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MESAJUL PREASFINȚITULUI  VIRGIL BERCEA CU OCAZIA VIZITEI PAPEI 

FRANCISC ÎN ROMÂNIA 

 

În contextul pregătirii pentru Octava mondială de rugăciune pentru unirea tuturor creștinilor, cu mare 

bucurie sufletească, am primit vestea extraordinară a vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc la noi în 

țară. Aceasta vizită  o putem considera încă de la început ca pe o recunoaștere a eforturilor Bisericii 

Romane Unite cu Roma, Greco-Catolice, pentru unitate și înțelegere între toți creștinii din România, 

„Grădina Maicii Domnului!”. 

  

Legăturile dintre România și Succesorul lui Petru sunt străvechi și profunde, iar sub acest auspiciu 

Papa Francisc va veni în România ca pelerin al păcii, ca slujitor al lui Dumnezeu și prieten al tuturor 

oamenilor. Anunțul venirii Sanctității Sale în România este un prilej de neasemuită bucurie pentru 

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea. Avem credința că, în ciuda tuturor 

dificultăților și a unei perioade personale mai dificile, eforturile noastre de unitate și înțelegere au fost 

bine plăcute lui Dumnezeu și de aceea au fost încununate de succes, începând cu extraordinara vizită în 

România a Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. Sfântul Părinte Papa Francisc insistă asupra 

prezenței Harului lui Dumnezeu în viața noastră, deoarece această realitate ne predispune la deschidere 

sinceră față de ceilalți, prin atitudini binevoitoare și fraterne. 

  

Binele, solidaritatea și fraternitatea se construiesc zi de zi, fără încetare, uneori echilibrul vieții poate fi 

foarte delicat, dar făcând apel la bunătatea lui Dumnezeu, prin moderație și înțelepciune se pot depăși 

pasiunile unilaterale promovând iubirea lui Cristos între oameni. 

  

Pe fondul recunoașterii sacrificiului episcopilor noștri martiri, care au oferit dovada supremă a 

credinței față de Mântuitorul Nostru Isus Cristos, Sanctitatea Sa ne face o onoare deosebită punând pe 

agenda vizitei sale Blajul, centrul spiritual al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, 

manifestându-și o dată în plus calda prețuire pe care o are față de noi. 

  

Îl așteptăm cu drag și mare bucurie pe Sfântul Părinte la noi acasă! Fie ca Dumnezeu să-l 

binecuvânteze și să-i răsplătească toată munca pe care o desfășoară în slujba unității și a credinței, ca 

Mesager al păcii și al înțelegerii dintre oameni! 

  

+ Virgil Bercea   
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