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La lucrările Sinodului Episcopilor Bisericii 
Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, reunit 
la Blaj în sesiune ordinară între 29-31 octombrie 
2018, a participat Nunțiul Apostolic în România, 
Arhiepiscopul Miguel Maury Buendia.

Cu acest prilej, Episcopii sinodali au fost 

prezenți la manifestările culturale organizate la 
Blaj pentru celebrarea centenarului Marii Uniri 
de la 1918, respectiv la Conferința „Centenarul 
unității naționale și ambasadorii spiritului româ-
nesc” precum și la Conferința ”70 de ani de la in-
terzicerea abuzivă a Bisericii Române Unite”.

În cadrul lucrărilor sinodale au fost abor-
date chestiuni administrative, disciplinare, nor-
me pentru protecția minorilor, precum și situația 
comunităților greco-catolice în diaspora. Au fost 
evocate celebrările Centenarului în diferitele Epar-
hii, precum și proxima vizită ad limina la Roma a 
episcopilor catolici din România în luna noiembrie 
2018.

Sinodul a transmis Preasfi nției Sale Virgil 
Bercea, Episcop de Oradea, un mesaj cu asigurarea 
rugăciunii Episcopilor pentru sănătatea sa.

Următoarea Sesiune sinodală ordinară se va 
desfășura în perioada 5-7 iunie 2019 la Blaj, sediul 
Arhiepiscopului Major.

Sinodul Episcopilor îi reuneşte pe toţi Epi-
scopii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-
Catolică, din România şi din afara granițelor țării, 
reunindu-se în sesiune ordinară de două ori pe an, 
primăvara şi toamna.

Notar
Pr. Cristian CRIȘAN

www: bru.ro

COMUNICAT

Sesiunea ordinară de toamnă a Sinodului Episcopilor Bisericii 
Române Unită cu Roma, Greco-Catolică

Blaj, 29-31 octombrie 2018
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Aproapele nu se alege
4.11.2018

 Alocuţiunea Papei Francisc la Rugăciunea Angelus

Iubiți frați și surori, bună ziua!
În centrul Evangheliei din această duminică (cf. 

Mc 12,28b-34) este porunca iubirii: iubirea față de 
Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Un cărturar îl 
întreabă pe Isus: „Care este prima dintre toate porun-
cile?” (v. 28). El răspunde citând acea mărturisire de 
credință cu care fi ecare israelit începe și încheie ziua 
sa și care începe cu cuvintele: „Ascultă, Israele: Dom-
nul Dumnezeul nostru este singurul Domn” (Dt 6,4). 
În acest mod Israelul păstrează credința sa în realitatea 
fundamentală din tot crezul său: există un singur Domn 
și acel Domn este „al nostru” în sensul că s-a legat cu 
noi cu un pact indisolubil, ne-a iubit, ne iubește și ne 
va iubi pentru totdeauna. Din acest izvor, această iubire 
a lui Dumnezeu, derivă pentru noi dubla poruncă: „Să 
îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima 
ta, din tot sufl etul tău, din tot cugetul tău și din toată 
puterea ta! […] Să îl iubești pe aproapele tău ca pe tine 
însuți!” (v. 30-31).

Alegând aceste două cuvinte adresate de Dum-
nezeu poporului Său și punându-le împreună, Isus a 
învățat o dată pentru totdeauna că iubirea față de Dum-
nezeu și iubirea față de aproapele sunt inseparabile, 
dimpotrivă, mai mult, se susțin una pe alta. Deși sunt 
puse una după alta, ele sunt cele două fețe ale unei sin-
gure medalii: trăite împreună sunt adevărata forță a cre-
dinciosului! A-l iubi pe Dumnezeu înseamnă a trăi din 
El și pentru El, pentru ceea ce este El și pentru ceea ce 
face El. Și Dumnezeul nostru este dăruire fără rezer-
ve, este iertare fără limite, este relație care promovează 
și face să crească. De aceea, a-l iubi pe Dumnezeu în-
seamnă a investi în fi ecare zi propriile energii pentru a 
fi  colaboratorii săi în slujirea fără rezerve a aproapelui 
nostru, în încercarea de a ierta fără limite și în cultiva-
rea de relații de comuniune și de fraternitate.

Evanghelistul Marcu nu se preocupă să specifi ce 
cine este aproapele, pentru că aproapele este persoana 
pe care eu o întâlnesc pe drum, în zilele mele. Nu este 
vorba de a pre-selecționa pe aproapele meu: acesta nu e 
creștin. Eu cred că aproapele meu este acela pe care eu 
l-am pre-selecționat: nu, acesta nu e creștin, e păgân; ci 
este vorba de a avea ochi pentru a-l vedea și inimă pen-
tru a voi binele său. Dacă ne antrenăm să vedem cu pri-
virea lui Isus, ne vom pune mereu în ascultare și alături 
de cel care are nevoie. Necesitățile aproapelui cer de-
sigur răspunsuri efi cace, dar mai întâi cer împărtășire. 
Cu o imagine putem spune că înfometatul are nevoie 
nu numai de o farfurie de supă, ci și de un zâmbet, de 
a fi  ascultat și chiar de o rugăciune, eventual făcută îm-

preună. Evanghelia de astăzi ne invită pe noi toți să 
fi m proiectați nu numai spre urgențele fraților mai să-
raci, ci mai ales să fi m atenți față de necesitățile lor de 
apropiere fraternă, de sens al vieții, de duioșie. Aceasta 
interpelează comunitățile noastre creștine: este vorba 
de a evita riscul de a fi  comunități care trăiesc din mul-
te inițiative dar din puține relații; riscul de comunități 
„stații de servicii” dar de puțină companie, în sensul 
deplin și creștin al acestui termen.

Dumnezeu, care este iubire, ne-a creat din iu-
bire și pentru ca să îi putem iubi pe ceilalți rămânând 
uniți cu El. Ar fi  iluzoriu să pretindem că îl iubim pe 
aproapele fără a-l iubi pe Dumnezeu; și ar fi  la fel de 
iluzoriu să pretindem că îl iubim pe Dumnezeu fără 
a-l iubi pe aproapele. Cele două dimensiuni ale iubirii, 
față de Dumnezeu și față de aproapele, în unitatea lor îl 
caracterizează pe discipolul lui Cristos. Fecioara Maria 
să ne ajute să primim și să mărturisim în viața de fi eca-
re zi această învățătură luminoasă.

După Angelus, Sfântul Părinte a spus următoarele:

Iubiți frați și surori,
Exprim durerea mea pentru atentatul terorist 

care în urmă cu două zile a lovit Biserica Coptă-Orto-
doxă din Egipt. Mă rog pentru victime, pelerini uciși 
numai pentru faptul că erau creștini, și cer Mariei Prea-
sfi nte să mângâie familiile și întreaga comunitate. Să o 
rugăm împreună pe Sfânta Fecioară Maria: Bucură-te, 
Marie…

Ieri, în Bazilica San Giovanni in Laterano, a fost 
proclamată fericită Maica Clelia Merloni, fondatoare 
a Sfi ntelor Apostole ale Preasfi ntei Inimi a lui Isus. O 
femeie pe deplin abandonată voinței lui Dumnezeu, 
zeloasă în caritate, răbdătoare în adversități și eroică 
în iertare. Să aducem mulțumire lui Dumnezeu pen-
tru mărturia evanghelică luminoasă a noii fericite și 
să urmăm exemplul său de bunătate și de milostivi-
re. Aplauze pentru noua fericită. Vă salut pe voi toți, 
romani și pelerini, îndeosebi studenții care provin din 
Viena, tinerii de la „Opera Giorgio La Pira” din Firen-
ze, tinerele familii din Raldon (Verona), credincioșii 
din Milano, Petosino, Civitanova Marche, din Dieceza 
de Ozieri, Oratoriul din Carugate, tinerii de la mir din 
Longare și Modena.

Urez tuturor o duminică frumoasă. Vă rog, nu 
uitați să vă rugați pentru mine. Poftă bună și la re-
vedere!
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Episcopii catolici din România - vizita ad limina apostolorum,
la Roma

Vizita Episcopilor catolici din România la 
Congregația Cauzelor Sfi nților

Prin Constituția Immensa Aeterni Dei din 22 ianu-
arie 1588, Papa Sixtus al V-lea a creat Congregația Sa-
cră a Riturilor și i-a încredințat sarcina de a reglementa 
exercitarea cultului divine și tratarea cauzelor sfi nților. 
Aceste două competențe au fost încredințate aceluiași 
Dicaster, deoarece Cauzele Sfi nților permit introducerea 
unui Slujitor al lui Dumnezeu în cultul Bisericii.

Ideea împărțirii Congregației Riturilor în două 
dicastere, născută în Comisia pentru reforma Curiei 
făcută de Sfântul Pius al X, a fost realizată de Papa 
Paul al VI-lea prin Constituția apostolică Sacra Rituum 
Congregatio, din 8 mai 1969, prin care au fost crea-
te două congregații, una pentru Cultul Divin (care va 
deveni în 11 iulie 1975 Congregatio pro Sacramentis 
et Cultu divino) și una pentru Cauzele Sfi nților. Prin 
aceeași Constituție apostolică noua Congregația pentru 
Cauzele Sfi nților a avut propria structură, împărțită în 
trei birouri: instanța de judecată, biroul Promotorului 
General al Credinței și cel istoric-hagiografi c, care era 
o continuarea a Secțiunii Istorice creată de Papa Pius al 
XI-lea în 6 februarie 1930. Congregația avea de aseme-
nea și Cancelarie proprie.

Dicasterul a fost restructurat prin Constituția 
apostolică Divinus perfectionis Magister din 25 ianu-

arie 1983 și prin Normae servandae in inquisitionibus 
ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum din 7 fe-
bruarie 1983, prin care s-a decis o reformă profundă a 
procedurii pentru cauzele de canonizare.

Anexat Dicasterului este Studiul, înfi ințat în 
urma audienței pontifi cale din 2 iunie 1984, pen-
tru formarea postulatorilor și a altor colaboratori ai 
Congregație, precum și a celor care intenționează să-și 
exercite diversele sarcini în Curia diecezană pentru tra-
tarea cauzelor sfi nților.

Papa Ioan Paul al II-lea prin Constituția Aposto-
lică Pastor Bonus, din 28 iunie 1988, a schimbat nume-
le Congregației în Congregația Cauzelor Sfi nților.

ACC

(continuare în pag. 5

Episcopii romano-catolici și greco-catolici din România au efectuat, în perioada 5-10 noiembrie 2018, vizita 
ad limina apostolorum, la Roma, în cadrul căreia s-au întâlnit cu Papa Francisc și cu reprezentanți ai diferitelor ofi cii 
din Curia Romană.

Vizita ad limina apostolorum (în traducere: la mormântul Apostolilor) este vizita periodică pe care episcopii 
unei Conferințe episcopale o fac împreună la mormintele Sfi nţilor Apostoli Petru şi Paul, „stâlpii” Bisericii, şi la Ur-
maşul lui Petru, pentru a fi  întăriţi de el în credinţă şi pentru a exprima comuniunea lor ierarhică cu Suveranul Pontif.

Aceasta este cea de a cincea vizită ad limina apostoloruma Conferinţei Episcopale Române după 1990, şi pri-
ma la actualul Suveran Pontif, Papa Francisc. Episcopilor din România li s-au alăturat, în această vizită, şi PS Anton 
Coşa, Episcop romano-catolic al Diecezei de Chişinău, în Republica Moldova.

Programul acestei vizite ad limina a debutat luni dimineață, 5 noiembrie a.c., cu celebrarea Sfi ntei și 
dumnezeieștii Liturghii în Bazilica Sf. Petru din Vatican, la altarul mormântului Sfântului Apostolul Petru s-a înche-
iat sâmbătă, 10 noiembrie, cu Sf. Liturghie celebrată dimineaţă în Bazilica Santa Maria Maggiore din Roma, şi cu un 
eveniment cultural organizat de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun, în colaborare cu Centrul Român Cultu-
ral și Spiritual Bizantin Sfi nții Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan, la Biserica San Valentino al Villaggio Olimpico.

Foto: Pr. diacon Marius Câmpeanu

Episcopii catolici din România în vizită la
Secretariatul de Stat al Vaticanului

Secretariatul de Stat este dicasterul Curiei Ro-
mane care îl ajută pe Sfântul Părinte în exercitarea mi-
siunii sale supreme. Este condus de către un cardinal, 
care își asumă titlul de Secretar de Stat. Din data de 
15 octombrie 2013 Secretar de Stat al Sfântului Scaun 
este Arhiepiscopul Pietro Parolin.

Acesta este principalul colaborator al Papei în 
guvernarea Bisericii Universale și poate fi  conside-
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(continuare în pag. 6)

(urmare din pag. 4)

rat cel mai mare exponent al activității diplomatice și 
politice a Sfântului Scaun, reprezentând, în anumite 
circumstanțe, chiar persoana Pontifului Roman.

Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun se arti-
culează în trei secțiuni: Secțiunea pentru Afacerile Ge-
nerale; Secțiunea pentru Relațiile cu Statele; Secțiunea 
pentru Personalul cu rol diplomatic al Sfântului Scaun.

Liviu URSU

Ierarhii catolici din România în vizită la 
Congregația pentru Episcopi

Acest Dicaster a fost înfi ințat de Papa Sixtus al 
V-lea prin Constituția Immensa din 22 ianuarie 1588, 
sub numele Congregației pentru ridicarea de biserici 
și a rezervelor consistoriale, mai târziu numele a fost 
schimbat în Sânta Congregație Consistorială. Sfântul 

grupuri episcopale, se abordează problemele legate de 
pregătirea și desfășurarea vizitelor și, în special, pro-
gramul celebrărilor și întâlnirilor romane ale episcopi-
lor, precum și relațiile cu Dicasterele ce urmează să fi e 
vizitate.

Congregația pentru Episcopi, continuă inițiativa 
începută în 2000, în colaborare cu Congregația pentru 
Bisericile Orientale, promovând o reuniune la Roma, în 
septembrie, pentru noii episcopi, numiți în cursul anu-
lui. Aceste zile de formare au ca scop crearea unui mo-
ment puternic de comuniune a noilor prelați cu Succe-
sorul lui Petru și între ei, pentru a împărtăși experiența 
plinătății sacramentului primit.

În numele Papei Francisc, din anul 2015 
Congregația pentru Episcopi, în fi ecare an, oferă opor-
tunitatea unei întâlniri și a unei reculegeri spirituale a 
episcopilor care împlinesc cinci-șase ani de la consa-
crare. Scopul central al reuniunii este ca toți episcopii 
care participă, într-un mediu de fraternitate adevărat 
să-și împărtășească sincer bucuriile, difi cultățile și pro-
vocările slujirii episcopale, îmbogățindu-se reciproc, 
astfel încât să se realizeze o mai mare aprofundare a 
harului și a responsabilității episcopatului.

ACC

Sfânta Liturghie celebrată de Episcopii catolici din 
România în Bazilica Sfântul Ioan din Lateran

A treia zi a vizitei a început cu celebrarea Sfi ntei 
Liturghii în Bazilica Sf. Ioan din Lateran.

Situată pe colina Caelius, Bazilica Sf. Ioan Late-
ran este una dintre cele patru Bazilici Majore și totoda-
tă una dintre cele mai importante Bazilici din Occident. 
Este catedrala și scaunul Episcopului Romei.

Poartă titlul onorifi c de „Omnium Urbis et Orbis 
Ecclesiarum Mater et Caput” (Mamă și Cap a Biserici-
lor orașului și ale lumii).

După Sfânta Liturghie, Episcopii au avut întâl-
niri de lucru la Congregația pentru Educație Catolică, 
Congregația pentru Bisericile Orientale și Dicasterul 
pentru Comunicare.

Liviu URSU

Pius al X-lea prin Constituția Sapienti Consilio din 29 
iunie 1908 a extins competențele acesteia, dându-i pu-
tere în ceea ce privește alegerea episcopilor, înfi ințarea 
de episcopii și a capitolelor canonice, supravegherea 
păstoririi eparhiilor, supravegherea regimului, a disci-
plinei, a administrării și a studiilor din seminarii. Sfân-
tul Părinte însuși era Prefectul acestei Congregații.

Cu constituția apostolică Regimini Ecclesiae 
Universae, din 15 august 1967, Papa Paul al VI-lea, a 
schimbat din nou numele în Sfânta Congregației pentru 
Episcopi și, totodată, primind noi competențe.

Prin Constituția Apostolică Pastor Bonus, 
din 28 iunie 1988, Sfântul Ioan Paul al II-lea, fără a 
aduce atingere competențelor Congregației pentru 
Bisericile Orientale și pentru Evanghelizarea Popoa-
relor, Congregației pentru Episcopi i-au fost date noi 
competențe, printre care de a se ocupa de vizitele apos-
tolice, să pregătesc tot ceea ce se referă la vizitele ad 
limina Apostolorum, să examineze rapoartele cincinale 
ale Bisericilor particulare încredințate grijii sale.

Odată cu publicarea anuarului pentru vizitele 
„ad limina“, din 29 iunie 1988, a fost înfi ințat în ca-
drul Congregației Biroul pentru Coordonarea vizite-
lor «ad limina Apostolorum». Informată de Prefectura 
Casei Pontifi cale despre orarul de vizite ale diferitelor 

Foto: Pr. diacon Marius Câmpeanu

Foto: Pr. diacon Marius Câmpeanu
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Ierarhii catolici din România în vizită la 
Congregația pentru Educație Catolică

În cea de-a treia zi a vizitei ad limina aposto-
lorum, după Sfânta Liturghie celebrată în Bazilica 
Sf. Ioan din Lateran, Episcopii catolici din România 
au efectuat o vizită de lucru la Congregația pentru 
Educație Catolică din Roma.

Congregația pentru Educație Catolică a fost in-
stituită de Papa Sixtus al V-lea prin Constituția Immen-
sa, din 22 ianuarie 1588, sub numele de „Congregația 
pentru universități și studii romane“, pentru a suprave-
ghea educația oferită la universitățile din Roma și la 
alte universități notabile cum ar fi  Bologna, Paris sau 
Salamanca.

lor cu subiect religios și moral. La 17 septembrie 1948, 
Papa Pius al XII-lea a aprobat noul statut al Ofi ciului 
Curiei Romane, care ia numele Comisia Pontifi cală 
pentru cinematografi a didactică și religioasă. În urma 
consultărilor cu Episcopatul și organizațiile catolice 
interesate, numele Comisiei este schimbat în Comisia 
Pontifi cală pentru Cinematografi e, Radio și Televiziu-
ne; la 31 decembrie 1954, statutul său a fost aprobat de 
Sfântul Părinte și publicat în Acta Apostolicae Sedis.

Comisia Pontifi cală era deja afi rmată pe plan 
internațional când Sfântul Ioan al XXIII-lea a fost ales 
papă la 29 octombrie 1958. Papa îi dedică unul din pri-
mele sale documente, Scrisoarea Apostolică sub formă 
de motu proprio Boni Pastoris, prin care instituția devi-
ne un birou permanent al Sfântului Scaun, unit Secreta-
riatului de Stat (22 februarie 1959). Odată cu alegerea 
Papei Paul al VI-lea, este constituit Comitetul de presă 
conciliară, încredințat președintelui Comisiei Ponti-
fi cale, care reușește să îmbunătățească relațiile dintre 
Conciliu și lumea informației.

Fără a aștepta sfârșitul Conciliului Vatican al II-
lea, Papa Paul al VI-lea prin Scrisoarea Apostolică In 
Fructibus Multis, din 2 aprilie 1964 transformă fosta 
Comisie în Comisia Pontifi cală pentru Comunicații 
Sociale, încredințându-i toate problemele legate de 
cinema, radio, televiziune, presă periodică și zilnică, 
cu referire la interesele religiei catolice. Cu fi ecare an 
care trecea, sarcinile încredințate Comisiei Pontifi cale 
se dezvoltă prin inițiative tot mai largi, studii de zonă, 
rapoarte, pentru a ține pasul cu dezvoltarea amețitoare 
a sectorului comunicațiilor sociale din lume.

Comisia Pontifi cală pentru Comunicații Sociale a 
menținut întotdeauna o strânsă colaborare cu multe di-
castere din Curia Romană. În ultimii cincizeci de ani, ea 
s-a angajat, de asemenea, să prezinte lumii informații și 
documente ale magisteriului pontifi cal, unele dintre cele 

Foto: Pr. diacon Marius Câmpeanu

mai importante acte ale congregațiilor și birourile Curiei.
La 27 iunie 2015, cu Scrisoarea Apostolică 

motu proprio Contextul comunicativ actual, Papa 
Francisc a înfi ințat Secretariatul pentru comunicare, 
încredințându-i întregul sistem de comunicare al Sfân-
tului Scaun, pentru a integra „toate realitățile care, în 

Foto: Pr. diacon Marius Câmpeanu

Papa Leon al XII-lea, în 1824, a creat 
„Congregația Studiorum” pentru a conduce școlile sta-
telor papale. Din 1870, această Congregație și-a exer-
citat autoritatea și asupra altor universități catolice. Re-
forma Curii realizată de către Papa Pius al X-lea în 1908 
confi rmă această misiune. În 1915, îi era încredințată 
sarcina de a supraveghea funcționarea seminariilor, 
care până în prezent depindea de Congregația Consis-
torială. Apoi ia numele de „Congregatio de Seminariis 
et Studiorum Universitatibus”.

În 1967, Papa Paul al VI-lea a numit-o „Congre-
gatio pro Institutione Catholica”. Constituția apostolică 
Pastor Bonus al Papei Ioan Paul al II-lea din 1988, o va 
denumi „Congregația pentru Educația Catolică, pentru 
seminarii și instituțiile de învățământ“ (Congregatio de 
Seminariis atque Studiorum Institutis).

Pe 25 ianuarie 2013, prin Scrisoarea Apostoli-
că sub formă de motu proprio Ministrorum institutio, 
a Papei Benedict al XVI-lea, se transferă jurisdicția 
asupra seminariilor la Congregația pentru Cler și i se 
conferă congregației numele actual.

ACC

Vizita Episcopilor catolici din România la
Dicasterul pentru comunicare al Sfântului Scaun

La 30 ianuarie 1948, prin scrisoarea Nr. 153561 
a Secretariatului de Stat, a fost instituită Comisia Ponti-
fi cală pentru consiliere și revizuire ecleziastică a fi lme-
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diverse moduri, până în prezent, s-au ocupat de co-
municare”, pentru a „răspunde întotdeauna nevoilor 
misiunii Bisericii”. În acest proces de reorganizare, 
Dicasterul a devenit referentul unitar al proceselor de 
comunicare, din ce în ce mai complexe și interdepen-
dente în scenariul mediatic actual și toate organismele 
de comunicare se afl ă sub această tutelă.

 ACC
Episcopii catolici din România la

Congregația pentru Bisericile Orientale

Congregația pentru Bisericile Orientale a fost in-
stituită în anul 1917 de Papa Benedict al XV-lea prin 
Motu Proprio Dei providentis,după un constant interes 
și o mare sensibilitate a predecesorilor Papi față de Ori-
entul Creștin. Acest dicaster al Curiei Romane îl asis-
tă pe Pontifului Roman în exercitarea ministerului său 
pastoral în favoarea Bisericilor Catolice Orientale.

Competența Congregației privește chestiunile 
Bisericilor Catolice Orientale care sunt adresate Sca-
unului Apostolic. Patriarhii și Arhiepiscopii Majori ai 
Bisericilor Catolice Orientale sunt membrii de drept ai 
Congregației.

Se articulează în trei comisii: Liturgie (aproba-
rea textelor liturgice), Studii asupra Orientului Creștin 
(aprofundarea patrimoniului Bisericilor Orientale) și 
formarea clerului și a persoanelor consacrate (formarea 
studenților orientali la Roma).

Liviu URSU

Episcopii catolici din România în audiență la
Papa Francisc

Papa Francisc i-a primit în audiență joi, 8 no-
iembrie a.c., pe episcopii catolici din România, afl ați la 
Roma cu ocazia vizitei „ad Limina Apostolorum”.

Conform site-ului ofi cial al Vaticanului, Su-
veranul Pontif i-a primit în audiență pe: E. S. Mons. 
György-Miklós Jakubínyi, Arhiepiscop de Alba Iulia, 
Administrator apostolic „ad nutum Sanctae Sedis” al 
Ordinariatului pentru catolicii armeni cu domiciliul în 
România, împreună cu Episcopul auxiliar E. S. Mons. 

Foto: Pr. diacon Marius Câmpeanu

József Tamás, Episcop Titular din Valabria; E.S. Mons. 
Ioan Robu, Arhiepiscop de București, împreună cu 
Episcopul auxiliar E.S Mons. Cornel Damian, Epi-
scop Titular din Iziriana; E.S Mons. Petru Gherghel, 
Episcop de Iași, împreună cu Episcopul auxiliar E.S 
Mons. Aurel Percă, Episcop Titular din Mauriana; E.S. 
Mons. Làszló Bőcskei, Episcop de Oradea Mare; E.S. 
Mons. Jenő Schönberger, Episcop de Satu Mare; E.S. 
Mons. József-Csaba Pál, Episcop de Timișoara; E. S. 
Mons. Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla; 
E. S. Mons. Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj; E.S. 
Mons. Vasile Bizău, Episcop de Maramureș; E.S Mons. 
Mihai Frățilă, Episcopul al Eparhiei Sfântul Vasile cel 
Mare de București; E.S. Mons. Claudiu-Lucian Pop, 
Episcop Titular de Mariamme, Episcop al Curiei Arhie-
piscopiei Majore; E.S. Mons. Virgil Bercea, Episcop de 
Oradea Mare; E.S. Anton Coșa, Episcopul Chișinăului 
(Moldova).

Audiența la Suveranul Pontif le oferă Episcopi-
lor posibilitatea de a-și întări conștiința de succesori 
ai Apostolilor și de a simți comuniunea ierarhică cu 
succesorul lui Petru. Întâlnirea cu Sfântul Părinte tin-
de să consolideze legăturile unității în aceeași credință, 
speranță și caritate. Ea constituie un moment particular 
de comuniune, nu doar ca o informare reciprocă, ci mai 
ales ca o consolidare a colegialității.

ACC/Liviu URSU

Ierarhii catolici din România în vizită la
Congregaţia pentru Cler

„Congregația pentru Cler“: acesta este noul 
nume pe care Papa Paul al VI-lea l-a atribuit „Sfi ntei 
Congregații a Conciliului“, prin Constituția Apostolică 
Regimmini Ecclesiae, din 15 august 1967.

Istoria acestei Congregații începe cu S. Con-
gregatio Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, 
instituită de Papa Pius al IV-lea prin Constituția Apos-
tolică Alias Nos din 2 august 1564, pentru a asigura 
interpretarea corectă și respectarea practică a norme-
lor prevăzute de Conciliul de la Trento. Papa Grigo-
rie al XIII-lea i-a încredințat mai multe atribuții, iar 
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papa Sixtus al V-lea a însărcinat această Congregație 
cu revizuirea actelor consiliilor provinciale și, în spe-
cial, a primit sarcina de a promova punerea în aplicare 
a reformelor stabilite de Conciliul de la Trento. Ulte-
rior, sarcina de a interpreta canoanele Conciliului din 
Trento a încetat și competența vastă a dicasterului a 
fost transferat treptat la alte congregații care au apă-
rut între timp; dar Congregația a păstrat numele său 
istoric de Sfânta Congregație a Conciliului, până la 
31 decembrie 1967. Înainte de acest nume nou și noua 
alocare a competențelor stabilite de Paul al VI-lea prin 
Constituția Apostolică, sarcinile Congregației au fost 
indicate de canonul 250 din Codul de drept canonic.

Competența Congregației pentru Cler, este acum 
indicată de nr. 93-98 din Constituția Apostolică Pastor 
Bonus și este articulată în trei birouri: Ofi ciul pentru 
cler, Ofi ciul Catehetic, Ofi ciul administrativ.

Instituțiile anexate Congregației sunt: Studium, 
Consiliul Internațional pentru cateheză, Institutul „Sa-
crum Ministerium.

Vizita episcopilor la Dicasterul
pentru Laici, Familie și Viață

Dicasterul pentru Laici, Familie și Viață a fost creat 
de către Papa Francisc prin Motu Proprio Sedula Mater, 
din 15 august 2016. Dicasterul este organizat după un sta-
tut aprobat „ad Experimentum“, pe 4 iunie 2016 și care a 
intrat în vigoare la 1 septembrie 2016. În noua structură au 
fost transferate atribuțiile și funcțiile ce au aparținut până 
atunci Consiliului Pontifi cal pentru Laici și Consiliul Pon-
tifi cal pentru familie, care au încetat să mai existe.

Academia Pontifi cală pentru Viață este în subor-
dinea acestui Dicaster.

Dicasterul pentru Laici, Familie și Viață este 
împărțit în trei secțiuni: pentru credincioșii laici, pentru 
familie și pentru viață. Competența sa se manifestă în 
acele probleme care sunt relevante pentru Sfântul Sca-
un în ceea ce privește promovarea vieții, a apostolatului 
credincioșilor laici, a grijii pastorale pentru familie și a 
misiunea ei, conform planului lui Dumnezeu, precum 
și pentru protejarea și susținerea vieții umane.

Episcopii din România în vizită Consiliul Pontifi cal 
pentru Promovarea Unității Creștinilor

Papa Ioan al XIII-lea a creat în anul 1960 Secretari-
atul pentru promovarea unității creștinilor, acesta fi ind una 
dintre comisiile pregătitoare a Conciliului Vatican al II-
lea. După Conciliu, în anul 1966, Papa Paul al VI-a a decis 
ca Secretariatul pentru Promovarea Unității Creștinilor să 
devină un dicaster al Curiei Romane. În anul 1988, prin 
constituția apostolică Pastor Bonus, Papa Ioan Paul al II-
lea schimbă numele secretariatului în „Consiliul Pontifi -
cal pentru Promovarea Unității Creștinilor”.

Acest Consiliu Pontifi cal promovează în Biseri-
ca Catolică un autentic spirit ecumenic, în conformitate 

cu decretul Conciliului Vatican al II-lea, „Unitatis re-
dintegratio” și dezvoltă dialogul și colaborarea cu alte 
Biserici creștine.

În prezent, Consiliul Pontifi cal pentru Promova-
rea Unității Creștinilor se implică în dialogul teologic 
internațional cu numeroase Biserici și comunități creștine.

Din anul 2010, Președintele Consiliului Pontifi -
cal pentru Promovarea Unității Creștinilor este Cardi-
nalul Kurt Koch.

Liviu URSU

Sfânta Liturghie celebrată de Episcopii catolici 
din România în Bazilica „Sfântul Pavel în afara 

zidurilor”

Bazilica „Sfântul Pavel în afara zidurilor” este 
construită în locul pe care tradiția îl identifi că cu mor-
mântul Sfântului Apostol Pavel, și se afl ă la mică 

Foto: Pr. diacon Marius Câmpeanu



9Noiembrie 2018

distanță de locul numit „Trei Fântâni”, unde Apostolul 
a suferit martiriul, fi ind decapitat. Bazilica „Sfântul Pa-
vel în afara zidurilor” este una dintre cele patru Bazilici 
Majore ale Romei și a doua ca mărime după Bazilica 
Sfântul Petru din Vatican.

Bazilica antică a fost construită din ordinul îm-
păratului Constantin cel Mare, iar de-a lungul anilor 
a suferit mai multe modifi cări majore, mai ales după 
incendiul din anul 1823. Actuala Bazilică are 131 de 
metri lungime, 65 metri lățime și 29, 7 metri înălțime.

Liviu URSU

Sfânta Liturghie celebrată de Episcopii din Româ-
nia în Bazilica „Santa Maria Maggiore”

Situată pe colina Esquilin, Bazilica „Santa Maria 
Maggiore” este una dintre cele patru bazilici majore ale 
Romei. A fost construită în timpul pontifi catului Papei 
Liberius (352-366) și reconstruită de Papa Sixtus al III-
lea (432-440), fi ind dedicată cultului Maicii Domnului, 
a cărei maternitate divină fusese tocmai recunoscută 
de către Conciliul din Efes din anul 431. Este singura 
bazilică care în urma intervențiilor și-a păstrat forma 
originală și este cea mai mare bazilică dedicată Maicii 
Domnului.

Potrivit unei legende, locul construirii bazilicii a 
fost indicat chiar de Fecioara Maria, care i-a apărut în 
vis Papei Liberius și lui Patrizio Giovanni. În data de 5 
august, locul în care a urmat construcția bazilicii a fost 
acoperit de zăpadă.

Liviu URSU

(urmare din pag. 8)

Foto: Raimondo-Mario Rupp

Foto: Raimondo-Mario Rupp

Episcopii catolici din România și Cardinalul San-
dri în vizită la Colegiul Pio Romeno

Colegiul vizitat este de 80 de ani leagăn al româ-
nismului şi instituţie erudită a Bisericii Greco – Cato-
lice Române. A fost înfi inţat in 1937 de către Pontiful 
Roman Pius al XI –lea care a dorit ca Biserica Româ-
nă Unită cu Roma să îşi poate forma spiritual, uman 
şi profesional viitorii candidaţi la preoţie după tradi-
ţia seculară a şcolilor pontifi cale ale Romei. Studenţii 
români greco-catolici afl aţi la studii şi risipiţi, în acea 
perioadă, în întreaga Europă sau în diversele seminarii 
teologice ale Romei s-au putut bucura în sfârşit de ridi-
carea şi existenţa unui colegiu pontifi cal destinat naţiu-
nii române şi Bisericii Române Unite.

Această instituţie şi în acelaşi timp acest sălaş de 
spiritualitate românească se afl ă pe colina Gianicolo in 
apropierea Vaticanului unde alături de alte colegii pon-
tifi cale in Urbe îşi desfăşoară activitatea comunitară în 
folosul culturii, religiei şi tradiţiilor propriului neam. 
Studenţii Colegiului Pio Romeno studiază în diferitele 
universităţi pontifi cale ale Romei care dau şansa viito-
rului cler român unit să descopere şi să îşi dezvolte o 
perspectivă cât mai largă şi bogată asupra tezaurului 
spiritual şi teologic pe care Biserica Catolică le deţine 
alături de întreaga istorie, cultură şi tradiţie a cetăţii îm-
păraţilor romani. 

Colegiul Pio Romeno în ciuda amorţirii activită-
ţii sale între anii 1948-1989 prin instaurarea regimului 
comunist în România şi sistarea oricărui raport religios 
şi diplomatic între statul român şi Sf. Scaun a continuat 
sa funcţioneze prin grija Congregaţiei pentru Bisericile 
Orientale sub a cărei administrare se afl ă, aşteptându-
şi în continuare viitori studenţi români. După căderea 
dictaturii comuniste din România, Colegiul Pio Rome-
no a început să găzduiască din nou tinere vlăstare ale 
clerului român unit care până în prezent se pregătesc în 
munca şi devotamentul faţă de Biserica lor.

Scopul şi importanţa acestui colegiu pentru nea-
mul românesc este de a deschide orizontul cunoaşterii 
şi al spiritualităţii umane în faţa vastei gândiri a intelec-
tualităţii occidentale şi al culturii promovate şi susţinu-
te de secole de către Biserica Catolică. 

(pioromeno.com)
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Ambasadori străini în vizită la Catedrala „Sfântul Nicolae”
„Orașul Ora-

dea a primit vi-
neri, 19 octombrie 
2018, vizita cor-
pului diplomatic 
străin acreditat la 
București, însoțit 
de reprezentanții 
autorităților locale. 
Vizita celor 27 de 
ambasadori care au 
venit la Oradea a 
fost organizată de 
Ministerul Afaceri-
lor Externe, cu oca-
zia Centenarului.

După ce 
au vizitat Prefec-
tura și Primăria, 
oaspeții au vizitat 
și comunitățile re-
ligioase prezente în 
oraș. La Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae” 
aceștia au fost primiți de către prea cucernicul părinte 
Mihai Vătămănelu, vicarul general al Episcopiei, părin-
tele Ovidiu Duma, parohul Catedralei, părintele Adrian 
Podar, profesor de engleza și Eugen Ivuț, secretar epi-
scopal, în acordurile cântecelor susținute de către corul 
de copii al Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”.

Părintele vicar a transmis tuturor celor prezenți 
un mesaj de bun venit: „Rog Excelențele Voastre să pri-
mească expresia înaltei noastre prețuiri pentru onoarea 
pe care ne-o faceți prin vizitarea Catedralei Episcopiei 
Greco-Catolice de Oradea.

Anul acesta Statul român celebrează un centenar 
de la înfi ințare, iar săptămâna trecută am sărbătorit zi-
lele orașului nostru și consider că nu se poate face o 
disociere între istoria unei țări, a unei localități și istoria 
unei comunități religioase. Biserica Română Unită cu 
Roma a jucat un rol esențial în dezvoltarea culturii și 
educației române moderne, tradițional ea este conside-
rată una dintre cele două Biserici naționale românești.

Biserica Greco-Catolică a fost desfi ințată în 1948, 
bunurile expropriate, iar preoții, episcopii și o mare 
parte dintre credincioși au fost persecutați, torturați și 
întemnițați în închisorile comuniste unde au plătit cu 
prețul vieții. În urma desfi ințării Bisericii Unite din 
perioada 1948-1989, lăcașurile de cult au fost preluate 
de Biserica Ortodoxă. Catedrala în care ne afl ăm fi ind 
retrocedată ofi cial în anul 2005, când Biserica Română 
Unită cu Roma a fost ridicată la statutul de Biserica ar-
hiepiscopală majoră, care îi conferă mai multe drepturi 
și mai multe obligații, asistăm în această perioadă la o 
prefi gurare a unui nou început: realitățile pe care le tră-

im, deschiderile politice și culturale sunt o provocare 
continuă pentru Biserică și societatea care, în ultimii 
ani, s-a dezvoltat deosebit de mult. Sunt numeroși cei 
care merită recunoaștere pentru realizările care vizează 
generațiile viitoare, dar aș vrea să mulțumesc în pri-
mul rând pentru sprijinul categoric, prompt și extrem 
de generos acordat Bisericii noastre de numeroase or-
ganisme și organizații din țările pe care cu onoare le 
reprezentați.

Aș dori, de asemenea, să aduc un omagiu pro-
fesiei de ambasador, care prin natura ei este creatoare 
de pace, de unire, de colaborare. Unirea Bisericii noas-
tre cu Biserica Romei și Unirea Țărilor Române a fost 
rezultatul unor intense eforturi diplomatice depuse în 
scopul păcii și realizării unui mai bine social.

Rolul Excelențelor dumneavoastră în realizarea 
unor mari proiecte social-culturale este esențial, deoa-
rece numai cu ajutorul unor oameni cu viziune se pot 
crea adevărate punți de legătură prin care să se rea-
lizeze schimburi de valori spirituale între popoare și 
națiuni.

Bunul Dumnezeu să binecuvânteze toate efortu-
rile dumneavoastră.

Va mulțumesc!”
Cei 27 de ambasadori au reprezentat țările: Alge-

ria, Lituania, Iordania, Cehia, Israel, Malayesia, RPD 
Congo, Tunisia, Algeria, Africa de Sud, Muntenegru, 
Irak, Chile, Slovacia, Indonezia, Federația Rusă, India, 
Bulgaria, Armenia, Mexic, Peru, Egipt, Portugalia, Ni-
geria, Georgia, Pakistan și Sudan, ajungând la Oradea 
în cea de-a treia sesiune de vizite organizata de MAE.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă
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„În data de 22 octombrie 2018, la Seminarul Te-
ologic Greco-Catolic „Sfi nții Trei Ierarhi” din Oradea, 
a avut loc „O seară de rugăciune la școala Cuvântului”, 
organizată de Departamentul pentru Cler al Eparhiei 
greco-catolice de Oradea, prin pr. Vicar cu preoții An-
toniu Chifor, la care au participat preoții greco-catolici 
din Oradea și din împrejurimile orașului.

După slujba Paraclisului, celebrată de părinte-
le franciscan Mihai Vătămănelu, Vicarul General al 
Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, a urmat o refl ecție 
biblic-spirituală în care, pornind de la textul din Evan-
ghelia după Matei 10,1-15, părintele a prezentat „che-
marea și trimiterea în misiune a apostolilor”.

S-a subliniat că, puterea pe care Isus le-a dat-o 
discipolilor nu este cea a stăpânirii, ci este cea a slujirii 
și a îngrijirii altora. Isus alegându-i pe „cei doispreze-
ce” deși erau oameni simpli, obișnuiți, chiar incompa-
tibili pentru a forma „o echipa misionară”. Totuși, ei 
L-au urmat pe Isus, dar nu în baza forțele lor, ci pentru 
că s-au încrezut în har și în ajutorul Spiritului Sfânt.

Misiunea încredințată de Isus discipolilor a fost 
de a-i „tămădui pe neputincioși”, adică de a-i ajuta să 
nu cadă pe cei infi rmi, ci să stea drepți; de „a-i învia pe 
cei morți”, prin iubirea față de frați ajutându-i pe oa-
meni să treacă de la moarte la viață (cf. 1 In. 3,15); de 
„a scoate diavolii”, adică a elibera omul de tot ceea ce-l 
separă de Domnul. Discipolii pot înfăptui aceste mi-
nuni pentru că au primit în dar toate puterile necesare. 
Prin urmare, întreaga lor misiune trebuie să se bazeze 
pe gratuitate, pe dar. Evanghelia este un dar și poate fi  
transmisă numai ca dar. Așadar, succesul misiunii nu 
depinde de aurul, de argintul sau de marca hainelor mi-

Seara de rugăciune la Școala Cuvântului

Întâlnire CER-CEU la Oradea

„Episcopii catolici din România și Ungaria 
împărtășesc comuniunea în Cuvântul lui Dumnezeu, în 
celebrarea Euharistica și în preocuparea pentru binele 
comunităților încredințate lor și a popoarelor în mijlo-
cul cărora fac prezenta iubirea lui Dumnezeu.

Episcopia Romano-Catolică de Oradea a 
fost gazda întâlnirii Consiliilor Permanente ale 
Conferințelor Episcopilor din România și Ungaria. În 
zilele 29 și 30 octombrie anul curent, reprezentanții 
Bisericii Catolice din cele două țări au discutat despre 
provocările pe care modifi cările sociale europene le 
ridică misiunii încredințate de Mântuitorul. Exortația 
pastorală post sinodală „Evangelii Gaudium” a Papei 
Francisc a constituit ghidul de interpretare a realităților 
iluminate de Evanghelie. Oamenii de astăzi ca și cei 
din trecut și viitor au dreptul la bucuria pe care doar 
Evanghelia o poate asigura și Biserica are datoria de 
a asigura accesul la aceasta bucurie, ca pregustare a 
fericiri indicate de Isus Cristos.

Întâlnirea este în continuitate cu cele din anii 
trecuți și își propune un schimb de experiență între 
Episcopii din România și Ungaria pentru o acțiune pas-
torală tot mai efi cientă în spiritul carității creștine. Ur-
mătoarea întâlnire va avea loc la Esztergom în zilele de 
28-29 octombrie 2019.

Pr. Francisc UNGUREANU,
secretar general CER

sionarului, ci de încrederea lui în mandatul primit de la 
Cristos. Isus nu i-a trimis întâmplător în misiune „doi 
câte doi”, deoarece, mai mult decât prin vorbe, ei sunt 
chemați să predice prin viața lor concretă, prin iubirea 
și grija față de aproapele.

Înainte de a-i saluta și de a le mulțumi tuturor ce-
lor prezenți pentru participarea la rugăciune, părintele 
a explicat că toate amenințările lui Isus din Evanghelie, 
de fapt, sunt niște semnale de alarmă, niște avertismen-
te, în sensul ca daca am continua sa mergem într-o anu-
me direcție ne-am face rău, ca de exemplu, avertizarea 
pe care o mama i-o adresează propriului fi u: dacă te 
apropii prea mult de foc, te arzi…

Înainte de momentul fi nal de socializare, la aga-
pă, părintele Vicar General și-a exprimat dorința ca 
la următoarea întâlnire, înconjurat de prezenta tuturor 
preoților din Oradea și nu numai, să poată fi  prezent și 
Preasfi nția Sa, episcopul nostru, Virgil Bercea.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă
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Ioan DĂRĂBĂNEANU

PASTILA CREDINȚEI (XXII)
ȘCOALA EPISCOPULUI SAMUIL VULCAN - 190 DE ANI, 

ÎN ANUL CENTENARULUI ROMÂNIEI (3)
Dimensiune didactică a școlii ctitorită de episcopul greco-catolic Samuil Vulcan la 1828 

(continuare în pag. 13)

Departe de noi intenția de a încerca o analiză a 
dimensiunii didactice din perspectiva științelor peda-
gogice, plictisindu-ne cu enunțul principiilor didactice, 
cu relatarea activităților didactice și așa mai departe. 
Vom prezenta dimensiunea didactică a școlii ctitorită 
de luminatul Episcop, evocând resursele umane ale 
acesteia: profesorii – dascăli și elevii.

Deoarece ”dimensiunea” este o mărime, mă-
surabilă în unități de măsură, am fi  tentați să apelăm 
la cifre și nume, fi e chiar și numai pentru a satisface 
curiozitățile aritmetice. Iată cum ar arăta o sinoptizare, 
incompletă desigur, în contextul acestei tentații:

În perioada 1828 – 1854 (perioada I) au fost 3 
directori, 28 de profesori și 66 de elevi în bacalaureat. 
În perioada 1854 – 1888 (perioada II) au fost 3 direc-
tori, 53 de profesori,725 de elevi. În perioada 1888 – 
1918 (perioada III) au fost 3 directori, 33 de profesori 
și 1064 elevi. În perioada 1918 – 1928 (perioada IV) a 
fost un singur director, 16 profesori, 363 de elevi. 

Și încă o statistică: între 1918 – 1923 realizările 
profesionale ale absolvenților au fost următoarele: 25 
de preoți, 42 avocați, 11 medici, 6 judecători, 1 pro-
prietar, 2 directori industriali, 1 comerciant, 1 artist de 
operă, 3 pretori, 4 farmaciști, 1 veterinar, 10 notari, 5 
ofi țeri, 14 profesori și 5 funcționari.

Mult mai trebuincioasă, mai interesantă, mai eloc-
ventă pentru defi nirea dimensiunii didactice, este să des-
cifrăm, să descoperim semnifi cația cuvântului ”pleiadă”, 
trambulină pentru a plonja și apoi a înota fericiți în apele 
”dobândințelor”, limpezi, clare, oglinzi ale cerului.

Istoria scrisă și nescrisă a liceului ne oferă posi-
bilitatea de a realiza un fel de ”dicționar” al pleiadelor, 
profesori și elevi. Indiferent de titlul acestui imaginar 
dicționar, am hotărât printr-o asumare proprie să ne 
referim la perioada primă din existența acestui institut 
de învățământ, de la începuturile sale până la reforma 
învățământului din 1948, pe care am numi-o ”perioada 
greco-catolică”.

Înainte de-a purcede la această năstrușnică încer-
care, trebuie să lămurim semnifi cația (tot de dicționar) 
a cuvântului ”personalitate”. Dicționarul de fi losofi e 
Larousse așează în dreptul cuvântului personalitate, 
afi rmația scurtă și concisă: ”individualitate conștientă 
și liberă”.Și ne mai spune că aceasta cuprinde trei ele-
mente: ”unicitate” (sau individualitate), ”interioritate” 
(sau conștiința) și ”autonomia” (sau libertatea).

Citind acest viitor dicționar al personalităților li-
ceului vulcanian, să nu se aștepte nimeni la o analiză, 

deoarece ne spune dicționarul Larousse: ”o personali-
tate nu se analizează ea se realizează și se manifestă 
în mod practic prin reușite în viață (artistice, culturale, 
politice etc.), ale individului”.

Pe vremuri eram salvați de clopoțel, acum suntem 
salvați de această frază din dicționarul susnumit. O vom 
folosi pentru întocmirea dicționarului nostru. Și o ultimă 
specifi cație: din cauza spațiului specifi c unui articol de 
revistă vom folosi regula de sorginte sportivă, a triplului 
salt. Cu alte cuvinte vom sări peste trei sau mai multe 
litere din dicționar după cum ne vor dicta facilitățile. 

În viitorul dicționar, segmentul dascălilor, la litera 
”A”, îl vom găsi pe  AARON TEODOR (1804 - 1859), 
cunoscut sub apelativul Teodor Aaron de Bistra. În pe-
rioada 1829 – 1835 a fost profesor – preot la GIMNA-
ZIUL GRECO-CATOLIC DIN BEIUȘ. După o întreru-
pere de patru ani, ocupată cu funcția de preot, protopop 
al Galșei-Arad, se reîntoarce la Beiuș ocupând funcția de 
director al Gimnaziului din Beiuș (1842-1849).

Polivalența culturală a acestui profesor – preot, 
a prilejuit ocuparea unor funcții diverse: cenzor și re-
vizor al cărților românești – Budapesta (1843), paroh 
în Delani - Beiuș, translator la Foaia Legilor din Pesta, 
apoi translator la Locotenența Imperială din Buda; a 
fost canonic capitular la Catedrala din Oradea și rector 
la Seminarul Român, precum și prepozit capitular la 
Lugoj (1855 – 1857).

Publicații: ”Scurtă apendice la Istoria lui Petru 
Maior”(Buda, 1828); ”Catechechiar practică sau arăta-
rea cum să se pună învățăturile catichetice ale credinței 
creștine la vârsta cea tineră” (Buda, 1843); ”Cuvântări 
bisericești” (Buda, 1844); ”Anotări din istoria eclesias-
tică” (Buda, 1850).

Tot la litera ”A” dar în segmentul absolvenților, 
ne bucurăm în a-l găsi pe profesorul universitar, aca-
demicianul ANTON IOAN care și-a făcut studiile li-
ceale la Liceul ”Samuil Vulcan” din Beiuș între anii 
1935 – 1943. Nu avem informația că ar fi  fost ”șef de 
promoție” la absolvirea liceului, dar suntem siguri, că a 
fost un absolvent ”primaș”. Această situație s-a repetat 
și la ”Școala Politehnică din Timișoara” (1948), Facul-
tatea Electrotehnică, obținând diploma de inginer cu 
mențiunea ”Magda Cum Laudae”. Anul 1961 a însem-
nat doctoratul în științe tehnice, iar anul 1972 îi aduce 
încă o împlinire de drept: doctor docent în științe. În 
cariera universitară, urcă treaptă cu treaptă: asistent 
universitar (1949 – 1950); șef de lucrări (1950 - 1951); 



13Noiembrie 2018

conferențiar universitar (1959–1962) și apoi profesor 
universitar din anul 1962.

O carieră strălucită, împovărată cu fel și fel de 
atribuții și funcții adiacente: prodecan (1951–1953), 
decan (1961-1963), prorector (1963–1967), Rector al 
Universității din Timișoara (1971–1981). Am putea să 
continuăm cu o lungă listă înțesată cu nominalizări de 
genul: director, vicepreședinte, președinte, redactor, re-
dactor șef, etc.

Mândria responsabilă, de vulcaniști și beiușeni, 
ne îndeamnă să notăm apăsat câteva informații majore în 
valoarea lor. Din anul 1963 este membru corespondent 
al Academiei Române iar în anul 1974 devine mem-
bru deplin al Academiei. Apoi, între 1974 – 1990 a fost 
vicepreședinte al acestui înalt forum național, ca apoi în-
tre 1981 – 1984 să fi e președinte ad-interim, al acestuia.

Aceste evocări academice îi mai adăugăm încă 
una: Academia Scientiarum et Artium Europae a cărei 
membru a devenit încă din anul 1955.

O altfel de aritmetică, ne obligă să însumăm 
entități oarecum diferite. Iată: 235 studii și comunicări 
științifi ce + 185 protocoale pentru industrie + 7 brevete 
de invenții, toate împreună dând suma 437. La aceas-
ta adăugăm câteva zeci de plusuri (+), ca să obținem 
suma fi nală care înseamnă: ”Premiul de stat Clasa a 
III-a” (1953); ”Premiul Ministerului Educației și 
Învățământului” (1958); ”Premiul Traian Vuia – 
Academia Română” (1961).

În pagina literei ”B” din acest dicționar al pleia-
delor vulcaniene, din perioada susnumită se înghesuie 
o mulțime de nume, obligându-ne la o selecție subiecti-
vă și, cu mult regret, la o prezentare compendială.

Din lista profesorilor (Borlan Victor, Buteanu 
Ioan, Bușiția Ioan, Bruchental Mihai) ne vom opri acum 
la două personalități: Buteanu Ioan și Bușiția Ioan.

BUTEANU IOAN (1848 – 1914). Dacă ar fi  
să exprimăm, printr-o monogramă preocupările, spe-
cializările, dominantele carierei sale, am scrie apăsat: 
I.B.P4 care se traduce astfel: Ion Buteanu profesor, 
preot, prepozit, publicist.

Profesor cu ”titulatură defi nitivă” de limba și li-
teratura română și maghiară.

Preot greco-catolic (studii teologice la Oradea).
Prepozit capitular la Catedrala Greco - Catolică 

din Oradea (1913).
Publicist, autor al unor reportaje literare (Stâna 

de Vale, 1887).
Monograma propusă s-ar putea îmbogăți și cu 

litera ”D” (director al liceului timp de 18 ani; direc-
tor al Școlii Normale din Oradea – 1907 și deputat al 
Beiușului în Parlamentul de la Budapesta – 1905).

Precum Sf. Beda Venerabilul (672 – 735), așa și 
Ioan Buteanu avea trei mari satisfacții, în existența sa 
publică, exprimate prin trei cuvinte: discere (să cunoști), 
docere (să înveți pe alții), scribere (să scrii). Însă, spre de-
osebire de acesta Ioan Buteanu nu era reprezentantul unei 
”singurătăți active” deoarece avea și trăia deplin în două 
familii: familia didactică și numeroasa familie Buteanu cu 
cei 9 copiii rămași orfani de mamă prea devreme.

BUȘIȚIA IOAN (1875 – 1953). O viață în-
cepută la Sighetu Marmației și terminată, trecută în 
odihna cea veșnică în anul 1953 în Cimitirul din Dea-
lul Beiușului, a cuprins în ea o multitudine de calități 
transpuse în activități didactice școlare (profesor de de-
sen și muzică) și extrascolare (pictor, dirijor al Corului 
Lira din Beiuș, președinte al Turing Clubului Român 
din Beiuș, președintele Clubului de Fotbal, folclorist 
muzical, președinte AGRU Beiuș.

Absolvenții liceului, ocupanți ai spațiului literei 
”B” din dicționarul nostru formează un ”snop” impresi-
onant, bogat în ”grâne” pentru hambarele pline, ale valo-
rilor vulcaniene. Ne rezumăm în acest spațiu publicistic 
la o simplă enumerare aleatorie a acestora: Balaci Pașcu, 
Brânda Nicolae, Titus Popovici (scriitori); Balint Ioan 
Nat, Botnariu Gavril (preoți); Budău Gavril, Bidilea-
nu Vidu, Brădean Nicolae (universitari); Bocșe Maria, 
Brânda Nicolae (etnografi ); Borlan Victor, Borza Enea 
(profesori); Buteanu Marta, Buteanu Nicolae (medici).

Obligați de spațiul oferit de specifi cul acestei re-
viste, oprim aici experimentul întocmirii unui dicționar 
al pleiadei vulcaniene, argument sufi cient, credem noi 
pentru titlul: Dimensiune didactică a școlii ctitorită de 
episcopul greco-catolic Samuil Vulcan la 1828

(urmare din pag. 12)

Noul site al Episcopiei de Oradea

Site-ul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea are 
un chip nou. Chiar dacă încă este în lucru pentru a fi  
defi nitivate detaliile, site-ul vrea să propună cititori-
lor săi un conţinut complex, prezentat într-o manieră 
atractivă şi colorată, care să poată fi  cuprins dintr-o 
singură privire.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă
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Soare de Noiembrie

Când spunem ,,noiembrie” parcă nu ne gân-
dim la ceva prea frumos. Culorile trec dinspre ver-
de-auriu spre brun-grenat, temperaturile scad, apare 
ceața, bruma, ploile reci... și totuși, dacă ne uităm în 
calendar, parcă avem motive de bucurie.

Luna noiembrie începe cu Sărbătoarea tutu-
ror Sfi nților și comemorarea celor dragi plecați 
dintre noi pe care-i dorim sfi nți în preajma Tatălui 
Ceresc. Sunt momente de nostalgică rememorare a 
vieţii trăite alături de ei... Retrospectiva aceasta ne 
prilejuieşte o şansă de a mulţumi pentru darul de a-i 
fi  avut în viaţa noastră, de a înţelege ce am primit 
prin ei, ce am făcut noi pentru a-i ferici, sau să trans-
formăm regretele pentru ce nu am făcut pentru ei, în 
noi oportunităţi pentru mântuirea noastră, iar pentru 
a lor, ce mai putem... ce ne spune Biserica: Sfi nte 
Liturghii oferite, rugăciuni şi fapte de caritate... În 
acest noiembrie ni s-a dat şansa de a obţine pentru 
ei indulgenţa plenară propusă Sfântul Părinte. Soare 
în noiembrie!

A doua săptămână de noiembrie debutează cu 
ziua dedicată Sfi nților Arhangheli și a tuturor pu-
terilor cerești. Nu există moment în care Îngerii să 
nu ne fi e alături, nouă ca umanitate, nouă, fi ecăruia 
în parte, şi de aceea fi ecare sărbătoare dedicată lor 
ne aminteşte cât de mult le datorăm şi ne apropie 

gândul zilnic de prezenţa lor nevăzută, dar atât de 
benefi că. Acest noiembrie a fost şi încă este plin de 
o lumină şi căldură de soare oarecum nefi rească, dar 
care ne ţine vie puterea de a ieşi spre natură, spre 
oameni, spre mai mult efort entuziast de a observa şi 
mulţumi pentru darul fi ecărei zile. 

Așteptăm cu gândul plin de bucurie, în 21 
noiembrie, Sărbătoarea prezentării la Templu a 
Fecioarei Maria, copil curat, menit spre perpetuă 
puritate, mamă de Dumnezeu, ce zilnic ni-L aduce 
pe Isus, Fiul Ei pentru a-L asculta, urma şi adora: 
,,Să căutaţi binele chiar şi acolo unde este cel mai 
mare rău, să încercaţi să vă înţelegeţi unii pe alţii şi 
să nu judecaţi, aceasta vă cere Fiul meu vouă. Iar eu, 
ca mamă,  vă cer să-L ascultaţi pe EL. Copiii mei, 
spiritul este mai puternic decât trupul şi condus de 
Iubire în acţiune, depăşeşte obstacolele. Nu uitaţi ca 
Isus v-a iubit şi vă iubeşte. Iubirea Lui este cu voi, 
în voi, când vă uniţi cu El. El este lumina lumii şi 
nimeni şi nimic nu-L pot opri de la gloria fi nală. De 
aceea, apostoli ai iubirii, nu vă fi e teamă să mărturi-
siţi Adevărul. Mărturisiţi-L cu entuziasm, cu fapte, 
cu iubire, prin sacrifi ciile voastre, dar mai ales cu 
smerenie...” ne spune Preacurata în cel mai recent 
mesaj dat nouă la Medjugorje.  Soare de fi ecare zi, 
soare şi de... noiembrie!

Maria Mirela FILIMON

Moto: ,,Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru ceea ce îți dă.
Mulțumește-i pentru ceea ce ți-ar putea lua, dar nu o 

face. Mulțumește-i pentru toate câte ți le rezervă.”
(Mons. Vladimir Ghika)

Daruri de Crăciun
Început de Decembrie. Sărbătoarea cea mare 

a Unirii tuturor românilor! Centenar! Sărbătoare 
de sufl et pentru noi, cei care simțim România adânc în 
inima-rădăcină, în fi orul ce crește din lumina gândului 
bun, generos, din mândria de a fi  fost dăruiți cu atâta 
frumusețe și bogăție naturală, cu hărnicia fi rească a 
bunului gospodar ce știe să-și crească familia în bu-
năstarea dăruită de Dumnezeul Iubirii căruia ÎI res-
pectă poruncile...! Așa ar trebui să fi e, aici la noi, în 
,,Grădina Maicii Domnului” fi ecare zi, sărbătoare!  
Ar fi  bine, nu-i așa? Din păcate lucrurile nu merg în-
totdeauna cum ne-am dori. Avem nevoie să fi m uniți, 
cum au reușit să ne împlinească înaintașii, dar conti-
nuăm să ne lăsăm dezbinați. Muncim, dar timpul trece 
fără să ne bucurăm de rodul muncii noastre fi indcă 
uităm uneori să ne bucurăm, să o facem cu drag, din 
tot sufl etul, pentru cei dragi, care ne sunt în preajmă, 
uitând că pentru toți oamenii și toți românii noștri tre-
buie să-L putem primi pe Pruncul Sfânt, deci să fi m 
oameni de bunăvoință! Să vorbim de bine despre țară 

și neam, să făptuim cu Iubire spre binele tuturor fără 
să căutăm (doar) binele propriu.

Decembrie, luna Sărbătorilor, luna cadourilor! 
Vine Moș Nicolae, Sfântul nostru drag, Patronul copi-
ilor, a bucuriei copilărești de a căuta darurile dulci în 
ghetuțele lustruite, jordița și micile jucării. Ce adânc 
este fi orul bucuriei în zori... dar ce mult riscăm să 
pierdem pentru copiii zilelor acestea fi orul, încărcân-
du-l pe ,,Moșul” cu prea multe și costisitoare daruri... 
pe tot parcursul anului, iar acum, mai mult ca oricând, 
doar așa e ... în luna cadourilor!

Crăciunul cel Sfânt devine și el, tot mai mult, 
o aglomerare de bunuri achiziționate furibund, cado-
uri, mese încărcate, petreceri...iar generozitatea noas-
tră românească, ospeția pentru cel în nevoie, gândul 
bun, vorba delicată, gestul de iubire, le uităm uneori. 
Hai să ne reamintim nouă înșine, fi ecare în parte, să 
fi m primitori de Prunc Sfânt, Domn și Mântuitor, să 
fi m oameni care știu face daruri din inimă, oameni de 
Bună-Voință!
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Liberi să alegem
La Liceul Greco – Catolic „Iuliu Maniu” din 

Oradea, în colaborare cu Biroul Pastoral pentru Laici, 
și Asociația Hope Italia, cu sprijinul Inspectoratului 
Școlar Județean Bihor, s-a desfășurat, „vineri, 19 oc-
tombrie 2018, activitatea „Liberi să alegem”. Aceasta 
face parte din Proiectul Național „World Youth Hope”, 
proiect desfășurat și în licee din Cluj – Napoca, Blaj 
și București. Proiectul se bucură de binecuvântarea 
Preasfi nției Sale Virgil Bercea, episcop de Oradea.

Liceenii au fost provocați să se gândească la ce 
înseamnă libertatea de a alege în era digitală. Ziua a în-
ceput cu o conferință în cadrul căreia prof. Marco Bru-
sati, director al Asociației Hope, Italia, i-a invitat pe 
elevi să refl ecteze la modul în care instrumentele media 
le infl uențează alegerile și modul de a trăi. Tinerii au 
învățat că trebuie să fi e conștienți de faptul că libertatea 
nu se câștigă odată pentru totdeauna ci se câștigă în fi -
ecare zi, în orice alegere, chiar în cele mai mărunte sau 
aparent nesemnifi cative, cum ar fi  un like.

„Mi-a plăcut foarte mult conferința d-lui profe-
sor Marco Brusati deoarece ne-a prezentat pe înțelesul 
nostru, al tinerilor, cât de infl uențată este libertatea 
noastră de către tehnologiile moderne. Am învățat lu-
cruri noi, care ne-au dat o alta perspectivă asupra dez-
voltării tehnologice și care ne vor fi  utile în formarea 
noastră ca viitori adulți.” (Dragoș Tomescu, elev)

Proiectul, care și-a dorit sa propună tinerilor o altă 

viziune asupra erei digitale, a stimulat creativitatea ele-
vilor care, în cadrul muncii pe echipe, au generat mesa-
jul lor pentru o lume mai bună în care ei să trăiască.

Ziua a culminat cu frumoasa prezență a artistei 
Paula Seling, care i-a încurajat pe tineri prin experiențe 
din propria sa viață. În timpul întâlnirii, ea reușit să 
ajungă la sufl etul lor, atât prin mărturia sa cât și prin 
piesele cântate, stârnind entuziasm, apreciere și ropo-
te de aplauze. În concert, Paulei Seling i s-au alăturat 
elevi și foști absolvenți talentați ai liceului.

Munca în echipă a cadrelor didactice împreună 
cu elevii, dar și cu invitații din țară și străinătate a făcut 
ca, în această zi, să fi e sădită o sămânță, sperând ca roa-
dele să fi e culese într-un viitor cât mai apropiat.

Colegiul Economic “Partenie Cosma” donează haine celor nevoiaşi
O dată cu venirea frigului, elevii şi profesorii Co-

legiului Economic “Partenie Cosma” s-au mobilizat să 
strângă haine pentru cei nevoiaşi, luând parte la campa-
nia de colectare de articole vestimentare organizată de 
Asociaţia Caritas Eparhial în liceele din Oradea.

Vineri, 16 noiembrie, a.c., echipa Caritas Epar-
hial le-a făcut o vizită elevilor care au ales să acţioneze 
caritabil pentru bunăstarea comunităţii. Le mulţumim 
pe această cale pentru implicare, bunăvoinţă şi promp-
titudinea cu care au răspuns apelului nostru.

Acţiunea a fost posibilă cu sprijinul domnului 
director Blage Virgil şi a domnului director adjunct 
Negrean Daniel, şi a fost coordonată de doamnele pro-
fesor Alice Scarlat şi Adriana Miclăuş. S-au implicat 
doamnele diriginte Doina Silaghi, Gabriela Toncea 
şi Monica Naste şi clasele X E economic, XI C org. 
banq., respectiv IX A economic, XI F tehn. în adm. şi 
XII D, precum şi doamnele profesor Ibola Lungu, Mo-
rariu Dorina şi Mihaela Petriţa.

Le suntem recunoscători pentru ajutor şi le mul-
ţumim pentru gestul lor frumos.

Ioana TUŢĂ
Coordonator voluntari
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Exerciții spirituale pentru familii

În perioada 2-3 noiembrie 2018, s-au desfășurat în 
localitatea Sânmartin, județul Bihor, exercițiile spirituale 
pentru familii, organizate de Eparhia Greco-Catolică Ora-
dea, împreună cu Biroul Pastoral, Departamentul Familii 
– Adulți.

Tema exercițiilor spirituale pentru familii a fost 
,,Dialogul dintre soți”. Părintele Vicar General Mihai 
Vătămănelu și părintele Mihai Tegzeş responsabil cu 
pastorația familiilor, au analizat și dezbătut această temă 
în patru conferințe.

Ȋn prima zi a dezbaterilor, această temă a fost ana-
lizată de către părintele Mihai Tegzeș, din două puncte 
de vedere şi anume: ,,Chemați să creștem spiritual în cu-
plu’’ şi ,,Ascultarea în familie’’. A existat și un moment de 
împărtășire în care cei prezenți au conștientizat faptul că 

trebuie să acorde o atenţie mai mare realităţii concrete, să 
nu-şi piardă speranţa din cauza limitelor și să nu renunţe 
să caute plinătatea de iubire şi de comuniune.

Cea de a doua zi a început cu celebrarea Sfi ntei 
Liturghii, iar mai apoi prima conferință a fost ținută de 
Părintele Vicar General Mihai Vătămănelu având ca 
temă: ,,Buna comunicare între familii’’. După momentul 
de împărtășire a urmat părintele Mihai Teghzeș cu cea 
de a doua conferință intitulată ,,Decizii luate împreună’’. 
Prin intermediul acestor teme s-a subliniat relația rodnică 
a perechii care devine o imagine pentru a descoperi şi a 
descrie misterul lui Dumnezeu, element fundamental în 
viziunea creştină a Treimii contemplată în Dumnezeu Ta-
tăl, Fiul şi Spiritul Sfânt. Ascultând aceste refl ecţii, cuplu-
rile au înțeles care este rolul căsătoriei, dar şi faptul că el, 
cuplul,  devine o imagine pentru a descoperi şi a descrie 
misterul lui Dumnezeu.

Familiile prezente au comunicat şi şi-au ȋmpărtăsit 
trăiri, experienţe din relaţia de cuplu, exemple de viaţă, 
precum şi cuvinte de încurajare pentru cuplurile tinere, 
pentru a primi haruri prin rugăciune.

Aceste întâlniri au fost interactive, benefi ce şi în 
acelaşi timp efi ciente pentru dialogul dintre soți, pentru 
autocunoaștere, pentru deschidere, pentru ca deciziile lua-
te împreună să-i ajute să lucreze frumos şi efi cient în ,,via 
Domnului’’.

Maria BORZ

Exerciții spirituale pentru adulți și familii
În perioada 16-18 noiembrie a.c. Eparhia Greco-

Catolică de Oradea prin intermediul Departamentului pen-
tru Pastorația Adulților și Familiilor a organizat exercițiile 
spirituale pentru adulți și familii sub conducerea părinte-
lui Mihai Vătămănelu, Vicar General și a părintelui Mihai 
Tegzeș, Responsabil cu Pastorația Familiilor.

Tema exercițiilor spirituale a fost „Martori și vestitori 
ai Îndurării lui Dumnezeu”, iar relator al conferințelor care 
au accesibilizat această bogată temă a fost Părintele Monse-
nior Andreea Caelli din Como (Italia).

Au participat în jur de 160 de persoane din diferite 
parohii ale Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, în majori-
tate familii, însoțite de preoți. Programul a început vineri 
seara cu o rugăciune de deschidere, urmată de Conferința 
cu tema: „Mila și comunitatea creștină”.

Sâmbătă dimineața programul religios a început cu 
Sfânta Liturghie, urmată apoi de conferința în care părin-
tele din Italia a prezentat „Mila și familia”, după care cei 
prezenți au avut la dispoziție o oră în care să poată comuni-
ca propriile păreri, impresii celorlalți, derulându-se astfel un 
schimb frumos și interesant de refl ecții pe marginea temati-
cilor abordate.În după-amiaza zilei de sâmbătă a avut loc o 
altă conferință care a abordat aspecte legate de Milostivirea 
lui Dumnezeu și săraci, care sunt chipul lui Dumnezeu. Pe 
marginea acestei  sensibile probleme părintele a pornit de 
la pilda samarineanului milostiv, model al vecinătății. A ur-
mat o oră de adorație și celebrare penitențială, încheiată cu 
Rugăciunea Binecuvântării Euharistice.

Duminică dimineața a avut loc ultima conferință cu 
tema „Mila și tinerii” pentru a învăța să fi m fi ii lui Dumne-
zeu. Parabola fi ului risipitor a oferit cadrul prielnic pentru 
analiza și dezbaterea acestui frumos subiect. Credincioșii 
participanți au luat parte apoi la Sfânta Liturghie celebrată 
în biserica din localitatea 1 Mai de la ora 10.00.

Activitățile s-au încheiat cu împărtășirea propriilor 
trăiri, refl ecții și păreri care i-a implicat cu mult spirit par-
ticipativ pe cei prezenți.

Don Andreea Caelli a adus mult entuziasm și bu-
curie, a analizat cu deosebită profunzime și atenție toate 
aspectele problematicilor dezbătute, așa că au fost trei zile 
cu mare încărcătură sufl etească, ocazie de reînnoire psiho-
logică și spirituală și o sursă motivațională extraordinară 
pentru a persevera pe drumul credinței. Aceste activități 
ne îmbogățesc enorm de mult, iar împreună se pot apro-
funda într-un mod mai atractiv învățăturile de credință.

Florica BODEA
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Festivalul de muzică corală religioasă Francisc Hubic la fi nal
Sâmbătă seara, 3 noiembrie, la Cate-

drala Greco-Catolică, în acordurile Florici-
ca lui Francisc Hubic, sub bagheta doamnei 
Anna Ungureanu, dirijor al corului Național 
de Cameră ”Madrigal-Marin Constantin” și 
cu toate corurile participante la concert pe 
scenă s-a încheiat ediția a IX-a a festivalului 
de muzică corală religioasă Francisc Hubic.

”Ce mai putem adăuga după aceas-
tă seară extraordinară, dorită mult de 
Preasfi nțitul nostru Virgil care cu siguranță 
s-ar fi  bucurat mult să fi e aici!

Doresc să le mulțumesc din toată inima 
acestor tineri, acestor coriști care au făcut un efort extra-
ordinar de se deplasa și a veni aici în Catedrala noastră 
frumoasă și a-l lăuda pe Dumnezeu. Ceea ce am făcut 
în aceste ore, ne-am rugat, și așa cum ne asigură sfântul 
Augustin, qui cantat bis orat. Ei s-au rugat și săptămâni 
la rând pregătindu-se pentru acest festival. Le mulțumim 
din toată inima, le mulțumim celor care s-au implicat în 
mod deosebit doamnei Rodica Indig, consilierul cultural 
al Eparhiei de Oradea, le mulțumim tuturor dirijoarelor, 
care, iată, au pus atât de mult sufl et pentru ca această sea-
ră să fi e minunată, celor care ne-au primit aici, și în mod 
cu totul deosebit doamnei Anna Ungureanu! Este pentru 
noi o mare bucurie!” a spus părintele vicar general Mihai 
Vătămănelu în cuvântul de încheiere.

Cele trei zile de festival au început în 1 noiem-
brie, de Ziua Tuturor Sfi nților, cu Concertul vocal-sim-
fonic de la sala ”Enescu Bartók” Filarmonicii de Stat, 
dirijori Matei Pop și Lászlóff y Zsolt, având în program 
Requiem de W. A. Mozart, Serenada în mi minor pen-
tru orchestră de coarde op. 20 de E. Elgar, Fantezie pe 
”Il giuramento” pentru corn, trompetă și orchestra de 
S. Mercadante.

În 2 noiembrie la Sanctuarul Eparhial ”Maica 
Domnului” ne-am rugat Vecernia, cu participarea

Corului Angeli, dirijor Angela David, a domnu-
lui Radu Mureșan, dirijorul corului Schola Cantorum 
a Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea și a 
preotului Răzvan Vasile.

Sîmbătă, 3 noiembrie, a fost ziua în care coriști, 
dirijori și profesori de muzică, ne-am reunit la

Liceul Greco-Catolic ”Iuliu Maniu” pentru un 
masterclass susținut de doamna Anna Ungureanu, di-

rijorul Corului Național de Cameră Madrigal-Marin 
Constantin în cadrul programului național de integrare 
socială prin muzică, Cantus Mundi. Tehnicile dirjorale 
și de interpretare, au fost puse în practică prin interpre-
tarea Suitei din Bihor de Francisc Hubic.

Festivalul din această ediție, a anului Centenar, 
și-a propus să evidențieze rolul lui Francisc Hubic (di-
rijor al corului Unirea al Catedralei Greco-Catolice 
Sfântul Nicolae din Oradea, compozitor, și nu în ulti-
mul rând, preot greco-catolic) la creația corală religioa-
să românească.

Așadar, la concertul fi nal, am audiat din creația 
acestuia O, Dumnezeule, Lăudați, Ca pre Împăratul, 
Cuvine-se Din Liturghia Sf  Ioan Gura de Aur, Unul 
sfânt.

Au fost prezente corurile: Catedralei Sfântul 
Nicolae, dirijor Nicoleta Emilia Țâmpu, Facultății 
de Arte, Departamentul Muzică, dirijor Carmen Rus, 
Eutherpe, dirijor Cristina Cameniță, Angeli, dirijor An-
gela David, Voces, dirijor Carmen Rus.

Ne-au încântat cu interpretarea lor soliștii  Ro-
xana Pop, Nicoleta Duma, Ofelia Suciu, Daiana Sofi a, 
Roxana Danciu. Așa cum ne-a obișnuit deja în ultima 
vreme, Bogdan Băcilă a fost cunoscuta voce care ne-a 
prezentat concertul.

Evenimentul din acest an a fost posibil prin 
contribuția Sanctuarului Eparhial ”Maica Domnului”, 
a Biroului Pastoral, a Catedralei ”Sfântul Nicolae”, a 
Liceului Greco-Catolic și prin subvenție de la Direcția 
Social Comunitară a Consiliului Județean Bihor.

Mulțumim tuturor, festivalul din acest an s-a înche-
iat, începem deja pregătirea pentru cel din anul care vine!

Rodica INDIG
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Întâlnire cu preoții din protopopiatele Ier și Marghita
La biroul parohial al Parohiei greco-catolice din 

Valea lui Mihai, miercuri, 07.11.2018, de la ora 10.00, 
a avut loc Întâlnirea părintelui Vicar general Mihai Vă-
tămănelu OFM Conv. cu preoții din protopopiatele Ier 
și Marghita.

Tema Întâlnirii a fost: Catehizarea credincioșilor 
în parohie.

După o scurtă rugăciune, după salutarea celor 
prezenți și după prezentarea programului în care s-a 
subliniat și scopul întâlnirii, părintele Vicar general a 
expus o meditație pornind de la textul biblic al Evan-
gheliei după Luca 5, 1-11. Apoi, după ce a relatat trei 
evenimente privitoare la formarea spirituală a famili-
ilor și a preoților (Ziua de reculegere a familiilor din 
Protopopiatul Șimleu, la Făgetu; Exercițiile spirituale 
pentru familii cu copii mici, la Sânmartin, și O seară de 
spiritualitate a preoților și a preoteselor din Oradea, la 
Seminarul Teologic din Oradea), părintele Vicar gene-
ral i-a invitat pe cei prezenți să cugete la felul în care 
astfel de inițiative s-ar putea implementa în protopopi-
atele sfi nțiilor lor.

Calendarul activităților privind formarea 
preoților, a adulților și a familiilor a fost prezentat de 

părintele Anton Chifor, vicar cu preoții și de părintele 
Mihai Tegzeș.

Prezentând Planul catehetic de aplicat în toate pa-
rohiile din Eparhia de Oradea, părintele Vicar general i-a 
îndemnat pe preoții prezenți să propună în parohiile lor 
cateheza biblică, folosind ca punct de pornire materialul 
afl at pe site-ul: http://www.catehezebiblice.ro/.

După discutarea altor chestiuni „diverse” și după 
rugăciunea de încheiere, întâlnirea s-a încheiat cu o 
agapă.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă

Dialog pentru sufl et și trup - întâlnirea medicilor din Oradea
În perioada 16-18 noiembrie a avut loc la 

Sânmartin întâlnirea cadrelor medicale, cu tema: ”Di-
aloguri pentru sufl et si trup”, organizata de Episcopia 
Greco-Catolica de Oradea.

Acest demers este rezultatul unui proiect inițiat 
de Părintele Antoniu Chifor – vicar responsabil cu 
preoții, împreună cu soția dânsului Teodora Chifor, cu 
binecuvântarea Preasfi nțitului Virgil Bercea, Episcop 
de Oradea.

Moderatorul acestei întâlniri a fost Părinte-
le conferențiar universitar doctor Eugen Jurca din 
Timișoara.

Întâlnirea a reprezentat un dialog constructiv 
între persoanele prezente la eveni-
ment. Într-o abordare deschisă și 
convivială au fost tratate teme de 
personologie, psihoterapie, spiri-
tualitate, etică medicală si bioetică 
creştină.

S-a discutat despre relația 
cu Dumnezeu, cu Biserica (medic 
– preot duhovnic), cu pacienții și 
personalul medical (elemente ce țin 
de etica medicală). De asemenea s-a 
vorbit despre cunoașterea de sine, 
despre relaționarea cu partenerul de 
viată, cu proprii copii și cu pacienții.

Participanții la întâlnire au apreciat in mod par-
ticular intervenția Părintelui Vicar General Mihai Vă-
tămănelu, care a mulțumit celor prezenți pentru impli-
carea benefi că în societate și pentru importanța pe care 
o au în transmiterea valorilor creștine și a mesajului 
evanghelic.

Desfășurarea întâlnirilor a constituit totodată un 
bun prilej pentru medici de a clarifi ca o serie de pro-
bleme de etică medicală cu care se confrunta aceștia; 
o posibilitate de a socializa și de a spori coeziunea de 
grup, de a întări legăturile de solidaritate cu ceilalți me-
dici din Oradea și nu numai.

Eugen IVUŢ - Biroul de presă
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Tinerii Asociației „Zileos”, la Vadu Crișului
În perioada 26-28 octombrie, Asociaţia Zileos a 

organizat la Vadu Crişului o ieșire intitulată: “Program 
de dezvoltare personală pentru tineri”, care a cuprins 
activităţi recreative, culturale şi sportive. La ieșire au 
participat 30 de tineri, membrii sau simpatizanți ai 
acestei asociații. Tinerii sunt elevi şi absolvenți ai li-
ceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, elevi ai altor şcoli 
din Oradea şi din Bihor, dar şi din Blaj.

În prima seară activităţile au fost centrate pe jo-
curi de cunoaştere, muzică, dans și cântece, dar şi o 
surpriză: un tort cu ocazia zilei de naştere a uneia din-
tre fetele participante.

A doua zi a cuprins partea centrală a ieşirii. În 
cursul dimineţii, doamna psiholog Ana Popa a ţinut o 
întâlnire formativă, pe baza fi șei pedagogice” Să trăiești 
într-un grup”, în care s-a vorbit despre importanţa gru-
purilor în viaţa tinerilor, despre ce atitudini trebuie să 
avem pentru a trăi într-un grup, și despre faptul de a ale-
ge un grup care să te ajunte în dezvoltarea personală.

În a doua jumătate a dimineţii, tinerii au ascultat 
o cateheză biblică pornind de la textul din 1 Corinteni 
12,4-11, text care prezintă darurile pe care Spiritul Sfânt 
le dă oamenilor, fragment asociat şi cu pilda talanţilor, a 
darurilor lui Dumnezeu şi a modului în care acestea tre-
buie puse în slujba celorlalți. După-masa celei de-a doua 
zi a adus în program două activităţi sportive, aşteptate şi 
apreciate de tineri: Bubble Soccer şi Rafting. Seara s-a 
încheiat cu un foc de tabără, cu jocuri şi cântece.

Duminica, tinerii au participat și animat Sfânta 
Liturghie celebrată de părintele Vasile Ţânţaş, în paro-
hia Vadu Crișului.

Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în 
reușita acestui program formativ: invitaților, profesori-
lor însoțitori și tinerilor, care și-au adus aportul pentru 
o bună desfăsurare a programului propus.

Proiectul nu ar fi  fost posibil de pus în practica 
fără fi nanțarea din partea Direcției de Dezvoltare și Im-
plementare Proiecte și a Asociaței Zileos International.

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru vremea bună 
pe care ne-a dat-o, pentru intervenţiile ascultate şi trăi-
rile simţite şi îl rugăm să ne însoţească şi să călăuzeas-
că toate activităţile viitoare.

George DEMIAN

„Școală Animatorului”, la a treia ediție
În data de 3 noiembrie. am dat startul celei de-a 

treia ediții „Școală Animatorului”. Ne-am rugat împreu-
nă, am mâncat împreună și ne-am cunoscut mai bine prin 
prisma profi lului nostru de Instagram, de peste 5 ani.

În cea de a doua zi, ne-am trezit voioși, așa că 
am mers și i-am mulțumit Bunului Dumnezeu, pentru 
tot ceea ce ne-a oferit, animând Sfânta Liturghie cele-
brată de pr. Ștefan Madarasi și pr. Paul Popa. Am conti-
nuat cu un mic dejun copios, ne-am energizat printr-un 
joculeț care ne-a necesitat atenția, iar apoi am început 
prima sesiune a acestui curs, moderată de Codruța Fer-
nea, secretar general al Acțiunii Catolice din România. 
A urmat o sesiune de planifi care strategică, cu Alexan-
drina si Vitalie. După prânz, pr. Felix Roca ne-a ajutat 
să înțelegem cum putem ajunge „Animatori de 5 stele”. 
Am avut un moment de încărcare spirituală, în timpul 
Adorației Euharistice. Ziua s-a încheiat cu o serată pli-
nă de culoare, animată de Adriana Ianuș, vicepreședinte 
al sectorului tineri din Acțiunea Catolică din România.

În ultima zi a cursului i-am mulțumit lui Dumnezeu 
pentru toate darurile pe care le-am primit în viața noastră 
în cadrul liturghiei celebrata de Pr. Ștefan Madarasi în Bă-
ile 1 Mai. Ca orice școală și „școala” noastră s-a încheiat 
cu o evaluare, formală și informală, urmată de premierea 

în cadrul căreia participanții au primit diplome.
Aducem pe această cale mulțumirile noastre, 

ale tinerilor participanți, în primul rând Preasfi nțitului 
nostru Episcop Virgil care ne susține, încurajează și ve-
ghează la creșterea noastră spirituală, Biroului Pastoral 
Eparhial pentru laici care ne-a ajutat fi nanciar, forma-
torilor din cadrul Acțiunii Catolice care au susținut se-
siunile de lucru ale cursurilor precum și tuturor celor 
care au oferit participanților timpul și priceperea pentru 
organizarea acestui modul.

Vă mulțumim tuturor și-L rugăm pe Dumnezeu 
să vă răsplătească!

Eugen IVUŢ - Biroul de presă
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La mulți ani, România! Episcopii catolici din România au marcat 
la Roma Centenarul Marii Uniri

Duminică, 11 noiembrie 2018, episcopii ca-
tolici din România, afl ați încă la Roma după vizita 
”ad Limina”, au celebrat o Sfântă Liturghie cu ”Te 
Deum” la Centenarul Marii Uniri. ”Dumnezeu”, a 
spus arhiepiscopul Ioan Robu, ”să binecuvânteze 
România și pe toți românii din țară și de peste hota-
re! La mulți ani, România!”

”Dumnezeu să binecuvânteze România și pe 
toți românii din țară și de peste hotare! La mulți ani, 
România!” La inițiativa Ambasadei României pe 
lângă Sfântul Scaun, episcopii catolici din România 
și Republica Moldova, afl ați la Roma de la 5 la 10 
noiembrie a.c. pentru vizita ”ad Limina”, au celebrat 
duminică, 11 noiembrie a.c., o Sfântă Liturghie cu 
”Te Deum” la Centenarul Marii Uniri. Participanții 
au primit mesaje din partea cardinalului Lucian 
Mureșan, întâistătătorul Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolică, și de la președintele Româ-
niei, Klaus Werner Iohannis. Celebrarea euharistică 
a început la 9.30 în bazilica paleocreștină ”San Vita-
le”, sediul comunității romano-catolice române din 
Roma.

Alături de sute de credincioși romano-catolici 
și greco-catolici, au luat parte delegațiile ambasa-
delor României pe lângă Sfântul Scaun și în Italia, 
conduse de Liviu-Petru 
Zăpîrțan, respectiv, Geor-
ge Bologan, o delegație a 
Secretariatului de Stat al 
Sf. Scaun, numeroși preoți 
de ambele rituri, români și 
italieni, alți invitați și prie-
teni ai comunității române.

Ierarhia catolică 
din România și Republica 
Moldova era reprezentată 
de mitropolitul arhidie-
cezei romano-catolice de 
București, arhiepiscopul 
Ioan Robu, însoțit de epi-
scopul auxiliar Cornel 
Damian, arhiepiscopul di-

ecezei romano-catolice de Alba Iulia, mons. György 
Miklos Jakubinyi, însoțit de episcopul auxiliar Joszef 
Tamas, episcopul diecezei romano-catolice de Iași, 
monseniorul Petru Gherghel, însoțit de episcopul 
auxiliar Aurel Percă, episcopul diecezei romano-ca-
tolice de Chișinău, monseniorul Anton Coșa, episco-
pul diecezei romano-catolice de Satu Mare, mon-
sseniorul Jenö Schönberger, episcopul diecezei de 
Timișoara, monseniorul Joszef-Csaba Pal, episcopul 
eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, monseniorul 
Florentin Crihălmeanu, episcopul eparhiei greco-
catolice de Maramureș, monseniorul Vasile Bizău, 
și episcopul de Curiei al Arhiepiscopiei Majore de 
Făgăraș și Alba Iulia, monseniorul Claudiu Lucian 
Pop. Prezența celorlalți membri ai Conferinței Epi-
scopilor din România nu a fost posibilă din motive 
pastorale urgente.

Sfânta Liturghie, prezidată în ritul roman sau 
latin de arhiepiscopul mitropolit Ioan Robu, vice-
președinte al Conferinței Episcopilor din România, a 
fost urmată de un ”Te Deum” în ritul bizantin român 
condus de mons. Claudiu Lucian Pop, episcop al Cu-
riei arhiepiscopale de la Blaj, cu un mesaj din partea 
Beatitudinii Sale cardinalul Lucian Mureșan.
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