoscut decît cîteva persoane. Re-
stul au fost oameni...

De multe ori am impresia c� Dumnezeu 
m-a b�tut ironic prin contemporani. În loc de 
Platon, mi l-a dat pe „Ghi��”.

Prostia e cel mai la îndemîn� mod de a �  
fascina�i de noi în�ine.

Mul�i, cînd scriu, încearc� doar s� se poze-
ze cu ajutorul cuvintelor. Despre idei nu poate �  
vorba, pentru c� s-ar împu�ca din gre�eal� cu ele.

În scris, cuvintele nu trebuie s� prind� � u-
turi doar din su� et, ci �i din ra�iune.

Trebuie s� scrii doar dac� �i-e foame de scris.
Cu vîrsta, î�i r�mîne doar emo�ia dat� de 

inteligen��.
Nu po�i s� � i scriitor dac� nu crezi ultima-

tiv c� lumea depinde de cuvîntul t�u.
Dumnezeu este r�spunsul omului la tot ce 

nu �tie, nu st�pîne�te, nu poate. El este r�spunsul 
la o întrebare pe care omul nu �tie înc� s� o pun�.

Ca s� poat� �  suportabil�, lumea trebuie 
privit� ca etern spectacol.

Sîntem în�elep�i doar cînd nu vrem s� de-
monstr�m acest fapt.

Trist� performan�� a speciei: s�-�i faci din 
neru�inare condi�ia fundamental� a vie�ii.

Cu o vorb� a lui Sartre, � ecare tr�ie�te lu-
mea, indiferent de timp, cu tot ceea ce poate � .

Dac� e s� ne mîntuim, ar trebui în primul 
rînd s� ne mîntuim de ceea ce nu am apucat s� 
� m. Adic� de noi în�ine.

A�a cum a spus Artaud, poezia ar trebui 
citit� o singur� dat�, dup� care ar trebui distru-
s�. Poezia adev�rat� este destinat� mor�ii, restul 
– re-lecturii.

În perioada 13-24 iulie 2011, cinci dintre tinerii cei 
mai activi ai grupului Fondacio – Cre�tini pentru lume, 
cu vârsta între 10 �i 14 ani, înso�i�i �i îndruma�i de c�tre 
doi dintre membrii asocia�iei: Francisca Ghiurc� �i Vlad 
Hiri�, au avut deosebita pl�cere de-a participa la campusul 
de var� dedicat acestei categorii de vârst� la Ravoledo di 
Grosio, în dieceza de Como regiunea Valtellina. Sprijini�i 
�i îndruma�i de c�tre p�rintele Don Gianluigi Bollini, ti-
nerii prezen�i au m�rturisit c� a fost una dintre cele mai 
frumoase experien�e tr�ite de ei.

Tema general� a acestui campus a fost „timpul” �i 
pre�uirea acestuia, timp care a fost comparat în diferitele 
tipuri de muzic�: folk, rock, rap, blues, new age sau tech-
no. În func�ie de � ecare dintre acestea, timpul, care este 
atât de pre�ios, a fost privit ca poveste �i amintiri tr�ite 
folosindu-ne de memorie, sau timpul ca schimbare folo-
sindu-ne de r�bdare, timpul ca moment al oportunit��ilor 
folosindu-ne de curaj �i încredere, ori timpul ca prilej 
de-a ne pune în serviciul celorlal�i folosindu-ne de devo-
tament �i d�ruire, ori timpul ca moment de lini�te, t�cere 
�i re� ec�ie folosindu-ne de cunoa�tere, timpul ca viitor 
folosindu-ne de proiec�ie �i credin��. Aceste st�ri pe care 
am încercat s� le tr�im cu to�ii, participan�i sau animatori, 
am avut posibilitatea s� le experiment�m chiar �i în diver-
sele tipuri de activit��i: la preg�tirea meselor, sp�latul va-
selor, cur��enia prin cas�, în atelierele preg�tite, în aten�ia 
acordat� unii altora. Printre activit��ile cuprinse în progra-
mul unei zile amintim: liturghiile zilnice în diferite parohii 
la care luam parte cu to�ii, atelierele distractive prin multe 
jocuri �i campionate de volei �i fotbal, multe drume�ii în 
natur� la în�l�imi ce dep��eau 2000 de metri în Italia �i 
Elve�ia, vizite în diferite parohii.

De�i vremea nu a fost mereu favorabil�, n-a existat 
dezn�dejde, astfel c� � ece moment a fost umplut de bu-
curie �i un surâs la tot ce ne este oferit de c�tre Domnul. 
Cu gândul la momentele frumoase petrecute împreun�, 
la prieteniile formate, sper�m ca pe viitor s� avem ocazia 
de-a mai tr�i un astfel de schimb de experien�� cu cei de 
acolo, în acela�i timp dorindu-v� tuturor s� ave�i parte de 
astfel de momente.

Dorim s� aducem mul�umiri Bunului Dumnezeu, 
organizatorilor �i binef�c�torilor no�tri, f�r� de care aceas-
t� experien�� nu ar �  fost posibil�, asigurându-i de rug�-
ciunile noastre �i încercarea de a contribui prin lucrurile 
înv��ate �i ceea ce suntem � ecare, la o lume mai bun�.

Vlad HIRI	

O experien�� de neuitat
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(continuare în pag. 13)

Diagnosticarea prenatal� - dileme bioetice (II)
Pr. Eugen JURCA

Dileme bioetice privind diagnosticarea prenatal�
Datele prezentate ridic� o seam� de întreb�ri de 

natur� moral�. Dac� pentru viziunea „profan�” lucruri-
le pot �  mai „pragmatice” �i „utilitariste”, de tip „eu-
genie spartan�” – ce e bun r�mâne, ce e defect genetic, 
� zionomic, vine eliminat – precum în a� rma�ia de fa��: 
„în raport cu gradul de gravitate al malforma�iei, se 
poate lua în considerare o eventual� întrerupere a sar-
cinii” (Larousse, 2011, p. 20), în concep�ia cre�tin� lu-
crurile sunt privite cu mai mare aten�ie �i discern�mânt. 
Dac� n-ar �  a�a, am risca s� în�elegem diagnosticarea 
prenatal� ca o simpl� tehnic� de investiga�ie a priori di-
rec�ionat� c�tre „jocul de-a Dumnezeu”, acordând prea 
lesne dreptul de decizie pentru avort �i de eliminare a 
„fetu�ilor problem�”. 

Poate c� într-o viziune de tip pur biologic: „se-
lec�ie natural�” �i „lupt� pentru existen��”, o asemenea 
mentalitate ar �  „normal�”, îns� într-o concep�ie uma-
n� �i cre�tin� asupra demnit��ii persoanei �i a dreptului 
la via��, lucrurile nu se pot deloc trata cu aceea�i u�u-
rin��. Acest respect pentru via�a �i demnitatea uman� 
nu este o simpl� metafor�, ci se bazeaz� pe faptul c� 
înc� din momentul concep�iei nu mai vorbim despre 
un simplu „ovul fecundat”, ci, poten�ial, despre o � in�� 
uman� vie ce se poate dezvolta pe cont propriu, pe baza 
propriului program genetic deja � xat, cu condi�ia s� � e 
l�sat� în via��. Nu putem spune c� de-abia mai încolo 
omul devine om. L�sat s� � e, va deveni ceea ce „pre-
stabilit” genetic deja este. A considera embrionul sau 
fetusul mai pu�in „viu” �i „uman” decât este, devine 
un soi de „politic� a stru�ului”, care s� ne absolve de 
responsabilitatea �i culpa deciziei pentru avort.

La întrebarea dac� diagnoza prenatal� este licit� 
din punct de vedere moral, r�spunsul Bisericii Catolice 
este f�r� echivoc: „Dac� diagnoza prenatal� respect� 
via�a �i integritatea embrionului sau a f�tului uman �i 
este îndreptat� spre salvarea sau spre vindecarea sa 
individual�, r�spunsul este a� rmativ. Diagnoza prena-
tal� poate, de fapt, s� fac� cunoscute condi�iile embri-
onului sau ale f�tului atunci când acesta este înc� în 
sânul mamei; permite sau îng�duie s� se prevad� anu-
mite interven�ii terapeutice, medicale sau chirurgicale, 
în mod mai precoce �i mai e� cace. Astfel de diagnoz� 
este licit� dac� metodele folosite, cu consim��mântul 
p�rin�ilor, informa�i în mod adecvat, salveaz� via�a �i 
integritatea embrionului �i a mamei sale, evitând ris-
curi dispropor�ionate �i pentru unul �i pentru altul. Îns� 
ea este în mod grav în contrast cu legea moral� atunci 
când are în vedere, în func�ie de rezultate, provocarea 
unui avort: o diagnoz� care atest� existen�a unei mal-
forma�ii sau a unei maladii ereditare nu trebuie s� echi-
valeze cu o sentin�� de moarte. De aceea, femeia care 

cere diagnoza cu inten�ia determinat� de a face avort în 
cazul în care rezultatul con� rm� existen�a unei malfor-
ma�ii sau anomalii, comite o ac�iune în mod grav ilici-
t�. La fel, ac�ioneaz� în mod contrar moralei so�ul sau 
rudele sau oricare altul, atunci când ar îndemna sau ar 
impune femeii îns�rcinate diagnoza cu aceea�i inten�ie 
de a ajunge eventual la avort. De asemenea, este res-
ponsabil de colaborare ilicit� specialistul care f�când 
diagnoza �i comunicând rezultatul contribuie în mod 
voit la stabilirea sau la favorizarea leg�turii dintre dia-
gnoza prenatal� �i avort. În sfâr�it, trebuie condamnate, 
ca violare a dreptului la via�� a celui care trebuie s� se 
nasc� �i ca înc�lcare a drepturilor �i datoriilor prioritare 
ale so�ilor, o directiv� sau un program al autorit��ii ci-
vile �i sanitare sau al organiza�iilor �tiin�i� ce care, într-
un oarecare mod, favorizeaz� leg�tura dintre diagnoza 
prenatal� �i avort sau chiar cer femeilor gravide s� se 
supun� diagnozei prenatale plani� cate în scopul elimi-
n�rii fetu�ilor afecta�i sau purt�tori de malforma�ii ori 
boli ereditare” (Enciclica Donum vitae, I, 2).

Ca orice nou� „cucerire” �tiin�i� c� sau tehnolo-
gic�, �i diagnoza prenatal� poate �  ambivalent�: pus� 
în slujba vie�ii, poate identi� ca eventualele de� cien�e 
�i malforma�ii, posibil �i necesar de corectat chirurgical 
sau prin alte mijloace de interven�ie terapeutic�; pus� în 
slujba mor�ii, devine un soi de instan�� ce favorizeaz� 
decizia de „condamnare la moarte” a unei � in�e uma-
ne lipsite complet de ap�rare. Bineîn�eles c�, în decizia 
de suprimare a vie�ii, poate �  invocat „binele” copilului 
(„calitatea” vie�ii lui), ca s� nu trebuiasc� s� duc� o via�� 
de chin �i de in� rmitate, cu toate implica�iile medicale, 
sociale sau psihologice posibile, dar nici comoditatea fa-
miliei nu r�mâne un factor de ignorat. Nu întotdeauna, 
într-o decizie pentru avort, factorul de greutate îl repre-
zint� „binele” copilului, cât mai degrab� imposibilitatea 
sau incapacitatea p�rin�ilor de a-�i asuma o asemenea 
di� cultate. Ba, uneori, „decizia” pentru avort este luat� 
în prip�, la simple supozi�ii, f�r� a avea certitudinea unui 
diagnostic de maladie genetic� sau al vreunei malforma-
�ii congenitale sau chiar �i numai la insisten�ele unui me-
dic necre�tin sau interesat pecuniar. 

Cu atât mai responsabil� devine decizia p�rin-
�ilor pentru via�� sau pentru moarte, cu cât e implicat 
�i dreptul la via�� a � in�ei concepute, nu doar teama 
de suferin�� sau nefericire a unuia sau a celuilalt. E 
aberant� o asemenea mentalitate: mai bine te omor, 
decât s� te las s� suferi! Sau: din dou� rele, alegem 
pe cea mai pu�in rea!? Ba �i mai inuman� este o astfel 
de gândire: mai bine te omor, decât s� m� chinui cu 
tine! Desigur c� nu e u�or s� � i în situa�ia unui p�rinte 
a� at în fa�a unei asemenea dileme, dar nici nu putem 
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(urmare din pag. 12)
încuraja avortul – moartea – ca solu�ie de via��!? Pe de 
alt� parte, o concep�ie extrem opus� logicii cre�tine o 
constituie justi� carea avortului pe seama implica�iilor 
� nanciare ale între�inerii unei persoane cu handicap. �i 
în acest caz, magica „preven�ie” prin avort selectiv se 
înscrie tot în tiparul îngust al unei mentalit��i empiriste, 
egocentrice �i utiliste, care are în aten�ie mai degrab� 
confortul personal, decât preocuparea pentru neferici-
rea copilului.  

Pe de alt� parte nu împ�rt��im nici optica extre-
mist� a unor Mi�c�ri pentru Via�� care declar� absolut 
inutil� diagnoza prenatal� pe motiv c� ar duce auto-
mat la decizia pentru avort. Bineîn�eles c� nu acesta e 
scopul diagnosticului prenatal, ci tocmai depistarea �i 
preven�ia unor posibile afec�iuni prin interven�ia tera-
peutic� prenatal� sau postnatal� precoce. În plus, dup� 
cum s-a v�zut, nu toate tehnicile de investiga�ie prezin-
t� risc de avort „spontan” �i nici nu se utilizeaz�, decât 
în caz de suspiciuni majore, acele  proceduri adecvate 
investig�rii �i preciziei unui anumit diagnostic, indife-

rent de gradul de risc. În plus, diagnosticarea precoce 
nu e obligatoriu s� conduc� spre avort, cât în direc�ia 
preg�tirii �i sus�inerii „moralului” familiei, în eventua-
litatea apari�iei unui copil cu probleme.

F�r� a ne erija în judec�torii �i acuzatorii nim�-
nui, propunem în astfel de cazuri, de maxim� seriozi-
tate �i responsabilitate, o re� ec�ie personal� �i cre�tin� 
mai atent�, pentru ca p�rin�ii s� nu ia o decizie regreta-
bil�, cu consecin�e de neb�nuit atât pe plan moral-cre�-
tin, cât �i psihologic.
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Primul Centru Pilot de Referin-
�� pentru Boli Rare din Romania a fost 
s� n�it mar�i, 28 iunie 2011, de PSS Vir-
gil Bercea, la Zal�u, moment la care au 
participat �i mini�trii s�n�t��ii din Ro-
mânia �i Norvegia, ambasadorul Norve-
giei în Romania, precum �i autorit��ile 
locale �i jude�ene.

Centrul NoRo pentru boli rare 
de la Zal�u este al treilea de acest gen 
din Europa �i a avut ca promotor pe 
d-na Dorica Dan, pre�edintele Asocia�i-
ei Prader Willi �i „su� etul“ acestei ac�i-
uni. Partener al acestui centru este �i Pa-
rohia „Sfânta Familie” din Zal�u, care 
s-a implicat în sus�inerea proiectului; de 
asemenea, trebuie s� amintim sus�inerea 
pe care PSS Virgil Bercea ne-a acordat-
o înc� de la început.

În cuvântul s�u, Preas� n�itul Vir-
gil, pornind de la pilda vindec�rii orbului din na�tere: 
„Nici el n-a p�c�tuit, nici p�rin�ii lui, ci ca s� se arate 
în el lucr�rile lui Dumnezeu” (Ioan 9, 3) a prezentat 
rolul pe care familia �i, în general, societatea îl are în 
problema bolnavilor. Preas� n�itul Virgil a ar�tat ne-
cesitatea apropierii Bisericii de familiile cu persoane 
bolnave: „Dumnezeu dore�te mereu s� redea speran�a 
familiilor care încep s� �i-o piard�…”, insistând pe ro-
lul providen�ei divine care transform� greutatea boli-
lor într-o oportunitate pentru oameni, precum în pilda 
evanghelic�.

Parohia „Sfânta Familie” dore�te ca �i pe viitor 
s� � e un colaborator activ în acest centru în� in�at la Za-

l�u, con�tien�i de faptul c� acest proiect va reprezenta 
pentru pacien�ii �i familiile lor un pas spre rezolvarea 
problemelor lor, lucru exprimat �i de primarul Zal�u-
lui, Radu C�pîlna�iu, în discursul s�u de la deschiderea 
centrului.

De fapt, tuturor ne revine o datorie cre�tineasc� 
s� � m al�turi de familiile bolnavilor pentru a diminua 
sentimentul de izolare. În aceast� privin��, prin ac�iuni-
le Asocia�iei Famisaj încerc�m s� implic�m activ tinerii 
în sprijinirea persoanelor cu dezabilit��i.

Pr. Valer P�R�U

S� n�irea Centrului pentru Boli Rare la Zal�u
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S� n�irea bisericii din Galo�petreu dup� restaurare
Duminic�, 26 iunie 2011, prin stropire cu ap� 

s� n�it� �i ungere cu Sfântul Mir de c�tre Preas� n�ia Sa 
Virgil Bercea, episcop Greco-Catolic de Oradea, s-a 
res� n�it biserica Parohiei Române Unite cu Roma din 
Galo�petreu, dup� restaurare, a�ezându-se în Sfânta 
Mas� a Altarului moa�tele Sfântului Roca.

La eveniment au mai fost prezen�i: pr. Radu Fi-
lip - Parohia „Sfântul Andrei” din Carei, protopop de 
Carei si vicar foraneu al S�tmarului, pr. Gavril Buboi 
- Parohia „În�l�area Domnului” Oradea �i protopop de 
Oradea, pr. Alexandru Duma - Parohia „Sf. Nicolae” 
�ilindru �i protopop al Ierului, pr. Iosif Balint - Parohia 
„Sf. Nicolae” Oradea, pr. Ioan Pogar - Parohia Romano 
Catolica Fegernic, pr. Zorel Zima - Parohia „Na�terea 
Maicii Domnului” Valea lui Mihai, pr. Felician Buzg�u 
- Parohia „S� n�ii Apostoli Petru �i Pavel” Pi�colt, pr. 
Ioan Aciu - Parohia Bor�, pr. Marius Pop - Parohia Voi-
vozi, pr. Ionu� Dobocan - Caritas Eparhial Oradea, pr. 
Silvestru Pogar - Parohia „Coborârea Spiritului Sfânt” 
Galo�petreu, ipod. Eduard Felician Fischer - vicerec-
tor Seminar, ceremonier episcopal, ipod. Eugen Andrei 
Clintoc - coordonator proiecte la Episcopia Greco-Ca-
tolic� Oradea, pastorul reformat Zsolt Szabo �i prima-
rul din Tarcea, dl. Borda� Carol.

R�spunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de 
corul Parohiei Franciscane „Maica Domnului” din Ora-
dea, dirijat de p�rintele Mihai V�t�m�nelu OFM Conv.

Biroul de pres�

Res� n�irea bisericii din Dumbrava (Bihor) dup� restaurare
Duminic�, 24 iulie 2011, a avut loc res� n�irea 

bisericii din localitatea Dumbrava (jud. Bihor) dup� re-
staurare, cu hramul S� n�ii Arhangheli Mihail �i Gavril.

PSS Virgil Bercea a fost întâmpinat de sute de 
s�teni �i primit cu tr�sura la intrarea în sat, alaiul � ind 
acompaniat de forma�ia de muzic� popular� „Rapsozii 
Zarandului” din Arad.

La eveniment au mai fost prezen�i: pr. Gheorghe 
Seica, Parohia Adormirea Maicii Domnului – Sâmb�ta 
�i protopop de Holod; pr. Ioan Mada, Parohia S� n�ii Trei 
Ierarhi – Beiu� �i protopop de Beiu�; pr. Iulian Terec, 
Parohia S� n�ii Arhangheli Mihail si Gavril – Dumbra-
va (gazda evenimentului); pr. Alexandru Chivari, Pa-
rohia Na�terii Maicii Domnului – Gruilung; pr. Adrian 
Man, Parohia Adormirea Maicii Domnului – �uncuiu�; 
pr. Sorin Cr�ciun, Parohia Sfântul Gheorghe – Oradea; 
pr. Marius Bo�a, Parohia Bunavestire – Pocola; pr. Ioan 
Aciu, Parohia Bor�; pr. Cezar Moru�, Parohia Ceica; pr. 
Cosmin F�rca�, Parohia Na�terea Sfântului Ioan Bote-
zatorul – Beliu; pr. Marius Cri�an, Parohia Adormirea 
Maicii Domnului – Supuru de Jos; pr. Mihai Terec, 
Parohia Sfântul Anton – Tinca; pr. Ioan T�tar, Parohia 
S� n�ii Nicolae �i Francisc de Assisi – Holod; pr. Ioan 
Matei, pensionar; pastorul reformat Jozsef Sos; ipod. 

Eduard Fischer, vicerectorul Seminarului, ceremonier 
episcopal; ipod. Iulian Boglut; primarul Daniel Ciolo�.

Pr. Iulian Terec a primit Crucea Pectoral� în 
semn de apreciere pentru eforturile f�cute timp de peste 
15 ani în parohia Dumbrava.

Câ�iva credincio�i din Dumbrava au primit di-
plom� de recuno�tint� din partea PSS Virgil pentru sus-
�inerea parohiei din partea lor. 

Biroul de pres�
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S� n�irea bisericii din Pocola dup� restaurare
Duminic�, 7 august 2011, în Duminica a VIII-a dup� Rusalii, 

a avut loc res� n�irea vechii biserici greco-catolice cu hramul „Buna 
Vestire” din localitatea Pocola, jud. Bihor. Au fost întreprinse o serie 
de lucr�ri de restaurare în interiorul edi� ciului sacru, unde s-a ref�cut 
integral pictura mural�, s-a montat noul iconostas, s-a îmbr�cat Sfânta 
Mas� �i întreg Altarul în marmur� de Carrara, s-a repavat biserica cu 
granit Rosa Beta �i s-au înlocuit b�ncile bisericii. De asemenea, în 
exteriorul bisericii lucr�rile au vizat înlocuirea structurii lemnoase a 
turlei, revopsirea acoperi�ului, respectiv cur��area pere�ilor.

La orele 10.00, PSS Virgil Bercea a fost întâmpinat în sunetul 
clopotelor de zeci de preo�i �i sute de credincio�i veni�i din Pocola �i 
din împrejurimi, � ind de fa�� �i reprezentan�i ai autorit��ilor locale �i 
centrale. Înaltul prelat a fost primit cu tradi�ionala “pâine �i sare” care 
au fost oferite de doi copila�i îmbr�ca�i în costume populare.

Prin ungerea cu Sfântul �i Marele Mir de c�tre PSS Virgil Ber-
cea, respectiv prin stropirea cu ap� s� n�it� s-au res� n�it pere�ii biseri-
cii a�ezându-se apoi un nou Hrisov în Sfânta Mas� a Altarului, dup� 
care s-a trecut la consacrarea acesteia prin sp�larea �i ungerea ei cu 
Sfântul �i Marele Mir de c�tre Preas� n�ia Sa.

Rânduiala res� n�irii bisericii a continuat cu Sfânta Liturghie Ar-
hiereasc�, ierarhul locului � ind înconjurat de Mons. Renzo Lavatori, 
profesor de Teologie Dogmatic� la Universitatea Ponti� cal� Urbani-
an� din Roma, de protopopii Ioan Mada din Beiu�, Gavril Buboi din 
Oradea, Gheorghe Seica din Holod. R�spunsurile la Sfânta Liturghie 
au fost date de Reuniunea Coral� „Ioan Bu�i�ia” a Bisericii Greco-Ca-
tolice din Beiu�, avându-l în frunte ca dirijor pe dl. Constantin Sava.

Evenimentul a fost onorat de o� cialit��ile care au fost prezen-
te la aceast� s�rb�toare din Pocola, amintindu-i pe deputa�ii Maria 
Dr�ghici �i Ioan Roman, primarii Ioan Ma�ca� din Pocola �i Adri-
an Domoco� din Beiu�, precum �i alte personalit��i publice din �ara 
Beiu�ului. La � nalul S� ntei Liturghii, PSS Virgil Bercea a oferit Di-
plome de merit unor credincio�i din Pocola, care au fost binef�c�tori 
�i sus�in�tori ai comunit��ii pe timpul lucr�rilor care s-au f�cut. De 
asemenea, s-a oferit Crucea Eparhial� unor oaspe�i, care s-au implicat 
într-un mod mai deosebit în bunul mers al restaur�rii bisericii, amin-
tindu-i pe Mons. Dr. Renzo Lavattori, pe domnii: Natale Amaglio, 
Roberto Beloti, av. Marius Popoviciu, curator Adrian Daniel Birta. 

Totodat�, parohul comunit��ii greco-catoli-
ce locale, pr. Gheorghe Marius Bo�a a pri-
mit Crucea Pectoral� în semn de apreciere 
pentru slujirea cu devotament timp de peste 
15 ani a credincio�ilor din Parohia Pocola. 
Gestul Ierarhului a fost recompensat de c�tre 
parohienii din Pocola, care prin parohul lor 
au oferit înaltului prelat „Cheia bisericii” din 
Pocola.

Biroul parohial

PSS Virgil în vizit� la comunitatea surorilor „Jesus-Marie” 
Duminic�, 5 iunie 2011, PSS Virgil Bercea a fost 

în vizit� la comunitatea surorilor „Jesus-Marie” din Lyon, 
Fran�a, la invita�ia superioarei generale, Maica Aurora.

Motivul vizitei a fost aniversarea a 50 de ani de via�� 
de la depunerea voturilor perpetue a Sorei Maria Agnese, 
care a lucrat o perioad� de peste 10 ani în parohia din Ca-
rei. La Sfânta Liturghie, celebrat� de PSS Virgil în biserica 
m�n�stirii, au participat, al�turi de credincio�i, familia Sorei 
Maria Agneze �i un grup de credincio�i români din Lyon.

Dup� amiaz�, PSS Virgil a avut o întâlnire cu Cardina-
lul Philippe Barbarin, arhiepiscopul de Lyon, care cunoa�te 
România �i s-a interesat de situa�ia actual� a Bisericii noastre.

Biroul de pres�
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Iubi�i pelerini, aventura, nebunia, pierderea de 
vreme (sau multe altele, dup� cum ne-au spus unii �i 
al�ii) adic� pelerinajul continu�, �i spre bucuria tuturor, 
� orile sunt tot mai multe, strângându-se într-un buchet 
de 160, � ecare cu parfumul �i culoarea sa. 

Culoare �i parfum care s-au p�strat, ba mai mult  
s-au r�spândit în propriile familii �i în parohiile de pro-
venien�� ale pelerinilor, prin parohiile pe unde au tre-
cut, dar mai ales între colegii lor de �coal�, facultate, 
oratorii sau diferite alte organiza�ii. 

�i în acest an, 2011, pornim la drum cu acelea�i 
scopuri: rug�ciune, jertf�, cinstirea martirilor, un 
salut �i o încurajare comunit��ilor parohiale �i nu în 
ultimul rând o provocare pentru TINE(RI). 

PRIN  RUG�CIUNE  	I  CREDIN��  
SPRE

CINSTEA  ALTARELOR
Este ceea ce ne dorim foarte mult ca Biseric�. 

Ei, episcopii no�tri mor�i la Sighet sau în alte închisori, 
sunt s� n�i, iar prin rug�ciunile noastre �i propov�duirea 
m�rturiei lor de credin�� �i a jertfei lor, precum �i prin 
modelarea vie�ii noastre dup� exemplul lor, putem �i 
noi contribui la recunoa�terea �i cinstirea lor la nivelul 
întregii Biserici Universale, adic� ridicarea lor la CIN-
STEA ALTARELOR.

În sprijinul rug�ciunii �i misiunii noastre vine �i 
materialul editat: tricoul, bro�ura pelerinului �i iconi-
�a cu rug�ciunea pentru beati� carea episcopilor no�tri 
mor�i în faim� de martiri sub regimul comunist. 

De � ecare dat� ne amintim de cuvintele Cardi-
nalului Iuliu Hossu rostite în memoriile Înalt Preas� n-
�iei Sale, Credin�a noastr� este via�a noastr�, prin care 
ne spune c�: durerea cea mai mare suferit� în închi-
soarea din Sighet nu era dat� de condi�iile de acolo, 
frig, foamete, lipsa asisten�ei sanitare, batjocur�... ci 
de imposibilitatea s�vâr�irii S� ntei Liturghii. De aceea 
rug�ciunile noastre s�vâr�ite în acest loc, culminând cu 
Sfânta Liturghie sunt în�l�ate în memoria lor �i a S� n-
telor Liturghii nes�vâr�ite.

Un drum, un ultim drum pe p�mânt, între Me-
morial �i Cimitirul S�racilor, pe care EI au fost du�i în 
cele mai umile condi�ii, f�r� cruce �i în sicrie impro-
prii: „Mai târziu, prin m�tur�tori - preo�i, am a� at c� 
episcopul Ioan Suciu a fost înmormântat cu lenjeria 
de corp, semn c� a avut-o pe a sa, sau c�    i-au dat-o 
episcopii colegi de camer�, ca nu cumva s� � e arun-
cat gol în groap�... A fost aruncat în c�ru�� �i dus la 
cimitirul vagabonzilor �i al sinuciga�ilor. 

 Cimitirul este arat acum �i nu se mai pot 
identi� ca mormintele (…). 

 Poate c� a�a a hot�rât Dumnezeu ca episcopii 
mor�i la Sighet s� r�mân� victime, moa�te nev�zute la 
temelia v�zut� a Bisericii române�ti de mâine”. (PS 

Ioan Ploscaru, Lan�uri �i teroare, 243-45).
 Pe acest drum, între Memorial �i Cimitir, la 

umbra crucii, pelerinajul nostru se transform� într-un 
cortegiu care îi înso�e�te cu Rug�ciune �i Credin�� spre 
Cinstea Altarelor pe cei neînso�i�i, pe care nu vrem �i 
nu avem voie s�-i uit�m.

Pelerinajul � ind aproape în acela�i timp cu În-
tâlnirea Mondial� a Tinerilor cu Papa, ne vom l�sa 
condu�i de Mesajul Sfântului P�rinte Papa Benedict al 
XVI-lea adresat tinerilor cu ocazia acestui eveniment: 
“Înr�d�cina�i �i întemeia�i în Cristos, tari în credin-
��” (cf. Col 2,7)

Pentru întreg drumul nostru, care nu este unul ca 
oricare altul, ci un drum de credin��, de convertire, de 
rug�ciune �i jertf�, ne vom înarma cu credin��, r�bda-
re, dragoste, modestie �i sobrietate, pentru a r�mâne � -
deli inten�iei noastre de a face un pelerinaj cât mai bun. 

Pentru aceasta ne vom l�sa c�l�uzi�i de Provi-
den�a Divin�, de Binecuvântarea Ierarhilor no�tri, mul-
�umindu-le cu rug�ciunile noastre. 

Mul�umim �i Congrega�iei “Don Orione” �i tu-
turor binef�c�torilor no�tri, în mod deosebit cei din 
parohiile: �imleu Silvaniei, B�d�cin, Boc�a, Boc�i�a, 
Bulgari, Cehu Silvaniei, Ulmeni, Reme�i pe Some�, 
Mire�u Mare, Baia Mare, �i�e�ti, H�rnice�ti, Vadu Izei, 
�ug�u, Sighetu Marma�iei precum �i parohiilor de pro-
venien�� a pelerinilor �i familiilor lor.

Vom încerca de asemenea s� d�m cât mai mult 
sens �i via�� motto-ului care ne-a înso�it �i anul trecut 
�i care spre bucuria noastr� spiritual� a prins via�� în 
întreaga Biseric� Greco-Catolic� prin binecuvântarea 
Preafericitului Lucian MURE�AN, Arhiepiscop Major 
al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�.

	IMLEU SILVANIEI – SIGHETU MARMA�IEI
  22 august – 1 septembrie 2011
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Între 17-20 iunie 2011, PSS Virgil Bercea, epi-
scop eparhial de Oradea Mare, a efectuat o vizit� de 
lucru în Austria. PSS Virgil este delegat din partea Co-
misiei Sinodale a Bisericii Române Unite s� p�storeas-
c� �i comunit��ile greco-catolice române�ti din Europa. 
Austria este o �ar� care a primit mul�i emigran�i români, 
mai ales în ultima perioad�; de aceea, Biserica noastr� 
încearc� s� r�spund� provoc�rilor misionare. Comuni-
tatea noastr� are 2 parohii, 6 preo�i, 2 diaconi �i câteva 
sute de credincio�i. În viitor vom încerca deschiderea 
unor noi parohii la Linz �i Salzburg.

Vineri, 17 iunie 2011, la ora 14.00, s-a întâlnit 
cu preo�ii români din Viena. De la ora 15.00 s-a întâl-
nit cu noul Vicar General al Arhidiecezei de Viena, 
Dr. Nikolaus Krasa.

Sâmb�t�, 18 iunie 2011, la ora 09.00, a luat 
micul dejun cu Eminen�a Sa Cardinalul Christoph 
Schönborn, arhiepiscop de Viena, urmat de o discu�ie 
despre situa�ia comunit��ii greco-catolice din Austria. 
La ora 13.00 a luat masa la Parohia Leopoldau, având 
ocazia s� îl cunoasc� pe p�rintele paroh Nikolaus Co-
olen, OSC, care este în acela�i timp �i protopopul sec-
torului 21. La ora 18.30, a celebrat Sfânta Liturghie 
în Parohia Sfântul Gheorghe, Kagran, unde activeaz� 
P�rintele Ovidiu Ioan Pintea �i p�rintele diacon Trai-
an Tama�, dup� care a vizitat casa parohial�.

Duminic�, 19 iunie 2011, între orele 10.00-
16.00, a celebrat Sfânta Liturghie la Parohia Misiunii 
Române Unite din Viena împreun� cu 19 preo�i din 
România, Austria, Slovacia, Ungaria, S.U.A., cu oca-
zia Hramului Parohiei Române Unite, Greco-Catolice 
din Viena „Pogorârea Sfântului Spirit”. R�spunsuri-
le au fost date de un cor constituit în jurul solistelor 
operei din Viena: d-nele 
Simina Ivan �i Aura Twa-
rowska.

În cadrul S� ntei Li-
turghii PSS Virgil l-a hi-
rotesit Iconom Stavrofor 
pe Msgr. Prof. Dr. Larry 
Hogan, rectorul Institutu-
lui Teologic International 
(ITI) din Trumau, Aus-
tria. Aceast� numire este 
un semn de recunoa�tere 
a meritelor Msgr. Hogan 
în preg�tirea numero�ilor 
studen�i români, clerici �i 
laici, catolici �i ortodoc�i, 
la ITI.

PSS Virgil �i preo�ii 
au celebrat apoi Parasta-
sul pentru Înaltpreas� n�i-

Vizit� pastoral� a PSS Virgil Bercea în Austria
tul George Gu�iu, recent trecut la Domnul, � gur� de 
vrednic� pomenire a Bisericii noastre.

A urmat agapa cu ocazia Hramului la care au 
participat peste 200 de oaspe�i din Romania, Austria 
�i din toat� lumea. Oaspete special a fost: Dr. Martin 
Eichtinger, �ef de Sec�iune în Ministerul Austriac de 
Externe, fost ambasador al Austriei în România, care 
a rostit o alocu�iune în limba român�. A fost reprezen-
tat corpul diplomatic precum �i un grup de intelectuali 
de frunte ai Clujului, între care men�ion�m pe acad. 
Ioan Aurel Pop, directorul Centrului de Studii Transil-
vane al Academiei Române. Am avut bucuria s� avem 
în mijlocul nostru �i un grup de profesori, teologi �i 
studen�i de la ITI Trumau. Ne-au delectat momentele 
artistice preg�tite de tineri care studiaz� la universit�-
�ile de arte din Viena.

La agap�, PSS Virgil �i ceilal�i preo�i �i-au luat 
timp s� discute cu credincio�ii participan�i la festivi-
tate, s� r�spund� la întreb�ri, s� ofere asisten�� spiri-
tual� �i practic�.

Au fost momente de mare satisfac�ie �i comu-
niune întru Cristos ale acestei comunit��i ren�scute 
dup� 1992 prin neobositul har �i dragostea p�rintelui 
paroh Vasile Lu�ai, rectorul Misiunii Române Unite 
din Viena. Hramul parohiei, „Pogorârea Sfântului 
Spirit”, ne-a fost program �i dar ceresc, având în ve-
dere num�rul de chema�i si veni�i, culturile, limbile, 
tradi�iile diverse care au participat la aceast� s�rb�-
toare a Spiritului Sfânt!

Dup� agapa de la hram, PSS Virgil l-a vizitat pe 
P�rintele Arhimandrit Dr. Ioan Marin M�lina�, paroh 
la St. Egyden am Steinfeld.

Pr. Ioan Iulian HOTICO



18 VESTITORUL

Întronizarea noului Episcop de Maramure�
Într-o atmosfer� de s�rb�toare �i în fa�a unui nu-

meros public, Preas� n
ia Sa Vasile Biz�u a fost întro-
nizat sâmb�t�, 23 iulie 2011, la Baia Mare, ca episcop 
greco-catolic al Maramure�ului. Datorit� neretroced�-
rii pân� în acest moment al Catedralei greco-catolice 
din Baia Mare, slujba de întronizare a avut loc la Sala 
Sporturilor din localitate.

Sfânta Liturghie �i slujba de întronizare au fost 
o� ciate de Preafericirea Sa Lucian Mure�an, Arhiepi-
scop Major �i Întâist�t�tor al Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolic�. La slujb� au participat to
i 
episcopii greco-catolici �i romano-catolici din Româ-
nia, precum �i episcopi din Bisericile Greco-Catoli-
ce surori din Ucraina, Slovacia �i Ungaria. Potrivit 
reprezentan
ilor episcopiei, cita�i de site-ul www.emm.
ro, la însc�unare au participat inclusiv delega
i ai Sfân-
tului Scaun.

Evenimentul s-a bucurat, de asemenea, de par-
ticiparea a sute de preo
i greco-catolici veni
i cu mii 
de credincio�i pentru a �  împreun� la acest eveni-
ment special din via
a Episcopiei greco-catolice a 
Maramure�ului.

De asemenea, la eveniment au participat ale�i 
locali �i jude
eni din Maramure� �i jude
ele învecinate, 
precum �i senatori �i deputa
i.

Evenimentul a început vineri dup�-masa, 22 iu-
lie, cu o sear� de rug�ciune la biserica „Bunavestire” 
din Baia Mare, care s-a dorit „a �  un timp de preg�tire 
spiritual� pentru marea s�rb�toare a Eparhiei noastre”, 
s-a a� rmat într-un comunicat o� cial al Episcopiei gre-
co catolice a Maramure�ului.

Sâmb�t�, 23 iulie, începând cu ora 9.00 diminea-
�a, episcopii, preo�ii �i credincio�ii greco-catolici s-au 
adunat la sediul Episcopiei greco-catolice din Baia Mare 
de unde au plecat în procesiune pe str�zi pân� la Sala 
Polivalent� (Sala Sporturilor) din localitate. Potrivit 
site-ului www.emm.ro, „coloana pornit� de la Episco-
pia Greco-Catolic� num�ra peste 1.000 de credincio�i, 
care se îndreapt�, cântând înspre centrul ora�ului. Foarte 
mul�i dintre cei prezen
i sunt îmbr�ca�i în straie populare 
maramure�ene �i poart� însemne religioase.”

Procesiunea a ajuns la Sala Sporturilor în jurul 
orei 10.00, care s-a dovedit a �  neînc�p�toare pentru 
num�rul mare de persoane participante. Conform site-
ului www.emm.ro, „sala este arhiplin2 - se cânt�, se 
spun rug�ciuni iar oamenii m�rturisesc c� e un moment 
religios de la care nu puteau s� lipseasc�”.

Conform celor care au participat la eveniment, 
sala a fost arhiplin�, toate cele 3.000 locuri de pe scaune 
� ind ocupate. De asemenea, foarte mult� lume a stat în 
picioare iar afar� mai erau înc� circa 1.000 de persoane.

Dup� terminarea S� ntei Liturghii a urmat slujba 
de însc�unare a PSS Vasile ca episcop greco-catolic al 
Maramure�ului. În cadrul acestui serviciu religios spe-

cial, episcopul Vasile a primit din mâna Preafericitul 
Lucian însemnele misiunii sale, în timp ce poporul pre-
zent cânta „Vrednic este”.

„Cu vrerea Tat�lui, cu puterea Fiului �i împreun� 
lucrarea Spiritului Sfânt, în numele Sinodului Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, iubite frate 
episcop Vasile, te punem �i te a�ez�m ast�zi arhiereu în 
scaunul eparhial al Maramure�ului, cu toate drepturile 
care î�i revin”, a spus Preafericitul Lucian Mure�an.

În momentul oferirii toiagului, ca semn al câr-
muirii �i p�storirii, Preafericitul Lucian i-a spus noului 
episcop: „Prime�te toiagul acesta ca s� p�store�ti tur-
ma lui Cristos cea încredin�at� �ie. 	i celor ascult�tori 
s� le � e de la tine toiag de via�� �i înt�rire. Iar pentru 
cei neascult�tori �i nestatornici, s�-l folose�ti ca toiag 
de de�teptare, ca toiag de certare.”

Dup� primirea toiagului miile de persoane parti-
cipante au izbucnit în aplauze.

„Iubi�i credincio�i, bine a�i venit în aceast� 
zi de s�rb�toare pentru Eparhia Greco-Catolica a 
Maramure�ului. Ne unim în rug�ciune cu to�ii �i adu-
cem laud� lui Dumnezeu, închinare �i cinstire a�a cum 
biserica o face în asemenea ocazii. V� salut�m pe to�i 
cu mare drag”, a spus noul episcop al Maramure�ului, 
dup� însc�unare.

www.greco-catolica.org

Foto: Ramona B�lu�escu
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Comisia Sinodal� Social�, sub patronajul Arhiepiscopiei 
Majore a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco - Catolic�, a 
organizat o conferin�� interna�ional� în perioada 5-7 iulie 2011, 
având ca tem� „Angajamentul voluntar – slujirea aproapelui, 
slujirea lui Dumnezeu”.

La conferin�� au participat peste 50 de invita�i din �ar� 
�i str�in�tate. Din Eparhia de Oradea a participat Rita Szo-
pos, coordonator departament social, Iulia Iova, coordonator 
departament voluntari, Adela Ghi�ulescu director executiv �i 
pr. Olimpiu Todorean pre�edinte având ca invitat partener pe 
Don Renzo Gradara, director Caritas Rimini, Italia.

Conferin�a a fost structurat� pe module iar modulul III 
la care a sus�inut �i Caritas Eparhial Oradea referate s-a intitu-
lat Rolul �i importan�a voluntarului în activitatea �i operele 
sociale ale Bisericii.

Pr. Olimpiu TODOREAN

În data de 4 iulie 2011, Caritas Eparhial Oradea 
a primit vizita d-nei Monika Kleck, referent Renovabis 
pentru România.

Primul obiectiv vizitat a fost Casa Fren�iu, la 
construirea c�reia Renovabis a contribuit atât în 2010 
cât �i în 2011. În acest moment, construc�ia se a� a la 
nivelul mansardei, urmând ca în aceast� toamn� s� � e 
montat �i acoperi�ul.

Al doilea obiectiv a fost Centrul Social Maria 
Rosa, a� at în construc�ie.

Al treilea obiectiv a fost la sediul organiza�iei 
unde Monika a f�cut cuno�tin�� cu noii angaja�i �i cu 
o parte dintre voluntari. Au fost prezentate activit��ile 
organiza�iei, proiectele în desf��urare precum �i planu-
rile de viitor.

Adela GHI�ULESCU

În vizit� la Caritas

Conferin�� cu tematic� social�

Începând cu anul 1997 la Institutul de Studii Ecumenice „San Bernardino” din Vene�ia mai mul�i preo�i �i stu-
den�i romani greco-catolici au frecventat cursurile de Masterat în „Studii Ecumenice” �i doresc s� fac cunoscut c� azi 
14 iunie 2011 pr. Bertean Daniel din Eparhia Greco-Catolic� de Oradea, a sus�inut examenul de Masterat cu o lucrare 
având ca �i titlu: „Il Martirio, Via all’Unità. Il senso della testimonianza e le prospettive ecumeniche = Martirul, 
drum spre unitate. Sensul m�rturiei �i perspectivele ecumenice”. Tân�rul nostru preot din Zal�u a ob�inut în urma 
sus�inerii tezei media � nala „Magna cum laude”. Consider 
c� acest rezultat poate �  un semn de încurajare �i încredere 
�i pentru al�i studen�i romani greco-catolici, care studiaz� 
în str�in�tate �i convingerea c� Biserica noastr� greco-ca-
tolic� s� poate avea câ�i mai mul�i preo�i tineri bine forma�i 
atât spiritual cât �i teologic. Institutul Ecumenic din Ve-
ne�ia este mereu disponibil s� primeasc� noi studen�i care 
doresc s�-�i continue studiile la un nivel destul de ridicat �i 
s� se pun� în slujba Mi�c�rii Ecumenice care este un aspect 
important din via�a Bisericii noastre.

Pr. Vasile BARBULOVICI
www.bru-italia.eu

Un nou masterat la Venezia
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1,5 Lei

A 33-a Întâlnire a Franciscanilor Europeni, cu mot-
to-ul: „Împreun� cu Sfântul Francisc într-o nou� Europ�” 
s-a desf��urat timp de zece zile la Oradea, la Seminarul 
Teologic Greco-Catolic din parcul Traian. Au participat 
un num�r de 45 de laici franciscani din �apte ��ri, coordo-
na�i de preo�ii Sitterle Joseph OFMcap din Paris (Fran�a), 
Schleputz Hermann OFM din Essen (Germania), Crocker 
Shaun din Kent (Marea Britanie), iar din partea român�, 
Mihai V�t�m�nelu OFMconv �i Sorin Cr�ciun (Oradea).

Programul spiritual a inclus discu�ii biblice pe tema 
evangheliz�rii ca mesageri ai bucuriei �i speran�ei, S� nte 
Liturghii o� ciate în capela Seminarului sau în ora�, la M�-
n�stirea franciscan� „Maica Domnului” împreun� cu PSS 
Virgil, la Biserica romano-catolic� „Sfântul Spirit” împreu-
n� cu PSS Laszlo �i la fostul convent capucin „Sfânta Ma-
ria” de pe str. Traian Mo�oiu.

Cu aceasta ocazie celor prezen�i li s-a prezentat 
ora�ul Oradea, f�când o vizit� la teatru �i la prim�rie unde 
am primit explica�ii cu generozitate din partea consilie-
rului Iulius Delorean care ne-a asigurat �i accesul în turn 
pentru belvedere. S-a vizitat �i frumoasa catedral� „Sfân-
tul Nicolae” care a fost prezentat� de pr. Ovidiu Duma �i 
Florin Tirla. Duminic� dup�-mas� ne-am întâlnit cu surori 
franciscane �i fra�i ai ordinului întâi, urcând Calea Crucii 
de pe Dealul Calvaria, luând cina împreun� �i urm�rind un 
program artistic românesc.

Pentru a ne întâlni �i cu alte fraternit��i din regiune 
s-au organizat dou� excursii, una la Sanctuarul marian de 
la Radna �i Timi�oara �i una la Sighetul Marma�iei pentru 
Memorialul Durerii �i M�n�stirea de lemn din Bârsana. Se 
cuvin mul�umiri fraternit��ilor locale din Arad, Timi�oara, 
Carei �i Sighet pentru eforturile f�cute ca aceste zile frumoa-
se s� r�mân� de neuitat în memoria noastr�.

Consider c� aceste zile au contribuit la mai buna cu-
noa�tere a realit��ilor ��rii noastre, a frumuse�ilor �i spiritu-
alit��ii ei prin ace�ti mici ambasadori ai p�cii �i iubirii de 
Cristos, care sunt fra�ii franciscani. Pace si bine!

Othilia GROZA

A 33-a Întâlnire a Franciscanilor Europeni la Oradea

Dup� ce în luna iunie 60 de copii bihoreni, o parte 
� ind cerceta�i din grupul de Lupi�ori de la Centrul Don 
Orione, au fost în tab�r� la Rogojel, între 29 iulie �i 5 
august a venit rândul celor din grupul Reparto (12-16 ani) 
s� plece în tab�r�.

Cei 50 de copii coordona�i de �ase membri din gru-
pul Clan (peste 18 ani), de p�rintele Mihai Fechet� �i de 
al�i voluntari au întins corturile la Stâna de Vale, unde au 
petrecut o s�pt�mân� plin� de voie bun� în mijlocul naturii. 
Lor li s-au al�turat 7 cerceta�i de aceea�i vârst� din Ad-
judeni, jude�ul Neam�, �i 9 cerceta�i din grupul Clan-Foc 
din Oderzo, nordul Italiei, care au venit înso�i�i de p�rintele 
greco-catolic Marian Liviu Gheorghe de la Parohia Oder-
zo, Episcopia Vittorio Veneto. Tinerii au în�l�at catarge � -
xate cu frânghii �i noduri speci� ce lor, pe care au arborat 
steagul României, al Italiei �i al cerceta�ilor.

Participan�ii s-au împ�r�it în cinci grupe care au con-
curat între ele pentru a pune la încercare seriozitatea, capaci-
tatea de implicare �i de munc� în echip�. Ei s-au gospod�rit 
singuri, sub îndrumarea coordonatorilor, 
au f�cut focul, �i-au f�cut de mâncare (pas-
te cu sos, carto�  �i carne la gr�tar sau �ni-
�el, orez, cu�cu� sau m�m�lig� cu toc�ni��, 
fasole �i pulpe de pui etc.), au între�inut 
cur��enia, au cântat �i au prezentat diverse 
scenete. S-au f�cut numeroase drume�ii în 
natur� �i s-au organizat jocuri de orientare 
pe timp de zi �i de noapte.

Pe lâng� exersarea abilit��ilor � zice 

�i dobândirea de cuno�tin�e practice folositoare în via�a de 
zi cu zi, copiii s-au îmbog��it �i spiritual prin participarea 
la Sfânta Liturghie o� ciate în � ecare zi de c�tre p�rintele 
Mihai. Acestea s-au �inut în aer liber, lâng� tab�ra cerceta-
�ilor, pe un altar împodobit cu � ori, construit de cerceta�i 
din lemne uscate adunate din p�dure. Pornind de la cuvân-
tul Evangheliei, p�rintele Mihai le-a transmis în � ecare zi 
o înv���tur� adecvat� vârstei: s� asculte de p�rin�i, s� aib� 
încredere în Dumnezeu �i s� îi cear� ajutorul în tot ceea ce 
fac, s� se ajute reciproc, s� � e oameni de cuvânt, s� respec-
te �i s� protejeze natura.

La � nalul taberei, cerceta�ii au f�cut cur��enie, �i-au 
strâns corturile �i s-au întors la Oradea. Cerceta�ii italieni au 
r�mas la Centrul Don Orione, au vizitat dou� c�mine de co-
pii, la Bel� r �i Sâniob. Ei particip� �i la tab�ra cerceta�ilor 
din grupul Clan (peste 18 ani) în F�g�ra�, organizat� între 8 
�i 13 august tot de Congrega�ia Don Orione din Oradea.

Radu VIDRA

Tab�ra cerceta�ilor de la Don Orione la Stâna de Vale


