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PrtllCll~i ~i Prnl<1iamici Pirinţi.

PrtllCll"""'" Mrici Sb"-eft fullcIIW>= Maici,

Onmot. Oficilliitiiţi ~ DrtplmĂritori Cr~int

u vr<'f'<'a Tatălui, cu aîutorul Fiului ş.i cu împreună-lucrarea P rea sfântului Duh »-a ctita tit M .... ăstir..a d e la S a lva, din Tara N iis4ud ului.
Hramuril" bisericii sunt #lzvo ru1 TIimăduirti" ~i "Sfinţii Martiri Nă
săudeni , de la a căror m ucenicie se împlinesc anu1 a cesta 250 de ani.
Consttucţia începută în anul ~<]96, pe timpul v redniCl1 lui d e pomenire
Mitropolit Bartolomeu Anania, s- a ri dicat CI1 multă ttudă de către soboru1 d e
maici, a v ând-o în frunte pe St avrofora Emanu ela Moisa. La ri dicarea Mănăs
tirii Salv a au afutat şi unii d e mnitari d e stat, precum şi mulţi credincioşi, pe
care Dumnezeou îi va răsplăti CI1 d aruri le Sale cereşti.
Locu1 unde este construită mănăstirea aminteşte de mărturisireajertfelrtică a credinţei ortodo xe, când aici a fost z drobit CI1 roata moş Tănase Todo:ran
din Bicrugiu şi a u fost ucişi încă alţi trei rn.irturisitori, în anu l ~J'63' Credinţa
lor puternică şi cural"ul lor vor rămâne întipărite în me-moria =aşilo:r, m ai
ales după ce Biserica Ortodoxă Română i-a trecut în r ând u rile sfinţilor din
C alendar, CI1 zi d e pomenire în u n oiembrie.
Pe terenul donat de credincio a s a Varvara Cotuţiu, în anul ~<]96, s-a pus
piatra d e temelie penttu n oua biserică, s pre a fi "ctitorie pentnt veşnicie".
A vem credinţa şi nădejdea că w1z v 011.1l Tămăduit ot" ~ al lui Hristos şi al
M aicii D o mnulu i, pentru rugă ciunile Sfinţilo-r Năsăuderti, v a alina multe
d ureri şi v a aduce multă mângâiere in sufle te le credincioşilo:r ca re aleargă
la acest locaş d e inchinare.
Invitat fiind să târno sesc această frumoasă biserică, e a fiind o nOtl.ă poartă
a cerul..i in Ţara Năsăudului, aş fi venit CI1 bucurie, dar multele responsabilităţi
de la Patriarhia Română nu mi-au îngăduit să fiu prezent fizic la acest moment
s o le mn. C u sttfletu1, însă, sunt în rugăciune CI1 toţi cei prezenţi la a ces t sfânt
şi mare eveniment.
În comuniune spirituală frăţească şi părintească, chemam ajut011.1l M aicii
Domnului CI1 rugăciunea pe care ne-o oferă condaCl11 sărbătorii de astăzi:
wDin izvorul tău cel nesecat, ceea ce~ti d e Dunmezeu dăruită, îmi dăruieşti
m ie, izvorând pururi, CI1rg e riie harului tău mai p resus d e CI1Vânt" .
Cu multă preţuire, vă felicităm pe toţi pentnt lucrările d e mare valoare şi
semnificaţie r e aliza te aici şi n e rugăm lui Durrmezeu Cel în Treime lăudat să
vă răsplătească credinţa şi iubirea jertfelnică, hărnicia şi dărnicia, să vă dăru
iască pace şi buCl1rie, sănătate şi m ântuire, precum şi m ult ajutor în viaţă,
înttu mulţi şi fericiţi ani!
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Salva

Dup,ll)"; ~ s1~ la.s.h'i. ~ TfOfiJ. a tM ,indUlf edrswrhuJ. ~ Mi!l'OpObI_ din Oaţ-!\opocl.
... Bunal ~ a _ W sl-11rmliti in loc ro p.....w ~ Tooton T""", 101 M Il MinisarNo N"i<ul.L
Un slup.tor ICIMI~ inz•••nt, we a Fut o ~ m.Ij<ri
1.l6lWlurN iI>crirlh. firi do QfflllOlhfn1'lll. stirqini WIr i

.........-

WllIJl d. ~, mIi multP dJ.<ltn<:ţll po'flt ru

cei (f' H;U im·

phcil în mod d<'OS<.'bit. in ilC<'ast~ mi,ll 'Ii sIW! luc;raff'.
in.UWond ~ ha adunal in ,..rulln.ltpr..asIin!itWui
PUiot. AOOm, AIhiepiscopul Vidulu~ F.llo, eului ~ OUJUlui
fi Mll,ropolll oI O ujului,. Mau mlll'rf-llui fii SOlajuhti,. p" l(I"Inllotii ,"".mi: In.o!~f'Jnn~ lO5If. Arltiepiscopul
onodOl< Il:CJIUn al h=l1ui fii Mitropoblul ElIJ'UF"i O<ridm1. " MmWonoko; 1'noHhnţd:ul plnnf<o SihwI. Episrnpul
0tt0d0l< iomm al Ung;uwt; ~lUi I'mrn. ~.
EJ'i'COpa10n0dca KomânM Europe. do
f'ro!ilinţbl
PiNUt V6il. ~ EpiKop-Vow aI~
V>dWw. folN<u,hr;i?- ~
. ._ _•

Nord,

in iJIItI. Llon 17.}Q, ~dflll Cluj. fost inUm plI\.ltt ca fGonIp lEI:tIILi bIo<.11rio do dut< P. c.1't. bn D.imbII,
FroIopopul Nbiudllhti; P. C.1'r. Dawlnl Mor~ ptK'tI1I

T ABLET A LUNII '
T ahleta l un ii iun ie

THEOLO GIC A

" Bol n av am fost ş l M-aţi cercetar'"
(,Uatei 25', 36)

Capela Liceului
Teoretic " E ft i m ie
Murgu" din
Bozovici
Ak""ndr" N.moi:>.nu
1"'*"'''' Midlig."
(SI.oI<1< Unit<)

•

a

n luruloctombrie20ro,am
.""t cinste. ,., fiu invita t şi
să "'" parte la. Simpo>:ioru.il
de p omenire a e rou lui almăjan şi
l ilanu1ui gener.ţiei române~ti ..d e
la. '+8", Eltimie Murgu.
lurnirile Simpoziomtfu~\inut în
incinu liceului l<'Oretic din Bo"","ici,
•

HI1 <Wii:şuratro oieganţii. şi exemplar

spirit ştiinţific. Cu sigurmţ.i cl ei va
du..... 1. încă mai buna. <un<>aş!"" a
marl'1ui I'..ftimie Mwgu. Dar, roacest
prilej, am .""t lericita 001ZÎI' .. văd,
p""tru mine întâia dală, capela 011<>do:<ii • liceului.
Este "'i"Z"tă în ......... ce lttsese wdriul"podrum", pivniţa liceului. Un
spaţiu care nu mai era. folosit şi catl'
fusese lăsat în părăsir e. Con"'f'liade
amenajare . loo! efectiv bin""",,,,lată. Spaţiile fostului podrutn aulo:st
transform. te şi C'I"'Ia. modestă în
<litnl'It5iuni, dar im~înduh.

o-a alcătuit.
Aici sunt toat e .....Ie"""""'" UJK'i
Biserici Or todoxe, dar cumva mii
m ici, în miniatură. C.... ce ajută
e norm 1'" cel care '" ro.gă . colo.
F.ptul ci va trebui, .....1 (;If1' se roagă,
să rob<>are ciileva trepte ~ sii inlfl'
intr-<> I"'l'Unlbră oolemnă şi tii""e
impunătoar... va spori . tmosfer. de
ev lavie. î n plU-', ic<>anele c' l"'lei, fă
rute de ..amatori" credincioşi, sunt
d e o frumusele j'i eleg anlă efe cti\'
s!ij'ielOare.
Atmosfer. dincapeLl ll' poană cu
duhul Ia. frescele bizantine d~ la.R. ,"t'flIIa, la ""lavia dela Assisi şi, fără
îndoiaJa,la MIffil din llethleem. Îm-

preju=ea că. în........r ffiOlIlffit,. liceul
teoretic din Bozovicl se afU, efectiv,
aşezat 1'" o capelii, 1'" un spaţiu sIănt,
estemaimult dlrif simb<>Iic.A~
aşezare <'Sll' """'" de trăife în credin,
ţi şi tradiţie. Iar pn'.Z<'J.lţa acestui loc

sacru v. impune

încă

mii mull, va

îr\dernn.l încă. mai. mult la."';<>lu,ll'
~ stăruinţăîn

bunii. ruviinţă

M'Con<!UCl'fl'. liceului

şi învăţă

şi întregul

corp profesoral, dar joi elevii care,rol
la. co~ au mundtl"'ntru • I.ce ru
pu!inlii. pentru • • duce în <'Xis!l'rlţă
"'P"la, mwlJl roatii laud a. Un amint
'J""ial dela.udă meriti însă preotul
proiesor dr. Pl'Iricii Zam.ela, urui dintre.....1e mai remarcabile personalităţi
ale generaţiei tinm> de inteloouah
din Almaj şi o flIMl' promi5iunep"'"
tru viitorul rnlturii Bana.tuJui montan
şi a .....\ei romaneşti. in geJK'f;il Rolul
sân în desdod..... capelei • lost esenţial şi tol el esle cel <ar<' o slujeşte cu
vrednicie SJ'fI' binele e\evilo<,al liceului şi al tuturor celor care se roagii
În . ", st nou monUnl<'l\1 del1'l'dinţă
şi tradijie ~ nepieritoare.

a vea 8'lă de cei bolnavi l':<Ie o mare vinule. În Teologia M<>rală esle consider.tă una. din f. ptele mileilrupeşn.lmpulsul
intenor pentru .ceastă lucrare ar lfI'bui sii fie <!ragoo!ea crej'tinii, dar, daci din pun<! d ewd.... dulrovnicesc n -am ajuns la. . .....as tă măsurii, sii fim măcar pr.gm.tici: slujindu-< 1'"bolnavi Îl slujim 1'"
Domnul Hri stos şi ajungem în paradis.
Gân dind u- ne ci omul b olnav are şi suflel şi trup, realizăm ci
sull'rinţ' e5U'şi spiritual.1 şi tru1"'ască. o.. .c.... 1'" lângă doc_
torul trupurilor este lmp<>rtantă
înspital şi prezenţaprt'O!J1Iui. la
llIlfl.111f1I1";" Doctorul cel. Mare,
care vindecă şi sufll'lele şi trupuriie, est:e Mintuitorul.
Stimul Chiril al lerusalimului
spune in.cest sens un lucru im portant
limba ebraică /;'/15
înseamnă M".llIitDr, iar în limba
gre.că Cel ""< UlIIIIecA. Că ci El
este doctorul mfletelor şi al trupurilor şi tiimiiduitorul celor ţi
nuţi de duhuri rele. B vmdec:ă şi
ochii orbilo~ dar, în acelaşi timp, L

1)
1\

..in

luminează şi

minJ.ile. El esle doctorul şchiopilor, dar îndreaptă ~i
p icioarele păcătoşilor.pre pocămţă. Spune p.ralitirului . " n~ """
""",1lIitj'1i;d .. spune ~ ..-ţi polll1li1< li ~,"'1". P<'Iltnl că trupul lui '"
paralixas<> din pricina păcatufui sufletului, • vindecat mai intâi sufletul. ca să .duci prin asta vindecID' şi trupului'''· Aşa cii tămăduirea
trul"'asc:.i e Ieg.Iă d e tiimiiduifl'a sufletească.
ştim ci rolul docrorului în lămăduifl' . trupului est. """"ţiaI, d..
nia pre'enţ' preotului nu este de n eglij.t. De . ......... Isus Sirah n e
sfiitu.ieşte: "Cinsteşle 1'"docror ro cinst e. ce i se rnvine, ci şi pe elI-a
Iă rnt Domnul" (SiJnIl }8, , ). Cadrele medicale .u o misiune extraordinaeii, mii ales dacă M' esl e dublată şi de un suflet 5<'Ilsibil De
pildă, un invalid de război, fiind înlrebat CID' • fost ...... mii fericitii
perio.dă din vial' lui, • răspuns: .hu1ci când, rănit fiind , am fos l
· _ =ţi>:mOi in "drul Sim~do M.dicini~ T~ do" Bi>l<iţ;o
in """ do •• moi ""l ~ SI. c.......... I0"""""'....~ c... Cd<IIado.I'lBMIJOIl, ~ _ 3. p . 2)'

Simpozion de Medicină ş l Teologie
(Bistrita , editia a X II -a)

.
m

Bistriţa s-a destăşurat, în perioada 13-'+ mn ......d e. XII-a.
edi"" • Simpo:rlOOUlUl ort ooro; de medlcin.i Ş1t'-"'log:ie or gamzat de Arhiepisropia OrtodolOi. Vad ului, Felearului ~l Cht juIui. in rolaborare ru Facultatea de Teologie Ortodoxă • UniVl'l'Sităţii
"Babeş-Bolyai", Protopopiatul Bistriţa, Societall'a Rom.irui de Biooicii,
Uniw:.ea MedicaLi Balcanici din România, Asociaţia Medicalii Românii
filia1t Bistriţ. şi Spitalul Jud",e... de Urgenţă Bistriţa, Coordonatorul
principal al .ctivitiţilor organizatorice pregăti""'" ale simpozionului
a loot şi in acest an d -ul prof. uni\'. dr. l\fin:e.Gelu Buta.
Simpozionul . fost găzduit de .. loanele hot elului Ml'Irop<>lis d in
municipiu tJ în cadrul 5ău auavut locaxnu:nic.iri ~ """" <:otur<le,

.

dezbateri tJ di5rupi pe""'" două ll'mE' ako"'-"-"li'Jnilo principale: "Creşlinuf
în!llţa ~ şi. morţiiN şi ,,\lisl'Iica în spilal (Diacooie, TaumatttrgieY'.
Au participat zecid e teologi, medici, psiOOlogi din !ru1jotitaleiO """"'lor
uniVl'rstlare din ţară, prerum şi """J"'!i din străinătall'.
Înprimapane • Simpozionului de Medicină tJ Teologie de la Bistriţa
a lool.bordată de căl1'I' participanţi tema: "Comunicarea cu pacientul
în fază ll'rrruna1.ii şi lamilia .ceslui.", d":'bat..... moder.tii d e prut. uni\'.
dr. Nicolae Miu şi Gheorghe llorce an. in .ceastă ""'\itutt'.u susţinut
comuniciiri pr. cool. dr. CristLm SoJK'a prodecanul Farultă!ii de Teologie OrtodoXoi din C\ui-N.poca. liviu Petru de la F.rultate. de TI'Olugil> Ort odoXoi "Dumitru Stăniloae" d în I~ pr. Mihai Valică de la
Universil. te. AIbert l udwig din FK'iburg:, Gennonia tJ Valeriu lupu
d e la Spitalul Judejean Vaslu~ invil"-ţU au dismtat des~ cons;ilif fl'a
lx>Inavilor in fază 1ernunală, despre dilem ele duho,nic~ l' bioetice
f'1"'SI1P""" de su diul tennj,nal. precum ~ despre rolul medirului şi al
prrotului în actul medicaL In cadrul...stunii de romuniciri pr.cont. dr.
ŞteUn Ooaie, d e la Faculut.. de Teologie Ortodoxă din G uj-Nap "" a
f"".Wlta1 un studiu calitativ privind difirult.iţile intimpinale d. preoţii
din sptlalele din judl'ţul Ouj.

int<'1Yl.lt la 1U1 spitaldin EJveju. Aoolo, mooul de • SI' compotta allll\l'i
5UI'Ofi med icale l-a mar cat pentru in trnlga viată.
În lume. noastră .... <imi seam. del'f"C"1'il~" s.inătăţii. Săn.il'le'
,.nu există niciooată in mod . bsolut şi totde.una. nu <'SIe iIIce"a. d<'Câl
un echilibru paqi.1l şi provizoriu ~ ehiar >-ar put.. spun<'. o stat<' de
mai puţină boaLi··.. sau ,,sănătate. nu este niciod.tă alt""'" decât un
echilibru patţial şi provizoriu intr<> f<><ţ l'l e vielii şi ilie lorţe aIf<' i se
"p";"- cele dintâi
dOiril o fragilă ""prE'IM\ie" »
In ."'astă situaţie fI'.lizăm ci Dumn'Z<'Il le dă posibilitate. şi
medicilor şi prt'OţI1or "'-şi rev.... din p lin mângiiierl'. docronceasci
şi duhovniceasci asupra celor bolnavi. După cum 1'" bună drept'le
afirmă l....m.~ în virtute. f.ptului că Hristos Şi-. asu mat înlfl"g'
om.rufl', ..orice râu fărul u nui
om, nu doar sufletului "'u, a şi
trupului, ÎI răneşt.e p e Hristos, la.
leI cum orice bine, trul"'sc sau
sufl etes c fărut omului, SI' . d resează, prin eI.. lui Hristos'·...
În isluria. creştină 51U1t cnuri
d e medici .....lebri care.u făcuI o
mrn.ulle evanghelicl de excepţte
şi sunt cnuri de derici care .u
mers până la jertfirea sănătăţii lor:
d.că ar fi să-i . mintim doar pe
Sf.întulluca al Crimeiidin 'P"!iul
lUsiirire.m sau 1'"DOIlIian r..pro.
su l din spaţiul Apusean, care •
-'
slujiI intr-o!eprozerie, fiind 'igur
că SI' va oontunina. şi va muri.
Noi tii' îngăduim să fim idealişti şi să visăm rum !u crul .cesu '"
rE'<'<!itenă ~ aslăzi, ÎnlHl lume pr'gmatici şi 5<'CIl1arizatii. Eu cred că
lucrul a cesU 1-. gândit Domnul Profesor R.du Gelu But a. <:htar d.ci
n u l-a. exprim.t CU ' "OCJ' tare, .tunci cind . PU! la cale a cesle Simpozioane anuale intitulate Mrdiâi p 1lOOiuI. Noi O rugăm p e Dumnezeu
r.loată ....ast ii strădanie să d e. roade.

""'\'aud

tA.'JDREI
şi

Arhi"l'is<OPul V.duJui, Felearului şi Oujului
Millopohtul Clujului, Mar am Ul'<'ŞUl ui şi S.ilajului

"/...,. -G.uo• • t..ac-, T~ Oo/;" EdibB. a-.Domm>!m, Sobm, """', p . 5'J"Jnd.oft. p. ,.

N"""-C""".. ~ ~ ""f'"hoi• . . - . Editu<. ~ ""'., p_ "'În ce. de a doua parte a dezbaterilor . 1"" .bord.tă probll'ln.lica
medicală, juridică '"t'-"'logică

• stărilor lerminale. Au OU5jinut comunidr. Ştefan Ooaie,c........larul F.rultiiţii de TroIogie
0rt0d<>:<ă din Ouj-N.poca, pr.asist. dr; Grigotl' Dinu M"'I de la ac....~
larult' le, Ohviu P.osru de la Universitatea de Medicină ~ Farmacie din
Cluj- N.poca. Claudia arde... de la Insliturul Oncologic "Ion 0Iiriruţii."
din Ouj-N.poca ~ SiJvni Morar d e la Farultate. de Medionă din Sibiu.
Au unnat apoi <furulii dl'SJ"" aspectele lIWdicale, juridi..... şi t,-",Iogic:e
asupra morţii~ pr<'<U1ll ~ despre atitudinile JiOCiaJe şi ale massmediei privind suferinţa 'iifinalul vieţii la perooaneIe publiCI'.
Intim. zi a simp<>zionului • debum ro o slujbă d e Te D!'UfI1 ofid'Iă de ÎPS Andrei, urm.tă de o sesiune de comunicări 1'" tem. ,,Biserica în spital", moder.tă d e Înaltpreasfinţia Sa aliimri de alţi participanjL
Dupi slUjba de Te Deum, Ml1ropohtul Andm:a .dresat .....lor P'"'en1'
un ruvân t prin care ~-. exprim.t bucuria participăriila.ce. d ......IZ-.
ediţie a Seminarului; ,~\fă burur mult cii, mcă od.tă, domr!ul dit;<'Ctor
But. ne .dună la Bistriţ.1a. o întâlnire ~ţificii, care din
punct
d e ved",e îşi are imp<>rtanţ. ei, dar din pund d e " ed"'e duhovnicesc
"" ~ază aici o comu niune Irum"';:'ii. <ar<' apropie 5UIleu~le oamenilor ~i le in~te". Cu ......sl prilej, IPS Andrei i--• • cordat domnului
Vasile Astărâstoae, ~şedintele Co leg IUlu i Ml'd ialor din Rom ania,
distincţia ..Cru...... Transilvanii".
A I",t prezent la de,ball'riJ~ di n cea de • doua z i • Slmpoz ionului de medicină şi lam:tacie din Bistriţ. şi PS Epis<op Vasile Someşanul
Au p 'eZ<'l\t.t comunicări 'jtiinţifi ..... pr.. prol. uni". dr. Ioan ChiriU,
preş"dintele Sen.tului UniVl'rsitiiŢii "lI.be'rBolyai", pr. prof. univ.
dr. Stehan T<>I.n ii, pr. prut. dr. Alexandru Moraru şi pr. praf. univ.
d r. Ioan-Vasile lei> de 1. Facult.te. de Teolog ie OrtodoXoi din Clu jN.poc. ~i Vas ile Astără.5toiie de 1. Univer.itatea d e medicină ~i
iarm.ciedin la;;;' Semina.ruI de Medicinăşi Trologie de la Bistriţa ~
s-a închei.t în juruI orei 12, 01 o c.onIerinfă susţinulă d e ac- ':Z
lornI D an Purie, pe tem.: "Sulennţa in în<hisoril~ comuniste". ~
C u acelaşi ~ Corala P. a Irruxha Tr ansylvanica, dirijată de '"
pr. p r ol . univ. dt. Vasil~ Slanciu, decanul FaruItăţii de T~olo- ~
gi~ Ortodoxă din Ouj,Napoca, a susţinu t un concert religios
...
în c..~ au l ost interpretat~ pi~,.. specifice perioad ei htur-gi- -;;cări~..... pr, ronl.

."''it

1.'

=

€

,

E VO C A R E

Părintele Rafail Noica a

Il

it de

CJl'dinci<>~

<\ ..am"'"II pbnl ~ tirtu1I' li do >lirlţl'rlJf <\p1nnlf1ut ~

KIdrum.iror. ~i <= iI~:rw birll'd~ JIO ~ oni. ~
~ aoRri: ............ iPs~Ardn'I:~ÎInpbrH;:
"Imw ;w;.lOdI'''';: drdnd il pIft:iI l.J DowtuI AIhil:rI.nlnNI ~ SoIwrov. lIII p1nn~ dul...,d<n: bmt CU1lOIlCIIt în
lwnN lIOO5lIi. înll'fr-..l mWsl1njdl' !lI w... Wn Anghi.
CII&-..sI prilI1. mlUl ~~~ 1-&I<:unoW,ta!lINl!>n. unul
din1n'lICmicilui. ~ lWoil ~ ... "" Womo s.lsuNiniau pMtlcipu joi. JO moi 2<ll J . Lo "'" vinuţIIP~<::II'I'.:er~p.nrtl' d ~ H~.

conferen ţlat Ia

.

~

Cluj-Napoea

In (~ cuvmtirn sUt. pmn~1l! Rmil Noicil il făcut
1't'tmft ~ ta ill\u DU te IDOllIffIle petrecute oUilUri de p1nn1"'.
Sof((Jnorîn «'1 )O deiIII de \Ia'I'IKlIP, p!fCUal ~ c.i~ iod<'ll\'
nun 1i stiltuno1tnle de KfSti. de-i lungul1llnpuhli. uceU'
ciIor s.\i joi i1llor ~ care I~Q dulat p""tl'U idu~a
lor 11 dmpuo Cfl!dJn!1 şi descopmr" cu Ne"ual il Dunt!IEnulw CfI VIU.Pumlf!eJW;od Noica i-a Îl\dPrIIlUI in rovan·
IU1 lolu d~ pe lOţÎ "" rm"fl!l si \nl:N.pi s.lvadi cu
~ odl1lell!W lor cu Du:a'lMuu. Soi Olbl" noul în~log"'"

~ ,.s-.. dus si-l.. ml l""'-"""l ~,"""!JntffiI

il rindulfblot 8IWf'iai. iuba\dpe~ ~ pe D<unnoz.....

dP Pmnte1l' Rof.IiJ. NO>Cl in ..Lt AudrtortUlll Mmmum a Um"'l'Sităţii ~ll"ly"; din Ouj-Napoc.. Duott!i
lU11lilluhit Ioan. m.,...d. l>llJl<'(lI wrUţi din alte jud~ . .
ţării şi dIW din .triinâtate, w. a d",...mt ....mclpitoano.
As!fel, org"rnullmi ~ IflS1ol.ot in lohmiI CoIegtuJui Academic un videoptoi<'<."1ot, pe car<' " 1"" transmi.sJ. ~

LlI'uW. pr. h l.ul NOKil il l.l<puru înlfPblnlOl' ..m ile dIn

'-

p;U1U U l01 pet : ftl l;, olflindu ·le sfuuri
To«ld~ ~ CMe p.arnopoll

(U(p~i ~i1

În debuml ifltilrnrii ~ lrsPfunt. ArhIepIo<up

~ MitropolitWrei i-o. mulţumit p1rin!eluiR. lojl d. orooptol
inviLlţio de . Wlti la Ouj li de a vom despre virtulile lI.-lui
părinte duh""niCl'OC, So/roml> s..harov. Plrirlte1l' Rmil Noo.
un ""'",<irattrăilO( 01 Ortodoxiei li lUI ""-'\Udor 01 WM'I sihiWti

A.oItllt il Moci.lI~ ,.stifllU1 s.hwI~. CortN
00lI!ftl' o ~ i l'irWftn Mllrol'0IitAndrPi1" unrorim
~ ~ RoWl 1'.... 105lIl in 1SXJ'] La 5impozionnl dMl •
Cill ~IuiSolrooir. ~ inUl loc ).a A f..... raNI pJrin:-;::=D:::~"=·:·==7~~7.~=~~=7=~ llIka 1W1Il Noicl .. inrirulonJ "c u...ânIul PfOOfOC"'p tr.IA(Ullt irmpl'l'D\If si spund ~ Pt. :RotaiI "", pe lPbuR lui. "1 lw\Ihu duplArhunmd.ntul SoimrnP". J'al:m'1l phinbPEu nu 1 cunoscut pe AtIum.vld,nml S<:Jtrorw ~ ilIsI lui OUlin PilimHu, ~oo:ul EdIturii ~t....... prin
il. {\IllOSC fNm bine pe p1nntele :Ro/.lilli pot ofirlN d -.. ce ~ ~,..a d<>nt.......wm-a a Cft.I tt a ÎnOoI'mJ\af trolo• fost totlllui pe tlfilll t.losol>c. ..e et pe tlfilll dulw:>\TIl- gu. ~a, ~a plriml'llliSoirorlto Saharov pmtrn ""'"

din ron.J Uz<>şti. Munţii Af'U'"'Ii. a . logiol p", ....':hlotea IN,
reIui părinte ~ al Bi5eOOi Qrtod= SdrooieSohorol' ~.

"S-a dus

s ă-L vadă precum

este"

DOI1;\z"'; M iUti d~ la tJ1ocenoa Îf;Itru Ct'l~ Vl'~ Ct'
a P1rint..lui Sotwm.. s.ID..ro\' (1ll<t>-1993)

ful""01 .j~ ",+ .; ~ ' ''''kh. ""Jitil Noi"" )0 j .... 2013.
S.I~ I\• •

:-1.,.....

j,.ri... M..i...... U... rnj'''''. B.bt,.&r,..;, cr.j .

1.1 ~ ilU pu.lUl

s-.., M-L IIMI 1"«101 " It, lipkiLi CU binr-

cu....lII~ lPS n.lnlf Andnri La Edrt" u Renaşl ...... in IraduCftl!i1 Wn tt2l\CnIa AltieWi SiLW. Vohunul (OfI~ ~
llIuite irtK'OW. SIudii. f'\'Odri 1i ditmle om.intiri ~ pinru. SotfOllJl! ~. p" bb< ~ M a lungul timpului în

=;ittuti de pfunte~ lWoiI Nolca.
Evenim<'lttul a ~ l loc la irn:ţiotiv.l Arltirpiscopiei Va·
dului, FelN cuJui ~ Clujului,. ~ <Il. pOfticiparea facu.l.lljii d<o
Teologie Ortod=l dttt mw.uc.ipiu. şi " fost prileJuit d. i1n.
pltnite. a ." d e mi dela mut.,.... la Domnul a Afhnnmdn·
tul ui Sotron;. Salwov.

ti indemnuri

ff"'>Sti !I.~

lkwriciI OnodOXl' din SKOlul 01 XX-1I'..

BRE VITER .

TEOLOGIE

Ş I

FILOSOF IE .

Paradoxul instrăinării
Breviter

' Turc. ..
N ;coJae

Eroii nu au dreptul
să plângă
A un l Sa. u

"

e

nCl'I, in<:et, Mitropolitul furtolom.... Anania ÎI1cep<' să fie
mt at Nu e o ronstatare, esle

un /apt. Plll'\1llC~ divină, cum se ştie.
redamă iubir<'~ aproapelui ar, iată,
dupi numai do i ani, Mitr op olitul e
pre ~ dep~rtI' d e noi să mai poati h
iubil. 1k CI'? Din multe motive, despte
C.11'I' voi vorbi CII alt pri1ej! Să ne amintim, totuşi!
La 1 iunie 1946, preşedin le
del. gat al Centntlui SUld""ţ""" ,,Petru

5fUdent la medicin.i
declară grevo de pro test şi rewndicale o studenţilor din Univ.rsilal'~
D~ciei Superioare. Doarcu.câ tev.o riie
înainte. fus.... dev~stat Ciminul
"Avram Iancu." şi fuse_â arestaii
pattuspt'eZe<:e martorirwvinO'l'~ţi. din
ordinul ab ia instalatei ~dministraţii
comuniste. Q1ugăruI sâr ac, venit să
stud iez. medicina, s-alt'l'Zit, d.ooată,
ÎI1 postur~ d. erOII naţiOl"lal, furat de
vâItoare~ evenimentelor şi d. ieftme
orgolii regretale mai târziu. La 25 de
ani, apârase, plIn de Cllfa~ OIIoar....
studenţilor ÎI1 laţo teribilulu i Ministru
de Interne,Trofiari Georgescu.. vorbise revcltat din baloomtl Prefecturii şi
ţinuse, in amfit.otntI CoI"&luluiAcademic, un discurs de p~tru ore şi jumătate ÎI1 deIirul admirativ'" tinerilor
insurgenţi. Acolo il swprinde vestea
.x m~triculii rii di n UniverSItate, I~
iniţiativ.o duplicitaruIui rector Emil
I'etroviei (dup.i o "eO<Jfnmt..... dram~
ti<j" dlla. in biroul acestuia!). Exma.triculare~ urma.â ~ducâ are".....
MaiOl'''.

tînărul

~

-. vorbit mult desp re conceptul d. însrrfunare..,. de "'iena. ...., in specia1 in legătură eu IiIosolia tnarXl5ti Pretenţiile dis,
cursulUI marxist sunt mOI mult decât punerea unui di.1gnosti c odală stabilită definiţia înstrăinării muncitorului,.nevoia unei soluţii
d.vine atât de UJ-gentă, incăt marxismul ronstderă ci trebuie impusă
cu. lorţa. Omul se înstrăinează de ~d.văr~ta ... natură prin munca,
spune Marx, dar faptul ."'sta v. dispârea de la sine odală cu evoluţia
societâţii ~ . bo lirea capitalismului Violen\~ re,'oluţionară apare în
.cest punct '" necesitiţii. bolirii capitalismului ~ ejustificată de fartuI cii .evoluţia" către comunism trebuie lorţată să vină. pentru că e
pe cât de ~ţitici, pe atît de logică, d. vreme ee m~lerialismul dia lectic ~ istorie o explică atiit de convingătoL Nu "". IocuI aici pentru
detalii ~ pentru critica a""'ei teorii Am dont doar să subliniem car~cterui oIiDW'" omului ~ să ne întrebăm dacâ acesta nu e cumv.o o
trăsătură definitorie, care depă~e eu mul t raporturile muncitotului
cu.capilaiuL cu. munc. "'. cu propriaci nalUră ~ cu. Cl'iWţi, cum consideră Marx. Este omu~ ~ar:, un iIJIiinaI .aţion'" ,,,,lTiiilfat?
D~câ răspullSll1 esle afirmiltlv, alUnci trebuie a~",pta tă existenţa
unui lICIfS<l ciitre c..... omul ar trebui să se îndrepte. In măsura in care
il defineşte pe om tie ~ parţial înstrăirwea ar trebui deci să apară su b
loun~ căutării contin.,. . unui"'..... Dar oare nu-i atitudinea creatoare a omului tocmai ~ CJ'Vo? Nu -ji dâd"'i'" omul ariuteelUri tasrinante prin or"'!"1e sale ~ prin creaţiile ""'" culturale, pentru .Iocuiin ele?
D~că.-ar opri din . crea, am puteacondiide cii ieşire~ din însrt;âiruue
• iMlt loc, că civiliz~ţi. ~ cultur~ i-au lost omului sulieiente. DatloCIllJ'I'a ... nu-i convtiigâroate nici măcar pentruel ~ în măsura în
eare fr~ctura interioară . înstrăirulrii de.ine rămâne in 1u0\l. E ca ,.
cum creativitatea umană !i continua câotare • sensului ar tace casă
romună cu. stările angoasante: ehiar ~ in rrândâvie şi n""""",,. ehia.
in acedie ~diineâ - ~did alUfl<i când refuti ori e tiieap"bil să-~ mai
construiască in mod cultur'" ~i civilizatortii i~~ din instTăinare -

Mărturia de c redinţă a

unui

cântăreţ de operă
Mir~a G elu R uta

amertii in"'.rcă sâ-şi exprime credinţ~ in diverse form e ~i
Iocuri Unii o descop... ă in suferinţă, alţiiin pietate şi smer....
nie, iar alţii. ee--i d rept puţini. o într.."'d în sta,"~ de voioşie .

ÎI1trenJperea slu,diiJOf. iar intrerupere~

1]

stu diilor. rnmpromit........ vedtilor ti g;lduinţ. de cari... ă literară. Utm.ază
cel dint.îi episod al pn1>egiei dujene:
ho tărârea de. conduce gll'v.! până LI
capăţ prin asum o",a u nei greu de
imaginat ~VerItUri oonspirative. Pără
seşte or aşul şi .. instaleazâ. inrngnito.
ÎI1 MănăşIur (1Ivremea aceea, o comună), sub pto1ecţi~ binevoiroate ~ unui
inginer ~gronom. De unde. h.iil;Uiţ şi
cu poliţia p" urme, şi-~ c.iutat refugiu
sub sprân<eana muntelui, intr -<l colibă
din /:runzar:i şi crengi.. in PădUfe~ PopilOI;. Aici v.o li c.. tierul ge:ner~1 '"
rezistentei pW la plecarea .,ÎI1genilui
cu barb.Î" din oraş. În alt erit, în alle
pribegii. D..... lun gu l anilor, m -am
oprit d.... ~tît.. ori in faţa enigm aticu.lui adâpost. Nu c-ar fi existat. GIiieisem un loc în care imaginaţia imi
spu.ne~ c-~r h putut Sil tie încâ vie
trăirea vedtilor u topii, spaime şi tă
ceri. Astazi, cind scriu .ceste rânduri,
pădllf<'~ se desfară în calma SI'1I\Oţie ~
verde lui crud. J'Iute~te peste e~ doar
memori~senină ~ jertfei şi a dragostei
de (>aJIl..ru. În toamrul, p" a"'" plai de
anticipare sfântă, ~dmir~torii d. ieri
~i de a.zi vor li ch.maţi să ridice o

u"';ând . fatul Mintu ilorului care ne spune: " IlUCII' oţi-"'!"
In J~'lI4lul frrit:iIii, pârintele Nicol ... dela Rohia. ,--~
ii indeam,n.i pe credincioşi să caule "isihia", adică
fericire.. pretutindeni, nu numai LI Sfânhil Munte.
rrab~bil di la acest lucru "" gândit şi maestntI Constantin Pavel când, in toamna anului 1926. regiza pe
"""" Operei /I:~ţionale Romiine din Chtj spectarolul
"Le jongll'lU de Noue Dame ' . transpunerea. seeo.ică
• unei binecunoscut'1' nuvele a lui Anatole Franee,
inspirate din Paleric.
Măseăticiul, ~ditiirabil interpretat d. Conslantin
hve~ fa", '" ~ mai bine şi '" poate. in faţ~ icoanei
Maicii DomotiIui cu.PruncuI, aducându-şi prinosul
pe .ingurul drum ee-i stă deschis, cel'" giumlnt§Jucurilor. adică saltim bancuI nu voi~ să oi.... alt cult
Fecioarei decât dansul său în faţa icoanei, exprimându-1i a.tfel iubire~-i plină de viaŢă.
PrioruI, ascuns după un stâ lp. pri,.,.şte îngrozit spectacolul, însă.
spre surprind ere~ tuturor. Pruncul incep" să râdă şi să bati din palme. iar Maica 5.1 ~leJ g' cu maram~ ei sudMfl'~ sfintei nevoi de pe faţa
!HiltimbancuJui'.
Cu .iguranţă că m...st rui Conslantin Pavel o dorit să exprim.
publi<: ea <:ei ca.. consideră cii opera. ... t. o blasfe mie, lac parte din
familia ac.lui oficiant ignoranţ inrobit al regulamentelor. Moow.a
....ni ci • lui Constantin P~ve~ ,jâcu.tă cu.mult simţ ... în lavoare.
construirii C~t.dralei Ortodoxe Române din Ciuf", probabil că er a
dorită d. """ta ca o ofrandă adusă lui Dum nezeu, care ~ fost extrem
de generos cu.el S-Btrăduit şi ~ retl~it .,tlel să re. lizeze... "un imp resionant jocde scenă, redând cu rnăie5trie """ţirea zbucnunalUhii

troiţă.

E VOCARE

nu-l'

5

care

omul
poate ~"'ge S<'fltimentul i>lRdtcvitii la lume.
dezvălu
ie astfel aJjl'fl.ll'l'~ sa insolubiLi
Cn>dinla ere'i'ină dariIicii in ~cest punct lucrurile: tiind creat dup,ă
chipuiluiDumrlezeu,omulsestrăd~esă~jungăl.1asemănare~cu

B prin practicarea vittuţilor ~ printr-<l vi.Iţă ce ~ după sfinţenie.
Înstrăinarea ... . justificată de ciid....... din rai. câd .", ~ cărei p ute re
.xplica tivă rămâne deplină, chiar ~ pentru cei mai puţin eredin~i
(precum Cioran, de exemplu, aue credea în lotţ~ explieativă • păc~
tului originat). De aceea, jnstrăinare~ nu di.par<' cu ~devărat niciod~
tă, iar in modul lui eel mai propriu, omul va trăi cu ~eeastă frocrură •
înstrăinării în el însuşi. cât timp se v.o alIa su b cer. Cu lo~te acest...
chiar ~lunci când omul crede ~ ~ desp re a1i1'fl.ll'l'~ sa, dorinţ~ de ~ o
d~ nu disp""e: oici ~i g"""" locuI lo.ate promisiunile de fericire
mundane sau extramund.... pe care le-~ cunoscut!' 1. v.o cunoajte
istori a. Credinja are avantajul de ~ descrie ~"'" lICIlSA în termenii ~
sensurile oierite d e R.vela ţi~ biblică: sfinţenia . ste . devărata natură,
de ~<W' inain tar.. pe eale. ei nu poate fi d ecâl o anihilarea înstrăină
Iii, o regăsire de sine deodală cu.regă>ire~ lui Dumnez....
Numai câ .",astă l"jire cr~ din însttăinare. pentru realizar....
"omului nou " pa ulin,. pw;upun' o continuă luptă eu ceea ce deja
sunt em, cu p.timile ~ d.pendenţele noastre. cu ali. cu.vinte presupune .,umare~ suferinţei. Cine nu ~ie însă cii suferinţa. ~ inslrăinare~
,unI u""? Nu găsim aici un patadox deplin? lefit'" din
ptin

,,,,It,,,,,,,,,

viqufl"" "'''Itinii nu in"""'nii """ """m"'.. in,ITomoril CI! '~frrinţii? E
punctul in Glre ar trebui să-lasrultăm pe SI- Siluan Athonitulo ,.Ţine-ţi
mintea ÎI1 iad, ~ nu dezn.idJijdtiil". Prin suferinţă, înstrăina.... rămâne.
doar ci, in mom entele d. graţie. e rop~tâ d e hami lui Dumnezeu.
Suferinţa. locuieşte cu noi in orice a<4Si. Suntem ""'~ '" suntem ~ vom
fi <W~ '" ruldăjdtiirn să Iim, prin credmţă ~ d ragoste, dar:, ~tît. timp
cătrămânern in ~c.astă lum e. viaţa. noastrl: v.o li infruntată de stranietatea suferinţei: chiar p" drumul ascetic '" indtJIfUleZeirii - sau poate
mai "'e. ;iiei! - n trebui să-i tolerăm existenţa. Nu . Marx n u ~vea
dreptate: însttăiiw.a nu n dispăre~ odată cu vre<> nouă 5O<ietate,lie
ea şi impo.ibila societ~te comUlllită, ci v.o rântâne aici, in noi, ehia.
tirul ne credem ~ ne vrem <JCIlsii. Ac.. ,,~ este paradoru.l p" care trebuie să-I infruntăm în vieţuirl'~ erejlin ă cu todtă luciditatea, nădăjduind
in .ceLI~ timp ca harul lui Dum ne z.... să ivească dîn când în cân d.
printre taliile instrâinării noastre. lumina ad eviiralUhii ot=l.

jongler"". Punetul culminant a fost ~tins ÎI1 actul IIL în ""'• •plendida
arătare ~ Sfintei Fecioar .

a reuşit să uimească publicuI'.
De lapt întreag~ orc:hestră dirijată de Jan Bobescu ~ cântal "eu
multă virtuozitate"', iar la retlşit~ premierei ~u contribuit scenogr'fu1
Walter Wtdmann şi maestrul de cor Herrnan Klee'.
În ciuda străduinţelot ,,sala nu • fost plină cum ar li trebuit. Nici
nu ne mirăm de altf.~ câci nu mulţi şi-au pulllt permite luxul de o li
pr .zenţ~ pe lângă preţurile rolosale ce au lost fixate pentru ~c • .,tă
premieră d~lâ în t~voruI clădirii Catedralei Ortodoxe Române din Cluj.
Po.ateehiar şi a"'" t~pt a reţinut pe mulţi din tre amaNtii d. naţion~
litate strâină sămeargă la a"'astă p.emieră ştitnd =puI ....prezentaţii
care sperăm GI în viitor să iiM un public numeros. însă cu. preţuriIe
obicinuit. ale repr ezent~ţiilor operei")'.
Acesta ~ fost ultimul rol pe care Constantin P~vel
l-~ înterpretat in calitat . de tenor. Cariera ... interpre-tauvă, înc.putî cu.Radames şi inch.iată cu.jongIerul
reprezană, de sigur, evoIuţi . sp irill1lui şi ca:r~cterului
său alât de profund c..... cum singur mărfurise.I . tră
iam rolul din mom entul ce-i irnlmieam =turnul şi-mi
pun..m grirn~ . .... toi rol. Sirnţl'am ~bsolotligur~ şi
sufletul eroului intmpat. _'''.
Admis fiind că o f"""O'IaIitate de e""'f'1ie ..... dreptul să marolest. un carat"lertot atât de neobişnuiţ pu tem spune d e la bun inceput că un artist dântit atât
exclusiv muncii sale, pun.ind o atit de lucidă intensi tue în interpretarea muzicali şi dramatică, reuşind de
"'tiei să ridice prin prt'Ze:nlalui prestigiul unui 'f"'Ctaeo~ r.p....zinIă in ochii p ub lieului un id e"'. D~i din
păcate, aşa <:um S- ~ exprimat cu no staIgie Constantin
Pave~ " ...prezentarea artei nOOS11'1' est. efemeră şi dureză cât un sp....
C~larol.. ", îmi pla C<' să cred că Dttmnezeu ~ făcut o excepţie cu ~cesl
m .... tenor şi r.gizor român de operă, care o ştiuţ prin tendinţa 'P'e
~ ~ anei sale, să devină un binefăcător al DmU'niIor•• ed.indule ~", stora fericirea..
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Preotul Vasile Coţia , adormit
in Domnul (1957-2013)
Pl. Vas.i k Nrm~
ărintele VasileCoţia de t. puom.. stantul Nicolae
din Ouj-Napoca s-a născut la dala de 1> septembrie '957, în locali tatea Feldm, jud. BistriţaNăsăud din părinţii O<urian şi. N""t... i•. A urmat ~oal.
~

m
i

pnmari ŞI gt<IU=>aUi în leeahlat• •
!lalaLi în I""'io.d.
1964-197), după
COf<', îns ufleţit de
'lmos1er. de ev lavie şi. crt'din\ă din
tamiliI>.1IIaftiIl>sIand
vocaţii' pmtru misiune. p<""!earl Ta
îndn>ptaI~~

narul Teologic Ortodox din O ui-N. -

poca. Astf,;, nurma
e:wnenului de ad mite{\', ' ttrm.Ot rufsurile =rei 'l"'b în perioada 1'Jl}-' ')78, obţinând la e=n""ul
final de diplomă medi.> 9.>0.
După eJecruare. s!a<;illlui militar, a urma,t timp de patru.
ani cursurill' lostirulului Teologic d e Gr ad Univer<it.r din
Sibiu pe care J.e.-.absoI.vit ln anul 198J, ciiru:l ~ SI1S\inUl ~za
delicenţăcu titlul,.lstoria vieţii ~ din Ţara Niisău.du
lui", notată cu 100, îocheind c. şef de promoţie.

Conferinţa Internaţională

Poate teologia

ortodoxă să fie

contextuală?
Abordări concrete di n Tradiţia ortodoxă

(23-28 mai 2013, duj-Napoca)

onferinţo IntemaţionaLl organizată

in perioada '3-' 8
mai la Cluj-Nap""" a fost găzduitii. de faOJi1ate>. de
Studii Euro p""" şi a retmltl<'Ol<>g1 onodocŞl din numero.1S<' ţări, penlfUa lu.I în disculie abordarea unor subiec te fierbinţi şi provocări do> ....vergurii. de pe agenda Iumii şi
5O<:ietăţii COlltempor 2l\l', din persplriva Tradiţiei bisericeşti
şi a poIl.'t1ţialului palrislic al teologieiortodoxe. Manifest.....
ştiinţificii. s-a desfăşurat sub mspidile Academiei de Studii
T<'Ologice din Volos, ale Institutului Român de Studii Interonodoxe, Inter-ronfesi"""",, ~ Inter-religioase IINTER (CIujNapoc a), Orth odox O .. istian Studies Center 01Fordlwn
University (New Yorl), Chair of Orthodox Th<'Ology de la
Unive<sitatea din Mimsrer, Christian CulturaI Cmter IlnsI::itute for the Srudy of Cuf!Uft'and Chrisli.anity(Ilclgrade), SI An<!tewsBiblicai Th<'Ologicai Institu te (Mosrow) ~ Euoop"an
Forum of Orrhodox Schools 01Theologyl EFOST (Bruxelles),
în colaborare Ol Mitropolia 0uJului ~ Faruhatea de Teo:Iogte
a Universităţii Babef IlolyaiJUlIII (O uj_Nap"""). CortIerin\a •
fost lirumj.tă de Secretarialulde Stat pentru Culle, Primăria
Ouj, ConsiliulJudeţean Cluj ~ de diferit.e m.inăstiti şi rompanU. Printre participanţii Ia. conferinţii s-au numărat: pr. dr.
CaIinicIlerger, preotal Episcopiei ooodoxe rom.inedin Anle:l
dr.Aristotfe Papanil:olaou, profesor laUniv<'1'siwe>.for~
<!ham, New Yo<l" A.....d EIias Kattall, pro1esor la catedra de
.'?; teologieortodoxii. a Universităţii din Miinster, G<egorios Papathomas. profesor Ia. Institulul ,.5fanlul Serghie" din Paris.
Joi S&r<a, în dat. de'3 mai, începmd cu ora 18, a avut loc
~ deschiderea ofi<ial.i a ConferinŢei, in prezenţa ÎnaltpreasJin:::; ţitului Mitropolii Andrei, a Pro<ectorului Universilă\ii Babe ş.. ".
Bolyai (UBB), a doamnei pret. univ. dr. Mihaela LUţaş, şi a
Preşedintelui S<'Il.tului UBB, părint ele prot uruv. dr. Ioan
ChiriIii.. Moderatorul serii a fost gazda duJeanii. a eveni,men-
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În anul '980 !ra căsătont CIt tânăra P"'!ct1 MUioM' dm
DumlleZl"U bineruvântindu-le căsnicia cu
doi copii : Vasile (. <)8'j) 'fi Hori.a Nicolae (' 993).
Îmltp1easin!itull'ărinle ArhiepiscopT""lil Herineanu.
.pre<iindu-i rezullatele de e>:a>pţie la învăţătură şi. purta..
din timpul anilor de studii \-. numil f'l"Ol 11 parohiaSiântul
Nicolae dinb Cluj-Napoca. Înaltpreasfinţia Sa l-a hirotcmit
diacon în bisericaparohiaL'i in data de ŢJ decembrie 1<jII},. iar
d upă trei zile, in 3ll.,..I<jII},. l-a hirolonir preol în Catedrala

Pop ~ apoi cu sub... mnatu l. Firul vieţii ••le.-a rupt in...
devreme, la vâtstl de 55de ani, în utll'l.1 w....: bali neauţătOiill'
în zi de dUlllinică, '9 mai 'OI},. înainte de sIupa Vecemiei.
A fosl un pre<>llnz..tral de Dumnezeu CU mulţi talan\i
p" care, cu timp şi tiră timp, S-<I străduit sii-i fructifice. Alost
modest, evlavios, discret, inimos, duios 'in grai şi permanent
dispus să ,inil. în spqinuf pă,toriţilot săi, fie vO,rstniei, ti~ri
.... copii.S-a rema1..,.t de asemeni cal=re bun liturghisitor
şi predicator ce avea cuv.int cu pul"'" multă.
ArtIiepiscopa1ă.
A iubit pe Dumnezeu, Biserica. şi neamul din c"'" a riI.siiA urmat culsurile de doctoral în T<'Ologie la Institutul rit d utand peun anent să-i întărească pe credincio şi în creT<'Ologic UniVl'rsirar
dinţă. nâdejde şi dtagoste
din Sibiu (1<jII5-1<j118)
şi să le aIinesuferinţele prin
rugăciunile saIe.
~i in p<'rio.ada '99'Adomiihll în Domnul
1'}96 a urmat cursuri
despeciali=e pentru •
a lost depus matţi " mai,
doctoral în domeniul
în biOE'rica Sfânlul Nicol...
Patrologiei la. Urirver- ..
unde seara, după V<'CerTli<>
sitatea Manin Luther
a fost sivHşitâ .luJba de
Bound din Erlangen
porrtl'Jll11' şi pnwghere de
_ Germ ania .
cil.lfe un .obor de p,,"oţi
Pentru o . curtil.
din"" care mulţi loşti coperioa dă doar de un
Iegi,. în frunte cu PC Protoan (199') a lost lecror
pop Gheorghe Braica.
la Facult. tea de TeoS1UJb. înmormantirii a
logie Ortodoti din
avut loc miercu ri la orele
CluJ -N apoc a dup"
l ' în biseriao. p.udiiaLi şi a
care a ri mas pe mai
fost oficiată de ÎnallJ>r"adeparte pf<'01 la parohie.
sfinltlulP".rimulArhiepi5rop şi Mitropolit Andrei, înconiurat
În anul1<J89, in semn de apreciere pentru _Vilalea sa de un numeros ",bot de preoţi şi diaconi, în prezenla unui
pastoral misionaril., S-<I acordat distincţia de "ironom", iar în număr mare de credincioşi şi a to5tit un ziditor cuvânt de
ultimul timp a activat ca apăcilo< al preoţilor în Consistoriul învâjil.tură duhoVnlce.scă.
Eparhial.
Dumnezeu să -i aşeze suJletul în ceata alI'şilor s.ii, în rânduPărinte le VaMIe Coţia a slujit în parohia pentru care a fOSl rileah" <:an' au iubit ,~ """ SaIe" , admmiţiînDorn
hirotorut timp de 30de ani, pW in anul,008, ci PC Pr.Ioan nul intru nădejdea îavierii şi a ~ celei ~.
.ceeaşi localitate,

tului şi organizatorul principal pe plan local al Conferinlei,
domnul conferenţiar univ. dL Radu Preda, tituIarui catedrei
de teologie social.idin cadruI facultăţii de Teologie Onodoxă a UBB.
În cadrul conferinlei au lo't aba niate teme de interes
actual printre care drepturile omului ....u criza. economi că,
după cum anticipa l<'Ologul Radu Preda.; "Mm>a """,,Iri miză
. .le să dăm un râspum ca şi cum l-ar da Hri.sros ln """,lui XXI.
~ rum l-a dat prin Sfinţii Părinţi şi prin toatii. tradiţia e:<egetrl in primele """,le şi de-a htngul istoriei. Ace.15tl <'5te marea
miză". Au IOSl abordate teme loarte roncrete, de la erologie,
pâniila dreptu.rile omului, de la criza"""""micii. până la chestiunea studiilor de gen, adică ,.au fost lroot t.e în revistl marile
capitole: an ii,. Iit er.hlră. educaţie, toate mar:i1e leme în eate
mesajul BisericiilUI are cum 5ă lipseari pentru cii. sunt leme
ce vizează p" om, orrodoxuI de zi cu zi, <:an' . .t.e fidel tradiţiei,.
dar în ac~ timp ~buie să fie şi Iffi apo" 01 oedibil În socielat.ea în care Dumnezeu i-a ingil.duit să trăiari".
În deschid e..., doamna pref. univ dr. Mihaela Luţaş i-a
salutat p" participanţi şi a subliniat import""!a conferinlei
penlfUmediul academic ortodox. Preşed intele SenaluluiUBB,
pr. Ioan 0IiriLi a scos În evid"'.'ţă relev.nţa lemei conferinţei
şi im porranţa ei pan-<>ttodoxă. In ruv.inlul de bun-'"enil adiesaţ Mitropolmi1Andrei a vorbitde:spre semrulicaţia pasroral.i
şi teoIogicii. a ronlextuaIitâţii, ar.ltiind cii. ,,Bi5ericanu doar este
contextu.lă, ci ea trebuie să fie cont extuaIă" , altfel nu este fideLi lui Hristos, C"'" este acelaşi "ieri. mări şi în wei" (Ev<
rJ, 8). DomnuI Radu P<eda - direcrOl" al Institutului INTER- a
oferit o scurrii. introd ucere Ia. tema. ronferin ţl'l.. remarcând ci
"Onodoxia"", unmesaj, însă adeOE'a ii liP""'it.e hmbajul Pentru ~I alIa, Onodoxia trebuie să realizeze profund problematica şi aşreptiirile modernităţii târzii în ca... trăim ".
Amintim, în continuare, p" câţiva dintr e cei care au luat
cuvântul şi temele conferinţelor lor. Părmlele dr. 19um""
CalinicIlerger, preot al Diocezei O<tod""" Române din America (Pennsylvania, USA), a prezen1atlucrare. intituIal.i "Teologia contextuală, . gândirea palrisliai. şi triadologia. Părin
telui DumilfU Stilulo.e". Prot dr. Aris!olle Papaniro laou,
profl'sor de teologie şi director roloruIawr al Orthodox Chrislian Studi.. Cenler (Fordh.am Universlly, New York. USA)a
"",bit de:spre ,,I'ersoanO. virtute şi riizboi". Diaconul dr. Paul
Paul Gavrilyul (Deparnnent of ThI'OIogy, University 01SL
ThomasMinneoota, USA) a examinat "Contumrill' epistl'mo10giCf' ale teologiei neopatristice Ia. pr. George Floro\·sky".

Apoi, pr. dr. Radu Bordeianu (Assodat:e Pro!l'soor, Duquesne Uni_ stty, Presidl'fit 01 tiu' OrthodoxTheological Sociery
in America [OTSA]. Pennsylv.mia, USA) a vorbit pe tema;
,,stinlul Duh face Biserica. conleXtuaLi Divemtate şi unitate,
harisrne şi instituţie , acum deja dar nu incii.". Dt.1000Foropoulos (Asoo<iate Professor, Sa.int Mart. ColIege, Notre Dame,
USA)a vorbit p" lema; ,•.s.i ne exersâm ln dornneniul Scripturii": Relev",,!. corespondl'fiţ'" dintre leromm şi Augustin
al Hipponei pentru rezolv....a unor controverse din ştiin\ a
biblri ortodoxă conlelllporană". D<. Michael Hjiilm (Decan
al Academiei Teologice Sf.intu1 Ignatie, SOOertălje, Suedia şi
Secret....teologic în cadrul Diocezei de HelsinJ;i a Bisericii
Onodoxe a FinIandei)a vorbit despre,,Rolul Bisericii în criza.
financiară. Despre relaţta din"" p<eJudiciiIe morale, romodităţi şi reilic.re". Pr. dr. Zosim-Dorin Oanc:ea (Profesor de filozofiea religiei,Universitat.ea din Sibiu) a prezentat .ubieclul: "Comuniunea cu Dumnezeu în lume. Criza mediului
încoojurător ca provoc.... a În!"Iegerii de sine orrodoxe". Prof.
dr. Assaad EIiasKaltan (Catedr a de Teologie Ortodoxă,. UniVl'f.i!ate>. Mtinster, Germania) a vorbit d"pre "Uucea ca
<Is lam. - al>ord....a mitropoiitului Georg.. Khodr ca par.digmil. a teologieicontextuale". Cont. d:r. Radu Preda. a v<»bi!
desp... "DrepturilI' omului ca exemplu de leOlogie context!taLi". P<. Hilarion Reznic:henko (MA. Acadmei.t T<'Ologiti
O<todox.i din St Petersburg, fed eraţia Rus.sii.) a ,mbit de:spre
"ştiinţă şi religie:Compatibilit.te şi edtilihru". PL dr. GrigotiosPapathomas, Pral""'t Ia. f arulra:tea de Teologie a Universilălii din AIl'fia(Greece), 1'i Ia. Institutul Saint Serge, Paris
(h ance), Prt'Şedinte al forumului European al Facu1til.lilor
Ortodoxe de Teologie ([FOST), BfU"",ls (Belgia), a vorbil
despre "Dreptul canonic. Relevanla de a.zi a canaanelor".
Conf. dr. Cristina Gschwandtner (Fordlwn University, New
York, USA) a examin.t rel.olia dint<e "Ftlozofie şi 1<'0.".
Dt. Vasilios Mucides, profesorde sociologie a creştinismului
onodox (UM'ersitateaErlun, Germania ) a susţinut o htcrare
despre "Creştinismul ortodox şi ştiinţele soci.aIe; sociologie,
antropologie so<iaIâ, ştiinţă politia'. DLPameIis KaIaitridis,
Director al Aca.demiei de Srudii T<'Ologicede la Voia. (Greece) a vorbit d..pre "Teologie şi btera.tură: Cazul lui Nicolae
Steinhardf'.
Duminicl, ,6 mai, după particip.... ea la slujba vecemiei în
Catedrala Mitropolitan.i din Cluj.Mitropolilul Andrei a oferi!
un dineu In"""""'" participanţilorla ~ mulţumindu
le acestora. pentru particip.... şi rontribuţiiII>ştiinţifice.

TIN ER II

Consolidarea invăţământului
confesional la Cluj-Napoca

IN

O1lfOnUfN. 'fi pe 'f'Un!' SO<»UIf\ifW.1'"' iIUnCiloart. <lu ta·
'" de nndidaţl. <W. dlrl mob"l'"' <iff nu lo!~ ...
rlm.. doa< LI prunul protil f'roIf<Tul " 10Sl pm'" cu lI'lulU
sperm\I dn nii rl CII susP"JW'" de al!ll. O
ti
K'l"5t prowd ll"invmYa îrMţIlI'linlului ~ ... b l\lll .
bre l. tempouri a S.DI'lUrulu~ alţii
dl-Strug",,"
invlţlDllntulw voci!'onal prut tlItrodtloCf«" unor daw de
fete. La un bUan.l dt pitlu w. ,. J'o.lIf spune d.u: ci ideti"
.vut Ilbmd;l. Uee.nU dt la d uo d. IIloiogle Iffclnd pnn
transiofUlm 'P'n tu.oif; 'fi NUC""" de e:<cepţIf.
Anul "olil 2OU ·20lJ I VflIJt pnn K1upi <OfId"" dt
p•.lect.UlUV.dr. Cnstlin Sebastwl
cu bcnecuvlnU1t1
In~.. lInţrtulw Arlufptscop 'fi Mrtropo lil A.ndm. cu un
nou prC)\tct " ", ,,i indrizne\. dar fl<lrflll ee lUd, cret"a
<ondllillor d. 'ulonun" ddului prunu. Nici K'l"5t prowd
lH fost p u"'t CU ",ultl jnmd""" ee unu. dorin loartt scurt
ind C)\.lill'
d fSfJ'at_S.I intrll in 1"'11 CU !",IN ct-,
d <JU11'"' flI'''~ doul d. M"ti.Oi~ 'fi d oul d. da.. t. fund

p_"""",,,,

ved.""

•

n perioad. int<.>rb<ilid ~ ocrolIt~ j'I somu1lte d~
8iseti<,;l Ortod oxă ' U lost num~,o ..... ia l în w;bo.
• n<>astd dou ii '''u u l<>art. cuno"",": .şco.ol . d. te'"
"Doamn. St.nOl" ~ Lic..w d. băieţi "Simion şt~(an~.
ac..... unul dintr<'marii p<'d'gogi ortodoqi din anii ' )o spunea că ,,invăţămlntul «iligi0:5, in~. romiin...sciia fiio:uI
",al. progtese. Clci d~ greutălile ~ei d. dupii rlzboiu
. u fost mai man. .tmosfl'f' ~ i-a solicitat mai multprogres in direqia aceasta. După: cum am v.iZlltla amehor~
starii înviiţ amiintului religi"'. con tr ibuit . tiit . til uinli
prroţiml"i ortodoX<' romme din între. ga lu I. ciitllUt1 .les ~
~ l"oaielorminoritan"dinAnleal, W>d.inV;\~
rclig!os n-a. putu li
pe IfIOliv d. ' ''pKl <oo[.... ooal.dm
pam. St.tuIU1 romiin"(p<. prof. dr. Mih.Il 8u\icu, Pt1Llgogl~
C~ lm i. 19 J~ .l"d1ţ i. m ast.ticii Şco . l. 8'l.nrov.n.... <ii.
Constan ţa,. 20090 p. 8j ). Om....~. m ul ''148, prindl'li.zi·
il<'lu ote <le cond U«"lt'. vnmti. i Iovtt putl'lTli<în l""lilt potm'IIif. d~ p<. llu1Ku,. a<e5le. !lInd ~ .
Dupi căd""". cortmei <omuniste 'li insl'Ufa"'i ~mu'
riJI' democr.tice rom~ au irL'eput ~ mam. lfansiOlIl'lJri
in secrorulromar..sc de îndţiimlnt.ln t.lvălugui a<fSti H
lfNI.t tiidt '" inviiţ;im.lntul voea~ tf'Ol<>gIC. Au i p.trut
....mi d. n:><><libcm in slJu<tw". ~nllot <le li numlrul
acerora p W la pmo.odi d. ~lariz .... i unui .1flo, d.la
..pnuI d. inlemal pW la ptog<iD\lI ~ lOiI. a<e5lei
" prun..1 an in care in Sl.§temul rom"'''''''' de învă!iimânt o
indKmd o dnc1>" noul in .bcldm" in....ţlm.i:ntulw.
Nici So1nifwul T..ologi< Ort odo~ din Ouj·Nipoc" n·. lost m trodusii clasa p" '. tiro..... Anul l OlJ-'O'J o dfC\l1'5
!Idpit de lCnfl' I<msIonnIli Chw dicI fiCf ~ dll1 c.io! .xceleat pentru micu1 "Colegi u Noţional Ortodox", cum o
'Smrifuni, silo! spu....... istorice. pnnstrilfgtl1e llWIi8fl'l. lost supranumi'. i u " .ulm. l. şi gri}a cadr . lor didactice
aJ. n-' rhn.. d<>al in lO(Ii ~.bn.lntulw v~Ol\.iI. ci s-a. pentru ed ueaţu. ropuJor a lkul CI ~oal.J d. liefoarte cii.ulltii,
extms fi opr. ZON înviiţlmlnhllui ~ I'riDtIll p.u" allându·... în po<tun d e ."u putea a«eptl t<>ate doasareJ.
rost lkul de rdlrpa........gmal.I coodusl de pu rl..,L\.l.lnw inso:nse pentru anull<ll)~4I'ku dm 2007~. cu bvI«u'·ll1u:,. . lNlpn"'inţltului
T(IIf in acelf an lCoW pnn IIOIU echipă: managl'riaLi s-au
Arhirpurop şi MItropolit Ilirtolouwu. dlld ,." <mll ... ron· U'fUt doul
AtlAar, una dintre ele """"",,indu-...
...... ARACIP pentru cidullic.ai. lilmt _tId. profiltII ;"Iuna lebnune, IaftN1altl urmiind. si ... ~ in ltma.
1iloIoglf .1nIftIţIi lIUţIalI ,. piR' <1 IIM il:'Hi d. " SI! cm rurue. E vorb,a de autortzano.l1dului gunn.ni.al '" de a<n'di -
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grupun smirare $i spaţii aneu. M.......d. le vor.fi

ure" AIologifl. Proo:f$U\ d. a<n'diure ," ...mriun ARACIP
este unuItxtnm de
sobcttl impJiano tffClivi din
piflN ~ E VOfb,o de lIIii d. p.agini <al" t:r1'bui<' 5.l. d elIIOlIStnU el Cftf'rilo: ~,. inff1n...... pe o diagnoza mII!, SI! pb.llJ 1'" 1W\'Oilt comurutl\ii. d 1lUlUg"",""",, 1CW<
fSl' bilw fi ",po<I.SibiI lăcuI. d t<oala IMI ~ compe lilid '"
aduc. plus moar. fi e.
Daci lO( • """" vom. de 1W\...u. comunitilii '" premz.I
tol lae.tn o paranlf-u. Ol:>ilouiin si vorbim lIesP'f ......oi in
lf'fUIeni fCOfIOffUm-~ P de_l fting. O<o c.I.DIai
tllUl1f- 00 d oar llf'VOtlo! mal..w. 5tUlt mmidl'fatf' • li iml""'-

anevtIOO$ "

- . tkirldu-separnl~del:aptul d<:mUl _ o fiinţ;l
dil>of<lOtld. aJ. dn"l """'" ounI """""bR de """J'II'::<e, m.olf-.
oale fi .pmruale. ia< ~ din u1lmwl secoI. ... Ucutun d....",""al din <l'f'jIfrelM'11kti in p<"f'5pKIin viiroru\ui producil2n' ~ confesM>lIai.l. '" ~ sub prOIfCţ>.I Seminarului TroIogi< atinge cil\"\"a
Ilf\ool pe l2n' aklaIlflo! ... nNP'u t in wd<n n<"\'Oia de rugldune 'fi lU'YOLl de edillib<u ,;p;mual. Ofetll rumrulad """""""'ati da<d ~ de tip <OrIfesion.aI ...... la. ("l
de bogată CI." tm<"i t«>Ii t'oO<1IIilo!, cu singur. ex<J1t'1ie ci da:r
cllii !lUf\t fad n '"PJi. ~ ~ ~ întHI !eg:aturi
rontinul cu 8~ . AcfSl \uou cont..... un . vantaj d.....ii-

!Of de wmt Acru "". DIOtivuI penlfU

""h"U

giiduit fi anume că edttnl;iamoralii ""'e gifilflu.ti.
Gu rii. re I. vorbesc d<"Spre o în d ClClrinare a cop iilor in
ac•• te ~ oli, căut ân d a"l. l sii d imlllu.'. import ."!.
Îlwă!iiminl!l\ui d. lip confesional. N umai că tipul acesta de
abool.... . tenden;ios, rău intenţionat ~ n'acopopril cu tap1l"
•• al•. ş< ohl~ confesionale n u su"' nici ~ oh d. partid. lIici
organizaţii oruile. Sunt variante la. ~ c..... s-au lfansformot in J'feţe libl'fe de com<'fCiallz.mo . ",bstmţelor ilicite. d.
pr omov. ", o gogomiini<>i ~ intaNam p uilor d e baroni '"
~d. d.... indl"C<'flt în ring de ba.>:. ~ loc d~ jigniri pen !nl
profesori. O 5implii ftunzărif •• riaf.lor o d....OllSlfnz.l.
In lInalui acestui <'SI'U am d ori să SJII"I"DI că d aci lJumnto, .... va îngădui ~nu va veni weun no u wl d.~ dic.l.turi ~
!O!aliurism. proiMul ~lor ronIe5tonal. iŞ va ...iti eficienţa.
fi lI\I va iIIlooJi invăţiimăntul d. mosii. d.. va li o alterna tivă
pen!rU to ţi <m' nu-şi dore;c " umai ~ţii, pen!nl Cf'i cart' 011
'101' să aibii în casă cyber<OJ!ii în cel mai bun cu ..... în ",l mai
rău, rnpiidepmdenţi de droguri, vio!enţi 'Ii ne:oimţiţi din <"""
Zi ~ de la ~oalii. De;zid..... tul ""lii~ l"Sl• .Ni·
mic fu. Dum nezl"Ul I'ffitru edllCaţil'l:i bun simţ

... bucură ciind un tăniir ii <alc.ipragul Po.ole că uneori. Ud
să Vf<'lfI, ii p""'dem pe tineri din 8iom<ii, prin f. plu1 <ii n u

<OfI't>tuftfXdu.'liv dm locwi de caz..... in<aml'f1'eu grupuri
oaniWl: proprii. insumănd un roW de ... de k>curi de ca.u- ~ să-i d\emmt. cum sJ.-i . ""ltlm .. u n u r"'l im site
o.
tiisplmd fll1 in mod adl"CVll1o in~ (an"
f'ft1tru
(Sângeorz-H ăi)
Mfnir10a ...-ui cmtm """ de . oferi un dima! """'l""'- a veni in ~ tinerilor, ..te ....... ...-1 o comunic.... ~ O
zItor ÎII ved..... d ~ de aetivit"li non-.IormaIe <are legall1d ",O<\SI ro mLtlţi lacton fomaton. asfRoI ci edllCiţU
s.I permiti o ~ al'ducaJ:i<'i spirituak. Alt'astio edu- leIigioasi vin. pe lood ul C\UfIUI..Ilfv al 8,sericii, şcolii. fimi·
C'"'i'" ""P"'rinri"" doar o~ot. a comurtili\ii <nt- Mi şi societăţii, i.u abwn\o unui ladOf perturW Ofd m... ~
tine,
alPS un _ pe un a<l'asta il dă in ~ în .lirimţ. edUCil!iriur.
oociH.o..
a COfIIfll1pot:W .,....<iti piedici şi maU",,!'
Prin construIn.a acn!O< anI<. {tlfIdt .. vor Ofgonw ,,,,
ploi.
M..d" '~
COOfd{lfl.ltOf p<o«! negalII'f ....pr. per.;onaIitiJ1i lfn<'filor. Raportati 10sdwnNri m.. şcolar.).l1nn:ilOf h ... dl postl>ilil.tei d• • pirll Qpi
sociale pennanmlf, 0<II<'lUfN ln'buie să SI! rmtlo!zI" pe UlI tip..- activ la. !Of""'" "' ..... amnI viaţa 8tsenCii. d~ ~ Intr" in con·

il.,......

e ......

Pl.

•

e

TwI....

r - - - - - - - - - - - - - - --.

!' dall de l "

pnl!e 2012,
Inalt Pru.fiIIl'tu1 PIrm·

le ArhifplSCOp ~ Mllfo-

d <ftlbnI PM fdu<aţu. non·foctnalI.
d. a gIoi dt..·• P'f!rfItmd_
lale
alt dldini mdU\ţff in iniIl\;t lor ~ d.
".. b<t <OI'IJbfft!t de laplul<ii DumneZ... . .1. ,.l'ntkll.1co,n/ll'- $'I1U in
u!lImui rlrid ..d• • , ~ ca buni,

pol" Andr... înco " Ju ra! ee un
sobor ee Preoli.' pus 1"' ''' d.
lfll1tlw 10 Cfll tru! MJsIonar pen .
tru Tinem J'rfOl J'role<ol Ioan
8unu" din SUlgtOf.-8i1i.
decutţuJ ' «"'tui 00, cu bi·
l1f<Uv.i" .uu Înal t Pru5iinliri
salt, s-au deoIIşum <li,, ,"", cam·

1"

pa.rui ee inform," şi srr ăng......
de fonduri pentru a pute. d<'llUr~ lualnle de 10 vntoru\ <eltru. In aO'St """ amintim dineu! şi $pKlacolui cariubil o.ganizale de d t", Arhiepisropia
V. d ului FeINcuJui l ' Cluj ului i" pan.lIO'rial cu C"'mhu!
)udeţnn lltslrilo-Nhiiud. C onstru<ţia propnu - . isă a în~t
in luna ~ a m ului 1n'<Ul, i.u stadiul <Wfflt a1luaiirUor .. te la 111....1 de part..... Allsamblul va cup rinde d<mi
corpuri lIJ'litlI print<.., II"'""'lii10al d oilea nivel, pan""" fiind
computimental astfel: in cotpul A- zona de primtre, bucătă
rW. CU spaţiile arII'X<', depozile, salii d. """". grupuri.....tlre
şi cimIlaţîiwr6c:ale. i.u in corpuIB- salii m u1lifunc!ionaLi ro

tll1m

U CI CU oIp
într-u n ",ed,u can
imbut.l j<>cul eomuni<:ani. t'l\'llim
şi "l""lualltn ... A.stIel tnIfflţli 8_
ricii...... dt . iSISU'. bnfnlOf ocullu·

al gâlldirii aeştiM. pentru .-ti m""'1ine sănătat • • spirillulii
în polid ~ obst.col.lor ce selnterpun Î".voluţ", moral i .

="""

Rolul 8isericiL în aC<"Sl """", ..t. unul I~e 'mportant
de""""" are funcţia d. lianl 'iII1n .lementele <al'~ mod.l.....
protilul moral al tanăru\ui - tamiha. ~oal .. ~ a:t •• ci,;lii
$i mtufajul Mai mull deeil.t ' laţ 8iseri n 1n'bui. sili. intr..,
cOl1tinuă ad.pt.... pl"fl!nl • "" asigufa d .menţinm>. ŞI atr...
g..... """,eni\or Îrnpn a"'astI idl"Ologi. Cfl"Ştinii. Astl.~ fi..
""""'" n u poate li negl4.t Ji IIsal LI o p""". Ilw>ri<i de azi

tai\'. ascultirdu-icu _şi oh!mdu.
le 1011t1ul d. bunltlp $i astltl viaţi
copWOf ~ atit la pa\I <ăt $i iCI·
s.Ivali 1II.Ii~. ~. 10aII GurI de
Am). Totod otJ, KOpuI .,tt de I
Ul'l spi!N pcew...
mani ltstlrilOf de t.ctulii scx:iG<uIlura!l (conf ~e, wwru
d. comwucln. <ff<Ulf ped'g<>g1Cf).
In C1>fldW;if. inIţ>fm Şl l\mcţIOl'I.lft' . aaolOt" <fIItn rept'fzintl1l1\ p" "",,ţ>al in mponsibfhum bnfnlor, in speaal
pentru ci gw-ii conrot1'IIlffll d.lVOlt'"'lor wDeteud "
<On3Olid
CODlWlillţli l1"l'Ştlnf. Dotorillo! mor. ti ""f'Ol"
saWitiiţd. m llulf !Nbuie ...gw-. t. al.il duupn 81Sfrid.
pă:riIIl~ soeittat. inspre 1U\fn. <lt l'i in sem invm, pentru
ll1enliflMN u nui tdulwru in slnllIlN 'P'11tuaLl.

"'gur."
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P A TR I S T ICA

1700 de a ni de la promulgarea
Ed ict ului de la Milano
P,. Gtnl:>.. Lucian

rl
.

lfI.Ig'eI"" SblIl>lor Împ.ll'ţ1 întocm.. cu. Apostolii.

COI'l$UfltJn IllNlN" EJena. Ifl! locîn "'"",1lI. ciod

~ împlinesc 1]00 de iIll1 de 11 EdKtuI de 11 Mt.lIn,
prin ( 1«' "" leplen itbel'lllu A'ligio.ut • tlfŞltlllSDIulw.
încetind ..uel pen«uţUJeimpofn'" creştirulot. derulat\> pe
o peno.odJ de aproape trei seo:ole. lmpJ.latul ConstanlUl cel
!>I_ este un.t rbn penonahtlţde marc...1t! t;Ue'u trl,l de·.
hlnguI timpului. fund primul CI<lf I d.t pnn Decretol de 11
Milan din ) 1), deplinlltl>el"llle de mlflife1llle . cultulu,
aeşlm, (I<lf devine Nreliglo \ial. add A'bg,e ohciali pe
in~ t'ltpnmullmpenuiui rom...•.
C~.u tost inlolde.ull.l obwetul.. nor dssaimtn1n
ioCIIe in imperiu insi. implraţii mai ttmpuni .... vut o 'hlU·
dint mai reurvltl. in privinjl a<eslOn, motivpentnl CIl'l' nu
Id""'" \egI imporm'llor. A<u5t1 ", IR de Iucrun 11-. P"lP"'"
rua. pini. pnn ... ul150 rind, . ub conduCf!re. lul DecIU ŞI
VIief:un 5-IU eouo legi«ntt. <reştim\ot, prin (2te it se Cfle'
s.l1duc;\ SIcrlfitii uiIor, sub 1tnellin\1tel tii iocltisolm, iIt
<iad nu <N IU it "" .plic. pedeapoa tii m ~ Du~ ecensiunea ll pulm' • lui GIlhentto in allul16o, <lCe'l lelegi .u fost
~Ite , îns.I, dupl ,~. 11 conducere. imperiultn ahu
~ inanul >lI.j...unp persecuţiile . Nu imedlll; irUr. ..•
..:genţa lui laii d. <n>ştini H manifest'l progresi". LI inrepol
. tieut o epurare a lor dm Il1fU.t.I, <:reştmi . dllllind in jurul
Oriu mII mulţi adwrnui al <reşIillismului. in m ul 30),11 4
fi>bruane dedlllŞ<'ffi o persecuţ1e gene;r.u, pr<'fetin1l1ut
penlIU Itll guWfl\ .ro.vist romblll.lli ru imagine. de .me ea
restluralor al gloriei trerun.tlui ron,.....~ dus II "'. mai Ungeroasă perseruJie din istorii imperiului'. !nIintN. lui Constanbn,
Galeriu, grav bolnav, di in mul )11un !)ecl'l'I pnn (iti' peI"'
mite .,si . xiste din nou creştini şi Ori ţtn.I. d lltlirile lor", înoi
după mo.me.... d ~ s-a.p\i<:ll pnţiaI. Edietul de ll Milln
are o importmţ.l epoca1l penlIU creştinism d...,...".,., I<est.

P!i"tr-o Iegedin )16 permit. . elIbel... Kla\'llor în bIserid. ~piind t'It Illui )17, în lunet"le inal,. sunt admişi "
creştoni. LU" 10I in.actllşi Il! a ir<npul s.I N ti pmneIe monede
cu. monogumuil'f'1lU\. O alti lege, promuIgali in )18. dISP"""I ca. dId UJlI dm pif'ţIIe IOlpbl:lle Îlltr' UlI IllUlf111 bl3glU

' 1'<. I'",f O'.lo.... ~. ~ ~
~_p."'l.

· o<_
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· 1'"".~_"~_
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-,.), pp. 'H. (lro<!.in _

......... .. Edolu.. T

11
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~

Z
.
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,

~

..,.

,ili/ic.
'(IIfIIfIl'.
sume.

llI<1tluhu' .

r""""'T.".......;

p. ...

• Po. pooL'"

_U~ "

N

•

xxvm.

\'U:I"

ol~ .fost d<'~.

r.....l&>o<-...... p. ...

~0Il'l' (f-IoCUIfl

,'ti cu.

A to ot ne<:e&.U Edictul de Li
Medlol;mum ?

!'rin poIili<a ... r.port. ti la reIa1i' 5!.tuIui tii \l6Ieriu,
împiran.tl Con.stmlln ~] Mare r.lrn~ UllIIWf<' binefi<bor
pnn inIesnir~e pe Cir? ~. firut <YI')tinilor. t""te a<8IeI
...·ind UlI C~ profund lUrIIlUSl: .~a !dzriei, ~
11 odthni, ~ tamlbn ~ ropWIui,. lai prin EdKtuI rbn
) 1) ifIttrt..... per-uţulorGitl'l'11I • ."t 10< pmi LI ..........
l'l"Sptro.d. hbert.lN A'bgio6l ' ~ui. ~..-. pe
buni dnptate BIMricI i1 1'1UD><'J1• .inloan.ii cu ApoAolii"
impreun.lcalf'WI\I'" Mh l11le -.tuid~ au ""-t
sul>slT. tuI pe CIff 11-... fonnulat legJIe ull""""'. ffletttoanr
11 stabill ~. ecll11iţJi socuJ. in mtpenu ~ tIr~ !UlI 1a b... .
soaet.IţII moderne de astUi.
'1ס0o l-... an...... ........ c

',.,.".

; ' i :bol "., J"""Ioir

mu Slfilucire, I f ttndd II pr....

_~

.

'" Moo.; .............. uo5o. p....

.., .... " ..,.....

"""'~I1!_

.....",...~c..;....... p .61

"'~l"'

scn<-o desp<e mdmţ1 şi. pi ttuns de

__ .....
~

Iisn pmme. înviţ.Ilurii

nialllui Feli>:,.I-.ldua Ppe Ni<eu.1f'entnl Git s.I..... 1li,. din C'ft'l1It. ''a arunge II COllie1npWe<t dlvin.I datont.l SC'ctrtImn

sitbl._.

drl8M1e pentnl;unind"" IO dubll
rind a plecal
din trup mmirul l Şi H umI li ""l1Iri fi·. m'fllilll noi.
nedtiaw I P..,oru\ fi muJ!umire_. Uan. ~ ]·Itll primit
ICI pe-un Hmros"" ~ in trup umil....
DII" stiir:tuI !l<lO"II • lVtII ~ O mdnirIl<Ii\'ftIIt! leOIopcI.
eIabor2nd omeri de onlcwe inKUmabiI.I pmttu le\"llop!.
CI teoiog Pom de cu.ItuJ.I, scrierile sale Pc relern LI 'proa.
pe_ ~ ~ rtlNemp«_ rri.ldologie, bNlOlogie, pneutrWologle, moraLI,. <imbol&ld "fnllZKl butrirNsră. prerum ne inrortnN.z.Irr-ut GhenWe de Mn ·
iii, «:re 11<1' refenre II ~U5lJuI epls«>p: ,.NIM" EP'"C"P 1\
<l'Uţii ~ • rompusintt-o hmbJ simpli ~ t wtantl
~ răni<e1e de "1'"11.Ilurl p<'fltnl upirmţii LI Bolel-Intrf
xesr... IN dintii torI\tll" felt1l in (ll"e Itebwe ...... poIl"It!
• an;ii. aR>dOA"its.l1fWI8.I1I1wul Botezuhti. Cn rIN
doua ...... despre rltiiciriIf' pJgiirulor_ CInN ' l:r""ratN.1J
despre <f1'din!I inlt-O .ingud trWestllt, • palt a e5!e impo1Ii:\". horoKopului. • CÎn< . . de;p.re Simbol, • ~ desp.re
jenJ.o ......hthai r-aJ. A rompus 'il o r.irticid. adres.atl Ullft
ferioue cizme. (1 slimulent al rorKtIrii pentru fOII<' CfIf
Ifla.I<' in ridere" ~ AUturi de l<O'5!f' opere, mt><a de <peaal>-

..celui între SIin!i Pmntele l105ttU Nireu,. Epi.<rop de
Rem.... m . A<est p11"5ligillS ief..h :ti Bisencii primlff •
Itiln in • doua JW!Ulite • secolului al IV-le. Ji in<:epurul wrolului :ti V-le.. fiind origimr din DIcio M edile<f...... 'il a
plstom in <alit.1<' de episcop Ejmltia. Rl'frH"simI (aor.Izi. Jo.<:tIilll" B.1I PaiInla din Setbia) Îll1n' mii J6fi ~ 414.
PnmI ~. vWţii sale . ......... nI'CI1llOSCIltii,. lItDImd ""
din ....ul J6fi <.t-] int iibtim m<'It ţPw1: in izvoarele de specialim. d. elin'"P'"""I'u! PIUlinus de NoI.I lm-4)1 ~ de preotul
Chena<b. de MantliI. (491-5"5~ de istori<uIbiserires< CModon>.s (49'> 58)) Ji de pap. ~ 1 (-I"2"4-In
De LI PIulin de NoI.I lt!Im d stiinntl Niaou era '1'''''''J'UI
~ din Resnesuna ~ <li. f'l"l"'.>duir Evanghelia
Iui""""",in limN LJri prWn> ~1e1tarbl<lf din rbNpt1 ~ sting. Dunirii. Slpnu1llrile dacilor,. besoiIor. !Iciplor Ji
Soţi\or. fund un izwf nesecat de ortodolOe ~ roolribuind P'!"
tllisiwlu,. LI ~ ~ roauniz_.1<1'Ior f"'l"'I"I' In tIIe ii mai.lribWe lui Nicm p dou.i omilli,. aR> II< referino
.am )98 '" 401. Sliinlui Xi<m va tau dDUi vizite Sfiintului la, viaţa IilUfgrl ~ din "'"'" lifluturi: Dq>f, prtC
Pau\in. 11 Nola. or~ srtuat in ltah.L Intre rei doi se.... Ieg. o voghailt ,O/1iJm IMi v...lUZt1t ~ ~ ft'!'5111Wllollii.
Prin opera ~ predrile sale, Simtul Niceto VI Îll<elll <.t
51tillsl,. pe (.Il'l' Paulin o VI d~ in doul: poeme
tlltllţin.i
111 jtu.isdiq:i.I ... <m.pta cred.mţi. luptiind 'png îm(CInntrt xvn ~
pe (If~ i J. dedid, II w.to=efe in
palti.J Si. om . Ie.rlim despr. riiţa ~ aro.>'ital<" SfiinruIm potri.... ariani<mului Ji I'f""lIllItOlIllhilo<, care neg... d umX~ care. pm ~ 51!"J'rl" vta!-' pbn.I d<' sta•.a ..... neteire. f iului ~ a stintu1ui Duh, o/Mind ~ s.Ii
a _ at.il:OmdentuIdt ,,0natIuI m,tm:J'tin tine. m-un d.eo-<01llIlli,. in"~I~tura OnodoJUei pOf1', ' ~ rum . 10<1
ţinut ticulal 1wnii. /8arNrii învaţ:i s1 rânte. eu inm\i I Roma-- 1otmuIa.l:i la, pnmul Sinod Ecumeruc:. 11 Ni"",,,, in ...uI )15.
Despre el istoricul Usiod<>tU5 ~şteru adm ir'ţIe: "Dac:l.
ni. pe Hmlos li s.l1.-.lwso;;l pwuril in ~ blOfill"·.
In I<flk doa.I
LI Nola.SUnlul Ni""'. . ..."1 buru- a:neva d~e eu tot dinadinsul Ori afle pe sant d... pre Talil
n . dt I ,. indunlt 11 moa•.tele Slitntulw felix,. ocroittOt"Ui ~ f iul ~ Stântul Duh !i nu vr.a Ori"" "'l...-.ea.:rl. eu o lectură
loCelui or~, tIIoment surrnns de Paulin in ~l d...:tI doil•• lungi. să citel,<1 rme. Episropului Nicet. (-IlO) 1'" ear• •
poem; . Eu ,. salut o zi ,..boti. • 01.. lumini.. te salut I O

rr-

.":;

)1), impiratui eon.
stlrlM incep<' lnItI1e n'forme pe intreg
lenlOriul impettu1w. n'lonne t IR D \'O{
dn'pt un A'fond.tor al a''tiu.ţw1
dintrf r. . ne mte1e'SeuJ in mod evident CfIf l'l'b·
Astfelunedlll dupi )1), imp.lratui !KU ~" pe clm,.
ro Cl'l'ştini de oi>lig'lll COS!lSllcwe I fullc:Ili1or mwuapale.
5l:\lleşle Bt<ericlt de diri. drepl ee (.Il'l' nu ~ butunu il'mplele pig.ine şi ii ÎlIIpoouJ l>urtutiIe c.... I·. u fost coofiscl" in
timpul domfuilol impif"ţl1or rr-denţi net...'OlabW aeşti .
Du~ Erbetuldm

olor,_-. ............. .."..... m. pp ;n'.

llu<uNp;, ,005)-

prami<UI N~ stintului 10Ill 1lole.z.i11>ruJ. la dati de 4 'urile 8tseri<I """- tace 1""""flU'"
1ălU.ri de

"",.;p in..-..l p:.;. in~N"IlPeI,.LI<:m'

aeştinlSlttUIUl'.

. ........ 0lI~ ' Po. pooL ... r.....~

Sfântul Niceta de Remesiana
(3 66-414)

::

dMnt' dlIlll'l1p~ nu lIUaU.1 una pmnisă. ddIiH dor.,. ,ii dedine <o m pel""ţ a jUSl1.1'ei civile, putea "'mita
f.o\vriull lucru 0<05 în mdffi\l SImodM d.legiIe doIe de ~enţ' episcopuluide <are depindea'.
In anul ).21 duminiea este decreutii ea zi nelucriit<>.1fl' în
impmlul Consl.... bn, ~.l c;\SI btruinţolui. fost ~ut
dfDumnueul~.
întregimperiul Cultul împaratu1ui a pierdut 5eI1Stl1 n'hgios,
păstriOO lIl.li muh~ poIilid, areuliind U<lexpooeIl!
Urm.trlle e dictu lu l d. 1. MiI.n
al pt>.l'rii imperiale. Om... amplo.ue au luat pelerinajcle la
locutile .mue. Mama îm~atuIni. Bena. a
CcmtmMctI MIA' împreurul eu Jj. ,.
,
des<operit la lerus.ilim Siinta eru"" Pe
cmius auorgmiz.lt in luni ftobnunp )1)
rn'I' • fost lisltgttil Miintlntorullisus Hri>o c.onlmn\illl M<:dlOlanwn. <ind • fost
tos. Voinţ.lui Const....ltn re MarI' d. a
emIS EdIClul de toler....li penlIU erl'Jli·
5UsţIne <JeŞtinismul s-amul şi în voin!a
llISIlI. Telrtul. ~ ..edidum" H p;.rdut
.. de. piităsi Roma piigiinii.1IItemeind o
insi conţinulullwesll' curoscut <lin uneDJUă ~ imperiaIii, ~
leordonInle de . plicare ~,m ....d.t1i ale
lui, \ucrucarea ilVUt~ imponmlui LJ,CU\lUS, care.u fost . epcod.."" de
t\> in istorU.lmperiului roman precum şi
citn' lS1Olir::ii Euoobiu de Cu_ .. şi ~ .
•
Bisericii. piinii in 2:9 nW.14jJ. cil:o:I marea
Wt\lU. N.. lNbu oe s.l ne indupu,m c;\ 11
riUdeI.i
a ceştil ",""ului. cizul: 9Jb 1ImÎ".
Med,ol. num s,. n'aliut un corn:Ot"d.l
RiVl\l
..
deosebitii p<'fltru m",*""",'
intrf tron şi &senci. a I mi N t<i punea
urntii1ii
credtn1ei
ln'ŞIinI' 5-, \"izut ~ __
pe pu:iOl" de egaltta~ toate relJgtile. plO'"
1Ilenl'.oI şi.nmci cirocI s-a~) erezii
c\.imând o ilrgilibfttale de cred inţ.l şi
lui ~ <I,l'I' ""8' dll1JUH"Zl'lfe' fiului,
odolti cu.1Cl!St tllODlt'fIl bIiInţ. seVI arie<Onvociind
pnmul Smod l'<."WIll'NC din
(l1.ll1 iod0ll1l1ot mal mult în tavoam

"'C!'Nlorului..
' ' '!.IJ'' ' If- O.strIIuat
line ~"i. pnn
dMIis.I pentru

(Iff s-ad~

cuul

tl'lflfUle m:d~

SfuItI Treune, III" ~giniI. Citl'l' luolSeJi în stlpintrt Oansl1l'l'
w
~ "" le 'plfţlDel. 11-111 MlIS oprt1t de ld.t'Viutul Stipm , .
Eptsropui Nitel• .,,. şi I1Iloru\ ~lebnLhI, i:fM "Pe
Do1oJlt:tllir n /tIr.olobfI ". o creaţ>e doWogd.ldresat.l Sfinl..
Tl'l"imi. pe CIR cntlcii şi lOlOOtii blel"lli o n~ .1.lICa ,'iI'lc1 ·
itlel"'hU:ii daro-rocn.......
f'entnl ultimi d'Ii.1I1) dectmbne 41<4. epis<opul Niceta
eslt! poovnil de eltrf papa lnocenţiu l intr-o "'Pi"to1.l' adA'..ti (Iena!or doKO'fOfIllrll de 11 ' ud de 00111,". de unde
putem CO>UUI' ci inci Sfkltul NKel' mai triu. anul tn011Î1
lui lIl'putlnd .6. Slabiht rbn bps.l de dO"fz,. Penltu B,5<'lici
UnÎ\'en. u. EpssropuI NIM' de R~ rim.ine unui din
rei lll.II ma.n Slilpi al Ottodo>.iei c.... ~ .• pus
in slup a
iui Dumneuu. Ull m.lt1umltor al E\"II1ghehes lUI HllSlos,
unui i1.torm.Ii cu. apostolii <I,l'I' CII und'ţa credllllei. pescuit
<uflel<'lt bublfilor fi~' indunallul HrislOS Dumnez....
Pentru VI'ţI " trnti in 'MI...... pentru miltunslrea
.de\'itulw,. SImtulSinod al8lsenai Ortodou Romtne. prin
A<tuI Smodal emlO II 10 ,uroe 19'12, • hotiriit anorulllea
Episcopului Ni<:erl de RemesiIIta. precum Ş. .lilor <fin~ rbn
<p.ţi:uI rarp.tlKlllllJbilno.pontic. şi pfilllwl<'. lu' II d.tI
de 4 illllie. fiedrw m'.
.J'rtn gltluI tiu (1'1 pislom<. tufll\l ~. incredlll!' li !'"
de 11 Hristos o li pov;lţllll fi ţI1l uturi le Dulllrn ru, b,serin
Ie-.Ii împodobit PentnllCl'''u. darul in1elepciunii li pneut,
l'iinţele ge:m tainelor lui Hri.too. Duhul Sfint ţIlH eeceperit. Deci,. l e I1lgim să nujl<><:eşli II mtlo,u\'Ill Dumnezeu
mintuirN.....Iler.lorno..t.re....
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A R TA SAC R A

Sfinţii Apostoli

Petru ş i Pavel :
Icoana co m u n iu n ii creş t i ne

orifft oi. Slinţilor Apostoli şi unn.>Şi ai lui Hristos.
prin sacnficiullor, Slinţii f'ftru şi P".,.j .....1 primu·
iţi in acf'Nşi zi dl' 29~. mI in 8""",:a OftodmJ:
cir şi in (N RlIIIW\l>-"Cal<lbd. Con1l'mP'WW cu M..u. au
1""P". âdWl h mph.o în ~ ~. Ib:mi. anb<1!. fund
martirizaJi la Roma în anuJ frJ. in IiIIlpul i.mp h atuhti NftQ.
StinIul Aj>O'IOl Pflru, liullui Iona, <'fa peoar din a-.;.
dl. lo<ahw. dl' Imgi Marea GalilIoIi. NnmN Yu <'faSimon,.
.ur Hm:oo il R numi a..tt (adrl Pmu, .. ... tr.odu.. pWDEj.
Pescar la la<:uI Gheniz.am,. d va fi dIem.>.! de l>~ 'F"
a ~ pesar de oameni. ApowIuI Pnru l -a pmp"'"1d.u.
nro Domnul în Ierusalim, lll<kw, Samaria, AsiaMid, B.>biIon şi la Roma. Conform tradiţiei, fost răstigni! cu capul în

1]

f1umUSO!\t!, f ildurl

ŞI v,Ma!IP.

c.. doI .posrob polii Up" ....

baso<eIwl do r u .rco llgul llll JUNUl ~, din secolul al
lV·It I J! p e trl l în mplele V~ticanuluL In lG. l. K<larl..lo.
Slinlui Pa"e1 a p l ", ..tIei: lLgurl ptelungl. lfunle~ inalli
brltdll~ de lIl/I CUle cnuonlale. n.uul f~h", Ptonunl. t şi
curmll ll imbm.ufa cu fnmlU Odui SIIn! mari şi lIIigdalaţi,
larg deschlp in <ltbllO ildioote. Dt9I1Itui J1IfCUIIIpinitor daIOCII ariei de inlIuenţl l lrtl/l COIltrIfl'II!<It struetuf" Zi dPl.lliiIl'. iII ruiOllN cu X<ef\te dl' octU douurI.Il.l\>Imb lul .

obrajii .propi. ţi, .<1'51 lucr u in dici o lrulre unitlte în cele
p ropo d d u ilo, p W i i în ghiduri. koan. in dici u nillle.
a.ştinilor în ,h'lil... Cuvamului lui Dumnezeu. NidodaU
pirerilo p, opri~ izolile de <eiIa1ţi şi rupte de Biseri<l lui
Hristos. nu \"Of zidi Trupul ~Ilaini< al Domnului Nimi< nu
,. 11C0 de unul singur. nimic ""PIIII. Ad evii<ul ~ put",e.
Iucririi cu:rinlului.E..-.ngheliei sti in <omum""",, ueştin.ilor
intre .. ~ in Hristos. ~ aCl'l''' icoaru.lmbT.iţişmieste o iroa.ni I comun n"'Ii, pentru el .d u~ in minh" îndtInilo<ului
id.... u nilJţii ~ împ iclrii

Stln l11 Apostoli s usJi n.l.to ri ai Bi6eridi

,..

stintuJ AposroI.f'av<>1 • fost un iudeu foam invol.Iaţ orişi ... nu mN S.ttl A u<:midt lingJ
m m'~ Gamaliel, u nul dintre cei mzi. înle~Pli dasdli din
~ ... D~ la in<:epul . IO:5l unul dintre ceimai W ocaţi
per;ecutori oi. <Il'ŞliruIor. dupJ ÎIlti!ftireI. cu Hnsros 1'"drumul
Damascului şi ronve<tire... 11 dre.opu credin~ el a dewnit
unul din tre cei mai înfocaţi pmpoviduilori ai lmpăriţiei lui
Hrisl<>S. Apomdull'nel • efectuat trei mari ciLilorii misiorw. şi . !iCris 4 epistole ~ sunt cuprins<' înSfinu Scriptură.
A fosl uci.oI pnn dec. pitare, şi nu prin riîstIgnin'. dooarec1'er.
~ ăţean roman.
fi, iCOllOgfafio. ,,!,preZl'I\tirile lor <oboorii pân;\, în vearuJ
.1 U-IN şi ai ill-lea.1n K'l'S1 sens, amintim o medalie romarul
de la MIW'lli V.li<:anului in ca~ <ei doi.tmţi sunl "'(!aţilaţ;l
in t.ţ;l . l' relu ind tipologia compoziţiei şi a figurilor într-un
b. sorelief de la Aqueileri.1, cremlorui surprinde ro realism
pcrtreMe lor, ~ reproduc <hipuri ""'·('.1lale. Ud indoialJ,
din oo...rvaţie d.iR<ti·. Aceleaşi trb.ituri se pot obsemt şi pe
perPlele unui eubirul din SI'C<>luI al m -Ie.. a1IaI in au""""M
SftnţiWr PWKfl M...ctlIiIIK' din Rom.. CN mai vedle fresd
I SfinyJor Apostoli PI'!fII ŞI Pa~ a 10:<1 desco peri tă in ea:tIc;ombele Sbro~ TPda. d uuudui Roma A..asti ~preze:n!1fI'
dalo...i din .. coIui allV-lo. ~i lfosl srod la iVl'I!.ii pe ' 9
Lunit .""9- daloriU lucririJor do f\'SWJflfl'intr-<l ~ (robitulwnj . Gcamer! mortuari . ... <ledo • fi IIIGrlllaru:u1 unei
nobiIo fem...: r<>mmi'. C. lK'Olllbele Sfintei Ieda SUI\! stlU' h'
la o dlstlnţ;l d~ ]<>O dl' lII<'lri do &tsiIia Sa Pm fK"'" It M",.
(eat.dntll SfM1lu1 f'a w l in aI,,-" ridurilor ~ lU'ode _ ~ 11IOIIl'\.intulSfhllullll l'.wI. J'f es<;I. lI'l' in CftlUllIlunul l'is!or, ...
in cele patru rolţuri ale p lalonului p ' lIU p<>Imh', pe CI'"
IIhtologil W-i11 id""Wica l <a fiind l.'t'le ale Sfinţilor Petnl.
PI\..l And fft şi Ioan. Astfel G mu ltitudine d o ~lo.o .. ~
1t.hnici artls!ICI!: il redau IIăI in spa;iul momune:nul odezi.oL
căr fl in i<oine portabile. Sfatui. IOfld..-bosse-uri, medahi.
Upiw<u. \'i tra w. on pKtun ",h gs<>Ul'.
Ennini.o lui DIo-

nu OSlO ~l"I'ii..t intru lorul fi,1IO <t':i doi ap<>S!01i, la un mo-

CIU\O$CUJl. !II par!l'1 sUngi 6ff ptetll Sfintul Pmu ...md 11I""1 d .ţ 'piru.. o d ispuIÎ privind p ropo \o\d.uin>a h an' lla 0" 1il figur i Sl lftllmindu ·... pnnblOnd"!". ~ gllohei lui HrisIOS pen!fllluinN M ini. Ceea ee vre. sJ ne
11' m~ CU "'1Ill! pnn pirul capulou alb. cirhooţ.ll în b..d o ,u~ !\'m • .....srei ieoane l'Sl.. faptul că niciod.ti oceoicii
aud. UI1ill' CU baroa SCVI1.I " toIundl. Sfhllll1 pl\..l .. îji ..u . postolri nu .u ' U I .u pinţi ori în disput• . Chiar d l ci
"!InS" obtuui de <el al pnttenului siu. oslo pKt"a.1 <on/om;l u neori . u exislat pireri di/",ite, I(I'SIN ' -IU uniI in scun
Ul\Ol rnirtunl .conogliiLee vtehI. d1llllO<m' lmU1bm Ii<:i un timp, pentru întlnre. < omunitmii creştine. Fiind zugriiviţi ro

U1!lma ~",zenllfl" Sfinţilor Apostoh l'emI ~ pl~ ni-i
aiillln, in puioarl'. SIIsţinind Slhlu IlIsmci întl'DlfilU de Mhltuitorul Hristo:s. fi, <OOCOfdlllţ.i eu imagme'
BlSI'ricii d in 1II~locullol. pu lom .du," minuno cuvinll'le
Sfintulu i Apo:sl<:>l p.....~ ,.Dori dar. nu lllai SIIIlll'ţi striini şi
!<lCuitlll,l vremolnici, (] sun!\'ţi imJ""""l! CO!ăţ""; OI sfinţii şi
casnki li lui Dwruwuu. zidiţi fund pe temelia 'P,:"'Rolilor şi
I pr~ putra "" d.m e.puJ. u.nghiului tiind """l" bsus
HlJS!os.lntru El <lIice a Ldire bine aJcllUlt ii <n'Ş!I' ca
gl un Ioxal sfint in Domnul in
~ ilnp
SIIIl~
zidiţi. 'F" 1 .0 locaş al lui DwnneZt'U în 0uhuI- (f{ '9-ll~
A<el. lIp irooograllc .. ~ l' sub d"""""",," de SolonIl
~ ApooIolL ... tuM.ilui lUnu ;ll. icoInel sunt f"l. .... 'l4\i
Apostolall'ft<u. cm m o II\IIItW ocru galben li UIl ttmu1Ion
d o cul-. in<:;tusl şi Apostolul Pawt ~ ~ ~ inwtminllt în xe<>aşi cocnbiNţie lI1Iloni<Msl dl' lOŞlI-vioIeI ji
albaWu . Se rtmal d. do lSfIIIene.. nufm!a el........IOlor
d .....mlO s.imbolun ale lGr: chftIt l' roIu!usul închis penlnl
PI'tru ŞI Stinll h;anghebe pentru 1'10.. 1. f ondul d o ruJ.,....
vmIe ~ p las.al ll ~It lor, silllboIunzi ~
p.unirt!ftC. 1n U1tl!hOOJJ. bufnai po:tate in1I:-o (onni 1IUfIi;Iturlil,. obwlvi Slilll" M;as.lI\"iI\d peu Sllnll'le TIIIlI'. in
do sus a icoiIroft. Hnst<K este tedill bwt, in <:f'fUrile
pt"N înIIto (SUIlboliuto do eelt trei _icercuri SUll<'lri<o).
l>lnfctr;ifIJW CIIllrlbeW IlIÎ1lU. Str.lluole.l gamlli mJrn.111<e
dol'tniU do lunU.1OŞlI . \ioltţ ŞlIlNsttu. tslf 1f1nper. ti d .
..... dl', ocru ŞI 3'" cuIon ~ COI'lIffi\ icOIIIfl multi. !lulnUSO\<'
înU~1U

ginar din Tanul Ciliciei

=-.....

xn.... M. ..... -

Sf..... "1-01. 1'<". ~ p....J.fi'

v...,.ho. '

M

,,_

fi, iro..... cr~ .. cu SlgUtanţ! aparţJnl! sRflItului ee
vea< al XVI-le.. ani<tuI ni-i inUWIU busf. Ei sunl . UJ1
într-<1poli\", INlogl reIl'i I""UflUll' inainl~, d= d in loffSt
<Il Al""loIuI pOlrll _ rngrlvil mai !IUS. PnVllfIIot pIff
sl fie lQi <OIIriI ind~ati unul d t"' altul Siinlul Petru,
Îm'e~ut bllI-o runici albasttl, p=tt un himatioll Vl/l'dl'
d....mis. Cu DIina. dI.aptl il ~ pe SfhllUl P" lOt Apostolul " ..m urilor, cu ~I iden lid, . e pe dl'nuprl ba un
himltion ~ VIOlet'. Intr-WI g6f siIniIar,... 1I'.iN stingJ
ridicatI pe tUni<ul mai. \"inmiOliui Pftru. AmbiI siin{l,.
îmbr~a:r.i fd!f)lo.lmin<1 ... r indul 101 m.iirule ... gilul
Cl'luiLllt. Simftri.o inugmIi ironi.., fundul de ...... atitudmtl
inN. aprI'SII bI.apN. p hni de ~. COfI5tIlUsO fiomfru..le <:orISIl!Uti... ale iornanoi..

c.ar.

sI .;.m-

r"rll'"

11' p<esl1fI\i.

ni1:ioo . .i ~
in .......n. S<ml' din
~ l' lfIIfIUIlIie lor.
lUndu..... torodm,
l'lemente dl'fiNtorii
('f \In de <J<osrntore.
dUpului 1itcina.IiJ.
pa<1P. 'P'" a fi U<mJl
dl' ironografi. Rmm or la dUpuiaposloblor, osle O"idmtl

_ ......

<ului alhonit: f'ftru
eSI•• CIIII (iru n l ,
sprincono inllto,
nI!UI caDllungireţ
blfbl tolund i, IIr
l'~",l tsrf CII capul
p lt~uv. alb la loţJ.
nasul 1"'1'" CUfblt.
~ ... _

...... -fr-a. H<. <'lll'_barbi in<n1ll1"',

Po,ind icoaru. fmlrr~ Sji"tiJm AfroslDli PtlrlI şi PIlO<l
li<' intrl'Wm : d . ~ locmai . ceş ti doi Sfinţi Aprn;toli I p ll ÎDl-

l'rinl fOl<:<larlelo bri llJ ' l i ~i n u alţii? Apo'to lull'elIU e ra ~l mai. în vÎrSlii
ee r elennţ !lv em d intre Ioţi, lucru ..", impun" un ~ respect din plllN
i.. ln'olţlşcra 5Ji"f!lorAposlQ/1 Pa.... JI P. utI. l.mJ. iCOM gu fk l eelorL1l\i lpo.tol~ in timp <:1' Apostolul p.vel fiind col mai
~.tl. dl' Tradlţu. a.ş1m.l ind d~ 11incepulul a.şlU1ismu· nou Apoolol s-a d<»l'djl a fi <el mai . prins de ră",," pentru
lui.. A..ull ccepcape, II< in lilnIti. Ule de o d eo ...b1li H rist<K. l~ 'pun.. oI galatenil or: vO, ro piii mei, pentru care
, uli r iariJi d urerile naşl erii pini .. Hrislos va lu a chip in
~ t I.........,V......... l.oooqC"",,="' ho_ _ ltod AfK.
voi!' (c.!. ... 19) AIIIpu te. credo el aa'SlI" II fi moliVl'Ie. imi
' _ _ S~

T""' A-.

Popoo<u.u ~ ~ -" pp ' ) ~ ' p .
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p"",""l-

,eo........'" c--. GW*'
...,.p.• ~

i .,..

_ """'!'.d.
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AşezarN lor intr -un singur ,!,Iliu ~ mai CU lUIlU. e>q>nW 1", trlMligurlll, de o rari protunzimo nu r1milw doar G
capodoperl a anei u niwr:sale; """"l'" ~ e crl'Ş1III CU pnd'
d...... circtmu:1II1" Ioxne indeamn.i la cugMlrl'. comUlliune.
rug iriune. ~ şi unitlll' I crodlrIţei.
,.l'eIru, virlule al miriţilor Apostoli şi rwra ~ei, II 'ţ
Pavele. d~ -.r jii luininitor al stmtelot' Bisenci. ...
cei ee Sl;lţi ina.intea saunului cel dllllll1l'~ ru gaJl-d lui ..
Dumnezeu pentnl ""';:- (StilIire la Ve<ertIII siIbJolorii).
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Glud ~ ÎI\SOţ1I.... de grup
Nu , " nl lmlu'" in prt\:
~Ilrafl! medica1l
inulti la.~tIlristice
Arte n«....rr:carte d. idonlit.~ sau p.a~port

Timp bbef P"Jllnl plojl.

xm.

ZIUA
29iulie
Lida di Jesolo - ChJj Nopoca.
S. rvJell lndn... :
Transport (Il ~uto<:ar
ll llOpţI c=e la hotel de 2}i 3 •

Pdcrinaj la M ă năsririle din Oltenia
12 - 11 aprilie 201}
(vinen - duminică]

Micdejun
Ghid ~ insoţirordegrup

S .. . unlind""" in Pfl!ţ
asigurm- :nedi<aLl.
inti m 11. obioctiye turisIicr
Ad.IIK _ UItI' de idenllUl' ....
• pn'f val..mJ. P"Jl\l:ll un grup de

ZI.... 1: CJuj-N"f'OC"lora 6.><» _ !din. Tumu - !din. CoziI
- SchItul 00l:r0" _ RJn- Viba(e-draLi) - MOn. Hurm - M.in
Pokwr.od;(cu.uo p"""""" Hurm)
~poct

=

» ptonoIIW

ZI... ~ . 1dIC.dq>n- M1n. Dmtr-un l=In - MiI\. Surpa.lelr
- MIn Gcwora - M1n. 8IoInl;a - Min.Arnota. - Min Clnc<wiPv

• Mtn Jm.onu -

~ Un. Cofunao- BU<lI'lilţ

- M.in S!limbil(eazilf'<

ni Mal: In AuI.J Magna il UB8CluJ-Sapo<o1 p~ L>.
,~ .
LionwrN tladul"ml cirtu .,.c_ poctaa>mftll JUcat al conlriZI... )' ~ Srimba(SUnto.Uurpur.prmzl - T,
lru.obiJuJui ~ mbun dr~.-.runl« busrt-". IU!DI'
... - M.!rl. T_
- MirI. lilinici - ~ -a,,;-N~
f'rot. trruv. Dt. Eridll:Udlltr llotl1 de I)..r.lrd. U...... Dt.
~ mWl
l.mss.J M.q:-ra ~irn. ~ Yedml SJ'I'II'" Corttndm
26 î.. ,m - 9 ;..li.. 2013
. Tr....,..n ... ~
de ~ ~
SKWii'. CJutNapoc.a.1a. J"I"
• • roooopoo_ la. P""""'" l" """'P"" la. ~
le 11. pelmnaful orgaruut 11 Hilul '~ pmtru PM~
zmA l: >ii io&meOuj ~ X.p<JGT(or;o ,0.00) - 8adilpl'Stl • Moc.up..n.an.I, pr"=
~ tndmcioalha SicolaICobtillU. Vmll!wo,.......detM\is.- Zagrob.eu• a..cl.IJ"
"'ţti .. hll' . .
.. lJn m~""" Margtul:aZIUA n: 2:J n.n;. Mic dOf'UL Vont\U= ralatul Dos>Jor
,
.:;
'9 Mal: In wIa. ~ • UllI". ToMudJfl cq.f'apoc.l ln.fr<>Or), ll.trlI:ir.I p f'iaţil Siln MilKo - hdovia.~
ilSISd la ~a pubId. T.... deDoctorIl'. DooInuha
zmA ITI: >8iolni1e Mi< d~ ~~
" f'rof. Dt. H.C.ll. . .. Kti~CN. VllIlIlae-rw srncaSiln VllaIeşi lI<soeri<il SilnA~~ ~_în ZOI\I
ÎaKrIord.
Itl nq>Hm...uz. PUleli oI>!W 11
de~ I'~ .5fiNul X«tn".
iumni.
lIOdiuI C,.,f>1I,.,j II Ptrm..jt ~tnu.dJfIl'iil;aA'OIilIII
"'.
je Mal: rarticlpj mSalaA~ Mantol.... LJB8 la
ZIUA N : ~ i1ln>e Mic d""" Ba,ri: c..lrdIaIa SfiJltvl
!anal1Il- I~ la DL Crtm... MoJd........ T~ "7'-3-58J8:u.:
~ d~ucI.. r-c..TtOSaha
Attumm- S"><Olae. c-.u026.1 '4)1_; _ aii: pe~o SiltI
dnt
N-.a.
zmA V: )O iunie].b;: do!= CDilsta.Amalfi - Amalfi; 1)0.

Pelerin aj in Italia
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AGENDA IERARH U l UI

n-s AKUlt:PISCOrtJl.
SI I'IITK0000UTUI. Al'm KfI
MalJ<ltJ

In

';0.:... l ~n l. in l,~ ""'" • .ou" ,_

"""''''''

mori " vh..rI. _ _ lo '

'''' ti ' <>--Ou,

,..JinlO ConodnaIu> .............1<'1 t~ bI.o lt.
In fiotuto _

pr<d.I <lIrou1 . . Spi
III fi IV.. Ia h I

ln _

.u

1.....'" _ loi " ... ...u

~

n. 1n

TooIo<v " ...

CIur""""""'"

O- .. , ...... ,.....u

"""""" "Spil! "IM"IOI"""'" _

_

T...... "'" Oui-N~..

fa<ul<.ljio "

In rwa... ."""n. ....... .,..... ....,.,..

.......a ............. "C. _ otl

u_.. . .

_"1<1111_......UOtI<Wt

<><fI""',. _Ilo.......•. por-. r-oul d ~ rad.. .Ile-

...--.
.. _

.unnarl ti...w..n. _ ....... """'ti .~
.....<iI """ioftIrdtNlW ti -.I~.
I . . .1: Faa o '"""'tllD. paroIua Osor. proeopop.aNl o.,.
\-:zn.cl }I'ItwtuI de ronstruet» onou. burna Il t>toeriu
InOfIUfDmlIltorK din locIld.IlI!. În aptIa ~ o paro-biei .stinU Cta-..ioolsl P..IIdwn", din anieluI duje.m Zonlor....... ~ o..- din SUntll1),[.om Il de Joi. fUioR 1 hru dubomKpe P.c. 1'1 TlICIor ~ haOOIQ
din,....,m. ",_li, pr~Of'OP'ItulHutduI" pe
r.e. I'L 0ameIAndm ~ din parohaa StrltI.

pmictp<l şi1l. Zitu Ponoor Ded\ise, orgoniut.l în $IudlOU·
nle postuJui de ,0dio.1nbi'leriaI paroltie1 f ileo de JOS. prolopopi.olUi O uj Loliciui TainaSJmlUilll Boln pentru pruncul
DimItrie, fiulparinteluiparohCipriln M.nu~ .... Roo~ un
ro,·HlI de înviţjtll:f.i. Primeşte 1l. ~ţ1 p<> fI's Plnnte
kIsat, ArltiepiscopulPIrisuhJ.j liMitropohlUi 0rt0d0ll i Olnin
.:J Europei Ocrid.e:nule şi Mrridion.:Je.
9 1ILll, Împreun.i ro ÎPS !osii, f~ 'I'l.ZIt.I p<> JIIltwtul
CampusuluiTeolopc _" icoUe Ivm". impmm.l ro ~f1tropoIitul ""'il, m.ti La o!ujb.l VKelIliei ..oo..t.. d.. rs V..1le SI>IfIe1I'IfIUI, pe .:JlaruJ de v.... .:J Minhnrii S.:J.... C"acest
prilej. ofirtleşte An!imi5ul penlnl now. t-rxJ. a~.
loaprlllIP: Cu J>rileluIhmnului, impmm.i <1I 1PS l'Inntf'
Imd,Arl1>epiocopulI'ari5ul1U li MnropobwJ.Omd01ROD\.ln
al Europei Ocridftl raW li M.... dl~, rs I'lnntf' Sdum.
Episo:f>uI Onod<>J< RomindinUng..... rsMacme.. Ept5COpulOnod01 Romin.:J Europet de Nord • rs I'mrolt V..ue
~ Episcop \r....... al ~ Vldullai. ftiloN·
cului p: CIlIjlIlui. o1iciu.i shIjb.o de ~ a nou. btoena I
Mmi5Iu:ii s.Jn. <1I1"""nmle .1mxuI UInIdwnr.- l1.,S6n.
lJi Mamri lIOiVudoni". '" .:JunoJ. de nri. imfM'N CIIIK'
•
ptl'l2flţi,.llbriu..i stinlllmzr~ ... . doi. ain '" ",!ulm

°

Ple~ I'OrinIe ~ [)IllieI, tnmio <li, imi: proe,.

om ~a POrweIui l'atriIrII O...... l<ttd.I plnnltIad ArltimIndntTeoiiI Romm d. Lo. cudull. Mm"'J'ObUnl
m.IJiv:ri.t "u.xn1'arriadu li", mari. _
EawmoeII Mo.... CJrdn..J..stirW;ii im.pir~
pbllelm

ea.-a,. a....-.

p'i1ttip<>f'imII De). RMf /lI cuvInllI1 de iPriţitu.
d. Es:e norn de r.c. I'l. V~ SUnau. <ItcrPlIl
f~ d. ·TeoIop din a"..S'poa Il de doln·
nul V.:Jenlin V~ lea'eWuI ep..-hiaI al AltlM'ptlalJIOei VoIIdulul. Ffte.arolw 11 ~
J lUI: In Catedrala Mrtropobtlnl ~

oneu llub obllod<U«1 prOlopoplatuJui BistriJ" Vizileui
l"flllmll CIll1 f'U'ului Teologic ,.Ni<:obe IVIn
15 lIlW in "'p<>Lo. din Cimitirul Militar dJn Ouj--Napoc..
otlciui slUjba inrnonninlirii pentru ~ ConswllIN Duw tn}CII. fIl,;lfIl.I ~teIui pret""", K"", Dumitn}CII.
preol S/UPlOf II puoIuI..Sfi.nV; Apostoli Pettu li I'a,~ din
Cut1eru! dujt.ln c.ogoce.cu. RQ5Ieşt.. un ruvam do' în~ru d . in CalednL1 M,tropobuN.- ~ Ve<l'mI..l şi ....pne o
medillţW despn ..f<lml1u ~, o plfodOlrie impomva
dmlrţului.1nAuLa ..'Ilicolae Iv."., pamci;>i Lo.derl>alerN; p"
lftI\.l..f~~, "'&1fIimlo de ~ Tl'O!of;l< din ClujNapoc.. l'nlMş~ 1.0 ~ pe IPS r~ T~ ArNepi5alpuI ~ 11 Mlrropolitul Moldowi 111lucoo1-ir1f'i.
li ...., In AuI.o "," '1COl» Cobn" o faculr,iţ:li de T"'*>p.
~ 1.0 ~a ~ dJn proIOpOpUlUi Ouj L
Est.. Noţtt de P.c. rr. lu<bn T" .. viurulldmmiSlIruv.:J
Arlliepisoopon \'oIIdulul,. F..ficuJul Iii a..,uJui VlZIItui ~
bftU1 C_pusuIui TtoIop: ......Kobe l"Ifl~. 000u.i llujb.J
de buwaI..lr\tm • CabmeNIui Stnmmir>glc din lJlOf\tI SellUIIl'lIhu T~ ROIfI'ŞIt un ro..int de bineclI~
17 - t in ClptIa din Cimibnd Cftltnl oIi<:i.tzj o l1lIpi
cii! por..elw"l.odplâlul pmruIui dlamn lusbn~dJn
~ ~ un curinl de ~nri.
d DU!: In AII1I J,:>Cd» h::tn ", ,.mapi li. desdliderea
COI'>CUf1I.Ihu...&tuna de oli rrt1"'-, lu.I. ~ Ro:5fette lUI CII..inl; de t>or«uv~.1n ClptIa Sermn..-ullIi TeoIc>pc. o6auI ~ 1IWu.Iai ~ luh.ll Qliu. R~
lIll cu..int de în''iţinu"l. In upe!.t splll!ll1ui oraşellfS{ din C....pia TIlUii, a6ciuJ. TIin.ll stmrultii
Boln pe!Ilf'Q. Saro Ann.a. iVfOIU piri1U:eIui iJajitor
T~ ~.... ~ lUI cvvirll de ~_
tIUI. Jp u.-o <'IIlnmuI.,5/3mIlloWft"" dina..;Nlf'OCI. o6o.u.IToN stinndui Ilolez pentnl pnm_
cui MoI.... fiul pJrinlf'lui puoh ':1........ AncIrftc..
~ 1;illCil" .inI de ÎM~ In bt5ern MOnisN

•

r..

til'lI .stinU ~" dJn a..;-!\apoa. "" "'jii"ŞtI'
~ TWI&rii In MfIlIIhism penttu..wc. Ecaltli.... ROS!f'JlI! un cuvint de In~

SUna. UturgIue. StinIulm VIllle cel MOft 'lIl'IId
CiI Ve<ftllII. • slInţ1rN piwI şi • vIfIlIha ~

'9 "w Sb~. wp. d. mn~ om..ricii
...stinlUl N"1COIae" dJn Ompeneşn. proIOpOpialUl
fio=.lIil, epiK:Op Jr«O-C.tobe de Oul-(;herll.
,
Ouj L 06ciul $UnU l.JrurPe p: lO5feJII' '-"'frintul
S.I~ o..u.. oeIol 11 Evanghelil înCalJldf.:J.t
de îm.~ tuOftsyte i<mam p" pirimele,...oo
Mtlrop>Ii!..-.l. ROS!f'JlI! "'''intul de în"jţltIIl"l.
~ Velt.Amld.l.dolumdui"''OCaabn ~
J IIlW F.... o 1"ilitI paotordl. in parollII S.Ictl
I
cbst1ncţJa ~a Tr....m'a(l;\~. Este imoţiI de domj, oIufq>ioINITwda. ~ o..n.. Prohodului
nul Valenlin V.... wcrewuI ep..-hi.tI ~AihWpiscoDomnului In Ca!lPdrall MltrOpOlit.ll\l. Rostf1tOl·
plOi Vadului, FtlnruIlIi şi Olljului In Call'<lrlla
vinlul <le KWiţltmi. r.rttapI l.o DtraaProhodulm
•
Mrtropolit....... wl"1" Veamu, r ...1disul Mrn:u
Domnu!m li. Mlnistii$ Nirula. R~ Olvinlul
SJ'''' ~ Io"""~.... ....... , iIţ.-.l Gl<...p.- . . 1J_... ' .. . lOll.
DolI'lnllhu II l"O'feşte o CIIeberi.
.
.JGm.oI: h c.., o vizili p" ~li<>rul Camfli?lllui
d. indJiturl . PU1iClpll.o etlUSiulWa . Iocuri d..
pul" '~' mod.uti d.. domnul Rlfe1 ~dll\,.Lo..
pmlosinghel TeoflflMoIIda. ordinul .,5fintul Ş1efm cel Mut", Teologx ,.NicoIae lv...~. In biseric_ Minlstirii .5fmţii Implpostul de I\'kovu.iuntRNhtlltllV. eD\ISIUlItlWiull. 1n d:rect domnului deputJllOlllO~...... şi <lomnului Radu MoJdoo,·.... U\' Cortmlllll\p Dem~ de Lo. Doboc. prolopoputulllede....
in fiţi bIseririi mOl1lliill'fll :sl0llC dJn in<:If\llI m!nistirit.
r~rel. COflSiliului Judl'f\>1fI BlIlIIla-Nhiud. ordmul ofia.ullillJb~ VecerrueI ŞI _ titlei.~ . l UlaStantulUi
4 ",1'1,
o ViZltJ: duhO'o'lllCtUCl Kl "'Ul'Iicipiul TUlda. .,5fintii Împ...ti Consuntin li
A~ pilUlI.IUl Du· BOlu p<>nlN ~olescenll LIri... Alina Scurtu dm R.I.o&.
VlZlt. cl biseric• .,$chilnbIm 1.0 h!J~ din Clut~~poe.a.
MOUi, p..-oh înlocablll.a S.:Jv.. d:stmCji. "Uu"'a Rosltjle un cuvin! d. in'·~!irurt. , .
n mal (5tln!U Impiia\, Consl...rm ŞI [Jena.): Cu priIl'jul
5 mal (SJinl.J. Paşti): Slv;'r~l" Sl~lba invI~ m 10'- T,msiJvmi~ I""'IIU dl'i1Ci, ,... domnuhti Cheorgh.. OnuL
Clledlll.. MltropoJila.... Rostelti' cuvintul de mviţ!tu'l. primlfll! romtJill'i 5.1Jv.I şi dOliili\l'iVIiVUI Cotuţill, dona· hrllllulu~ w" ărşeşte stănlltltll~ P" Al~ d. v~d ~
OIiaui Slanla u turghll' în Citl'dr.:Ja MrI'IopolitJi\i . Di a - 10.01.0 1l'ft'fUllui pe e.... !I-O roru;!IUil mln.lstire.. dL5l1Ocţia 1IlCUlt.l M! nt9llf1l dela Dobric. Ros!l'Şte ffiVlfltul d. mvali!"" 1,'lStonl.. lnUIIW tulu,(Ol p..-olu:lor dm Allu'P""'P"" "Cflleel TmIDIvmă" I""'lN mirl'ni. in OO";el din T. kilO', ruri. Aeoldi pl n"l.lui duh<>ViUCSilum HITaş rmgul d.
1inf'r"1"'.1 <11 r5. VISll. SomeŞWlll1.
Slllj~ Ctletd..-a PiOtopOpWul N"ăud, oficiui TainaSf.mlUiui Bot.z pentru plOlos,nglll'l. Slvi~ll. sluJb_ punl'ril ri .!fl'l d. T.m.li.
d""a Iiwil'i1. <II citI~ Ev~li.. m.1J limbi, In CIli'd•.tIa prunc- NatJliI Mm., fiica pirinteJui I'",oh Ovidiu Toll,I\. penlru clmmu lde virsllliO '" nrm.ui si IiHOItStrwt în
Mltropohim1. RQ5Iqlt un CU"lnl de m\"iţjlurl.
ROSI.ştI' ru'"2ntul d. Îilvătirur.l.
1llCUltJ mlnlsl:m. ESIl'însoţd d. peuv. rc DUInitnt Coburu,
, mal, Sivi'l"~1t stw a LrturgNi' in ~ ... <Il ".'lll1ul
II mw in ...tul ....1Il, 'OIlJa de Sus, judejul M...UlU!YJ. eurhul mWllin\ol dlll Arhil'fL5COpU Vadului, F. I.1CIl!1Il
.,SlinlUi Gheorg he~ din Bistriţ .. Ros~ <Il"lnru! de mviţ.t- s.iv~re s1l1jba d.lfin,iru unei Troiţ. mlr 1l"'11 in CIIItN 11 OuJlllui ŞI de P.e . PI.N" oJ.o Buda. insp<'<tOi'ul . fMhiaIlI
nul.~. L<Ol\OU1llavrolor p<> plnnlele parohAr&Jur flUIZl'ului săteI<. R<lS!eŞte un <llvinl d.lnn......vinl;ue. ,.. un Artuepucop!l'I VadullU, F. Ie_ruJUI ŞI Clujului VlZIrem ŞIil
Vla.şin Slv~t.. slulba Puf\l'l1i P,l'l'l'I ee T..".lte penllU podium spKiaI ......,;I.Ojal in in<:inta mUleulu ~ partICipi 1.0 b«ulluena. ru hrnnul .,.5lintul AJ?05I<'IAndw: ~ dlnBi'dl'. ..
blsm<a ru hramul "IlIlN Vesl:le", de re: strada Chinrii din lamuf'a cirtii .ro",~ti din Ţ...a Codn:lui", Kris.i d.. prol..- şi bisl'lIclI din p.uohii Şmll'i1'Ig. E5t. insoI;it de P.c. I':i. NiCI>BI5lriJa. RosIYjl. ruvintul de indţlturl.ln bi5encI din Oom- lOfill Trnm 'Rus. Rostl'şte <> ilIoroliune.
o \izili 1.0 MI · I.oo! Bud.. ÎfL5p<'<tOi'ul ep"hW .ti Arhil'pi<copil'i Vadului. F..""'III, prolopopi.1lul B1stril.. olicutio T..... stănlulUi \loI.. rWtin'i "sum-a Maria Mag.wen."- din 0aiJa d. 511.. in b1. iNcu!m ti QlIJUlui.
pentru Andm. fiul plnn1tlw p.uoh Lua.an BLogo. Roolf'Şl' """"'- din~ de Sus, oficiul ~ Ve<YfiUIft. Rootqle lIl\
JJ DlI" In bIserlClI,.5tinlul NicoUe" de p" smd.o HorN
<:Uvâ:ntul d. Kl'"'i1ţ;lturl.
.
.
rovânl <le invităMi.
drn C1ul~~po<.. o6ciui I!upa înmorm.inlăni penlnlpOnn7 mal:S.lVOfl"1It Stânt. u lUlg hit în .....
Ciu"':'- prl>u "W ,.. .duml d. v...i din ", <inlo bi!encD ...st....tul lele Vuile C~.. prfOl slt:jilor li. xesI sfw .:JI... Roslq lt
ropopu.tuJ Huedrn. R~.. ",vintul de inviţlltlfl. In M. - Apo:5tQ1 Toma" din Oatt.tde Sus, oficiul stmlI l..ituighitru un CIIYW <le min&.u-. f~ o virill ~ ~ Campu"",leul din mant. Com~lIl ll'luual..Dct........ Goga~ prilejul ttr....uh:i. R~1t l,liVinlul d. înv1ţiturl. Cu t.w- ""'" Teolop ,.Nw:oI» fva:n".
din Ciuce.. oIv~ slu#>i P" I!W>'b', pentru poeluI 01;. cu..ânwN ÎPS nrinl. ArhiepcIcop Iusbnwn. Ef'IX"FUI Mi·
J) n ' l i Itd:ul plOlopo ,...lll1ui din Nb.iud, ... întiltirian ti Vmria Gog.. i~1t lIll a1vinl d.. îndţ.tltlfl. ~ . S.iliilarlllui. 1tirolonq1t m.u ....,..,<llUll pe fttJI.. cu domnul bdu Moldov.... ~e1eConsihl:!m
YIZiINzJ MWslirN.J:.-m Maica Dolllnului" din CibtN. ierodiIcorwJ (fmn Cogl>l. pe ..1lII.Ildh:i>l:u:ii,.5tintl Ma· JudeI..... BlSln\I ·~hhod
pmnţil proropopi din JIl~
In bIoena. din S~ plOOlpOp\ltul HueduI. obcicltlinl ri.l. Ml&dIIIno ~. l i fuWuI Siinl!i ~ hirol.... jU du· In bIltna al hrllPlIi..56n\ti IinjW"l' Consi~ • ~.
stinluhU llowJ penli1I l todor.. lDcl pinltltlm paroh MIIi- ha.-nir: pe ielOi1l<1rWtuJ EIrem.. In CIledraia ~!llropOldml .tSiSd,lI. Os&ijl>I <le T...Deuin. ROIfI'ŞIt un <11......1 de 1IlV~
... Vkanu. RootYjlI' un Cllvinl de înviIţ.tl1lfi. Este imoţIr de ~ VKl'filII. r..adioul Maicii Doamuha ~ rost~ O llId. In sala de ~ a prolilpOpWului, ~ conteP.c. PL V..ue SI.nav. deunll1 FK1llt.I\ii de Ttolog>t din atthez.l
nnţl pnoţeud din proropopWul Khiud. 1nAu.Lo. ~f'''''
~N"apoa 11 de doIllnul ValtnlJn \'es.i. -.ori oparltW
IJ llLl,\: Faa o rimi pe }I'Ir:>en:! Campusuhu TeoIop: Momet" . FI<UltiţR de SNdlIEIIiOf""lW',..oopâ Lo. deIdU1iI~ VIduJm. F~l1Cluju!m.... . icobe Jv...~.
dertaColl/ennţel~ c u lftI\.lJo.oi.11 1ie TeoIc>S lllaI: In CapelaCmtIu!m ~ ~ I'lbaf<''f, ~
.. 1lLl,\: În bohIl f>oI!elllII:i ~I«r ..,...m. o6riuJi OWjW <le pa Onodo>.l ClllIIt-..Il?".
14 "il, P~ li. ~ pe nceIftIţa OI. domnul
o shIpi <le T...oe.ua '" J'filoellII :IlCtpel illCll1"itl\ll de -w'- T...Deum. CorJ",i d<>illilUlui rroft'- V__ AIt.I,iIsIG.e,
jrre • boIiwvUoL R~ 111\ a...jnr d.. bu>tcuv........ In Prqedmlele ~ Medicilor dJn ROliIini.l. d1>tln(ţW Pandt ~ 1"n'1"1+n! ~ în ~o illlISlI:.i.
uINu1J. MllrOp<lltur\l. o6auI O ~ d.. Te-Dtuiil CU J-"",," Tr.....:InniN.1n soLo. <le conIYnr!le I xe/wql holeol
A.u li. V«ftIU(. ~ AuMlUIInn.ril
rnJeluI impbna:u ... l"'lI de _ . poitL1lui de radio..Re- pamapi li. <YI. de--.al.XI1-lea SeminIf de Medianl " TeoIop. fOIlt1W un CII..... <le Invilituriln Clledrala MimIpoIiIani.
naşrerN • ~ III\Ciidnl de teliaurt. C"l($ pnlej R05I~ o~. V-..cl r:IbmenaI medJcIl cetur.:ţJ~. ,. W~
stinlele f'ajli. ~a.vWul de ~ I'n.
~ 1.0 R~ Mitropobl'lnl pe P5 : fim.
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ţ; 25 m.rl: S,ivârŞl'şte slup~ de birn.>ruvântl:re a Altarului
de vari. ~ SiiintaLiturghie în p>trOlti.t Dumbr 'h~ţ .. protap<>piorul Bedean. Rosteşte amintu! de învăţăturii. Hiroleseşte
i<::on= stavrofur p" părintele paroh Nicu. Oaudiu Herinean.
Este înso{rt de P.c. Pr. Gavriil \'=a, eonsilimtl eamomic la
Arhiepisropiei V"duJui, Feleacului şi Clujului ~i de domnul
Val<'l\tin V.... _md eparhial ;o] Arltiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Cluiului.
26 m al: Săvâr~ş!l' Stiinta Liturghie şi rosteşti' <:uvâmul
de învăţătură ÎIl parohia Turda OprişaniIT. Oficiază slup. de
bineamÎfltar<' a Aşeziim.întului pentru vârslnid ,.Aco~ă
mantul Maicii Domnului" din .",.stă parohie. Acordă pifinlelui paroh Vasile Şliopei, distincţia "Cru",. TransiJv;mă"
pentru derici. Hirot.... şte întru sa chelar p" preoţii de slujire
=il.tiv;; Flori." Morian Simone. ~i Remu. Doniel Sârb.
Acordă dislmqia "Cru ...... TraIISl!vană" domnil". profesori
Ţt'Ofii Lung şi Alex:andru Ozunu. In c.tl'drala Mitropolitană,
sluj",,!. V<'<l'ftlia, Paracli5ul Maicii DOlIUlUhti şi rosteşt e"
cateheză. Participă la întililirea cu partieip""ţii la Conferinţa
llItelThlţiOllali org.mizată de domnul prolesoo: Radu Preda.
' 7"mal' la Reşedinţa EpiscopaUdin Baia-M;ue îl viziter
Iii 1'"IPSIustinian cu prilejul zilei de naş: .... şi se înt.ilneşte
cu PS IIl.5tin Sighete;mul
>.8 nul: Înbiserica ,,lntrarm în Biserică • Maicii Domnului",
asistă la <lujba Te-Ik>um şi rosteşte un ctmînt de ÎIl~ă În
.m de şedinţe . protopopiatului prezidem. cooIerinţa pre0ţească din rrotopopiatul Bistriţa. &!eînsoţitde POC fi Bogdan
1""""",,, oonsilie:rul ruItuJ:;dal Ar~ Vadului, fe1l'acului
~ O u;.rnu. hrticip.i la imuguHtrea ooului sediu al Bibliotecii
Judeţ ...... "George C<Şluc" din Bistriţa. Să~te o s1upii de
binecuvânlafe şi rosteşte un cuviÎnt de t\>1icitare. In sala de ronCI'rI1' • Academieide Muzid "Gheorghe Dima" din a ui-Nap<>ca, particip.î 1. roncmul susţinut de mrul "PMlmodia Transilvania '. Este lnsoţII de domnul VaI""tinV""" se<:relaIUl eparhi.al al Arhîepi'lropiei. Vadului. f ell'aatlui şi Oujului.
29 llLOl: In AuLI ".\I irol. e kan", participii la şedinţ. de
înclIeie'" • programul:t.icatehet:ic "Alege ~oala". Face o viziti pe şantierul Campusu lui r""logic,,Nirolae Ivan".
30 mal: La se<!iu1protopopialttlui, prezideazii conferinţ01
ptID\easciidin proropopiatullledean. Este însoţit de P.c. Pr.
Nicolae Buda, inspecto/Ul eparh.ial a1Arh.iepiscopiei Vadului,
Felearului şi Oujului. In sala"Auditorim Maximum" a Casei
Uniw rsitarilor, participii 1. ronfE.'rinţ01 S -a dus să-I vadii
precum este" , dedicati Arhîmandritului Soironie, susţinuti
de leromOllahul Ratai! Noica. Rosteşte un cu\'iÎntde bine<;u\'iÎfltafl'. Pzimeşte la reşedinţii pe PS Paisie lugoje.mul, episcop
viur al ArJ:iepts<opiei Timişoarei.
)1 mat: In currea Centrului Eparhial participii: la festiviute. de absolvue . claselor a xn de la Seminarul Tl'OlogicOrtodox din Cluj-Napoca. Rosteşte un cuvânt de bineamintare.
Asisti la V""-"TIiI', sIujeşll' AcatistulÎnvierii Domnului şi r0steşte un cuviint de im'iiţiiturii in Catedrala Mitropolitan.i.
A '''II<nIIItDt A.rhid. CI"","" Ioall G'QntQ

o nouă biserică în Bistriţa
itropoli«tl Clujului. Înaltpreasfin ţituIPiiri me Andrei
~
. pus Iuni.6 mai 2<lr J,. in .doua zi de ~ piatrade
temelie pentru o nouii b1s<>ricii in municipiul Bistriţa.
S1UJb. a <MI' loc de la ou 16, in parohia. ,.Buna Vesl:in>" din
ora;; şi • fost oIid.lti de un mtm<'fDS sobor de preoţi şi diaconi.
De la Centrul EpamiaL M.lI'opoJitui Cluiului 01 fost insoţit de
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h .mul miiniistirilor din Arhiepiscopia Ouiului. Arhiman dritul Dumitru ColJ2.U'Il ~ de CoosilieruI de misitllll' şi pr0tocol. 1". Arludi.con Claudiu Grama. Au fost prezenţi la
punerea pietrei. de temeliea noii biserici din municipiu/Bistriţ .
~ alţi prmţidin parohiileinvedl:"lI'. precum ~ 1". protopop
de Bis!IIţa, Alexandm Vidican. In cuvmtului de înviiţiiturii
Mitropolitul Andrei a vorbit despre Bisericii ca şi casii a hti
DU1tUll'zetl. La finalul slujbei. MitropolitulClujului 1-. ridicat
pe piirintele Florin MoldO\'an,. de la parohia "Buna V~stire"
din Bistriţa, la rangul de iCOl,lOllt. Noul locaş de roIt va fi ridica! pe sltada Ghinzii ro. u6, pe un teren cumpărat anul
.cesta de cre~ parohiei. Potrivi. pJrintelui FlormMoldm'an noua bisericiiva .vea hramul "BUM Vestire" şi va. fi
construiti în formă de cruCI' greacii.

Manifestări
.

dedicate Sfintilor
,
Impăraţi Constantin şi Elena

' roIw ea de Teologie Ortod""ii din Ouj-Napoca..
derulat in ' CI'oo o sen e de actrn.titi rultura1ededicateAnullll omagia! al Sfinţilor ÎmpiiraJl C<>n5tan!m.
1i Elena. Manilestiirile. u debutat marţi. ,8 mai 2<11 J, cu un
concert ce a ''I"U1 loc de la or01 r9 1. AcademI' de muzic ii
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ecumenicitii\u·', la ure .u partieipat cadrele didactice ale
faru1tiţii de T~logieOrtodoxă din Ouj-Napoca, Tot atunci.
","ut loc ~ premierea r~iitorilor Conrursului Naţional de
Istone ~ "Gheorghe Stănescu". ManilestiiriJe organi2at:e de f acu1ta11'a de Teologie O<todoxii din Clui-Napoca cu
ocazia. Amtlui omagia!dedicat Sfinţilor ÎmpJraţi COllStUItin ~
Elenas-au incheiat joi.. JlI mai, prin participarea studenţilor ~
profesorilor la conferinţa "S-. dus SiÎ,-l va.dii pre<:UIIleste",
susţinutii de pJrintele Ratai!Noica,de la or01 <8, în sala ,,Auditonum M.ximum" a Uni\'erSitiţii Babl1-IloJyai
And."'a PÂglt 1QR

"'P"".

C",",.-n... ""T..um.o..
5c1llŢ"

liiic::

RE NA Ş TEREA

P.<I30UI,

PWmn.< G , a.G" ~ .

logie Ortodoxii din Cluj-Napoca,. şi Corul Catedralei Mitropohtane.Ambele roruri dirij.te de 1". praf. dr. Vasile Stan<iu,
dl'<anul Faroltiiţii de Tl'Ologie Ortod od din municipiu.. aU
interpretat <ind melodiidin OraroriuI Bizantinde P~ ntunit
"Patimile Domnului" de Paul Const01ntinescu. prl'<llm ~
creaţii populare de Tudor lard.. la momen• •u luat parte
oameni de culturii şi ~ti clujeni,. prof"""" şi studenţi de la
cele douii instituţii de inviiţiimânt part""'-"l', prE'CUlll şi ÎPS
Arlu episcop şi lvliltop<>ht Andrei. lerarhul a evidenţia t în
cuvmtul său <ii .tit arta,. cit ~ muzic••um mijloace de misiulll' în cadrul BisericiiOrtodoxe. ManiJestiirile orgamzate
de Farultall" de Tl'OIoS'" Or!odod din Cluj-N "POGI .u continuat mi...-ruri, '9 mai, cu o sesitllll'de comuni<:.iri. ~ţific ..
ce ••wt loc de 1. ora 11 în sala "Nicolae CoIan'· a Faru1ti.tii
de Tl'Ologie Ortodoxă. În cadrul acesteia, studenţii, ma.ste:r';'xii şi doctoranzii . u susţinut lucriiri pe diferi.e leme prinll'e
<ari' " Constantinopolul impenaI şi loc de martiriu"
şi ,,5inodul I l'<IllIK'Ili< - Rl':srabtiirea ade...<lru1ui de credinţii,
ca mărturisire de viaţii". Programul • continuat cu un simpozion pe tem . "Perioada constam inian ii c. model al
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Foa ie- edit at ă de Asc ci a ţl n S t u d e nţi l o r C re şt i n i Ortodoc şi Români , filiala Cluj-Napoca
Editorial
Ccpiii. bomboane/{" fi ICCI'Q de $alt'Cre
CN<! e1 rin>. df tlnDi. ~nc. inmiD1H.lioclru;Omchipul
, sol l; fnm>o! 01 UIlU; copil. m. b'Uff do .fOCl. wbiC\llart<!
m jo W ' Ul!ffll""l1 COll}tiinţ,. IlUlelni"lu . comp.uiu·
D pro1~ln\ in Dumol. biMlui. Slou po;olo unii iD<'O'a rrl
Dost;olgirllll""lltitn"'lt do Z'OSw.l nu llIoli IUlllcopii. ci, din
""Dtd,'u $<himh.ol cii"'" do<:onU. s..u po.>l0 ,lţji. p.lriuţ;
fiîJ>d, rMl ~sc ~-li ia conffil.;no ti ~ntru " Ii I>"'t'~ timpul
<u ""l'au! lor. nu dou.l, ci dou.I'pl"'<O« OJ'O. Otirolll u fi .
IlMr.l nimi< nu nOlUllAni...cl m.i muk do<:il io~oţ,. ' -e...Ii.l, Limbolul uoui ropil.
}1' l] ""-lII ro troloibu.1lI1""'m r;it..,·, ~pt!mio; li [, O
'la~ oar"".... rbuzhind-o in. iotu UlAmOÎ .,e sc.Iri, • urcat
o lotiţa d. vroo 3-4 Uli. s.-• • ~" ... KAuon!" . j, t din lp' ·
t.l. ","U. :'iu m-am intors ' p" o'. dai ii prÎll
m in lt'Oar.lt
privil... ,"cioa". Dup.l niciuO lllinut. o. ud ol' lIl.ind ro o
'''''' <ufici""l d. taN li dHristalio.l;nr.lt ~ . Mnn. .. pri\i ·
m. tuturor eil'lori\or: ,UilO, rn>.I)l..I, bombo.u! ' . Şi'm io·
ţ.l .. d.1a "';Wţi riLllOlÎ . ! fOliţ' . r!ta.. cu d"';OlUl sp..
pMlt! meu li ... mai... ..... d. p<' KAUIl ca ~ intr. io p<msi.
,bomhoan";' . Awam p.lruImog, prins in road1 cu UII o["ti<
negru }Î ,ubţile, rar.a,.e. leg.ti e ,1'1' mici li s.rbona, nu
mai ma.. docit o ciN.ş.I.. Are. mid ,1.,.1 d,,·o.u.., in ""hii
unui ropil.o bomboan,l. in.. marn>. i-a ellpli t ci ..« bom·
boana nu .,t• • om.,tibil. , in limp'" ou mă S
m, .nmitl
li in''''olită, in impo,ibilital" vr. un"; ...p1ici.
o .". .. iubeşte Dttmnor"" la ropii?
o' indeamna ,
, . n. inloa=m ... a~a mai mici ai Lui"? Si fi. min".,
..pacit.t.. lor inlOl.ctnall }id. pel"<"plie? D;or oi nu .u disrornămintnl matur. Si fi. oaparitalu lor d<o mO'Dlon.: ,,·u
<rod, din momoll1 ce Dunm."u nn. pll< aettnml p<' amintiri,
1'" . min.1iroa ... <roate..a in ....ido0t' • fapt.lor bUll' ...u •
«lor ",1•. Ci Dom""""" inb.şt. maidogr. bl r.lulb M ' i
in""...t. cur. t. nai\". Copiii uu ţin minIe rălll; "; ou 1. ţin
minto nici pe role ",1. , nici pe <:eJ. bllllO. Clei)Î dupl ~ ii
... !'ţi, ei,in.1a tiM ... Ii rom uimi<. un <--Of i intimplat:\in.1a
w... te imbr'ţişocl li ,·or'" fi<. ridio ~li in br.ţ •. Ei troi. ..,
toml "" mOml'nI, lrii"", fi""oro <lipl ... pe "".. 1llIU, ~I:
fi""..,... mi<l si.,.l colorati "" puato transforma intr-<> bomboană şi nu .. 'upări dad" mţi ~ I • •~ 0.1 on '" po.to
mill<~: o tot o<l......,~,;,..,! Poato răman "" i<l_ 0.1 e%isti
bomboanop r.. tari " să ~ m;incale. dar-oar<''' pot prindo
in p.Ir: fir i indoiali d ...,.,.<tiid....S<' v. tramfOl1D' ulterior
intr-omotaior! mat• • ropiIm.i. Şi poate0.1 l""lIUi ;...,....
la şi <uriţia ,poeifi"" copiilor. >S1I,llIOto conşriont. doplin.. in
asruI taffii JlOI"lI'cil<>r lui Dumno..u. inurm,..:o. \-oii Slo1P ""noi ~ <nm ""..ro... dfsro",,",i. 5UD.t soa.n. df sakare din
m.,..a.in< care am.ninţ.!. din ori<:o tri>toţo. ind.orie. dozon.nt.....

o. ""

Gabri.lo BulsMll
Eve niment

ASCOR pe ntru Ccpii
Anul....t.. Ziua Copilului . fem ~orit.l do <atzt.
ASeOR Cluj timpdo tnoi zilo. Il" 31 mai ~ ... 2 iunio.
la llim'io, Slud""ţilor dinCampusul H~~"" ,....u'""'ifur"
",..nim.nto m t poulN laii copiii acest .. comllllitiţi, rit ti
poutru matnrii "" l-JU bumr.l do .trr>o<l... dit.l1oare do
"'So.;oro.
P<'lllr'a , pb1n tr,.jiţi.l. el.. t iu.ni. .-\SCORCluj ~ dodirat
0.11"'" ~wti wrrpan;.; !"ro '-wţl, tuiIiW>d. in măsura pc>s~il~ r.pentr1lll ~''''' el.. prnlK'Î iÎ,tr.l S:mdin•.l o dati
'1...li."sup.... ~orii rontinuunum.l.ruIni<lo ..wturi ......
se prodor rilnir in Romi..... POn1nt , S<'nll"biliu. tÎI:..-ii . ' upt, JI""i tilii ;ntm"alţiei ~ in nrma <ir'" ""piii
' Ullt omot.iţi in p.Utl.ce1e m~m"l or şi uupr ~ rorn«ÎD ţ.!or
di<ttuS!loal'f ~ O\'Ortn\ni, ASCORa proi<oct" in seaMo lil';
d. 3t mai i lmn\ iutilul" OrUlbeT B<lby. P.lirula bazatl pe
folptol'f~. ~ mllOK1rti mţ, ""..; tiu........ a supw;'"

o.

\Uit in...rdtii el.. a fi ,,·ort~U . lI-I.lcinall d. inlrob.lri JÎnMum.riri,ptol, sonim filmuluipont",!t. iult·UUp<'riplu,fiulitaI., cilrui, so dow-d.ftoa fid......, peri...a IIlam. i ~ale biolo·
Pu· in fond, O<: rani!, .... lCO.110in....id.nţ.l d.u..nlo li s""b.·
..le prodllSO dOlolrtati"a nhOi mam. d. a-li omoripru.urcl.
De . som'lIea,Pfnll1J , pomoni su./lot.\. copiilorllIrtiţi să
mGO:' w inlO d•• " n' lt• .cUr ~ ...ntru pIrinţii c. ,.. au lu~t
cruot. d..uiode , ·i evo rta, liu. rii d. [, ASCO R au aprin~
rruce do lumin,lri l i au .,lil ar"islul Sfinţilor ' 4.000 do
prunci u<~ i de Irod.
De 1iunie, do ziua lot ,copiii din .,drul comunitilţii Biso·
titii Sludoo tiior ~ tosl in ... nl~ al<'l1ţiOÎ. "'SCOR. " "Ilt
grijă (' miC'llţ~ li so bucur. dei"". .. clipI Pflrerod in lu·
mi na"OIleli"; li il ~.n ţ"; . P~l ru ro ziu. 1l ~ p1in.1, tin.fii
din c. drul.'ooia\i"; ' u dOlOhil 10 ria ",·.nimoulolor ru
l«Ilelă dubli'lli<-ow inlitul,rl Pir- Poe. nsiu1.1df l1I<'lDbrii
ASCOR. Copii;.u IlIllI.lril cu mull iolerH p;... de1.,lru. 'n
. plaudat ,i 'u tol! roMii si! "adi ciJ)O so 'lOIl ud.. in sp.>tolo

°

°

rerti nei,

Ultorior. roluri.. N UIObimba1. III (a<lrullP""t""dului
Copii . U lol!enl, mÎr1Jlii. unii mai talenlati d«.it iItii. Nn
;Oll'f<ut in • .)Î dfmoll<lra ilplitudinilo . rtistiM. g·iu ~pus
pouii. r ' Uc.inlill dnl(l('f••u rh UllaImtlodiiinlefllNt'le ia
chitară, flaut, dui"", jlÎ atl sau alt. i.nslr'amom" mouialo. ~
rom.. inlamp\.l laun,...ritabil OOOCti'l, micilo
ilU fost
ră.<pLl tite .u ' piaUl.". (It,in.!OcW laud.l fi inC'IIr.jtri, d;or li (\l
daruri dulci oar<' i·.u in,-...e]it col ll\.lÎ mult pe ~tii in do·

tol.""

'''oor'.

MorI . Uluiţi dintzt. ropii NU rerooO'<Ut in im'lÎnilo
M-'"-il Miţii. Exporiţioi el.. fotovrii
orpniulO d••\SCOR df Ziwo Copilului Spto deolebil'f do
;mii prerodmţi, <.ind expoziţia mpriDdH. do.;or pal"--patttfl,
Ului a<-.sta fotografii A1t'U1ldnt jÎ Cristina. Rldnkou.u P'U
...... ntul Pf rompoziţi .. rromatid )Î m....j. .,Ant '"1'111 ro fo..
touoJiile si! atb t unrararr.. artiW. astlol m(i l .....,mtia Il
fHo UQi atJ:...mi Pfntru oam.>nii din dar' l'OIIlllDiuţij ~
li li •.'-bl p"'1..... do ~ trilllS1Uit. m...ju1 ei ';'ţ. do f;oruilio
..tofrumoas.l·, • afirma.t c ri<tina Rldnl......, T'lponsabiU do
buna Ol]aniun> • expoziţiei.
s.irbă1~ ""piUri'; • rontinuar )Î .,e 1 iunio. Du~
litnrV>ia- do durninirl. in mrt.. Bisooricii S1Udf uţil or NU
,indm pr;ijituri. torturili dulriuri . ... ll\.lÎ do""l'f. Doliciilo
ilUfost arute jÎ \·:m<lut. ro "",pul <tr.inVrii do b,;,oi Pfntr1l
aoti'rităţil o misiona.r. do tinom 0l'laniuto d. Ra.du Copil.
,Banii ""--lI1 ~ ma; ;oI.. "" ulN Ioj:is\iol, m. terial. ,
pa""'ărio. artirok> "",rti..., Wţi ...Ii~, pnmii. c:b. ltuioli
,,"nlnt .rţiwti d<o " lehiure, program. por<>hiaI. ~i şrolaa,
tabe.. dHar.i şi <le iarn.l ""ulnt ropii~i adole.sr.nţi·, • meuţiona! Radn Copil mombru ASCO R li ",,,,,,nsabil pentru
acti-'Îlaţil. do tinoret in r~ ArhiepisropieiClujului.
in . doua jum.llat. azil"; de 2 iunio, "'SCOR ' Ol] Ullzat
acti';tili ~i !""n!nl copiii de la u.c.u1!'"nt:ru d.fici onţj do
,-..:101". Dukiurilo. joruril. , ieşiril. in p.r< _ toate suut impartUllo p<'nlnt copiii n""zilori. :iimir, m.,l. nu îi puat•
•Iin. maimulr &ciI pre.<ouţa fizirl . unor oamoui i>"ca,.. ei
ii COll5id.-ri pn.t.1li li .ărola le dăm;". in ""himb multi
ai<'ctiUllO.lati do ~ atuncirind tinoriide IaASCOR le01...
at"" ti., <iragosto li timp !""nlnt a vorni cu";, p<'ntru a-; "'rult~. copilalii d....in. mult mai zglobii li mai luminoş;.
fiIlUS<' in radrn1 ",,1..

Copiii şi Liturghia

li""

Dt a:i{i.'<! ani. prnfnl <ll numdnd copiilac
"in la
BiwUa din C~mplnul Sllldnl~ HaJdtll a cresrut co".;_
d<Tllbil. la drmisolu//«<>.I"M sfii nt II' Ofg<Zniu<Wl o gnidinil<l pull'rtl mirllţii romunird{ii.Eduralaarn.. rin...... •"'untal"t, al<llllri dt rtWtn tii iubitoridt ropiirerrr ojrr-d mand
dt a;"tor P'"1l1'I'lI bl/Tla dNji\şur'O ... a 11I11I...... a<1ll"iMţlor din
timplll Lilllrghiri it duminioll. inronjoar-d ropiii <:Il "'uitd
dragofft. afl'lIţit ,; prtgd ril"t.

°

Ram ill" Sopob..: .\tafTt/a. 'J'un.... "'i. ft rog. rtr'" ..."
"""nmrt idffa otga nizdrii wnei gr-ddinift la de",iso/w/ B,II'"

neutri Sflldmrr10c, ('II", a in«pilt toIVI~?
l ln"" l" llib,\ea; 1dH.a ..-.nit cW la nÎfto piriD\i. pro-b,;,bi1 obo<i1 ~ e. .. u fi dorit si 'in*, fi ei la llujbolo de du"
miJljrl .
RS: i'tlat. ti din rolU<! f<lptului «1 <!<'Nof<l comunitatt
H' I'l>t Ilod1'it, $lIot ",uitiropii, If1ldmrii au dr...mir pclrinţi.
faltliliilt lor au UIt ornctlf_
lDI: 0... ~ fiţ e. Ca 'lll'1IION, ,tm>ci c.ind topiii UÎltIu
laliltUJbioinBisericI,nUlad..milcl, u. foarto 1lI""s.lLllio
in timpn\ l lnjbolot. P.lri1lloloCiprian. aurit lIiftO J>t1Ipunm
din partu p.lrinţilor ~; O}> . u el..mual incet Iuautilo. L.t
incepO! . m fost ~ul el.. retio<!IItl, ml l.iodum .,JI".Idinil.l
la Biserio.t.: • .parei mai biJ)O l'fIltl'll plrinţi.i 11·,i su pi.
n....aropiii·.
RS, Swnrt# lll<1i "..Ju ptnoan~ imp/i('(llt)
lIUI: 1>.1. L.t Mput'm jo,r mai muh. perscane " "
luaam d~ " .duratoue, a.}iI ci P.lrittlelOI>H intl'fba1 d..l
am ' 'IN si ajatim.... m\"I'1I1.:iu il! fi ,....it " 0\1 ici.....
RS: S-<lW l<him bat ",."",1.- in timp?
}lll: în timp JI".Idinif" . jllll.l s.I .. ~'Olle d.. tul d.
molt. S...u nW IObimb,;,t ~uratoa~o, ' u . pirul li idei noi,
am modilitat fi Sll1lrtlUil. L.t mcepo:t H' doa:t <dOX.lo.l .
plus piriDţi.i in ca~lalO do ,'OIUlllari. t1tenor, tot din IDOt;"...
0l'latlÎUolorÎrel, peolru lin~,". pontru Om.i buna ,d minisltil'
ro,am prm r' l s.I " 'OUl ,'OIu ntm dintre ~1IId.nţi. Tin. rii lunt
foarte dmbili Sunt mulţi )Î ''Or s.I J)O 'in'"· s.-il m, ; prodll<
e schimbare: inain" ro ,'OIUUI.rii s.I "implice mai mult.
" .... m o ,iol'lrl pup•. "'rom suot dona: o vap~ .,elllro
""pili care ' u pe<t. trei .mi inma10, cei ("a SI'U ,iul'lri, do.lr
ro ,","UIlI arii lim ""'ltalo.1reloli srup.lsubtreianijuma,",
poolnt ropiimai micuţi, ra... stauru p.Irinţij. fiiud alist'li do
un lln(ur vcluntar,
RS: Dtci d.",''Olul we propriW'lis imp6'1if in dou~

°

°

,trţ;u ni. nu?

lIn l : D•. Una p<'otro copiii mlouli ( <\re staucu p'rinţii li
(It un ,'OlUlllar oar<' ''' Srijl .. 10 UlAi d.. jucirii fi ..>1, 11.1
pilit. in.... se in' ..rd s.l .. d.shtoa~arli,il~ij <dutati'''',
<U1lI u ă, do n .m plu. p.....ota.... \ieţilor uoor ,finli.
RS: Cum l'-aţi gând't .t<l SfrIK"Mali rele d<>tJd ore de . =::;
Lituegh;"?Existd "'om. nte moi imparlanre ro"d partiripcl
li copilaş,i?
~nl: Piuă ciod ""pila lii se . <luo' treptat 1. Bi<erio:uţ.l, ~
<le obi",i pin.\. la SI.inI' EVUlJboli•. fi""' re se ilŞOcl la tnă ·
su ţ.! jÎ .. ioa. . ... renll" , a1og.iodn·şi arti'i'lăţilo confOtrll
p.. lorinţ.lor prostabili'lo. in timpul p....urii. dupI "" N U t:;

ii."
•"

,
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FI lOC A li A
RS: Cum [!.-aţi g<irod:t să s!ruc ruraţi rel~ dauă ore de pre oare ştie lll.li multe amolnunte, Capii.: suot ouminţi şi resliturgh;e? E:Wtd momente ma; importante rorod particip ă pectă cerinţele n""""!re, iar ' egulile gt ădioiţei de la demisol nu
ş; rop;!aş; i?
sum atit destricteineit să le creeze probleme, CapiU maimari,
~I~ I : Pin. ci nd copilaşii S<' adună t'eptat la Biserieuţi, după o:umam mai'pus, ne ajută foarte mult: la,tr.insuljocide obi""i pi.oă la Sfi nti E" anghelie, fie<are "" a?az.l la mi- riilor, lap"vestitnl uneiseenebiblice. la relatarea uneipo,'eşli
Slr.ţO 'ii "" ;Oaool pe oentre, alegindu-şi aetrdUţile conform ou Sfioţi ... Tot timpul se impliool, iar acum, ,'.\zandu-; pe cei
preferinţelor prestilbil~e. in timpul predicii, dupi oe ,-au mari, şi rei mici,o, să fie mai acmi E puterea e>:emplnlui
adu.nat toţi, in.ce""m soi le ' p\Ulem o poveste, le m.i arătăm
RS: Pe timp de .,,'" a"'Oţi aetlaş; program.'
~nl
, Progumul devară ome mai,elaxanl peotrnci neimagin~ le dâ.m o informaţie legată de Biserică, de sfinţi, de
crroinţa ortodoxă. incercam să leexplici m de.ce,un t ei aco- mea e bună, ropiii stau ma; mnlt pe alaro şi alunoi nu mai
1• .
facem do uă grupe, ofl:anizăm dOMuna. ou maipunem perdea.,
RS: Ce urmeazii in program?
ii Usâ.m ş; pe părinţi "" se impli<e in activităţi, chemăm şi
~I.\I : După: po\"este,le dăm deobieeio fii ' de roloratsau "olnntari, şi ~stiel totul e mult ma; deg ..j~1.
o tem.l de lucrubazaU pe povestea .uz iti, dorind ca actr;-it.lRS: Pa"" la urmă, =0 ce i"",,"of. siIfareţi este ro i;
ţile sâ. aibă continuitale. ~Iai li n i" unn eaL.i momentele im- ajutori pe copii să asimile", :oore informariile intr-un mod
portante din cadrollitufl:biei.p_um Hen,,';eul, Prescbim- <:<Ît mai natural. sub f orma urouijoc.,.
barea damrilor, cind toţi copiii .. adună ~i il "'iteaptă pe
~DI : Da, şi ţinem foane mult .. le ~i plac~ , Dacă vor . i
Părintele Ciprian 'o oădeaseă, după oare mergem din nou la '-in.i, e foane bine~ Daci ou, nu ii obliganimeni. E nevoie şi
10<'llrile noaslre. A""S1 easunt oişl e obiceiuri imp ăm intenit e, de puţină relaxare, trebuie s.i ii LI" m să se m'nif",te şi .şa
rinduială pe Oar<' şi copiiio re' pectol: la S<lrurare<r Pacii ;ş; ourn ror el,
d.uşi ei S<lruro""aPăci~l1 ro:ăI S ostTU se ridică, la Cut'meDe Ziua U:>p!lului, la demisolul Bisericii Studenţilor >-au
seoanU şi. ei,iar in clipele rare preced Împii rtdşa ,\ia spunem des faşu rat multe e..-e~imente dedic,te mieuţilor din oadrul
rogăciuuilede dinainte de împărtăşa.nie, la finalfacem "\re- arestei tiuere romunităţi . C. de obieei, penttll. , -i ajula pi nule\Dl" şi mefl:em să ne impirtăşim. tnrerci m să fim mai rioţilor, tinerele educatoare, impreună eu mulţi membri
aleoţi inainte de impă:rt.işanie. incercăm să nu oe certăm prea AOCOR, au . ,,,t griji oatotul să iasă bine: expozi ţia de bisemult A\"em şi recompense pentru rei oare au fost ruminţi: rieule oonfeeţionate de ropii să lie aranjatii, seeno unde au
,imboluri, o, noane ştamJ>l1ate sau oompostale ,ub difeme e',,,luat preajunii artişti .. lie pregititi, iar dulciucile şi eaforme, mici l!e nţii. .. De fapt. obiecte oonfe-cţionate şi mode- douri1e gata de . fi oferite,
late tot la trădiui,â.
Romin~ Sopoi~o

Eveniment

~

La sfârşit de an uniL'ITsitar,ASCOR Cluj a

bururat tinrrii cu mulre evenimentr

RS: Ca,.., "':e recoţ;a copiilor?
~I.\I :

'''n!

Copiii
fo,rte deschişi şi ştiu mnlte,ohiarfoarle multe: de aoasă, de la buoici, de la fraţii mai mari, AOIlm
,';n şi copii mai măriooi, cu ,'irste pană la ~:po aoi, înainte,
ropiiimai mari nu p"," ,tăteau. De oand inoe.rc.lm să desia,
~urăm aet:Î\-ităţile intr""" oadrn mai "tg.nilat, unde nu ma;
,-in copii ioarte micuţi oare nu fao ~tit. găJăgie, sunt mai
deschişi şi copiii mai mari,
RS: Cal demult"'<I p,eg ii tiţi mainte d~ fierore ,grădini
ţă. d~ dumin;di'?
~I.\I : De "bieei, ,âmbăla, noi, eduealoare1e, mergem să
asouţim oleioanele, să pregătim. m.tenalele, fişele, ia' pe
"oluntari i; ebem"m d,,"r duminioa. Diminea1:" preg.tim
mă'uţele, perdeaua, şi aşezăm materialele aşa ""m ne-am
gindit anterior. Binein!elesci şi după Liturghie . vem pllJină
treabă, pentru ci.trebuie soilă,ăm totul in ordine. O dati 1.
doua luni facem şi o OIIrăţenie generala, deoarece malerialele se amesteci. foane mult. fiind mai multe edueatoare şi mai

io perioadalumioată de după Sfintele Sărbători de Paşti,
AOCOR Cluj a . nl..nat tinerii in mai multe .cti'ităţi. S-a"
redese his atelierele, ,-a mers in. pelerinait, au losl ofl:anizate
ieliri la Grădina Bot. nic:' , pe Cetăţuie ~i in Parcul11""e. De
asemenea, tineriiou au uit.t de oopiii n","zători şi de miouţii din ,pitale ţi otuiţi la pat.
împreu,," petrecere. timpului liber oferă po.ibilitalel ~i
buouriade inohegare a unor pri",,,,,ii noi şi d. sudare • eelo,
mai n ehi- Unii prefer. aoli,~t.lţi mai .ntreuante, oumar fi, de
exemplu, organizarea rom petiţiil or sporm-e, aş. rom s-a intimpl. t lamijl ocde f!.orar, cind aproape 20 d. tineri aume"
pe Cetăţuie peotrn a juea fotba~ ",lei, badminton '"" tenis. "A
fost frumos pentrn ci. noii ""uiţi sau inoepăwrii au ",,,t parte
de un tmament aparte, fiind ",'anujaţi io cursul jocului", .
menţionat Ale:<ilIldru Carnan,ofl:anizl,toml intilniriiAlţii se bucură de intiJnm1e m.liartistice o'ganilate de
ASCOR. venind <li drag la alelierel. de toa"', de obilar' sau
la""l de litograiU. la iniţiam'~ Oanei Ralnoa, ,~oe--p re şe<lio t.
Asca R,la sfârşitul lunii m, i s-auorganizal 3 intilniri pentru
atelierul de 1itografii, <ar<' a . " ,t drept srop realirarea mai
multo, icoane ceurmem. fi dăruile uno, biserici 011 posibilităţi fmanciare reduse ,au uno' mănăstiri <ar<' găzdu;eso tineriide la ASCORatunciciod m"'.': in pelerinaje. Atmosfera
de lucru in oadrol aleliernlui de litogralii este una f", n e frumoasă şi oonstruom.., ;", rezultatul pe mă<IIr~: la penultim.
int"lni", , -au făcU! peste 20 de ico.ue,

mulţi părinţi implieaţi.

RS: ea,""tslfc atirudi"ea şi manifrsto,""a părinţ,ior <!iza";
de actit';Iăţik desfiilurat~ 10 grăd :" iţă?
~I.\I : Ei sunt destulde mţelegători,.u a««plat sclUmbă
rile""re auaparut pe p'ICUrs, oeces>.re perrtru. imbu n.ităţire .
progl amului.CredoaS1JJlt multumiţi. Adioă, ili aduocopiii1i
ii lasoi singuri, i.1 ei lIrci. în biserirnIă 1. liturghie. Copiii
d.,Th IMi responsabili şi mai rouştienţi de """" ce se intimplă la Sfi nta liturghie, pentru ci e totuşi importaot.
RS: Cilţi oomeni sunt in prezenrin r-ohipă?
::
) 1.\1: Aeum avempatrn eduoatoare li mulţi, mulţi ",Iun~ tari oare'Thprin rotaţie. Pe,-;;tor '..em \.ii f. cem oilte a<ti,i? tolţil;"lmb,ita..
RS: Cum reuş iţi să impărţiţigrup....e pe dijrriret::lIlfcqorii
de vârstă? Nu e ma; dificil aşa?
~nl: intr"unfel,da, Dar,pede.lti prne, nicinoiou",'em
'-<_ a~eptări egaledela toată lnmea. Celni de patru ani ii mulţu.
meşti daeă iţi răspunde. celui de şapte ani daoă le spune 1;
celorlalţi o pow ste san \Ul fragmentdin 'i a" unui Slint des-
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ASCOR. Va'a ei au po,ibilitalea să participe latoate taberele
organizate pentrn ropii, adole.soenţi, dar li cea pentrn studeoţi, oare se d.,făşoarol in luna august,

o zi tih llită sub aripile tocasuritor sfiI/te
Întarire inaÎn tp d e sp.mn p • AS<:OR in pel e rin~j

1, Lupşa, Prislop şi :\iud
Sâmbată. '5 mai, dis de dimineaţâ., un grup de 40 de
membri ai ASCOR Cluj, studeoţi şi ab,olveoţi, o-a imbaroat
in miorobuze,fiecare aducind ousine propriile"'i'l.eptări, dar
",'ind in romun dorin" - tainieă, nedesluşiti ineă ' a" <limponi,-ă, obiar "adită - de a merge la mormintul Pi,riUlelui
Arsenie Bot. şi la celelalte l"""ri ,linte oare",'eau sa lie,.izitate in cadrul pelprinajulni de o zi
Am ",,,t parte de SI' nla Liturghie la Mănăstirea lupşa,
UIldeamputul"irit, biserioa ,-eohe 'iiunde pangarol ne-a Jinut
"pm onieri" peotru oal",·a ,eci de minule bune. Desigur, oici
lrumuselealocului nua putut li tteouti cu vederea de rei"" au
ales a plimbare pe aleileoe străbăteau marea de "erdeaţi din
OIlIlea mănă stirii şi oicide rei "" all ales să ia m... pe unele
din .insuliţele" a""leia (băn"'!e de lpmn, butnciele.),
Lăs'md in unnă Lupş", am ple<alspre MănăS1ireo. Prislop,
unde Părintele Arsenie ne-aprimit iar 1; ne...oferit multe din
darorile sale. Cade obirei, "at"oţrue" au fost mu!tipl., izvorulou ap.ă tămăduitoare, biseriea, piorora., peştera Sfintulni
I"'n ... la morm.imul Părintelui se p" lea aj\Ulge "" greu, iar
grupul . -a alăturat eelorl.lte sul~ de ,...Ierioi oare merseseră
sâ. se in<bine şi oare impinreau al....a ce duce spre tot mai
ci utatulloc de inohin""e.
la Aiud, moaştele mănurisitoriior din temniţele comuniste ne-au inlim pinat oumireasma lor grăit ","re de sfinţenie ,
Bise.ri.. era inoW din cauzaunor Iu<r.m. astfelci. ' m a,-"t
şansa dea petrecemaimult timp in osuar,Versurile lu; Radu
G,.. ne-au . miotit iar de jertfa acestor mărtnrisilori, de neputinţa firii omeoeşti, de darollui Dnmnezeu. şi de;mportan" faptuluideaa'>ea nadejde: . Ridid -te, Gbeorgbe, ridică-le,
I"""e" - indemn.> poetul intr,nnul din poMile sale. la \Ul
moment daI,glasunle fua'" ale pelerinilor ,-au unit incintiiri
inchinate Sfinţilor Mucenici şi Sliotei îmi eri. •Era ~nişte ~i
mirosea frumos" - şupli amintirea proasp:it inmll gurită in
mintea u.nui pelerin dupa ce am uroat in microbuz pentru a
ne oonnouad",mul.

..

Pelerinajru ,-a moheiil\ on ''iritarea oeprogramată a 11i ("m.inunaU",, -ar put"' .dăug'), deoareee mai r'masese destul timp pentrn descoperirealOOl}Ului ,
Aro]o am participat la o prne din Veceroie 'ii ne-am putut
bu=~ de paleta largă de culori a florilo, ce impadobese
eunea Mănăstirii li de . tilul. parte. 1amamenlelor de lemo.
Xicichipurilecopiilor ingrij iţi de maicile de acolo, măoar ci
au fost ,,,rute in treaoăt de eăl .... unii dintre noi,nu an pntnt
fi trecute ntob.." .. te,
la sosirea io dnj, grupul ,-,a răsfirat . dar a rămas nădejdea
că liecarea dobi ndit cel puţin . mintire fromoasă in,imată
in ginduri bune,pe""re ,.1 o ducă ou ,ineaoa'ă, io orice zonă
a oraşului ar locui. in oriop zi, in ori"" clipă.
Iulia-Anamaria Mureşao
năstirii Dumbm..

°

De asemenea, Asca Rseimplioă foarte acti,' in a<.'ti,.;tăţi
le pentru copii. Merg prin ,pitale, oferindu-le mici daruri şi
""';ntede m.ingiiere.AllIncicind .dministraţia spitalnlui le
permite, tinerii oiotă la chilarol şi, de curi nd, in o. liUte de
actori am.tori bucurii ooJ>l1a şii ou o seenetă dub"" nicease~
regizaUde ei inşiş!.
în timpul sesiunii studenţii se apleaci asupra eursurilo,
~i depun efortul maximpentrn a lua to.J.le e.~ameoele . Dnpă
ateaslă peri","dă maio,teoitoaredin punctdH edere imel~
tual. tin..ii. unt din non a.;teptaţi să se impliee in act;"-itolţile

& 6 1"': TatianaOnil"", Andrei Mitric.i,Gabriela Bulgaru.
An3,Maria :-feag. Dana Filaropol, Andreea1liou,
Iulia Anamaria 11 ",e şa u, Dana laura Digă. Ramina Sopoiarc
Adm a ASCOR:
R...d a oţ<a DWCAllA
Piaţl Avram lanou, nr. 18,
Biserka din Haşdeu4S
Cluj-NaP""<'
Cluj--l'apoca
f u : 020 4/595 300
1Ss:-i: '224-056';
re\-ista,filoo~lia @yahoo.rom

