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În perioada 18-20 octombrie 2011 la sediul Arhiepi-
scopiei Majore din Blaj s-au desf��urat lucr�rile sesiunii 
de toamn� a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Uni-
te cu Roma, Greco-Catolic�.

Au participat membrii Sinodului: Preafericitul P�-
rinte Lucian Mure�an, Arhiepiscop Major al Bisericii Ro-
mâne Unite cu Roma, Greco-Catolic�; Preas� n�itul Virgil 
Bercea, Episcop de Oradea; Preas� n�itul Florentin Crih�l-
meanu, Episcop de Cluj-Gherla; Preas� n�itul Alexandru 
Mesian, Episcop de Lugoj; Preas� n�itul John Michael 
Botean, Episcop de St. George în Canton, Ohio (SUA); 
Preas� n�itul Vasile Biz�u, Episcop de Maramure�; Prea-
s� n�itul Mihai Fr��il�, Episcop auxiliar de Alba Iulia �i 
F�g�ra�, vicar de Bucure�ti.

Sinodul a început în dup�-masa zilei de 18 octombrie prin celebrarea unui „Te Deum” în Catedrala din Blaj.
La deschiderea lucr�rilor s-a redactat �i s-a trimis o scrisoare credincio�ilor greco-catolici, prin care se 

cere acestora s� î�i manifeste deschis apartenen�a confesional� în cadrul recens�mântului persoanelor, care ur-
meaz� s� aib� loc în România.

Pe ordinea de zi a Sinodului s-au reg�sit teme cu caracter administrativ, pastoral, dar �i chestiuni educati-
ve, liturgice, ecumenice �i altele.

- a fost prezentat raportul asupra situa�iei pastoral-misionare a credincio�ilor din Canada �i SUA;
- a fost prezentat raportul Comisiei Sinodale Sociale referitor la conferin�a „Voluntariatul-Slujirea aproa-

pelui, slujirea lui Dumnezeu”;
- s-a analizat situa�ia credincio�ilor care se g�sesc în diaspora Occidental�;
- s-a analizat chestiunea referitoare la redactarea manualelor de religie �i a stadiului de revizuire al c�r�ilor 

de cult;

Sinodul Episcopilor
Sesiunea de toamn� Blaj, 18-20 octombrie 2011

- s-a analizat scrisoarea Preafericirii Sale Da-
niel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române privind 
reluarea dialogului dintre Biserica Ortodox� Ro-
mân� �i Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-
Catolic�;

- s-a întocmit calendarul provizoriu pentru 
marcarea centenarului na�terii Cardinalului Alexan-
dru Todea (5 iunie 1912, † 22 mai 2002).

Toate temele discutate au termene de rezolva-
re în perioada imediat urm�toare.

Sinodul �i-a încheiat lucr�rile cu celebrarea 
S� ntei Euharistii în Catedrala „Sfânta Treime” din 
Blaj, avândul ca Protos pe P.S. John Michael Bo-
tean, Arhiereii împ�rt��ind o binecuvântare tuturor 
credincio�ilor Bisericii noastre.

S-a stabilit ca urm�toarea sesiune ordinar� a 
Sinodului s� aib� loc în perioada 5-7 iunie 2012 la 
Blaj. Înaintea începerii lucr�rilor membrii Sinodului 
vor participa la Reghin la evenimentele ocaziona-
te de aniversarea centenarului na�terii Cardinalului 
Alexandru Todea.

Pr. William A. Bleiziffer
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Scrisoarea apostolic� în form� de Motu proprio, Porta � dei,
a Sfântului P�rinte Benedict al XVI-lea,  cu care se convoac� Anul credin�ei 

1. „Poarta credin�ei” (cf. Fap 14,27) care intro-
duce la via�a de comuniune cu Dumnezeu �i permite 
intrarea în Biserica sa este mereu deschis� pentru noi. 
Este posibil s� trecem acel prag atunci când Cuvântul lui 
Dumnezeu este vestit �i inima se las� pl�smuit� de harul 
care transform�. A trece prin acea poart� comport� por-
nirea pe un drum care dureaz� toat� via�a. El începe cu 
Botezul (cf. Rom 6,4), prin care putem s�-l chem�m pe 
Dumnezeu cu numele de Tat�, �i se încheie cu trecerea 
prin moarte la via�a ve�nic�, rod al învierii Domnului 
Isus care, cu darul Spiritului Sfânt, a voit s� implice în 
îns��i gloria sa pe cei care cred în el (cf. In 17,22). A 
m�rturisi credin�a în Treime - Tat�, Fiu �i Spirit Sfânt 
- echivaleaz� cu a crede într-un singur Dumnezeu care 
este iubire (cf. 1In 4,8): Tat�l care la plinirea timpului l-a 
trimis pe Fiul s�u pentru mântuirea noastr�; Isus Cris-
tos care în misterul mor�ii �i învierii sale a r�scump�rat 
lumea; Spiritul Sfânt care conduce Biserica de-a lungul 
secolelor în a�teptarea întoarcerii glorioase a Domnului. 

2. Înc� de la începutul slujirii mele ca succesor 
al lui Petru am amintit exigen�a de a redescoperi dru-
mul credin�ei pentru a pune în lumin� cu tot mai mare 
claritate bucuria �i entuziasmul reînnoit al întâlnirii cu 
Cristos. În omilia de la sfânta Liturghie pentru începu-
tul ponti� catului meu spuneam: „Biserica în ansamblul 
ei �i P�storii în ea, asemenea lui Cristos, trebuie s� por-
neasc� la drum pentru a-i conduce pe oameni în afara 
de�ertului, spre locul vie�ii, spre prietenia cu Fiul lui 
Dumnezeu, spre cel care ne d�ruie�te via�a, via�a în pli-
n�tate”. Se întâmpl� de acum des ca cre�tinii s� se pre-
ocupe mai mult pentru consecin�ele sociale, culturale �i 

politice ale angaj�rii lor, continuând s� se gândeasc� la 
credin�� ca la un fundament clar al tr�irii comune. De 
fapt, acest fundament nu numai c� nu mai este a�a, ci 
adesea este chiar negat. În timp ce în trecut era posibil 
s� se recunoasc� un �esut cultural unitar, pe larg primit 
în referin�a sa la con�inuturile credin�ei �i la valorile 
inspirate de ea, ast�zi nu mai pare s� � e a�a în mari 
sectoare ale societ��ii, din cauza unei profunde crize de 
credin�� care a atins multe persoane. 

3. Nu putem accepta ca sarea s� devin� insipid� 
�i lumina s� � e �inut� ascuns� (cf. Mt 5,13-16). �i omul 
de ast�zi poate s� simt� din nou necesitatea de a merge 
asemenea femeii samaritene la fântân� pentru a-l ascul-
ta pe Isus care invit� s� cread� în el �i s� ia din izvorul 
s�u din care �â�ne�te ap� vie (cf. In 4,14). Trebuie s� 
reg�sim gustul de a ne hr�ni din cuvântul lui Dumne-
zeu, transmis de Biseric� în mod � del, �i din pâinea 
vie�ii, oferite în sprijinul celor care sunt discipolii s�i 
(cf. In 6,51). De fapt, înv���tura lui Isus r�sun� înc� în 
zilele noastre cu aceea�i for��: „Lucra�i nu pentru hrana 
pieritoare, ci pentru hrana care r�mâne spre via�a ve�-
nic�” (In 6,27). Întrebarea pus� de cei care îl ascultau 
este aceea�i �i pentru noi ast�zi: „Ce s� facem ca s� 
s�vâr�im faptele lui Dumnezeu?” (In 6,28). Cunoa�tem 
r�spunsul lui Isus: „Aceasta este lucrarea lui Dumne-
zeu ca s� crede�i în cel pe care l-a trimis el” (In 6,29). 
A�adar, a crede în Isus Cristos este calea pentru a putea 
ajunge în mod de� nitiv la mântuire. 

4. În lumina a toate acestea am decis s� con-
voc un An al credin�ei. El va începe la 11 octombrie 
2012, la aniversarea a cincizeci de ani de la deschide-
rea Conciliului al II-lea din Vatican, �i se va termina 
în solemnitatea Domnului nostru Isus Cristos Regele 
Universului, la 24 noiembrie 2013. La data de 11 oc-
tombrie 2012 se vor împlini �i cei dou�zeci de ani de 
la publicarea Catehismului Bisericii Catolice, text pro-
mulgat de predecesorul meu, fericitul pap� Ioan Paul al 
II-lea, cu scopul de a ilustra tuturor credincio�ilor for�a 
�i frumuse�ea credin�ei. Acest document, rod autentic 
al Conciliului al II-lea din Vatican, a fost mult dorit 
de Sinodul Extraordinar al Episcopilor din anul 1985 
ca instrument în slujba catehezei �i a fost realizat prin 
colaborarea întregului episcopat din Biserica Catolic�. 
�i tocmai Adunarea General� a Sinodului Episcopilor 
a fost convocat� de mine, în luna octombrie din anul 
2012, despre tema Noua evanghelizare pentru trans-
miterea credin�ei cre�tine. Aceea va �  o ocazie propice 
pentru a introduce întregul organism eclezial într-un 
timp de deosebit� re� ec�ie �i redescoperire a credin�ei. 
Nu este prima dat� c� Biserica este chemat� s� cele-
breze un An al credin�ei. Veneratul meu predecesor 
slujitorul lui Dumnezeu Paul al VI-lea a convocat unul 
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(urmare din pag. 3)
asem�n�tor în anul 1967, pentru a comemora martiriul 
apostolilor Petru �i Paul în al nou�sprezecelea cente-
nar al m�rturiei lor supreme. L-a gândit ca un moment 
solemn pentru ca în toat� Biseric� s� � e „o autentic� 
�i sincer� m�rturisire a aceleia�i credin�e”; în afar� de 
asta, el a voit ca aceasta s� � e con� rmat� în manier� 
„individual� �i colectiv�, liber� �i con�tient�, interi-
oar� �i exterioar�, umil� �i sincer�”. Se gândea c� în 
felul acesta Biserica întreag� putea s� reia „con�tiin�� 
exact� a credin�ei sale, pentru a o reînsu� e�i, pentru a 
o puri� ca, pentru a o con� rma, pentru a o m�rturisi”. 
Marile tulbur�ri care au avut loc în acel an au f�cut �i 
mai evident� necesitatea unei asemenea celebr�ri. Ea 
s-a încheiat cu M�rturisirea de credin�� a poporului 
lui Dumnezeu, pentru a atesta cât de mult con�inuturile 
esen�iale care de secole constituie patrimoniul tuturor 
celor care cred au nevoie s� � e con� rmate, în�elese �i 
aprofundate în manier� mereu nou� cu scopul de a da 
m�rturie coerent� în condi�ii istorice diferite de trecut. 

5. În unele aspecte, veneratul meu predecesor a 
v�zut acest an ca o „consecin�� �i exigen�� postconcilia-
r�”, � ind foarte con�tient de di� cult��ile grave ale timpu-
lui, mai ales cu privire la m�rturisirea credin�ei adev�rate 
�i la interpretarea sa corect�. Am considerat c� a ini�ia 
Anul credin�ei în coinciden�� cu aniversarea a cincizeci 
de ani de la deschiderea Conciliului al II-lea din Vatican 
poate s� � e o ocazie propice pentru a în�elege c� textele 
l�sate ca mo�tenire de p�rin�ii conciliari, conform cuvin-
telor fericitului Ioan Paul al II-lea, „nu-�i pierd valoarea 
lor �i nici vigoarea lor. Este necesar ca ele s� � e citite în 
manier� corespunz�toare, s� � e cunoscute �i asimilate ca 
texte cali� cate �i normative ale Magisteriului, în cadrul 
Tradi�iei Bisericii... Simt mai mult ca oricând obliga�ia 
de a ar�ta conciliul ca marele har de care Biserica a be-
ne� ciat în secolul al XX-lea: în el ne este oferit� o bu-
sol� sigur� pentru a ne orienta în drumul secolului care 
se deschide”. �i eu inten�ionez s� rea� rm cu for�� ceea 
ce am a� rmat cu privire la conciliu la pu�ine luni dup� 
alegerea mea ca succesor al lui Petru: „Dac� îl citim �i 
îl recept�m condu�i de o hermeneutic� just�, el poate s� 
� e �i s� devin� tot mai mult o mare for�� pentru mereu 
necesara reînnoire a Bisericii”. 

6. Reînnoirea Bisericii trece �i prin m�rturia oferit� 
de via�a celor care cred: cu îns��i existen�a lor în lume 
cre�tinii sunt chema�i de fapt s� fac� s� str�luceasc� acel 
cuvânt al adev�rului pe care Domnul Isus ni l-a l�sat. Toc-
mai conciliul, în constitu�ia dogmatic� Lumen gentium, 
a� rma: „În vreme ce Cristos, «sfânt, nevinovat �i f�r� 
pat�» (Evr 7,26), nu a cunoscut p�catul (cf. 2Cor 5,21) 
�i a venit pentru a isp��i doar p�catele poporului (cf. Evr 
2,17), Biserica, incluzând în sânul ei oameni p�c�to�i, de 
aceea deopotriv� sfânt� �i având mereu nevoie de puri� -
care, înainteaz� încontinuu pe drumul poc�in�ei �i al reîn-
noirii. Biserica «î�i continu� peregrinarea între prigoana 
lumii �i mângâierile lui Dumnezeu», vestind p�timirea �i 

moartea Domnului pân� când va veni (cf. 1Cor 11,26). 
Dar, cu puterea Domnului Înviat, ea este înt�rit� pentru a 
învinge, prin r�bdare �i dragoste, suferin�ele �i di� cult��ile 
sale interioare �i exterioare �i pentru a revela lumii, în mod 
� del, de�i sub umbre, misterul Domnului, pân� când, la 
sfâr�it, el se va manifesta în plin� lumin�”. 

Anul credin�ei, în aceast� perspectiv�, este o in-
vita�ie la o autentic� �i reînnoit� convertire la Domnul, 
unic Mântuitor al lumii. În misterul mor�ii �i învierii sale, 
Dumnezeu a revelat în plin�tate Iubirea care mântuie�te �i 
cheam� pe oameni la convertirea vie�ii prin iertarea p�ca-
telor (cf. Fap 5,31). Pentru apostolul Paul, aceast� iubire îl 
introduce pe om la o via�� nou�: „A�adar, am fost înmor-
mânta�i împreun� cu el prin botez în moartea lui pentru ca, 
dup� cum Cristos a înviat din mor�i prin gloria Tat�lui, la 
fel �i noi s� umbl�m într-o via�� nou�” (Rom 6,4). Gra�ie 
credin�ei, aceast� via�� nou� pl�smuie�te întreaga existen-
�� uman� pe noutatea radical� a învierii. În m�sura dispo-
nibilit��ii sale libere, gândurile �i afectele, mentalitatea �i 
comportamentul omului sunt lent puri� cate �i transforma-
te, într-un drum care nu este niciodat� terminat pe deplin 
în aceast� via��. „Credin�a care lucreaz� prin iubire” (Gal 
5,6) devine un nou criteriu de în�elegere �i de ac�iune care 
schimb� toat� via�a omului (cf. Rom 12,2; Col 3,9-10; Ef 
4,20-29; 2Cor 5,17). 

7. „Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14): iu-
birea lui Cristos umple inimile noastre �i ne stimulea-
z� s� evangheliz�m. El, ast�zi ca odinioar�, ne trimite 
pe drumurile lumii pentru a proclama evanghelia sa 
tuturor popoarelor de pe p�mânt (cf. Mt 28,19). Cu 
iubirea sa, Isus Cristos atrage la sine pe oamenii din 
orice genera�ie: în orice timp el convoac� Biserica în-
credin�ându-i vestirea evangheliei, cu un mandat care 
este mereu nou. Pentru aceasta �i ast�zi este necesar� 
o angajare eclezial� mai convins� în favoarea unei noi 
evangheliz�ri pentru a redescoperi bucuria în credin�� 
�i a reg�si entuziasmul în comunicarea credin�ei. Din 
redescoperirea zilnic� a iubirii sale ia for�� �i vigoa-
re angajarea misionar� a celor care cred care nu poate 
dispare niciodat�. De fapt, credin�a cre�te atunci când 
este tr�it� ca experien�� a unei iubiri primite �i atunci 
când este comunicat� ca experien�� de har �i de bucu-
rie. Ea face rodnici pentru c� l�rge�te inima în speran�� 
�i permite oferirea unei m�rturii capabile s� genereze: 
de fapt, deschide inima �i mintea celor care ascult� ca 
s� primeasc� invita�ia Domnului de a adera la cuvântul 
s�u pentru a deveni discipolii s�i. Cei care cred, atest� 
sfântul Augustin, „se înt�resc crezând”. Sfântul epi-
scop de Hippona avea motive bune s� se exprime în 
modul acesta. A�a cum �tim, via�a lui a fost o c�utare 
continu� a frumuse�ii credin�ei pân� când inima sa nu 
a g�sit odihn� în Dumnezeu. Numeroasele sale scrieri, 
în care sunt explicate importan�a credin�ei �i adev�rul 
credin�ei, r�mân pân� în zilele noastre un patrimoniu de 
bog��ie inegalabil� �i permit înc� atâtor persoane care 
sunt în c�utarea lui Dumnezeu s� g�seasc� parcursul 
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corect pentru a avea acces la „poarta credin�ei”. 
Deci numai crezând credin�a cre�te �i se înt�re�te; nu 

exist� alt� posibilitate pentru a avea certitudine cu privire 
la propria via�� decât abandonarea, într-un crescendo con-
tinuu, în mâinile unei iubiri care se experimenteaz� mereu 
mai mare pentru c� î�i are originea sa în Dumnezeu. 

8. Cu acest prilej fericit inten�ionez s�-i invit pe con-
fra�ii episcopi din toat� lumea s� se uneasc� cu succesorul 
lui Petru, în timpul de har spiritual pe care Domnul ni-l 
ofer�, pentru a comemora darul pre�ios al credin�ei. Am 
vrea s� celebr�m acest An în manier� demn� �i rodnic�. Va 
trebui s� se intensi� ce re� ec�ia despre credin�� pentru a-i 
ajuta pe to�i cei care cred în Cristos s� fac� mai con�tient� 
�i s� revigoreze adeziunea lor la evanghelie, mai ales într-
un moment de profund� schimbare cum este aceea pe care 
omenirea îl tr�ie�te. Vom avea oportunitatea de a m�rtu-
risi credin�a în Domnul Înviat în catedralele noastre �i în 
bisericile din toat� lumea; în casele noastre �i în familiile 
noastre, pentru ca � ecare s� simt� puternic� exigen�a de 
a cunoa�te mai bine �i de a transmite genera�iilor viitoare 
credin�a din totdeauna. Comunit��ile c�lug�re�ti ca �i cele 
parohiale �i toate realit��ile ecleziale vechi �i noi vor g�si, 
în acest An, modul de a face public� m�rturisirea Crezului. 

9. Dorim ca acest An s� trezeasc� în � ecare cre-
dincios aspira�ia de a m�rturisi credin�a în plin�tate �i 
cu reînnoit� convingere, cu încredere �i speran��. Va �  
o ocazie propice �i pentru a intensi� ca celebrarea cre-
din�ei în liturgie, �i îndeosebi în euharistie, care este 
„culmea spre care tinde ac�iunea Bisericii �i în acela�i 
timp izvorul din care provine toat� energia ei”. În ace-
la�i timp, dorim ca m�rturia de via�� a celor care cred 
s� creasc� în credibilitatea sa. A redescoperi con�inu-
turile credin�ei m�rturisite, celebrate, tr�ite �i rugate �i 
a re� ecta asupra actului însu�i cu care se crede este o 
angajare pe care orice credincios trebuie s� �i-o însu-
�easc�, mai ales în acest An. 

Nu întâmpl�tor, în primele secole cre�tinii erau 
obliga�i s� înve�e pe de rost Crezul. Acesta le folosea ca 
rug�ciune zilnic� pentru a nu uita angajarea asumat� cu 
Botezul. Cu cuvinte dense de semni� ca�ie, aminte�te 
asta sfântul Augustin când, într-o Omilie despre reddi-
tio symboli, încredin�area Crezului, spune: „Simbolul 
sfântului mister pe care l-a�i primit cu to�ii împreun� �i 
pe care ast�zi l-a�i dat unul câte unul, sunt cuvintele pe 
care este construit� cu tr�inicie credin�a Bisericii mame 
pe fundamentul stabil care este Cristos Domnul... A�a-
dar voi l-a�i primit �i l-a�i dat, dar în minte �i în inim� 
trebuie s�-l �ine�i mereu prezent, trebuie s�-l repeta�i 
în paturile voastre, s� v� gândi�i la el în pie�e �i s� nu-l 
uita�i în timpul meselor: �i chiar atunci când dormi�i cu 
trupul trebuie s� veghea�i în el cu inima”. 

10. A� vrea, la acest punct, s� schi�ez un parcurs 
care s� ajute la în�elegerea în mod mai profund nu numai 
a con�inuturilor credin�ei, dar împreun� cu acestea �i a ac-
tului cu care decidem s� ne încredin��m total lui Dumne-

zeu, în libertate deplin�. De fapt, exist� o unitate profund� 
între actul cu care se crede �i con�inuturile c�rora le d�m 
asentimentul nostru. Apostolul Paul permite s� intr�m în 
interiorul acestei realit��i atunci când scrie: „Cu inima se 
crede... �i cu gura se d� m�rturie” (Rom 10,10). Inima in-
dic� faptul c� primul act cu care se vine la credin�� este 
dar al lui Dumnezeu �i ac�iune a harului care ac�ioneaz� �i 
transform� persoan� pân� în interiorul ei. 

Exemplul Lidiei este deosebit de elocvent în 
aceast� privin��. Sfântul Luca relateaz� c� Paul, în 
timp ce se a� a la Filipi, a mers sâmb�ta pentru a vesti 
evanghelia câtorva femei; între ele era Lidia �i „Dom-
nul i-a deschis inima ca s� asculte cu aten�ie cele spuse 
de Paul” (Fap 16,14). Sensul cuprins în expresie este 
important. Sfântul Luca înva�� c� cunoa�terea con�i-
nuturilor care trebuie crezute nu este su� cient� dac� 
dup� aceea inima, autentic loc sacru al persoanei, nu 
este deschis� de har care permite s� avem ochi pentru 
a privi în profunzime �i a în�elege c� tot ceea ce a fost 
vestit este cuvântul lui Dumnezeu. 

A m�rturisi cu gura, la rândul s�u, arat� c� cre-
din�a implic� o m�rturie �i o angajare publice. Cre�tinul 
nu poate gândi niciodat� c� a crede este un fapt privat. 
Credin�a înseamn� a decide s� st�m cu Domnul pentru 
a tr�i cu el. �i acest „a sta cu el” introduce la în�elegerea 
motivelor pentru care se crede. Credin�a, tocmai pentru 
c� este act al libert��ii, cere �i responsabilitatea social� 
a ceea ce se crede. Biserica în ziua de Rusalii arat� cu 
toat� claritatea aceast� dimensiune public� a credin�ei �i 
a vestirii f�r� team� a propriei credin�e oric�rei persoane. 
Este darul Spiritului Sfânt care abiliteaz� la misiune �i 
înt�re�te m�rturia noastr�, f�când-o sincer� �i curajoas�. 

Îns��i m�rturisirea credin�ei este un act personal 
�i în acela�i timp comunitar. De fapt, Biserica este pri-
mul subiect al credin�ei. În credin�a comunit��ii cre�-
tine, � ecare prime�te Botezul, semn e� cace al intr�rii 
în poporul celor care cred pentru a ob�ine mântuirea. 
A�a cum atest� Catehismul Bisericii Catolice: „«Eu 
cred» este credin�a Bisericii m�rturisit� personal de � e-
care credincios, mai ales în momentul Botezului. «Noi 
credem» este credin�a Bisericii m�rturisit� de episcopii 
reuni�i în conciliu sau mai general de adunarea liturgi-
c� a credincio�ilor. «Eu cred»: este �i Biserica Mama 
noastr� care îi r�spunde lui Dumnezeu cu credin�a sa �i 
care ne înva�� s� spunem «Eu cred», «Noi credem»”. 

A�a cum se poate observa, cunoa�terea con�inu-
turilor de credin�� este esen�ial� pentru a da propriul 
asentiment, adic� pentru a adera pe deplin cu inteligen-
�a �i voin�a la ceea ce este propus de Biseric�. Cunoa�-
terea credin�ei introduce la totalitatea misterului de 
mântuire revelat de Dumnezeu. Asentimentul care este 
prestat implic� a�adar c�, atunci când se crede, se ac-
cept� liber întregul mister al credin�ei, pentru c� garant 
al adev�rului s�u este însu�i Dumnezeu care se revelea-
z� �i permite s� cunoa�tem misterul s�u de iubire. 
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(continuare în pag. 7)

Pe de alt� parte, nu putem uita c� în contextul nos-
tru cultural atâtea persoane, de�i nerecunoscând în ele darul 
credin�ei, sunt oricum într-o c�utare sincer� a sensului ultim 
�i a adev�rului de� nitiv cu privire la existen�a lor �i cu pri-
vire la lume. Aceast� c�utare este un autentic „preambul” la 
credin�� pentru c� mi�c� persoanele pe drumul care condu-
ce la misterul lui Dumnezeu. De fapt, îns��i ra�iunea omului 
are s�dit� exigen�a a „ceea ce are valoare �i r�mâne mereu”. 
Aceast� exigen�� constituie o invita�ie permanent�, înscris� 
în mod indelebil în inima uman�, de a porni la drum pentru 
a-l g�si pe cel pe care nu l-am c�uta dac� nu ne-ar �  venit 
deja în întâmpinare. Tocmai la aceast� întâlnire credin�a ne 
invit� �i ne deschide în plin�tate. 

11. Pentru a avea acces la o cunoa�tere sistemati-
c� a con�inuturilor credin�ei, to�i pot g�si în Catehismul 
Bisericii Catolice un ajutor pre�ios �i indispensabil. El 
constituie unul din roadele cele mai importante ale Conci-
liului al II-lea din Vatican. În constitu�ia apostolic� Fidei 
depositum, nu întâmpl�tor semnat� cu prilejul anivers�rii 
a treizeci de ani de la deschiderea Conciliului al II-lea din 
Vatican, fericitul Ioan Paul al II-lea scria: „acest catehism 
va aduce o contribu�ie foarte important� la acea oper� de 
reînnoire a întregii vie�i ecleziale... Eu îl recunosc ca un 
instrument valabil �i legitim în slujba comuniunii eclezia-
le �i ca o norm� sigur� pentru înv���tura credin�ei”. 

Tocmai în acest orizont Anul credin�ei va trebui s� 
exprime o angajare coral� pentru redescoperirea �i studi-
erea con�inuturilor fundamentale ale credin�ei care au în 
Catehismul Bisericii Catolice sinteza lor sistematic� �i or-
ganic�. De fapt, aici iese în eviden�� bog��ia de înv���tur� 
pe care Biserica a primit-o, a p�strat-o �i a oferit-o în cei 
dou� mii de ani de istorie ai s�i. De la Sfânta Scriptur� la 
p�rin�ii Bisericii, de la mae�tri de teologie la s� n�ii care 
au str�b�tut secolele, Catehismul ofer� o amintire perma-
nent� a multelor moduri în care Biserica a meditat despre 
credin�� �i a produs progres în înv���tur� pentru a da certi-
tudine credincio�ilor în via�a lor de credin��. 

În îns��i structura sa, Catehismul Bisericii Catolice 
prezint� dezvoltarea credin�ei ajungând s� ating� marile 
teme ale vie�ii zilnice. Pagin� dup� pagin� se descoper� c� 
tot ceea ce este prezentat nu este o teorie, ci întâlnirea cu 
o persoan� care tr�ie�te în Biseric�. De fapt, dup� m�rtu-
risirea de credin�� urmeaz� explica�ia vie�ii sacramentale, 
în care Cristos este prezent, activ �i continu� s� constru-
iasc� Biserica sa. F�r� liturgie �i sacramente m�rturisirea 
de credin�� nu ar avea e� cacitate, pentru c� ar �  lipsit� de 
harul care sus�ine m�rturia cre�tinilor. În acela�i mod, în-
v���tura Catehismului despre via�a moral� cap�t� întreaga 
sa semni� ca�ie dac� este pus� în rela�ie cu credin�a, litur-
gia �i rug�ciunea. 

12. De aceea, în acest An, Catehismul Bisericii Ca-
tolice va putea s� � e un adev�rat instrument în sprijinul 
credin�ei, mai ales pentru cei care se preocup� de formarea 
cre�tinilor, a�a de determinant� în contextul nostru cultu-
ral. În acest scop, am invitat Congrega�ia pentru Doctrina 

Credin�ei, în acord cu dicasteriile competente ale Sfântu-
lui Scaun, s� redacteze o Not�, cu care s� ofere Bisericii 
�i celor care cred câteva indica�ii pentru a tr�i acest An al 
credin�ei în modurile cele mai e� ciente �i corespunz�toa-
re, în slujba credin�ei �i a evangheliz�rii. 

De fapt, credin�a este supus� mai mult decât în trecut 
la o serie de întreb�ri care provin dintr-o mentalitate schim-
bat� care, îndeosebi ast�zi, reduce domeniul certitudinilor 
ra�ionale la cel al cuceririlor �tiin�i� ce �i tehnologice. Totu�i 
Bisericii nu i-a fost team� niciodat� s� arate c� între credin�� 
�i �tiin�� autentic� nu poate s� � e nici un con� ict, pentru c� 
amândou�, chiar dac� pe c�i diferite, tind la adev�r. 

13. Va �  decisiv în cursul acestui An s� se reparcur-
g� istoria credin�ei noastre, care vede misterul insondabil 
al împletirii dintre s� n�enie �i p�cat. În timp ce prima evi-
den�iaz� marele aport pe care b�rba�i �i femei l-au oferit 
cre�terii �i dezvolt�rii comunit��ii cu m�rturia vie�ii lor, al 
doilea trebuie s� provoace în � ecare o sincer� �i perma-
nent� oper� de convertire pentru a experimenta milostivi-
rea Tat�lui care merge în întâmpinarea tuturor. 

În acest timp vom �ine privirea îndreptat� spre Isus 
Cristos, „începutul �i des�vâr�irea credin�ei” (Evr 12,2): 
în el are împlinire orice travaliu �i dorin�� intens� a inimii 
umane. Bucuria iubirii, r�spunsul la drama suferin�ei �i a 
durerii, for�a iert�rii în fa�a ofensei primite �i victoria vie-
�ii în fa�a golului mor�ii, toate î�i au împlinire în misterul 
Întrup�rii sale, al devenirii sale om, a împ�rt��irii cu noi 
a sl�biciunii umane pentru a o transforma cu puterea În-
vierii sale. În el, mort �i înviat pentru mântuirea noastr�, 
g�sesc lumin� deplin� exemplele de credin�� care au mar-
cat ace�ti dou� mii de ani ai istoriei noastre de mântuire. 

Prin credin�� Maria a primit cuvântul îngerului �i 
a crezut în vestea c� va deveni Mam� a lui Dumnezeu în 
ascultarea dedic�rii sale (cf. Lc 1,38). Vizitând-o pe Eli-
sabeta a în�l�at cântarea sa de laud� c�tre Cel Preaînalt 
pentru minun��iile pe care le s�vâr�ea în cei care se încred 
în el (cf. Lc 1,46-55). Cu bucurie �i trepida�ie l-a n�scut 
pe Fiul s�u unic, men�inând intact� fecioria (cf. Lc 2,6-7). 
Încrezându-se în so�ul s�u Iosif l-a dus pe Isus în Egipt 
pentru a-l salva de la persecu�ia lui Irod (cf. Mt 2,13-15). 
Cu aceea�i credin�� l-a urmat pe Domnul în predica sa �i a 
r�mas cu el pân� pe Golgota (cf. In 19,25-27). Cu credin�� 
Maria a gustat roadele învierii lui Isus �i, p�strând orice 
amintire în inima sa (cf. Lc 2,19.51), a transmis-o Celor 
Doisprezece reuni�i cu ea în Cenacol pentru a-l primi pe 
Spiritul Sfânt (cf. Fap 1,14; 2,1-4). 

Prin credin�� apostolii au p�r�sit toate pentru a-l 
urma pe Înv���torul (cf. Mc 10,28). Au crezut în cuvintele 
cu care vestea împ�r��ia lui Dumnezeu prezent� �i reali-
zat� în persoana sa (cf. Lc 11,20). Au tr�it în comuniune 
de via�� cu Isus care îi instruia cu înv���tura sa, l�sându-le 
o nou� regul� de via�� cu care vor �  recunoscu�i ca disci-
polii s�i dup� moartea sa (cf. In 13,34-35). Prin credin�� 
au mers în lumea întreag�, urmând mandatul de a duce 
Evanghelia la toat� f�ptura (cf. Mc 16,15) �i, f�r� nici o 

(urmare din pag. 5)



7Septembrie 2011

(urmare din pag. 6)

team�, au vestit tuturor bucuria învierii ai c�rei martori 
� deli au fost. 

Prin credin�� discipolii au format prima comunitate 
adunat� în jurul înv���turii apostolilor, în rug�ciune, în cele-
brarea Euharistiei, punând în comun ceea ce aveau pentru a 
veni în ajutorul necesit��ilor fra�ilor (cf. Fap 2,42-47). 

Prin credin�� martirii �i-au d�ruit via�a pentru a 
m�rturisi adev�rul evangheliei care i-a transformat �i i-a 
f�cut capabili s� ajung� pân� la darul cel mai mare al iubi-
rii cu iertarea propriilor persecutori. 

Prin credin�� b�rba�i �i femei au consacrat lui Cristos 
via�a lor p�r�sind toate pentru a tr�i în simplitate evangheli-
c� ascultarea, s�r�cia �i castitatea, semne concrete ale a�tep-
t�rii Domnului care nu întârzie s� vin�. Prin credin�� atâ�ia 
cre�tini au promovat o ac�iune în favoarea drept��ii pentru 
a face concret cuvântul Domnului, venit s� vesteasc� elibe-
rarea de asuprire �i un an de har pentru to�i (cf. Lc 4,18-19). 

Prin credin��, în decursul secolelor, b�rba�i �i fe-
mei de toate vârstele, al c�ror nume este scris în Cartea 
vie�ii (cf. Ap 7,9; 13,8), au m�rturisit frumuse�ea de a-l 
urma pe Domnul Isus acolo unde erau chema�i s� dea 
m�rturia faptului c� sunt cre�tini: în familie, în profe-
sie, în via�a public�, în exercitarea carismelor �i slujiri-
lor la care au fost chema�i. 

Prin credin�� tr�im �i noi: prin recunoa�terea vie a 
Domnului Isus, prezent în existen�a noastr� �i în istorie. 

14. Anul credin�ei va �  �i o ocazie propice pentru a 
intensi� ca m�rturia carit��ii. Aminte�te sfântul Paul: „Iar 
acum r�mân acestea trei: credin�a, speran�a �i iubirea. Dar 
mai mare decât toate acestea este iubirea” (1Cor 13,13). 
Prin cuvinte �i mai puternice - care din totdeauna îi anga-
jeaz� pe cre�tini - apostolul Iacob a� rma: „Ce folos, fra�ii 
mei, dac� cineva spune c� are credin��, dar nu are fapte; 
oare poate credin�a s�-l mântuiasc�? Dac� un frate sau o 
sor� sunt lipsi�i de îmbr�c�minte �i de hrana de toate zilele 
�i cineva dintre voi le-ar spune: «Merge�i în pace, înc�l-
zi�i-v� �i s�tura�i-v�», dar nu le da�i cele necesare pentru 
trup, ce folos? La fel �i credin�a, dac� nu are fapte, este 
moart� în ea îns��i. Dimpotriv�, va spune cineva: «Tu ai 
credin��, iar eu am fapte; arat�-mi credin�a ta f�r� fapte, iar 
eu î�i voi ar�ta credin�a cu faptele mele»” (Iac 2,14-18). 

Credin�a f�r� caritate nu aduce rod �i caritatea f�r� 
credin�� ar �  un sentiment în voia constant� a îndoielii. Cre-
din�a �i caritatea se cer reciproc, a�a încât una îi permite 
celeilalte s� realizeze drumul s�u. De fapt, nu pu�ini cre�tini 
î�i dedic� via�a lor cu iubire celui care este singur, margina-
lizat sau exclus ca aceluia care este primul spre care trebuie 
mers �i cel mai important care trebuie sus�inut, pentru c� 
tocmai în el se re� ect� însu�i chipul lui Cristos. Gra�ie cre-
din�ei putem recunoa�te în cei care cer iubirea noastr� chi-
pul Domnului înviat. „Tot ceea ce a�i f�cut unui dintre ace�ti 
fra�i ai mei mai mici, mie mi-a�i f�cut” (Mt 25,40): acest 
cuvinte ale sale sunt un avertisment care nu trebuie uitat �i 
o invita�ie peren� de a d�rui din nou acea iubire cu care El 
se îngrije�te de noi. Credin�a permite s�-l recunoa�tem pe 

Cristos �i îns��i iubirea lui ne stimuleaz� s�-l ajut�m 
ori de câte ori devine aproapele nostru pe drumul vie�ii. 
Sus�inu�i de credin��, s� privim cu speran�� la angajarea 
noastr� în lume, a�teptând „ceruri noi �i un p�mânt nou 
în care va locui dreptatea” (2Pt 3,13; cf. Ap 21,1). 

15. Ajungând de acum la cap�tul vie�ii sale, apos-
tolul Paul îi cere discipolului Timotei s� „caute credin�a” 
(cf. 2Tim 2,22) cu aceea�i statornicie ca atunci când era 
tân�r (cf. 2Tim 3,15). S� sim�im aceast� invita�ie adresat� 
� ec�ruia dintre noi, pentru ca nimeni s� nu devin� lene� în 
credin��. Ea este înso�itoare de via�� care permite s� perce-
pem cu privire mereu nou� minun��iile pe care Dumnezeu 
le s�vâr�e�te pentru noi. Concentrat� s� perceap� semnele 
timpurilor în ziua de azi a istoriei, credin�a angajeaz� pe 
� ecare dintre noi s� devin� semn viu al prezen�ei Celui 
Înviat în lume. De ceea ce lumea ast�zi are nevoie în mod 
deosebit este m�rturia credibil� a celor care, lumina�i în 
minte �i în inim� de Cuvântul Domnului, sunt capabili s� 
deschid� inima �i mintea multora la dorin�a de Dumnezeu 
�i de via�� adev�rat�, aceea care nu are sfâr�it. 

„Cuvântul Domnului s� se r�spândeasc� �i s� � e 
pream�rit” (2Tes 3,1): � e ca acest An al credin�ei s� fac� 
tot mai trainic raportul cu Cristos Domnul pentru c� nu-
mai în el este certitudinea pentru a privi la viitor �i garan-
�ia unei iubiri autentice �i durabile. Cuvintele apostolului 
Petru arunc� o ultim� fâ�ie de lumin� asupra credin�ei: 
„Pentru aceasta v� bucura�i, de�i acum, pentru pu�in timp, 
trebuie s� v� întrista�i de felurite încerc�ri pentru ca va-
loarea credin�ei voastre, mai pre�ioas� decât aurul pieritor, 
care se încearc� în foc, s� � e un motiv de laud�, m�rire �i 
cinste la ar�tarea lui Isus Cristos. Pe el, f�r� s�-l �  v�zut, 
îl iubi�i; f�r� a-l vedea, dar crezând în el, tres�ri�i de o bu-
curie negr�it� �i pream�rit�, încredin�a�i c� ve�i ajunge la 
�elul credin�ei voastre: mântuirea su� etelor” (1Pt 1,6-9). 
Via�a cre�tinilor cunoa�te experien�a bucuriei �i pe cea a 
suferin�ei. Câ�i s� n�i au tr�it singur�tatea! Câ�i credincio�i, 
�i în zilele noastre, sunt încerca�i de t�cerea lui Dumnezeu 
în timp ce ar vrea s� asculte glasul s�u mângâietor! Încer-
c�rile vie�ii în timp ce permit s� în�elegem misterul crucii 
�i s� particip�m la suferin�ele lui Cristos (cf. Col 1,24), 
sunt preludiu la bucuria �i la speran�a la care conduce cre-
din�a: „atunci când sunt slab, atunci sunt puternic” (2Cor 
12,10). Noi credem cu certitudine ferm� c� Domnul Isus 
a învins r�ul �i moartea. Cu aceast� încredere sigur� ne în-
credin��m lui: El, prezent în mijlocul nostru, învinge pute-
rea celui r�u (cf. Lc 11,20) �i Biserica, comunitate vizibil� 
a milostivirii sale, r�mâne în el ca semn al reconcilierii 
de� nitive cu Tat�l. 

S� încredin��m Mamei lui Dumnezeu, proclamat� 
„fericit�” pentru c� „a crezut” (Lc 1,45), acest timp de har. 

Dat la Roma, la „Sfântul Petru”, 11 octombrie din 
anul 2011, al �aptelea de ponti� cat. 

Benedictus pp. XVI 

Traducere de pr. Mihai P�TRA�CU
  www.ercis.ro
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Pr. Anton V. CIOBA

1. Limite �i piedici în desf��urarea catehezei
Problema cea mai mare pe care o intâmpin�m în 

activitatea noastr� catehetic� este cea a limbajului �i a 
semni� ca�iei acestuia. Trebuie s� reanaliz�m capacitatea 
noastr� de a prezenta mesajul cre�tin intr-o form� inte-
ligibil� �i semni� cativ� pentru tinerii din ziua de ast�zi. 
Putem constata faptul c� Biserica se a� � într-o situa�ie 
destul de incomod� deoarece modul s�u de a înv��a 
Evanghelia este tot mai s�rac �i lipsit de calitate. Deseori 
limbajul s�u pare a nu �  în�eles de c�tre nimeni; oame-
nii c�rora se adreseaz� nu mai tr�iesc; întreb�rile la care 
r�spunde nu le mai pune nimeni, iar problemele pe care 
dore�te s� le rezolve nu le mai are nimeni (1). 

Evident c� ne punem întrebarea care sunt cauze-
le problemei? De ce activitatea catehetic� func�ioneaz� 
a�a de r�u sau lipse�te cu des�vâr�ire pe alocuri? Iar r�s-
punsul poate �  multiplu. În general acesta se ascunde în 
spatele culturii �i a lumii de ast�zi, dar a spune astfel este 
destul de vag. Pe de o parte primii factori responsabili 
ai acestui faliment sunt: lumea, societatea �i schimb�rile 
masive care au avut loc �i nu se mai opresc; �i în mod 
direct sau indirect mai sunt responsabili destinatarii ca-
tehezei �i anume tinerii �i familiile care, pe zi ce trece, 
sunt mai pu�in interesa�i de via�a de credin��. Pe de alt� 
parte este responsabil� Biserica, preo�ii �i întregul sistem 
de pastora�ie care exist� sau nu. 

Oricum problema despre care vorbim nu este 
numai a catehezei, ci este mult mai ampl� �i comple-
x� privind multe alte sectoare �i aspecte ale pastora�iei 
Bisericii. De fapt avem de a face cu o parte/un sector 
din marea criz� în care se a� � religia, Bisericile, cre�ti-
nismul în complexitatea sa. Cei care au analizat aceas-
t� situa�ie au descris-o astfel: criz� profund�, criz� a 
Bisericii, adev�rat� catastrof�, criz� a lui Dumnezeu. 

a. Într-o societate secularizat�, religia este o re-
alitate dispre�uit�

Dac� pentru mult timp religia �i credin�a cre�ti-
n� au avut o valoare fundamental� pentru via��, ast�zi 
acestea sunt considerate produse putin apreciate, ne-
semni� cative, devalorizate �i „expirate” pentru mult� 
lume. În ultima vreme s-a descoperit c� este posibil s� 
te la�i de credin�� �i s� ui�i de via�a �i practica religi-
oas� f�r� a se întâmpla nimic (grav). Credin�a devine 
astfel un „ceva” de care ne putem lipsi mai ales c� r�s-
punsurile la întreb�rile de ce s� mai � i cre�tin? merit� 
s� � i cre�tin? este nevoie s� � i cre�tin? nu mai sunt 
destul de conving�toare mai ales în rândul tinerilor, dar 
nu numai. Atitudinile referitoare la aceast� chestiune 
pot �  împ�r�ite în dou� categorii:

- refuzul explicit – diferitele forme de negare a 

lui Dumnezeu – ateism declarat - destul de rar întâlnit� 
(aprox. 5%);

- indiferen�a religioas� – forma cea mai întâlnit�;
b. Într-o societate pluralist�, religia este o ale-

gere dintre multe altele
Caracteristicile societ��ii actuale sunt pluralis-

mul �i complexitatea. Credin�a cre�tin� apare astfel ca 
orice alt produs de/pe pia��, în concuren�� cu o sume-
denie de alternative. Alegerea credin�ei cre�tine nu este 
unica posibilitate �i nici nu se prezint� întotdeauna ca 
alegerea cea mai bun� pentru mult� lume. 

Pluralismul existent nu numai c� a introdus o 
mare varietate de alegeri posibile chiar �i în domeniul 
religios, dar adesea genereaz� o situa�ie de confuzie �i 
nesiguran��. Ca aspect pozitiv al pluralismului este li-
bertatea religioas� pe care a adus-o (2). Religia se pre-
zint� ast�zi ca un spa�iu al libert��ii prin excelen�� des-
chizând tuturor posibilitatea, sau mai mult decât atât, 
nevoia �i chiar dreptul de a se pune în fa�a alegerii unei 
forme religioase personalizat� �i liber�. (Azi nu mai ai 
dreptul s� întrebi pe cineva despre convingerile religi-
oase deoarece credin�a este ceva personal, � ecare are 
dreptul la “privacy”). 

c. În fa�a crizei institu�iilor/bisericilor, religia 
devine mereu mai pu�in credibil�

În situa�ia actual�, crizele institu�iilor �i ale sis-
temelor chiar si a celor religioase face in asa fel încat 
mesajul lor s� devin� din ce în ce mai pu�in credibil. În 
acest sens este nevoie de un efort mai mare de a analiza 
�i de a interpreta situa�ia în vederea g�sirii unor noi so-
lu�ii sau a unor c�i de rezolvare a problemelor. 

2. Obiectivele �i datoriile catehezei
- favorizarea convertirii �i retrezirea con�tiin�ei – 

nu doar educarea la credin��, dar trebuie s� � e �i un ade-
v�rat izvor prin ajutorul harului divin, care s� deschid� 
inimile, convertind �i preg�dind su� etele pentru Cristos;

- promovarea �i înt�rirea vie�ii de credin�� – da-
toria catehezei de a-i da tân�rului posibilitatea de a tr�i 
credin�a în mod explicit, lucru ce determin� cre�terea 
sa continu�. Aici se integreaz� maturitatea speran�ei �i 
educarea la încredere în promisiunile lui Dumnezeu re-
feritoare la mântuire;

- favorizarea cuno�tin�ei depline a mesajului cre�tin 
– cateheza trebuie s� conduc� tân�rul la o cuno�tin�� din 
ce în ce mai profund� �i autentic� a misterului cre�tin. Mai 
are datoria de a face cunoscute documentele de credin�� – 
magisteriale sau nu, s� introduc� tân�rul în lectura S� ntei 
Scripturi �i la interiorizarea simbolurilor de credin��.

Provoc�rile catehezei 
�i grija Magisterului pentru evanghelizare �i catehez�

(continuare în pag. 9)
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(continuare în pag. 10)

Trebuie subliniat� importan�a maturit��ii umane 
în vederea dobândirii unei maturit��i de credin��. În 
cadrul catehezei f�r� maturitate uman� nu este de con-
ceput maturitatea credin�ei. De aceea trebuie scoas� în 
eviden�� a�a-zisa voca�ie a catehe�ilor. F�r� experien�� 
religioas� nu se poate transmite �i comunica credin�a.

3. O privire istoric� asupra mi�c�rii catehetice mo-
derne

În ultimul secol, cateheza a fost abordat� din mai 
multe puncte de vedere �i anume: din punct de vedere di-
dactico-psihologic, al cunoa�terii dezvolt�rii psihologi-
ce, al reînnoirii mi�c�rii kerigmatice, din punct de vede-
re antropologic, etc. Din orice punct de vedere ar �  fost 
luat� �i privit� s-a ajuns la aceea�i concluzie, �i anume 
la faptul c�, cateheza de azi trebuie s� acorde importan�� 
mai mare situa�iei �i contextului destinatarului, pentru a 
putea evangheliza �i a transmite credin�a destinatarilor în 
cel mai bun mod posibil. Acest lucru s-a f�cut sim�it mai 
ales în viziunea antropologic� asupra catehezei ce î�i are 
originea în teologia Conciliului Vatican II.

În ceea pe crive�te cateheza la nivelul � ec�rei na�i-
uni/��ri, trebuie subliniat� strânsa leg�tur� pe care aceasta 
o are cu cultura în care se desf��oar�. Interesul �i aten�ia 
dat� dimensiunii culturale nu este un moft pe care ac�i-
unea catehetic� în ansamblul ei o are nici nu este o sim-
pl� alegere. �inând cont de faptul c�, cultura este o parte 
constitutiv� a oric�rei � in�e umane, este nevoie ca � ecare 
persoan� în parte s� � e luat� în considerare în cadrul cul-
turii din care face parte. A evangheliza sau a catehiza o 
persoan� sau un grup de persoane necesit� un dialog cu 
elementele fundamentale ale vie�ii printre care se a� � �i 
cultura. Doar astfel, acordând aten�ia cuvenit� particulari-
t��ii � ec�rei Biserici �i � ec�rui popor în parte se înbog�-
�e�te Biserica Universal� (3). 

a. Conciliul Vatican II (1962-1965)
În documentele conciliare termenul evangheli-

zare trece de la semni� ca�ia restrâns� de anun�are a 
Evangheliei la necredincio�i în vederea convertirii – la 
semni� ca�ii mai largi, identi� când evanghelizarea cu 
totalitatea activit��ilor profetice ale Bisericii sau chiar 
cu întreaga gândire a Bisericii în ceea ce prive�te acti-
vitatea misionar� (4). 

b. Directoriul Catehetic General (DCG) (1971)
În acest document Biserica î�i exprim� preocu-

parea sa fundamental� de anun�are �i promovare a cre-
din�ei oamenilor societ��ii în care tr�im care este supus� 
unor profunde transform�ri socio-culturale. Directoriul 
recunoa�te c� din cauza form�rii culturale unii prezint� 
diverse di� cult��i în ceea ce prive�te limbajul de credin-
��, condamnat deseori pentru leg�tura strâns� cu formu-
le deja dep��ite. De aceea cateheza trebuie s� caute un 
limbaj religios nou, mai adecvat vie�ii/societ��ii moder-
ne care s� permit� credin�ei s�-�i r�spândeasc� lumina 
asupra realit��ilor ce strâmtoreaz� oamenii timpului nos-

tru. Acest lucru permite Evangheliei a se concretiza în 
anumite culturi (DCG 8).

c. Enciclica Papei Paul VI Evangelii Nuntiandi 
(EN)(1974)

Drama epocii noastre const� în desp�r�irea din-
tre Evanghelie �i cultur�. A�adar trebuie f�cute efor-
turi în vederea evangheliz�rii culturii sau mai bine zis 
a culturilor. Ele trebuie s� � e reînnoite prin intermediul 
întâlnirii cu Vestea cea Bun�. Dar acest lucru nu se va 
întâmpla dac� Vestea cea bun� nu este proclamat� (5). 
Aceast� datorie de evanghelizare a culturii este o ac�i-
une încredin�at� pastoralei, catehezei �i înv���mântului 
religios din �coal�. 

d. Exorta�ia apostolic� a Papei Ioan Paul II Ca-
techesi Tradendae (CT) (1979)

 Tema evangheliz�rii a fost reluat� de multe ori 
în diverse documente scrise sau discursuri rostite în di-
feritele c�l�torii misionare f�cute. El insist� tot timpul 
pentru inserarea Evangheliei �i a credin�ei în cultur� �i 
în culturile despre care este vorba (6). În ceea ce prive�te 
cateheza, în exorta�ia sa apostolic� Catechesi Traden-
dae, el propune termenul de inculturare descriindu-l �i 
explicându-l. El invit� întreaga Biseric� s� duc� puterea 
Evangheliei în inima culturii �i a culturilor (7).

e. Directoriul General pentru Catehez�  (DGC)(1997)
Acesta este cel mai recent document o� cial al Bi-

sericii în ceea ce prive�te aten�ia pentru realit��ile socio-
religioase diferite ale persoanelor c�rora se adreseaz� 
cateheza. Se subliniaz� importan�a pe care o are contex-
tul socio-cultural al destinatarului catehezei. Catehe�ii 
au nevoie de indica�ii precise, de un ghid de referin�� a 
misiunii lor, în vederea unei încultur�ri a credin�ei. La 
aceast� necesitate r�spunde Directoriul pe larg. 

4. Posibilit��i pentru realizarea catehezei
Înainte de toate trebuie subliniat� responsabili-

tatea Bisericii locale în vederea bunului mers al acti-
vit��ii catehetice. Universalitatea Bisericii se face pre-
zent� în � ecare Biseric� local�. Fiecare Eparhie este 
responsabil� de cateheza f�cut� pe teritoriul propriu. 
Cuvântul lui Dumnezeu care este încredin�at în primul 
rând episcopilor ca �i urma�i ai apostolilor trebuie s� 
se întrevad� în activitatea acestora. Ace�tia trebuie s� 
asigure desf��urarea activit��ii catehetice acordând o 
aten�ie special� mai ales situa�iilor unde se întâmpin� 
probleme. Trebuie de asemenea s� se ocupe de forma-
rea catehe�ilor specializa�i �i a exper�ilor prin realizarea 
proiectelor �i planurilor pastorale. 

Parohia – loc al catehezei
Parohia, � ind ambinetul prin de� ni�ie unde se 

na�te �i se cre�te în credin�� (8), are datoria de a im-
plementa în mod direct activit��i catehetice, asigurând 
elementele indispensabile acesteia: catehe�i, animatori, 
mijloace, structuri, �i de a coordona activitatea grupu-

(urmare din pag. 8)
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(urmare din pag. 9)

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2011
NOIEMBRIE

Inten�ia general�: Pentru ca venerabila tradi�ie a Bisericilor orientale catolice s� � e cunoscut� �i stimat� ca 
bog��ie spiritual� pentru întreaga Biseric�.

Inten�ia misionar�: Pentru continentul african: s� g�seasc� t�ria de a realiza drumul de reconciliere �i de drep-
tate în Cristos, indicat de Cel de-al Doilea Sinod al Episcopilor pentru Africa.

rilor sau mi�c�rilor prezente. În cadrul întregii activi-
t��i catehetice, un loc important îl are cateheza tineri-
lor. Dac� Biserica nu se preocup� de via�a acestora cu 
siguran�� c� se va ocupa societatea de ei, oferindu-le 
multe alte oportunit��i si posibilit��i de a petrece timpul 
�i energia. Merit� s� aducem în discu�ie ceea ce spunea 
un pastor neoprotestant referitor la tineri �i la raporta-
rea acestora la Biseric� sau/�i la religie: „dac� Biserica 
nu le d� tinerilor de lucru, le d� Satana”. Evident c� 
tonul �i termenii folosi�i sunt destul de în� or�tori dar 
cam acesta este adev�rul �i nu trebuie s� c�utam mult 
pentru a ne convinge de acest aspect. 

Dintre diversele categorii/locuri de catehiza-
re subliniem importan�a datoriei familiei de a realiza 
catehizarea. P�rin�ii sunt primii înv���tori ai credin�ei 
în cadrul Bisericii domestice, a familiei. Aceasta tre-
buie s� � e un loc în care Evanghelia s� iradieze �i s� 
� e transmis� (9). P�rin�ii cre�tini, în virtutea sacramen-
tului c�s�toriei, au o responsabilitate fa�� de copiii lor 
(10). Cateheza în familie precede, înso�e�te �i îmbo-
g��e�te orice alt� form� de catehez�. V�zând situa�ia 
destul de grav� �i criza în care se a� � familia în ziua 

de azi, este ncesar ca p�rin�ii s� � e ajuta�i în a-�i asuma 
rolul �i datoria lor educativ� � ind insera�i în mod direct 
în comunitate. 

Cateheza în familie trebuie s� � e mai mult 
m�rturie decât înv���mânt, mai mult ocazional� de-
cât sistematic�, mai mult permanent� decât struc-
turat� în perioade (11). Exist� mai multe nivele de 
ac�iune în ceea ce prive�te cateheza în familie �i anu-
me: m�rturia de credin�� în via�a cotidian�, citirea 
lecturilor s� nte, ini�iere sacramental�, educa�ie mo-
ral�, ini�iere în rug�ciune etc.
____________________________
(1) Cf. ALBERICH, E., La catechesi oggi. Manuale di 
catechetica fondamentale, ELLEDICI, Leumann (Torino), 
2001, 25; (2) Cf. ALBERICH, E., La catechesi, 29; (3) Cf. 
C. MCGARRY, “Preface” în: Inculturation: Its Meaning and 
Urgency, (St. Paul Publications: Kampala 1986), 8; (4) În ceea 
ce prive�te termenul evanghelizare în documentele conciliare 
de face o tripl� distingere: simpl� predicare misionar� (AG 
6,26); întregul minister al Cuvântului (LG 35,18; GS 44,13; 
AA 2,20), etc.; sau toat� activitatea misionar� a Bisericii (AG 
23,6; 27,15, etc.); (5) Cf. EN 20; (6) Cf. J. J. DOYLE, “Pope 
John Paul II: The Gospel and Cultures” în: Pastoral Life 44 
(1995) 11, 7-14; (7) Cf. CT 53; (8) DGC 257; (9) Cf. EN  71; 
(10) Cf. DGC 227; (11) Cf. DGC 255.

În perioada 14-16 octombrie 2011, la 
�umuleu Ciuc a avut loc prima Întâlnire Na-
�ional� a Familiilor Catolice din România, cu 
scopul de a comemora 30 de ani de la pro-
mulgarea Exorta�iei Apostolice „Familiaris 
Consortio”.

Prelegerile au fost sus�inute de PSS 
Cornel Damian, cu tema „Familia resurs� 
pentru Biseric� �i societate”; dr. Robert Lazu, 
cu tema „Biserica �i criza familiei în Europa 
de azi”; mons. Livio Melina (Rectorul Institu-
tului „Papa Ioan Paul al II-lea” din Roma) cu 
tema „Familia, drum al Bisericii în Magiste-
rul Papei Ioan Paul al II-lea �i al Papei Bene-
dict al XVI-lea” �i de prof. dr. Hose Noriega 
Bastos de la Institutul Papa Ioan Paul al II-lea 
din Roma, cu tema „Darul iubirii �i edi� carea 
vie�ii familiei”.

La eveniment au participat peste 50 de familii 
din toate eparhiile �i diecezele catolice din �ar�. Mo-
deratorul întâlnirii a fost p�rintele Fabian M�riu� din 
Bucure�ti.

Eparhia Greco-Catolic� de Oradea a fost repre-
zentat� de p�rintele Mihai Tegze�, al�turi de cinci fami-
lii din Oradea, Zal�u �i �imleu.

Biroul de pres�

Prima Întâlnire Na�ional� a Familiilor Catolice din România
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Moartea nu are martori. Ea tr�ie�te 

doar la viitor (neavînd prezent �i nici trecut). Se 
hr�ne�te matematic cu inexisten�a noastr�.

Paradoxul societ��ii de ast�zi const� în 
faptul c� ea tinde s�-�i fac� din ni�te mitocani zei.

Cea mai mare indiferen�� o po�i investi în 
aproapele.

Pornind de la om, omul poate face pu�ine. 
Pornind de la divinitate, el poate face ceea ce, în 
calitate de om, nu credea c� poate face.

Frica de moarte a dat cîteva profesii: 
medicina, preo�ia. Dar a dat �i o boal� f�r� leac 
– � loso� a.

Scriu din egoismul de a nu putea �  total egoist.
Cultura nu e decît sublimul naturii.
Pot dialoga cu oamenii f�r� cultur�, 

dar nu pot dialoga cu cei f�r� caracter. Îmi iese 
neru	inarea lor pe fa
�.

Unora trebuie s� le faci mereu binele 
pentru a sc�pa de r�ul lor poten�ial.

Destinul lui Cioran, cu tot farmecul lui 
suicidal, pare a unui amator în compara�ie cu cel 
al lui Wittgenstein sau Kafka.

Spre deosebire de teologie, � loso� a 
permite ratarea. Ba chiar o încurajeaz�.

Cel mai mare argument c� exist� Dumnezeu 
e acela c� putem spune c� exist� Dumnezeu. 

Mul�i scriu despre cîte un autor cu 
super� cialitatea cu care se d�rîm� o cas� 
superb�. Apoi vorbesc cu patos în termeni de 
c�r�mid�, ciment, var...

Unii oameni ies în eviden�� (ca oameni) 
tocmai pentru c� nu sînt a�a ceva.

Oamenii inteligen�i simt înainte s� �tie.
În compara�ie cu omul, maimu�a mai are o �ans�.
M� simt tot mai mult doar un om de rezerv�.
Filoso� a aduce cea mai temeinic� �i 

argumentat� form� de îndoial�.
Gîndirea ne plaseaz� automat în centrul 

lumii, chiar dac� acesta nu este locuit.
În poezie (wittgensteinian vorbind) nu 

vreau s� spun, ci vreau s� ar�t ceea ce vreau s� 
spun: imagina�ia oric�rui real.

Dac� Isus Cristos ar �  fost român, 
cre�tinismul devenea un banc, o glum�.

Strict natural, moartea are sens doar 
dac� nu exist� via�a de apoi.

Cred mai degrab� în cei care nu �tiu de ce 
�i cum cred. Merg mai mult pe mîna inspira�iei...

Speran�a mea se leag� de faptul c� 
Dumnezeu nu a terminat înc� lumea, c� mai 
lucreaz� la om...

În perioada 5-7 octombrie 2011, în Italia, Loreto, 
a avut loc veri� carea celui de-al II-lea Campus Ecume-
nic Europen al Tinerilor desf��urat în aceast� var�, din 
cadrul proiectului „Da EurHope a EurHome”. 

Activitatea s-a desf��urat la Centrul Ioan Paul al 
II-lea din Loreto, unde delega�iile participante au fost 
în num�r de �ase, dintre care amintim: delega�ia angli-
can� din Marea Britanie, delega�ia luteran� din Suedia, 
delega�ia luteran� din Danemarka, delega�ia catolic� 
din Italia - Pesaro, delega�ia ortodox� din România - 
Re�i�a �i delega�ia greco-catolic� din Oradea, reprezen-
tat� de Veridiana Ghiurc� �i Alexandru Petrica�.

În cadrul acestei întâlniri, reprezenta�ii au împ�r-
t��it experien�ele tr�ite, eventuale sugestii �i concluzii, 
urmate de preg�tirea celui de-al III-lea Campus Ecu-
menic, care va avea loc vara viitoare.

Momentele de spiritualitate au fost profunde, 
speci� ce confesiunilor prezente în spirit ecumenic, 
a� ate sub îndrumarea Spiritului Sfânt. 

Astfel, uni�i în rug�ciune �i în har, am urmat cu-
vintele lui Isus „Unde doi sau trei se adun�, în numele 
meu acolo sunt �i Eu în mijlocul lor” (Mt 18,20).

Veridiana  GHIURC�

Campus Ecumenic
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(continuare în pag. 13)

Beiu�ul, micul Blaj de alt�dat�
(I)

Un gând fugar, transformat, contrar c�ilor impre-
vizibile ale spontaneit��ii, într-o s�mân�� de medita�ie, 
pare s-� devin� titlul unui articol sau, cine �tie, poate a 
unui serial.

Totul s-a petrecut, ca urmare a citirii-cum se zice 
– pe ner�sa� ate a unei c�r�i ap�rut� în Editura Napoca 
Star, din Cluj, în anul 2009. Este cartea doamnei Gabri-
ela Linul, d�ruit� cititorilor sub titlul „A�a au fost îm-
pr��tia�i în vânt”. Un generic care împinge cititorul spre 
prezum�ii grave, cortegii funerare parcurse de valori �i 
con�tiin�e na�ionale, lament�ri �i regrete neputincioase. 
Iat� îns� c�, dup� parcurgerea  primelor pagini �i pe 
m�sur� ce se înainteaz� c�tre pagina ultim� (pag.101) 
a�ternut� trist sub titlul „Sfâr�itul” , cititorul î�i d� sea-
ma, înt�rindu-�i apoi din pagin� în pagin�, convingerea 
c� de fapt prezum�ia prim� nu se adevere�te de loc. Îm-
preun� cu aceast� convingere apare tenta�ia de a elabo-
ra, pentru aceast� carte, un post titlu: „A�A AU FOST 
ADUNA�I DIN VÂNTUL ÎMPR	�TIERII”, iar dup� 
ultima pagin�, su� etul �i spiritualitatea cititorului ro-
mân greco-catolic, ortodox, dar mai ales cre�tin s� 
adauge, m�car o pagin�, sub genericul „SFÂR�ITUL 
NA�TE ÎNCEPUTURI”.

Citind aceast� carte am experimentat o suit�-nu 
o serie �i nici o sum�-de tr�iri. O dulce nostalgie de 
cre�tin greco-catolic.  O nelini�tit� tulburare �i nedu�-
m�noas�  revolt�, dar �i mândria apartenen�ei la na�i-
unea român�, încercat� de atâtea ori de du�m�niile �i 
avatarurile istoriei. �i nu în ultimul rând, lectura acestei 
c�r�i a însemnat pentru mine, �i mult posibil, pentru to�i 
cititorii, o incitant� provocare a intelectului �i o baie 
de duioase aduceri aminte. Acestea �i toate cele m�r-
turisite anterior au determinat a�ternerea unor gânduri 
înslovite, în paginile revistei.

Credem c� acum este momentul s� ne întoarcem 
la titlul articolului n�scut în maternitatea spontaneit��ii, 
zidit�, ce-i drept, cu mortarul �i c�r�mizile exerci�iilor 
anterioare. �i tot acum „a�a m� bate gândul”, cum c� 
Beiu�ul a mai fost numit „micul Blaj” în publica�iile �i 
c�r�ile vremurilor trecute. Un gând, cât o arip� de pas�-
re, � uturat� pentru a ne trimite într-o pl�cut� planare de 
auto mul�umire pentru reu�ita întâlnire a trecutului cu 
prezentul, în gânduri �i rostiri independente.

Citind cartea doamnei Gabriela Linul, am întâl-
nit �i am tr�it bucuria similitudinilor, între cele dou� ce-
t��i ale cre�tinit��ii române unite cu Roma, ale culturii 
�i ale luptei pentru unitatea na�ional�: Blajul �i Beiu�ul.

Aceast� carte, o fresc� literar�, (nu �tia dac� în 
taxonomia statisticii literare exist� o astfel de denumi-
re) trimite cititorul  spre o cunoa�tere a trecutului Bise-
ricii Greco-catolice, a unui centru cultural, a unor eve-
nimente istorice, dintr-o postur� ex-catedra, f�cându-l 

Ioan D�R�B�NEANU

p�rta� la întâlniri �i fapte, prin similitudinile experien-
�elor personale. „Fiind b�iet, p�duri cutreieram” spu-
nea poetul nepereche Eminescu. Autoarea acestei c�r�i, 
prin modul în care scrie, pare a spune: „� ind b�trân, 
amintiri cutreieram”, îndemnând cititorul la o cutreie-
rare dimpreun�, acesta din urm� reg�sindu-se în eve-
nimente întâmpl�ri asem�n�toare, chiar dac� spa�iul �i 
timpul sunt diferite. Autorul acestor rânduri, îndr�zne�-
te o astfel de p�rt��enie de�i vârsta nu-i permite �ansa 
retr�irii tuturor evenimentelor, deoarece acestea s-au 
petrecut într-un trecut îndep�rtat. Bibliogra� a �i infor-
ma�iile, amintirile altora, suplinesc inconvenientul.

Beiu�ul poate �  metaforizat sub formula :”micul 
Blaj”, mai ales din perspectiva trecutului istoric, dar �i 
prin prisma prezentului, ce-i drept, într-o mic� m�sur�.

1. Specula�ii alfabetice
Nerezistând tenta�iei jocului speculativ, �i sigur, 

for�ând nota, o s� încep seria similitudinilor prin a in-
voca „B”-ul din toponimia celor dou� spa�ii geogra� ce. 
Pruncu�ii ajung, cu pu�in efort la aceast� a doua liter� 
din alfabet, auzind-o pentru prima dat�, în via��, în cu-
vinte pozitive: „bravo”, „bine”, „bun”. Blajul �i apoi 
Beiu�ul au fost pentru neamul românesc, spa�iul bine-
lului în p�mântul c�ruia a crescut demnitatea cre�tin� �i 
na�ional�, înv���tura �i cultura.

2. Sub acoper�mântul acelea�i Biserici
Dimine�ile greco-catolicismului românesc au 

ad�postit evenimente ce prevesteau un destin cu multe 
repere comune, pentru cele dou� ora�e ale Ardealului. 
În timp ce Blajul devenea centrul lumii greco-catolice 
din România, Beiu�ul trece pe lâng� �ansa de a deve-
ni centru eparhial. Imediat dup� în� in�area Eparhiei de 
Oradea (1777) episcopul de Blaj, Grigore Maior, pro-
pune Beiu�ul, pentru a deveni centru eparhial. Chiar 
dac� acest lucru nu s-a întâmplat, din motive nedeslu�i-
te parcursul istoric al Beiu�ului va �  mereu cu, un pas, 
nu în urm�, ci în urmarea Blajului, aproape întotdeauna 
în acela�i ritm, acea�i direc�ie �i n�zuin��.

Blajul î�i adun� credincio�ii, preo�ii �i ierarhii 
în catedrala mitropolitan� „Sfânta Treime”, construit� 
între anii 1741�i 1749.

Beiu�ul �ine pasul (lung de 51 de ani) �i astfel 
în anul 1800 episcopul de Oradea, Igna�ie Darabant, 
s� n�e�te la Beiu�, Biserica „Sfântul Mare Mucenic De-
metrie”, ctitorit� „cu toat� cheltuiala sa” de luminatul 
vl�dic�. O biseric� cunoscut�, pe drept cuvânt, ca �i 
„catedrala episcopal�”, Beiu�ul � ind re�edin�a de var� 
a episcopilor din Eparhia de Oradea.

Precum Catedrala Mitropolitan� a Blajului �i 
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„Catedrala Episcopal�” a Beiu�ului a fost cedat� de 
regimul bolsevico-comunist, Bisericii Ortodoxe, evo-
lu�ia ulterioar� a celor dou� l�ca�uri � ind diferit�. La 
Blaj, min�i �i mâini p�c�toase au dat jos, de pe catedra-
l� cele „dou� pl�ci de marmur� neagr�” cu înscrisurile 
celebre, despre care vorbe�te d-na Gabriela Linul: „ un 
fragment din discursul lui Simion B�rnu�iu” (3-15 mai 
1848) �i un fragment din „discursul Regelui Carol al 
II-lea” (1937).

La Beiu�, pe frontispiciul „Catedralei Epicopa-
le”, deasupra înt�ririi principale se g�se�te (�i acum!!!) 
o plac� de marmur� neagr�, de dimensiuni modeste, cu 
un text funda�ional în limba latin�. Noii „st�pâni” nu au 
dat jos placa dar avut grij� s� o lase spoit� cu hum� �i 
var, mascând-o destul de bine. În schimb  placa de mar-
mur� alb�, a�ezat� deasupra intr�rii laterale, care atest� 
renovarea catedralei de c�tre episcopul Traian Valeriu 
Fren�iu(1928) a r�mas neatins�, m�rturie lizibil� �i de 
net�g�duit a greco-catolicismului beiu�an.

Dup� 1989 Catedrala Mitropolitan� din Blaj a 
fost  redobândit�, desigur, nu cu mult� �i dreapt� u�u-
rin��, în timp ce la Beiu� „Catedrala Episcopal�” din 
centrul urbei, r�mâne „l�ca� interzis”, pentru S� ntele 
Liturghii greco-catolice. Refuzul repetat al preo�ilor 
ortodoc�i, fa�� de propunerea celebr�rilor alternative, 
înaintat� de partea greco-catolic�, a obligat c�utarea 
drept��ii la instan�ele Judec�tore�ti, ac�iune ce se a� � în 
curs de desf��urare.

De la cele dou� catedrale, amintite aici, ajungem 
� resc la „Castelul mitropolitan” din Blaj �i la „Palatul 
episcopal” din Beiu�. „Castel”, „Palat” – dou� no�iuni 
arhitectonice cu parfum medieval, care ne trimit c�tre 
imaginea unor ambiente grandioase. În fapt dou� cl�-
diri, m�re�e, pentru secolele trecute, ast�zi m�re�ia lor 
� ind evident� prin semni� ca�ia istoric�, nu prin arhi-
tectur�. Din nou suntem nevoi�i s� ne gândim la acel 
„pas” amintit, existent mereu în „dorin�a” Beiu�ului de 
a urma Blajul. „Castelul Mitropolitan; cl�dire datat� 
din sec. XV-lea, proprietate a principilor Transilvani-
ei, a devenit dup� 1700, sediul mitropolitan, „cetate de 
scaun” pentru Inochentiu Micu Clain �i apoi pentru al�i 
mari prela�i ai Blajului. „Palatul Episcopal” din Beiu� 
construit de acela
i episcop Igna�ie D�r�bant a fost 
ref�cut dup� incendiul din 1875, de c�tre Episcopul 
Ioan Olteanu �i înc� odat� reconstruit, dup� incendiul 

din 1910, de c�tre 
Episcopul Demetriu 
Radu . Devine re�e-
din�a de var� a epi-
scopilor de Oradea.

Dup� 1948 în 
cl�dire a func�ionat 
succesiv „Casa Pi-
onerilor” internatul 
�colii Profesionale 

iar acum exist� Biblioteca „C-tin Pavel”, „Clubul ele-
vilor”, capela bisericii greco-catolice, iar la subsol în 
pivni�ele l�sate în paragin�, s-au amenajat spa�ii co-
merciale care au contribuit la refacerea, într-o oarecare 
m�sur� a ambientul ui, a spa�iului verde, reprezentat 
în trecut - înainte de 1948 - de un imens parc dentrolo-
gic cu multe specii rare. Acest parc a fost defri�at f�r� 
mil�, dup� 1950, aici ridicându-se cl�direa sediului 
P.C.R. din raionul Beiu�, o sal� de festivit��i �i anexele 
„gospod�riei de partid”, ast�zi cabinetele medicilor de 
familie.

Atât la Blaj cât �i în Beiu�, înainte de 1948, exis-
tau capele �i biserici mai mici. La Beiu�, r�mâne în me-
moria colectiv�, bisericu�� de lemn, care, dup� 1950 
a fost demontat� 
�i str�mutat�, de-
venind biseric� 
ortodox�. Dup� 
1989 credincio�ii 
greco-catolici din 
Beiu�, participau 
la S� ntele Li-
turghii în capela 
neînc�p�toare din 
„Palatul Episco-
pal”. Supu�i în 
permanen�� ac�i-
unilor de umilire 
�i tenta�iilor de 
„epurare confesi-
onal�”, au f�cut eforturi mari pentru construirea unei 
biserici noi, cu hramul „S� n�ii Trei Ierarhi, Vasile, Gri-
gore �i Ioan”, ac�iune ini�iat� �i coordonat� de p�rintele 
protopop de Beiu� pr. Ioan Mada, sprijinit în perma-
nen�� de PSS Virgil Bercea.

3. Prela�i, preo�i, c�lug�ri – „concet��eni” de 
Blaj �i Beiu�

P�rt��enia dintre Blaj �i Beiu� este întregit� �i de 
faptul c� destinele unor personalit��i ai Bisericii Române 
Unite cu Roma, au fost legate de cele dou� spa�ii, deve-
nind, în paginile istoriei bisericii noastre, „concet��eni”.

 Samuil Vulcan (1758-1839), s-a n�scut �i a 
f�cut studiile gimnaziale la Blaj. 
P�r�se�te Blajul la 28 de ani, pen-
tru a studia � lozo� a la Oradea, apoi 
la Colegiul „Sf. Barbara” din Vie-
na, unde î�i termin�, în paralel, �i 
studiile teologice. Dup� ce trece �i 
pe la Seminarul general din Lwow, 
unde devine „prefect de studii” 
ajunge episcop al Diecezei de Ora-
dea. Beiu�ul a fost pentru Episcopul Samuil Vulcan, 
spa�iul în care a aplicat harul s�u divin, profunzimea 
gândirii sale iluministe, înaltele valori c�rtur�re�ti �i 
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În aten�ia abona�ilor revistei 
Vestitorul

 Începând cu luna viitoare, abona�ii 
no�tri sunt ruga�i s� trimit� costul 
abonamentului pentru revist� la domnul 
Claudiu Bodea, Str. Corneliu Coposu nr. 13, 
Bl. X9, Ap. 8, 410445 - Oradea.
 Tel: 0744.958.932

ne�tirbita sa dragoste fa�� de neam �i �ar�, prin ctito-
ria sa: Gimnaziul Greco-catolic în anul 1828. Se n��tea 
astfel a doua scoal� din Ardeal dup� Blaj, cu predare în 
limba român�.

 Episcopul Ioan Suciu (1907-1953). S-a n�s-
cut la Blaj �i tot aici î�i face 
studiile primare �i secun-
dare, cu excep�ia unui an 
(1916) când, la Beiu�, unde 
se refugiaser� p�rin�ii s�i, 
termin� studiile de clasa a 
IV-a. Studiile continuate 
la Roma sunt încununate 
cu doctoratul în teologie 
(1927-1932). Întors la Blaj, 
între anii 1932-1940, activeaz� ca profesor la diferite 
�coli. În mai 1940 este numit Episcop auxiliar de Ora-
dea, lâng� episcopul de Oradea Valeriu Traian Fren�iu. 
Episcopul Ioan Suciu revine la Blaj în anul 1946, ca 
administrator Apostolic al Arhidiecezei de Alba Iulia �i 
F�g�ra�. Dup� 1948, este arestat �i moare în anul 1953 
în închisoarea de la Sighetul Marma�iei.

„Concet��enia” sa cu Beiu�ul este argumentat� �i 
de numeroasele sale vizite în Beiu� �i în zon�. Astfel între 
1937-1940, a condus grupuri de tineri în excursii �i tabere 
de reculegere spiritual� la Stâna de Vale �i Arie�eni.

Prin 1946 (?) a sus�inut o serie de însu� e�itoare 
conferin�e în fa�a elevilor de la „Liceul Samuil Vulcan” 
�i de la „Liceul Român Unit de fete” din Beiu�.

Episcopul Traian Fren�iu (1875-1952)
A absolvit liceul la Blaj �i studiile superioare teo-

logice la Budapesta. În 1902 
sus�ine doctoratul în teolo-
gie. Episcop la Lugoj (1912-
1922) �i apoi episcop de 
Oradea din anul 1922. În Be-
iu� a ridicat cl�direa pentru 
„directorul dominal”, sala de 
gimnastic� la liceul de fete. 
A construit p�str�v�ria de la 

Fini� �i Stâna de Vale. Sub înaltul s�u patronaj s-a s�rb�to-
rit în 1928, centenarul Liceului Samuil Vulcan. Contribuie 
la apari�ia revistei „Observatorul” la Beiu�.

C�lug�rul �tef Bernard (1916-2010).
„Senior al Bisericii Blajului, 

Ieromonah asump�ionist, profesor, 
p�rinte �i îndrum�tor spiritual, m�r-
turisitor al credin�ei Domnului”

Studiile �i le face la Blaj 
(1930-1934), în urm�torul an 
1934/35 îl g�sim la Beiu� unde 
î�i face noviciatul, în cadrul Con-
grega�iei P�rin�ilor Augustinieni 
Asump�ioni�ti (AA). Dup� ter-
minarea studiilor de � lozo� e �i 
teologice, în Fran�a(1935-1441) 
se reîntoarce în Beiu�, unde pân� în anul 1944 îndepli-
ne�te func�ii de profesor îndrum�tor la Micul Seminar 
Arhidiecezan, precum �i prefect  de studii la internatul 
Pavelian. Între 1944 �i 1948 pred� limba francez� � ind 
în acela�i timp duhovnicul surorilor Oblate din Beiu�.
Între anii 1948-1989, cunoa�te umilin�a �i suferin�a pri-
goanei comuniste împotriva Bisericii Române Unite 
cu Roma, dar î�i continu� activitatea în claudestinitate, 
drept pentru care face ani grei de pu�c�rie între 1951-
1955. Dup� 1990 se întoarce la Blaj, devenind profe-
sor de Teologie fundamental�, Patrologie �i Pastoral� 
la Institutul teologic Greco-Catolic din Blaj. Se dedic� 
studiilor �i operelor din domeniul teologic.

 
Ioan Agârbiceanu (1882-1963)
A f�cut studiile la �colile 

Blajului, unde a fost apoi �i „cance-
list” al Mitropoliei. Preotul – scrii-
tor Ioan Agârbiceanu î�i are numele 
legat de Beiu� prin ini�ierea unei li-
nii editoriale intitulate „Biblioteca 
poporal� AGRU”, publicând la Be-
iu� zece c�r�i de înv���tur� cre�tin� 
româneasc�.
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S� n�irea bisericii din Cehei-Pust�, �imleu Silvaniei
Sute de credincio�i, pe un timp frumos dar rece, 

au participat duminic�, 9 octombrie 2011, la s� n�irea 
Bisericii greco-catolice cu hramul „S� n�ii Petru �i Pa-
vel” din Cehei-Pust�, jude�ul S�laj.

Slujba de consacrare a fost o� ciat� de un sobor 
de 29 de preo�i, în frunte cu episcopul greco-catolic de 
Oradea, PSS Virgil Bercea. A participat �i p�rintele Flo-
rian Gui, vicarul general al eparhiei, p�rintele Gheorghe 
�urca�, vicarul foraneu al S�lajului, p�rintele Nicolae 
Bodea, protopopul locului, precum �i p�rin�ii protopopi 
Gavril Buboi, de la Oradea, Ioan Mada, de la Beiu� �i 
Valer P�r�u, de la Zal�u. Al�turi de credincio�ii gre-
co-catolici a fost �i comunitatea ortodox� din Cehei în 
frunte cu preotul lor precum �i comunitatea baptist� din 
localitate. A fost prezent primarul, Septimiu �urca�, nu-
mero�i credincio�i din jude� �i din afara S�lajului. Locul 
pe care s-a construit noua biseric� a fost donat de c�tre 
credinciosul Gregoriu Chereche� în anul 2007.

În 15 aprilie 2007, Duminica Tomii, s-a f�cut s� n-
�irea locului �i a pietrei de temelie de c�tre Pr. Florian 
Gui, vicar general al episcopiei, Pr. Gheorghe �urcas, pe 
atunci protopop al �imleului, împreun� cu un sobor de 
10 preo�i. Lucr�rile la funda�ie au început în acela�i an, 
credincio�ii din comunitate contribuind cu multe ore de 
munc�, dona�ii în bani sau obiecte religioase.

Pe 29 iunie 2010, de s�rb�toarea S� n�ilor Petru 
�i Pavel, � ind � nalizat� par�ial, s-a început celebrarea 
S� ntelor Liturghii în biseric�.

Pentru efortul depus în slujba credincio�ilor din 
parohie, p�rintele Ardelean Mircea a primit dumini-
c�, din partea PSS Virgil Bercea, crucea pectoral�. În 
continuare a luat cuvântul pr. Mircea Adelean, care a 
mul�umit Bunului Dumnezeu, care �i-a rev�rsat din 
plin harul peste comunitatea din Cehei-Pust�, P.S. Vir-
gil pentru încrederea pe care i-a acordat-o, preo�ilor 
Florian Gui – vicar general; Gheorghe �urca� – vicar 
foraneu, Nicolae Bodea – protopop, care i-au stat al�-
turi, dar �i tuturor celor care au contribuit la ridicarea �i 
� nalizarea construc�iei.

Biroul de pres�

În ora�ul Valea lui Mihai, sfâr�itul de s�pt�mân� 
1-2 octombrie a fost unul dedicat vie�ii spiritual-cultu-
rale. Festivitatea, care poart� numele de „B�tutul nu-
cilor” a cuprins o varietate de programe: îndeletniciri 
gastronomice speci� ce Ierului, concerte de muzic� re-
ligioas� �i popular�, activit��i creative pentru copii (in-
spirate din etnogra� a local�), vernisaje de c�r�i vechi, 
expozi�ie de tablouri, o prezentare de carte �i chiar un 
program dedicat pl�cerii lecturii. Aceste evenimente 
demonstreaz� interesul fa�� de via�a spiritual-cultural� 
din ora�ul nostru, reprezentativ în aceast� zon�, tradi�i-
onal cunoscut� a „Ierului”.

Parohia noastr� �i-a dat aportul la derularea a 
dou� evenimente: vernisajul de c�r�i vechi �i o lectur� 
biblic�. În cadrul vernisajului organizat de muzeogra-
ful Carmen Zima �i bibliotecara Szalai Ilona în incinta 
muzeului or��enesc am avut onoarea de a prezenta per-
sonal publicului numeros importan�a unei astfel de ex-
pozi�ii �i c�r�ile valoroase. Exponatele au fost aduse de 
localnici din bibliotecile lor personale. Printre acestea 
s-au remarcat: dou� S� nte Scripturi ebraice - Tanah, 
publicate la Viena în 1831, respectiv la Berlin în 1867, 
o Biblie destinat� enoria�ilor romano-catolici maghiari 
ap�rut� la Budapesta în 1896, La Mythologie (de René 

M é n a r d ) , 
p u b l i c a t � 
la Paris în 
1880. Prin-
tre c�r�ile 
r e l i g i o a s e 
s-au expus o 
Carte de ru-
g�ciune din 
1903 cu o 
copert� deo-
sebit�, dou� Catehisme greco-catolice ap�rute sub gri-
ja P.S. Ioan Suciu, respectiv a pr. Brânzeu la Lugoj în 
1943, Calendarul Via�a Cre�tin� din 1941 �i Omagiul 
Rev. „Observatorul” ap�rut la Beiu� în 1931.

În dup�-amiaza zilei de 2 octombrie, în biserica 
noastr�, am r�spuns c�ut�rii spirituale pornind de la o 
lectur� biblic� (Mt. 4, 1-4) pentru a dezvolta idea: „Cu-
vântul T�u, izvor de via��!”. Am constatat cu pl�cere 
prezen�a, în continuare, a unor cre�tini de alt� confesi-
une �i la programul comunitar: rozar �i adora�ie euha-
ristic� cu muzic� meditativ-religioas�.

Pr. Zorel ZIMA

Cultur� �i spiritualitate în Valea lui Mihai
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A �asea edi�ie a Simpozionului „�coala Ardelean�”
În perioada 14-15 octombrie 2011 s-a desf��urat la 

sediul Bibliotecii Jude�ene „Gheorghe �incai” din Oradea 
cea de-a �asea edi�ie a Simpozionului „�coala Ardelean�”. 
Simpozionul a fost organizat de c�tre Episcopia Român� 
Unit� cu Roma, Greco-Catolic� de Oradea, în colabora-
re cu Facultatea de Teologie Greco-Catolic� din Oradea, 
Asocia�ia „Episcop Vasile Aftenie”, Prim�ria Municipiu-
lui Oradea �i Biblioteca Jude�ean� „Gheorghe �incai”.

Lucr�rile au debutat vineri, 14 octombrie 2011, 
de la ora 16:30, cu un preambul biblio� l, �i anume ver-
nisajul expozi�iei „�ematisme �i calendare în colec�iile 
Bibliotecii Jude�ene «Gheorghe �incai» Bihor”, expo-
zi�ie prezentat� de c�tre dr. Silviu Sana.

Apoi, în Sala Am� teatru a luat cuvântul Prea-
s� n�itul Virgil Bercea, care a prezentat trei dintre c�r�ile 
lansate, �i anume: Ioan. F. Pop, „T�ceri de la margine”, 
Cluj-Napoca, 2011 �i „Poemele absen�ei”, Cluj-Napo-
ca, 2011; Cornel Tatai-Balt� �i Ioan F�rca�, „Iconos-
tasul Catedralei Greco-Catolice «Sfânta Treime» din 
Blaj (sec. XVIII)”, Alba Iulia, 2011; Ioan Rus, „Icoana 
p�mântului sau carte de geogra� e”, Blaj, 1842. Edi�ie 
îngrijit� de c�tre: dr. Florica - Elisabeta Nu�iu; dr. Elena 
- Doina Horhoi; pr. dr. Adrian Podar.

Au urmat o serie de conferin�e la sec�iunea Re-
pere fundamentale:

Prof. dr. Remus Câmpeanu, „Istoriogra� a din 
România în anii 2008-2010. Contribu�ii bibliogra� ce”;

Pr. dr. Mircea Remus Birtz �i consilier aulic dr. Man-
fred Kierein, „Antecesori �i succesori apostolici ai episco-
pilor catolici orientali din Transilvania (1700-1800)”;

Prof. dr. Niculina Iacob �i prof. dr. Ioan Chindri�, 
„�coala latinist� �i traducerea Bibliei in limba român�”;

Pr. dr. Adrian Podar, „Un studiu comparativ al 
literaturii canonice ortodoxe �i greco-catolice din seco-
lul al XIX-lea. Doi importan�i canoni�ti: Andrei �agu-
na �i Iosif Papp-Szilágyi”.

Sâmb�t�, 15 octombrie 2011, de la ora 09:30, 
lucr�rile au continuat pe sec�iuni. La sec�iunea �coala 
Ardelean�, moderat� de conf. univ. dr. Ovidiu Ghitta, 
au fost prezentate urm�toarele lucr�ri:

Conf. dr. Ovidiu Ghitta, „Episcopul Grigore Ma-
ior, ctitor la S�r�uad”;

Prof. dr. Mircea Popa, „O tip�ritur� iluminist� 
mai pu�in cunoscut�: «Cheia priete�ugului»”;

Dr. Florica-Elisabeta Nu�iu �i dr. Elena-Doina 
Horhoi, „Marginalii la manuscrisul lui Samuil Micu: 
«Despre descoperirea dumnezeiasc�»”;

Drd. Gabriela Rus, „Conscriptio Ecclesiae Vara-
diense (1778). L�ca�e de cult greco-catolice”;

Prof. dr. Cornel Tatai-Balt�, „Litogra� ile din 
cartea lui Vasile Aaron, «Patima �i moartea Domnului 
�i Mântuitorului nostru Isus Hristos», Sibiu, 1829”;

Prof. dr. Ion Buza�i, „Profesorul bl�jean Nicolae 
Albu - exeget al �colii Ardelene”;

Drd. Anca Elisabeta Tatay, „Reprezent�rile xilo-
gravate ale Sfântului Ioan Damaschin din Octoihurile 
de la Buda (1811, 1826) cu surse de inspira�ie din Mos-
cova, Kiev, Râmnic �i Blaj”;

Dr. Silviu Sana, „�ematisme �i calendare în co-
lec�iile Bibliotecii Jude�ene «Gheorghe �incai» Bihor”.

Drd. Sever Cristian Oancea, „Misiunea piarist� 
din Bistri�a în secolul XVIII”;

Drd. Irina Iliescu, „Arta cre�tin� �i dansul. Re-
prezent�ri coregra� ce în pictura bisericilor române�ti 
(secolele XIV – XVIII)”.

La sec�iunea Istoria culturii �i a bisericii, mo-
derat� de c�tre prof. univ. dr. Remus Câmpeanu s-au 
prezentat urm�toarele materiale:

Pr. Dr. Zaharie Pintea, „Re� ec�ii asupra statu-
tului teologiei dogmatice �i moralice�ti: Despre taina 
Euvaristiei. Blaj, 1802”;

Sidonia Puiu, „Începuturile umanismului româ-
nesc. Ioan Caioni”;

Drd. Daniel I. Iancu, „Debutul publicistic al is-
toricului Nicolae Densu�ianu. Colaborarea la revista 
«Familia» din Oradea.

Drd. Claudiu C�lin, „Administratura Apostoli-
c� din Timi�oara �i episcopul dr. h. c. Augustin Pacha 
(1923-1930)”;

Dr. Beke Csaba, „Na�ionalizarea unor �coli cato-
lice din Oradea”;

Raimondo Mario Rupp, „Eparhia de Lugoj dup� 
c�derea comunismului în Romania”;

Drd. Lavinia Buda, „Incursiuni în istoria unor 
practici de pietate marian�”;

Dr. Ioana Mihaela Bonda, „Sub semnul începu-
tului. În� in�area seminarului teologic greco-catolic de 
la Gherla”;

Drd. Sergiu Soica, „Itinerarul elitelor Bisericii Gre-
co-Catolice din Banat în timpul regimului comunist”;

Drd. Lucian Turcu, „Români de rangul doi? Lo-
cul Bisericii Greco-Catolice în România Mare”.

Diacon Florin JULA
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Un drum spre r�d�cini cu profesorul Radu Deac din Târgu Mure�
Unele titluri îi onoreaz� pe cei care le primesc, 

altele, în circumstan�e deosebite, aduc un plus de per-
sonalitate celor care le ofer�, dat� � ind leg�tura care 
se în� ripeaz� sau se certi� c�, de atunci, cu recipientul 
titlului. Cel din urm� este �i cazul onorurilor oferite 
duminic�, 9 octombrie, profesorului Radu Deac, din 
Târgu Mure�, în localit��i din Satu Mare �i S�laj, din 
partea Consiliului Local Supur precum �i din partea 
unor comunit��i greco-catolice din Eparhia de Oradea. 

Academicianul si profesorul Radu Deac, chirurg 
de chirurgie cardiovascular� la Târgu-Mure�, fondator 
al Institutului de Boli Cardiovasculare 
i Transplant din 
Târgu Mure
, s-a n�scut în Zal�u, în 1940, iar r�d�ci-
nile sale se a� � la grani�a jude�elor Satu Mare 
i S�laj. 
Aici, în comuna Supur, unde au tr�it ambele perechi 
de bunici ai s�i, profesorul Deac a fost invitat pentru a 
primi titlul de cet��ean de onoare. (...) 

Tot profesorul Deac este �i cel care, pentru o peri-
oad� de timp, s-a implicat efectiv în managementul me-
dical, � ind �i ministru secretar de stat în domeniu (2001-
2003). Dar tot la fel de important este �i c� cel care, azi, 
e considerat a �  unul dintre cei mai mari chirurgi cardi-
ovasculari ai României ultimelor decenii nu s-a îngrijit 
doar de timpul alocat sie�i, de slujba� exemplar al lui 
Hipocrate, ci a rupt din zilele �i nop�ile acordate s�lii de 
opera�ie pentru a �  �i un bun �i apreciat profesor, pre-
g�tind genera�iile urm�toare de chirurgi cardiovasculari 
din �ar� �i din remarcabilul centru din Târgu Mure�. 

S� nu uit�m c� tot el este �i cel care l-a format pe 
chirurgul �erban Br�di�teanu, la Târgu Mure�, medic 
care, ulterior, dup� o �edere în Timi�oara, unde a a�e-
zat Institutul de Boli Cardiovasculare de aici, a f�cut 
primul transplant de inim� din România, la Bucure�ti, 
interven�ie la care a participat �i profesorul Radu Deac, 
ca, la câteva s�pt�mâni dup�, s� realizeze �i el, la Târ-
gu Mure�, un transplant de inim�. Ulterior profesorul 
Deac este cel care a realizat primul transplant de inim� 
din �ar� la copil. (…)

Trecând de transplant, o mul�ime de proceduri 
din sala de opera�ie cer o deosebit� st�pânire, preg�tire 
deosebit�, calm, putin�a de a colabora e� cient cu echi-
pa - în toate acestea profesorul Deac a fondat o adev�-
rat� �coal�, de renume interna�ional, la Târgu Mure�. �i 
iar: ar �  putut s� se limiteze la atât: chirurg, formator, 
profesor, ministru. 

Dar mai era un vârf din cei peste de 8000 de me-
tri ai domeniului s�u pe care a vrut s� îl cucereasc�, �i a 
f�cut-o cu asupr� de m�sur�: mai multe din valvele care 
s-au implantat în inimi bolnave, de-a lungul timpului, îi 
poart� numele, pentru c� profesorul a vrut s� �i îmbu-
n�t��easc� procedurile pe care le mo�tenise, la rândul 
s�u, de la înainta�ii s�i, ajungând ceea ce s-ar chema 
creator în medicin�, un inventator.

Pentru toate acestea �i, probabil, pentru un mal-
d�r întreg care nu �i-ar putea g�si locul aici f�r� riscul 
de a transforma referatul într-un roman, profesorul Radu 
Deac a primit Diploma de Excelen�� a Colegiului Medi-
cilor din Bucure�ti, Diploma de Excelen�� a Spitalului 
de Urgen�� Bucure�ti, Diploma de Excelen�� a Senatului 
Universit��ii de Medicin� �i Farmacie din Târgu Mure�, 
Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe – Chirurgie, Constan-
�a, Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor, 
Meritul Sanitar în grad de cavaler, Premiul Academiei 
Române pentru cercetare �i este Fellow of The European 
Board of Cardiothoracic Surgery, Doctor Honoris Causa 
al “Universit��ii Ovidius” din Constan�a �i cet��ean de 
onoare al Municipiului Târgu Mure�. Dar cred c� înc� e 
loc în palmaresul s�u pentru onoruri din partea celor care 
îi cunosc �i apreciaz� munca”.

Ad�ugând la meritele profesionale ale profe-
sorului Radu Deac faptul c� s-a n�scut în Zal�u �i c� 
bunicul s�u patern, Emil Deac, a fost un cunoscut �i 
respectat protopop greco-catolic în Supuru de Sus iar 
cel�lalt bunic al s�u, Ioan Olteanu, a fost senator ��r�-
nist �i teolog greco-catolic din Supuru de Jos, Consiliul 
Local Supur a acordat titlul de cet��ean de onoare pro-
fesorului Radu Deac. (...)

Prima întâlnire a profesorului Radu Deac, care 
a avut amabilitatea �i � erul de a porni pe acest drum 
f�r� multe întreb�ri, a avut loc la Cluj, cu comunitatea 
c�lug�ri�elor baziliene, unde, dup� discu�ia cu provin-
ciala pe România, maica Valentina H�d�r�u, s-a n�scut 
proiectul unei colabor�ri în spital cu c�lug�ri�ele din 
acest ordin. Diminea�a devreme am plecat spre Zal�u 
unde profesorul a fost întâmpinat de protopopul Valer 
P�r�u, care l-a prezentat pe profesorul Deac comunit�-
�ii de credincio�i de aici. 

Prima oprire pe teritoriul comunei Supur a fost 
la Biserica Ortodox�, fost greco-catolic� îns� neretro-
cedat�. Protopopul ortodox de Carei, p�rintele Marian 
Crainic, anun�ase vizita profesorului Radu Deac �i ast-
fel p�rintele paroh Bogdan Mure�an �i-a a�teptat oas-
petele în ornate, vorbindu-i despre comunitatea pe care 

Ramona B�LU�ESCU
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o p�store�te de pu�in timp precum �i despre lucr�rile 
care au avut loc la biseric�. La aceast� vizit� a partici-
pat �i protopopul greco-catolic de Supur, p�rintele Va-
sile Goje, care ne-a fost al�turi pe toat� durata �ederii 
noastre în comuna Supur.

Ceremonia prin care primarul �i consilierii locali 
au oferit profesorului Radu Deac titlul de cet��ean de 
onoare a avut loc la prim�ria din Supuru de Jos. La 
eveniment au fost prezen�i �i vicepre�edintele Consi-
liului Jude�ean Satu Mare, Mircea Govor, consilierul 
jude�ean Ioan Viman �i directorul Bibliotecii Jude�ene 
Satu Mare, Mircea Ardelean. Cocheta sal� de �edin�e a 
prim�riei de aici s-a umplut repede, dat � ind c� local-
nicii, nu doar consilierii locali, au l�sat toate din mân� 
�i, de�i era duminic� diminea�a, au venit s� îl cunoasc� 
pe noul lor cet��ean de onoare - un gest ce dovede�te  
creditul pe care îl are primarul de aici, Vasile �te�, dup� 
cum remarca profesorul Deac. 

Invitatul a mul�umit pentru titlul primit �i a vobit 
despre amintirile sale legate de locurile pe care le re-
vedea în acea zi, de oamenii dragi din trecutul s�u dar 
�i de situa�ia medicinei de azi, de realiz�rile române�ti 
în domeniul chiurgiei cardiovasculare �i de perspecti-
vele viitoare. De asemenea, dup� ce a� ase deja detalii 
despre situa�ia economic� a comunei precum �i despre 
proiectele primarului Vasile �te�, profesorul Radu Deac 
s-a oferit s� mijloceasc� diverse apropieri care s-ar pu-
tea dovedi bene� ce pentru aceste locuri. La un pahar de 
vorb� �i de t�rie, dup� partea o� cial� a ceremoniei, pro-
fesorul a spus, mai în glum�, mai în serios: “Mai bine 
mai vin eu pe la dumneavoastr� decât dumneavoastr� 
pe la mine” - f�când referire la meseria sa de medic.  

Tot la Supuru de Jos au fost vizitate Biserica 
Greco-Catolic�, unde p�rintele Marius Cri�an tocmai 
le oferea credincio�ilor prezen�i predica dup� pericopa 
zilei precum �i Biserica Ortodox�,  unde p�rintele Vasi-
le Ghi�iu a prezentat oaspetelui biserica. 

A urmat întoarcerea în Supuru de Sus unde, în 
curtea bisericii, la mormântul fostului protopop greco-
catolic Emil Deac, bunicul profesorului Radu Deac, s-a 
�inut un parastastas la care au participat preo�ii greco-
catolici ai zonei precum �i vicarul foraneu de Carei, p�-
rintele Radu Filip. Dup� parastas, profesorul Ardelean 
�i consilierul local Govor au povestit despre oamenii 
�i întâmpl�rile de demult ale locului. Inedit a fost mo-
mentul când o vecin� a bisericii �i-a prezentat, cu la-
crimi în ochi, so�ul drept unul dintre pacien�ii opera�i 
în trecut de profesorul Radu Deac, la Târgu Mure�. (...)

Ultima vizit� din zona Supurului a fost la “Ca-
stelul Francezului”, o cl�dire de o mare frumuse�e, 
cump�rat� �i restaurat� de c�tre un cet��ean francez.

A fost rândul B�d�cinului, dup� zona Supur, iar 
p�rintele Cristian Borz, preotul greco-catolic ce activea-
z� în satul lui Iuliu Maniu, a fost o gazd� des�vâr�it�. 
Tot aici profesorul Radu Deac a fost întâmpinat �i de vi-
carul general al eparhiei or�dene, p�rintele Florian Gui, 
�i de protopopul de �imleu, p�rintele Nicolae Bodea. În 

prima parte a vizitei, p�rintele Cristian Borz a prezentat 
oaspetelui biserica sa, s� n�it� în vara trecut�, precum �i 
istoria locului. Profesorul a fost impresionat de frumuse-
�ea icoanelor pictate pe iconostas �i s-a lansat ideea c�, 
în timp, se va vorbi despre „Madonna de la B�d�cin”. 

Apoi oaspe�ii �i gazdele au coborât în subsolul biseri-
cii pentru a se vizita muzeul de aici, care are o parte de etno-
gra� e, una în care se prezint� via�a lui Iuliu Maniu �i câteva 
obiecte legate de acesta precum �i unele dintre realiz�rile co-
munit��ii pe care o p�store�te p�rintele Cristian Borz.

O alt� vizit� în B�d�cin a fost la conacul lui Ma-
niu, a� at într-o stare avansat� de degradare. Aici s-a 
vorbit despre perspectivele de a se ob�ine fonduri pen-
tru repara�ii �i despre posibilele destina�ii de viitor ale 
mo�iei. Vizita de aici s-a încheiat la mormintele rudelor 
lui Maniu �i la cenotaful cu numele s�u: „Aici trebuia 
s� odihneasc� marele om politic Iuliu Maniu”. (...)

A venit rândul �imleului în programul zilei. Aici, 
profesorul Radu Deac a vizitat Liceul Ioan Ossian, nu-
mit a�a dup� cel care a fost primul director de �coal� 
româneasc� de nivel liceal din zon�, rud� a profesoru-
lui Deac, �i �i-a întâlnit veri�oarele, descendente ale lui 
Ioan Ossian. Gazda noastr� a fost directorul liceului, 
profesorul Vasile Groza. La aceast� vizit� precum �i 
la momentul aniversar de dup� au participat �i vicarul 
foraneu de �imleu, p�rintele Gheorghe �urca�, prima-
rul Septimiu �urca�, directorul Bibliotecii �imleu �i al 
Casei de Cultur� de aici, Dumitru Corbeanu, istoricul 
Silviu Sana de la Biblioteca din Oradea �i p�rintele din 
Udine, Ioan M�rginean Coci�. 

La dineul oferit de protopopul Nicolae Bodea în 
cinstea vizitei profesorului Radu Deac, acestuia i s-a 
înmânat o diplom� de excelen�� semnat� de vicarul ge-
neral eparhial Florian Gui, vicarul foraneu Radu Filip 
�i vicarul foraneu Gheorghe �urca�, pe care scrie: „ Se 
acord� în semn de onoare celui care, plecat dintr-o fa-
milie greco-catolic� aleas�, de la grani�a S�tmaului cu 
S�lajul, a ajuns la excelen�� în chirurgia cardiovascular� 
românasc� �i interna�ional�, academician profesor doc-
tor Radu Deac, chirurg de prestigiu, inventator, �ef de 
�coal� de chirurgie, fondator de institute ridicate în nu-
mele s�n�t��ii semenilor”.

De mult� vreme nu am sim�it o mas� bun�, ca 
cea de la sfâr�itul unui lucru f�cut temeinic, ca aceea: 
o mas� între prieteni, între oameni dragi, care �tiu c� 
au comune �i preocup�rile, �i dragostea fa�� de locul 
în care ne a� am, �i dorin�a de a îl elogia pe cel care ne 
st�tea în capul mesei. A�a c�, dup� rug�ciunea spus� de 
preotul cu rangul cel mai înalt de la mas�, de p�rintele 
vicar general Florian Gui, prezentarea pe care am f�-
cut-o profesorului Radu Deac a fost una adaptat� zilei 
�i fe�elor biserice�ti a� ate în num�r mare cu noi: tehnic 
s-ar chema o predic�. (...)

Atât în cadrul discursurilor rostite cât �i în timpul 
mai multor interviuri oferite ziari�tilor prezen�i la întâl-
niri, profesorul Radu Deac a promis c� va reveni cu pl�-
cere în locurile �i la comunit��ile vizitate �i c� va încerca 
s� contribuie, dup� puterile sale, la bun�starea lor.
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În rug�ciune 24 de ore
Rug�ciune continu� pentru beati� care episcopilor martiri

Biserica se ridic� pe credin��, iar funda�ia ei 
sunt martirii pentru credin��. Acesta este motivul 
pentru care, preo�i �i credincio�i se strâng înl�un-
trul s� ntelor l�ca�e pentru medita�ie �i serii de ru-
g�ciuni dedicate martirilor bisericii. 

De ani de zile în luna octombrie la Parohia gre-
co-catolic� „Sfântul Gheorghe” de pe strada Louis Pas-
teur se celebreaz� „Rozarul de 24 de ore”. În � ecare an 
tema de medita�ie �i rug�ciune profund� este alta, anul 
acesta credincio�ii �i p�storii lor su� ete�ti alegând ca 
tema s� � e Beati� carea Episcopilor Martiri. Grupuri de 
tineri de la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, de la 
Seminarul Teologic greco-catolic �i de la diferite asoci-
a�ii �i organiza�ii ale cultului amintit s-au perindat de-a 
lungul celor 24 de ore s�vâr�ind rug�ciunile cuprinse 
în rozar. Cei �apte episcopi greco-catolici în memoria 
c�rora s-au rugat or�denii sunt Valeriu Traian Fren�iu, 
Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan B�lan, Ioan Suciu, 
Vasile Aftenie �i Tit Liviu Chinezu. Conform biogra� -
ilor redactate de Tribunalul responsabil de canonizarea 
episcopilor martiri ace�tia au fost aresta�i de regimul 
comunist dup� 1948 �i încarcera�i în cele mai dure în-
chisori: Gherla, Sighetul Marma�iei, Aiud. Cei care au 
sc�pat cu via�� din temni�� au fost apoi obliga�i s� vie-
�uiasc� în regim de domiciliu for�at, în m�n�stirile or-
todoxe de la C�ld�ru�ani sau Ciorogârla. „Rug�ciunile 
�i gândurile noastre se îndreapt� spre martirii no�tri, 
care nu �i-au pierdut credin�a �i speran�a în cele mai 
cumplite închisori, având de înfruntat un regim f�r� 
Dumnezeu. Au murit pentru credin��, iar canonizarea 
lor devine astfel � reasc�, o m�rturie a jertfei greco-ca-
tolicilor ardeleni”, ne-a declarat un student teolog de la 
seminarul „S� n�ii Trei Ierarhi”.

Daniel MAN www.crisana.ro
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1,5 Lei

Colect� Special�

 Îi inform�m pe cititorii no�tri c� pentru a intra în posesia abonamentului la revista Vestitorul 
este necesar ca acesta s� �  e achitat pe tot anul sau pe cel pu�in �ase luni. Abonamentul trebuie s� �  
e pl�tit pân� cel târziu la data de 30 ianuarie 2011. Costul unui exemplar va �  de 1,5 LEI, cost care, 
pentru abona�i, va r�mâne acela�i pe tot timpul anului, indiferent de eventualele modi�  c�ri de pre�.
 V� reamintim c� modalitatea cea mai sigur� de a intra în posesia revistei noastre este abonamentul.

Iubi�i credincio�i,
La sediul asocia�iei se prezint� un cuplu 

nec�s�torit care solicit� mas� cald�. Intrând în 
discu�ie cu ace�tia, am a� at c� au împlinit 60 de 
ani, c� au stat o perioad� lung� f�r� ad�post, dar 
acum au g�sit o locuin�� p�r�sit�, unde au f�cut 
cur��enie �i sper� s� poat� r�mâne acolo pe peri-
oada iernii. Am început oferirea mesei calde. B�r-
batul, care avea meseria de zidar, lucra ocazional 
�i primea în schimb câte o p�tur�, o mobil� sau 
un covor. Mâncarea � ind asigurat�, tot ce câ�tiga 
b�rbatul puneau deoparte.

Dup� câteva s�pt�mâni, ne-au comunicat c� 
a ap�rut proprietarul locuin�ei care, v�zând cum 
au cur��at-o, le-a permis s� stea acolo f�r� s� pl�-
teasc� chirie, numai s� aib� grij� de imobil. La 
vizita de evaluare am v�zut o s�r�cie absolut� �i o 
cur��enie impecabil�, de�i femeia avea probleme 
majore cu vederea din cauza diabetului.

La o lun� de la începerea interven�iei, 
femeia a depus dosarul pentru a ob�ine pensia 
pentru limit� de vârst�. Între timp, b�rbatul lu-
creaz� ocazional �i î�i caut� de lucru în conti-
nuare. Cel mai des vine dup� mâncare sau îm-
br�c�minte numai femeia, care abia vede, timp 
în care b�rbatul lucreaz�.

Dup� trei luni de sprijin, bene� ciarii aduc 
înapoi bonul de mas� cald�. Au primit decizia de 
pensionare �i urmeaz� s� primeasc� pensia. B�r-
batul a fost angajat pe perioad� de prob� la cur�-
�enie la blocuri.

Printr-o mas� cald� oferit� zilnic timp de 
trei luni, pe care o împ�r�eau s� le ajung� la cele 
trei mese principale, am ajutat ca situa�ia acestor 
dou� persoane s� devin� stabil�.

În spiritul acesta, Caritas Eparhial Oradea 
continu� tradi�ia din duminica „Samariteanului 

milostiv”, zi în care se organizeaz� în � ecare an o 
colect� special� cu îndemnul Da�i-le voi de mân-
care, con
tien�i � ind cu to�ii c�, f�r� ajutorul dum-
neavoastr�, nu vom putea asigura minimul necesar 
multor persoane ajunse sub pragul s�r�ciei.

Prin urmare, tasul din data de 13 noiembrie, 
2011, duminica „Samariteanului milostiv”, va �  
predat, de � ecare parohie, asocia�iei.

Colecta din acest an va �  destinat� continu-
�rii proiectului „O mas� cald� pentru cei s�raci”, 
derulat de asocia�ie împreun� cu Surorile Misio-
nare Franciscane ale lui Cristos, prin care 50 de 
persoane primesc zilnic masa de prânz.

Pr. Olimpiu Todorean
Pre�edinte

Har �i pace din partea lui Dumnezeu iar de la noi binecuvântare pentru to�i cei ce aduce�i daruri �i 
face�i bine întru s� ntele noastre biserici �i v� aduce�i aminte de cei s�raci.

+ Virgil Bercea
Episcop


