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Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi şi v-am pus ca să mergeţi
şi să daţi rod, iar rodul vostru să rămână...
(I. 15, 16).
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Bucarest, 6 aprile 2011
UNA VITA AL SERVIZIO DEL VANGELO, DELLA CHIESA E
DEL PAPA
Con molto piacere mi unisco a quanti desiderano esprimere
cordiali auguri a Sua Beatitudine Lucian Muresan, Arcivescovo
Maggiore della Chiesa greco-cattolica unita a Roma, nel suo
ottantesimo compleanno.
Per l’occasione mi unisco in modo speciale ai Vescovi
Ausiliari di Blaj, ai sacerdoti, religiosi, religiose e laici nel rendere
grazie alla divina Bontà, che ha ricolmato di doni la lunga vita di Sua
Beatitudine Lucian, spesa al servizio del Vangelo e in piena fedeltà
alla Chiesa. Col passare degli anni risalta sempre di più l’eloquenza
della testimonianza che Sua Eccellenza Muresan ha reso a Cristo,
specialmente durante il tempo del comunismo, regime ateo e
totalitario che tante sofferenze ha procurato alla Chiesa martire
greco-cattolica. E’ sempre motivo di conforto per i cattolici in
Romania e anche nel mondo costatare che persone come il nostro
caro Arcivescovo Maggiore, nella sua intrepida testimonianza
durante la persecuzione comunista, hanno saputo presevare
l’integrità della fede greco-cattolica e la fedeltà al Santo Padre.
Per tutto questo, rendiamo fervide grazie per il suo fulgido
esempio di amore per il Signore e la sua Chiesa, che lo ha portato a
resistere ogni prova, facendo di lui uno stimolante punto di
riferimento per i cattolici di Blaj e di tutta questa cara nazione. Ci
riconosciamo debitori della Sua luminosa testimonianza e Le faccio i
miei più cari, fraterni auguri in occasione di questo genetliaco.
Quale Nunzio Apostolico in Romania desidero comunicare
che nella lieta ricorrenza dell’80 compleanno di Sua Beatitudine
Lucian Muresan, il Santo Padre Benedetto XVI pone la Sua persona
ed ogni suo desiderio sotto la protezione della Madre di Dio, e di
cuore le imparte una speciale Benedizione Apostolica, che estende
5

Lucian Mureşan - 80
volentieri all’eparchia di Fagaras i Alba Iulia e a tutti i fedeli grecocattolici di questo amato paese.
+ Francisco-Javier Lozano
Nunzio Apostolico
Bucureşti, 6 aprilie 2011
O VIAŢĂ ÎN SLUJBA EVANGHELIEI, BISERICII ŞI A PAPEI
Cu multă plăcere, mă alătur celor care doresc să exprime
cordiale salutări Preafericitului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major
al Bisericii greco-catolice unite cu Roma, la cea de-a 80-a sa
aniversare.
Cu această ocazie, mă alătur în mod special Episcopilor
Auxiliari de Blaj, sacerdoţilor, persoanelor consacrate şi laicilor în a
mulţumi Milostivirii divine, care a umplut de daruri lunga viaţă a
Preafericitului Lucian, petrecută în slujba Evangheliei şi în deplină
loialitate faţă de Biserică.
Cu trecerea anilor, este tot mai evidentă elocvenţa mărturiei
în Cristos a Excelenţei Sale Mureşan, în special în timpul
comunismului, regim ateu şi totalitar, care a produs multe suferinţe
Bisericii martire greco-catolice. E mereu motiv de consolare pentru
catolicii din România şi chiar din lume să constate că persoane
precum dragul nostru Arhiepiscop Major, în mărturia sa neînfricată
din timpul persecuţiei comuniste, au ştiut să-şi păstreze integritatea
credinţei greco-catolice şi fidelitatea faţă de Sfântul Părinte.
Pentru toate acestea, dorim să-i mulţumim fervent pentru
strălucitorul său exemplu de dragoste pentru Domnul şi Biserica Sa,
care l-a condus să reziste oricărei încercări, făcând din el un
stimulant punct de referinţă pentru catolicii din Blaj şi din toată
această dragă naţiune. Ne recunoaştem datori în faţa mărturiei Sale şi
Îi transmit cele mai calde şi fraterne urări cu ocazia zilei sale de
naştere.
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Nunţiul Apostolic din România doreşte să transmită faptul că,
cu ocazia aniversării a 80 de ani de la naşterea Preafericitului Lucian
Mureşan, Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea pune persoana Sa şi
orice dorinţă a Sa sub protecţia Maicii Domnului, şi, din inimă, o
Binecuvântare Apostolică, care se extinde de bunăvoie şi asupra
eparhiei Făgăraşului şi Albei Iulii şi a tuturor credincioşilor grecocatolici din acest iubit ţinut.
Francisco-Javier Lozano
Nunţiu Apostolic

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preafericite Părinte Lucian!
La aniversarea a 80 de ani
Mă consider unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai
Preafericitului Lucian Mureşan, de-a lungul vieţii sale şi al idealului
comun în slujba Bisericii lui Cristos, ajuns acum la patriarhala vârstă de
80 de ani.
Idealurile noastre, încă din copilărie, au parcurs acelaşi drum, spre
atingerea aceluiaşi scop: „Mărirea lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale” şi
pentru mântuirea sufletelor noastre şi a celor încredinţaţi nouă.
Întrucât sunt mai tânăr cu câţiva ani decât Preafericirea Sa, aş putea
să spun că a avut o contribuţie foarte importantă la formarea mea,
fiind pentru mine ca un adevărat îndrumător spiritual, moral şi
intelectual („director spiritual”, cum se spune în Biserică).
Privind în urmă, constatăm cu mare bucurie adevăratele realizări
care s-au succedat de-a lungul celor opt decenii de viaţă. Aceste
realizări nu sunt altceva decât „Sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu”,
care a căzut în pământ bun şi a dat roade îmbelşugate. Roadele de
care ne bucurăm acum au fost la început doar speranţă în ajutorul lui
Dumnezeu Atotputernicul, dar acea speranţă a devenit realitate, a
devenit credinţă. Putem spune şi noi, împreună cu Fericitul Părinte
Papa Ioan Paul al II-lea, că „am trecut pragul speranţei”.
Îmi aduc aminte cu multă bucurie de frumoasele scrisori pe care mi
le trimitea din armată, iar mai târziu de scrisorile pe care mi le trimitea
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ca student teolog, de la Alba Iulia. Toate acestea erau un îndemn de
a continua drumul spre sfinţenie şi spre sfânta Preoţie. Unele din
aceste scrisori le-am dat să le citească şi colegei mei de serviciu din
laboratorul de chimie al Uzinei de Plumb Ferneziu – Baia Mare,
inginer Victoria Paşca (primul inginer femeie din România, călugăriţă
din Congregaţia Maicii Domnului cu numele de călugărie „Sora
Cornelia”). Citind frumoasele îndemnuri din aceste scrisori, sora
Cornelia mi-a spus să păstrez legătura spirituală cu acest coleg de
teologie, care mă îndemna spre idealuri sfinte, spre perfecţiune.
De-a lungul vieţii mele, Dumnezeu mi-a hărăzit să întâlnesc mulţi
oameni de o înaltă sfinţenie: oameni de ştiinţă, oameni cu experienţă în
mărturisirea credinţei, oameni ieşiţi din închisori, ca mărturisitori ai
credinţei. Unii dintre ei au trecut deja pragul acestei vieţi în faimă de
sfinţenie. Ei au primit daruri spirituale extraordinare de la Spiritul Sfânt
pentru binele general al Bisericii, dar şi pentru binele comunităţilor şi al
lor personal. Printre aceştia îi găsim pe episcopii martiri şi mărturisitori
ai Bisericii noastre, pe numeroşi clerici, religioşi şi laici. Toţi aceştia sunt
persoane cu haruri speciale date de Spiritul Sfânt.
Făcând o scurtă trecere în revistă a vieţii Preafericitului Lucian, îmi
permit să constat şi aici acelaşi har, lucrarea Spiritului Sfânt, care se
reflectă în Biserica lui Cristos în general, în Biserica Română Unită,
Greco-Catolică, în special:
- A rămas consecvent pe calea vocaţiei Sfintei Preoţii în vremurile
cele mai grele ale persecuţiei comuniste, când Biserica Română Unită
a fost desfiinţată (1948-1989);
- A avut o influenţă pozitivă asupra celor din jur, tineri sau vârstnici,
ajutându-i să nu-şi piardă credinţa;
- Activitatea sa pastorală, chiar când era doar laic (până în anul
1964) a dat roade îmbelşugate;
- După eliberarea episcopilor din închisori, prin amnistia generală
din anul 1964, visul de a deveni preot s-a împlinit la 19 decembrie
1964, când a fost hirotonit în clandestinitate preot, de către Episcopul
de Maramureş Dr. Ioan Dragomir;
- Din 1964 până în 1990, adică vreme de 26 de ani, a desfăşurat
activitate pastorală clericală în clandestinitate, până la reînvierea
Bisericii Române Unite;
- A condus destinele Diecezei de Maramureş, după trecerea în
eternitate a episcopului Ioan Dragomir (1905-1985), în calitate de
Ordinarius, iar de la 27 mai 1990, devine Episcop al Diecezei de
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Maramureş. Ceremonia consacrării Sale ca Episcop a avut loc la Baia
Mare, la Monumentul Ostaşului Român de pe Câmpia Tineretului, în
cadrul Sfintei Liturghii pontificate de către Mitropolitul Alexandru Todea,
iar co-consacratori au fost Excelenţa Sa Arhiepiscopul Guido del
Mestri, delegatul papal, şi P.S. Ioan Ploscaru, Episcop de Lugoj. În
funcţia de Episcop de Maramureş – în libertate – a pus bazele activităţii
pastorale. Astfel, s-a deschis în premieră la Baia Mare Institutul
Teologic de grad universitar, care a deschis anul universitar 1990-1991
cu 70 de studenţi la cursurile de zi şi 20 la cursuri fără frecvenţă. Tot
aici, la cursurile cu durata de patru ani din cadrul Facultăţii de Teologie
Didactică-Catehetică, au început să studieze 89 de tineri şi tinere care
vor preda mai apoi copiilor şi elevilor educaţie moral-religioasă în cadrul
orelor de religie. În anul 1991 – aşa cum a rămas în amintirea multora
dintre noi – a avut loc primul concert de colinde susţinut la Teatrul
Municipal din Baia Mare de un grup de 80 de studenţi teologi grecocatolici, eveniment care a dat şi el un semn al reînvierii Bisericii
Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Mai sunt de amintit aici, cu
referire la aceeaşi perioadă din viaţa şi activitatea Preafericirii Sale,
numeroasele vizite pastorale în parohiile nou înfiinţate, sfinţirea a
numeroase amplasamente pentru construire de biserici, încadrarea în
muncă a numeroşi preoţi şi stăruinţa pe lângă Secretariatul de Stat
pentru Culte de la Bucureşti în vedere obţinerii de posturi pentru
personalul clerical şi, nu în ultimul rând, activitatea susţinută pentru
intrarea în normalitate a Bisericii Greco-Catolice, reînviate;
- În 1994 ajunge în fruntea Bisericii Române Unite, ca arhiepiscop şi
Mitropolit la Blaj;
- la 16 decembrie 2005, prin ridicarea Bisericii Române Unite la
rangul de Arhiepiscopie majoră de către Papa Benedict al XVI-lea,
devine primul Preafericit, primul Arhiepiscop Major al Bisericii Române
Unite, având atribuţiuni patriarhale, conform Dreptului canonic al
Bisericilor Catolice Orientale (CCEO);
- Acestea sunt doar câteva repere din bogatele haruri şi împliniri ale
Preafericitului Lucian. Mai amintim aici că în anul 1999, cu ocazia vizitei
Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea la Bucureşti, a concelebrat
Sfânta Liturghie Greco-Catolică în limba română, în Catedrala „Sfântul
Iosif” din Bucureşti;
- În anul jubiliar 2000 s-a implicat în organizarea pelerinajului
naţional la Roma, pelerinaj care a culminat cu Sfânta Liturghie
concelebrată cu Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, în bazilica
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„Sfântul Petru”, cu participarea câtorva mii de pelerini români. Cu
ajutorul Sfântului Scaun, tot în anul 2000, reuşeşte reeditarea „Bibliei
de la Blaj”, la 205 ani de la apariţia acesteia;
- După cei 40 de ani de persecuţie, în ciuda multor restricţii, Biserica
Română Unită s-a dezvoltat în mod providenţial de-a lungul celor 18
ani de când în fruntea ei, la Blaj, se găseşte Preafericitul Lucian: au
avut loc consacrări de episcopi, numeroase hirotoniri de preoţi,
construcţii de biserici, deschideri de noi parohii, dezvoltarea activităţii
misionar-ecumenice a Bisericii, implicarea Bisericii noastre în
soluţionarea unor aspecte sociale etc.
Aşa cum am spus mai sus, viaţa noastră a fost o împletire de
evenimente, atât de bucurie cât şi de aşa-zise insuccese. Aş dori să
prezint doar câteva din aceste evenimente personale:
- Suntem consăteni şi rude prin alianţă. Am trăit împreună întreaga
perioadă a persecuţiei Bisericii Române Unite, dar ne-am bucurat
foarte mult de reînvierea ei;
- În anul universitar 1957-1958 eu am fost dat afară de la Seminarul
Romano-Catolic din Iaşi, iar Preafericitul Lucian a fost dat afară din
Seminarul Romano-Catolic din Alba Iulia, în cel de-al patrulea an de
studii;
- Preafericitul Lucian era tehnician principal la Consiliul Judeţean
Maramureş, iar eu eram tehnician principal la IMMUM Baia Mare;
- Amândoi nutream dorinţa de a deveni preoţi şi ne-am dedicat viaţa
lui Cristos şi Bisericii Sale;
- În anul 1964, devine preot în clandestinitate, iar eu am devenit
preot în clandestinitate în anul 1965, slujind Biserica în condiţiile
existente atunci;
- În 1990 P.F. Lucian devine Episcop de Maramureş iar eu am
devenit Vicar General al Episcopiei de Maramureş;
- În 1994 P.S. Lucian devine Arhiepiscop şi Mitropolit la Blaj iar eu
am fost numit de Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea Episcop de
Lugoj, Episcopie sufragană Blajului. Astfel activitatea noastră pentru
Biserica Română Unită are acelaşi ideal, dar de pe poziţii diferite, ca
răspundere.
Scopul comun al vieţii noastre, şi acum, ca şi pe parcursul anilor, nu
este altul decât să corespundem chemării lui Cristos, să dăm mărturie
de credinţă în Cristos cel Înviat, aşa cum au făcut martirii Bisericii, să
conducem poporul lui Dumnezeu la mântuire, să dăm mărturie despre
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Biserică aflată
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continuu sub asistenţa Spiritului Sfânt şi a Miresei Sala, Preacurata
Fecioară Maria.
Ierarhul, Clerul, Persoanele consacrate şi credincioşii Diecezei
Noastre de Lugoj, uniţi cu toţi cei care îl sărbătoresc, în aceste zile, pe
Preafericitul Părinte Lucian aduc mulţumiri lui Isus Cristos,
Întemeietorul Bisericii, pentru toate darurile acordate, atât personal, cât
şi Bisericii.
Rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu, prin Preacurata fecioară
Maria, să dăruiască Preafericirii Sale deplină sănătate, multe haruri
cereşti, bucurii, pentru a conduce mai departe turma încredinţată
păstoririi Sale.
Întru mulţi şi fericiţi ani, Preafericite Părinte Lucian!
Lugoj, 23 mai 2011

Preafericitul Lucian - un semn în lume
Preafericitul Părinte Lucian Mureşan este Arhiepiscopul
Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, demnitate
eclesiastică care desemnează funcţia de „întâistătător” al Bisericii şi
care deţine pentru Biserica Greco-Catolică prerogativele canonice
acordate Patriarhului.
S-a născut la data de 23 mai 1931 în comuna iriza, devenită
la ora actuală cartierul Ferneziu din Municipiul Baia Mare, al zecelea
din cei doisprezece copii ai lui Petru Mureşan şi Mariei, născută
Breban. Încă din copilărie a fost educat în frica de Dumnezeu şi
respectul pentru valorile creştine, fiind iniţiat în tainele creştine în
Biserica Română Unită. A simţit chemarea spre preoţie încă din
tinereţe şi a dorit să se pregătească pentru această slujire, însă

11

Lucian Mureşan - 80
vicisitudinile istoriei recente aveau să îl pună la încercare. După
absolvirea cursurilor primare (1938-1944) şi a cursurilor în cadrul
Liceului Gheorghe Şincai (1944-1948). Scoaterea în afara legii a
Bisericii Române Unite în anul 1948 i-a schimbat şi parcursul şcolar,
fără a-i micşora dorinţa de a deveni preot. Între 1948 şi 1951 a
urmat cursurile unei şcoli profesionale de prelucrare a lemnului şi de
fabricare a mobilei, încheindu-şi studiile liceale prin cursuri la forma
de învăţământ fără frecvenţă.
Între anii 1951-1954 şi-a satisfăcut stagiul militar, trecând
prin mai multe unităţi de aviaţie şi garnizoane, în anul 1953 fiind
mutat, după obiceiul timpului aplicat la toţi cei care se puteau opune
sistemului dictatorial, la un detaşament de muncă tocmai datorită
apartenenţei la Biserica greco-catolică română. După terminarea
serviciului militar s-a angajat şi a lucrat în diferite locuri, ţinând
legătura cu ierarhia Bisericii aflate atunci în catacombe.
În anul 1955 s-a ivit prilejul de a studia oficial teologia: la
sugestia Episcopului Iuliu Hossu şi cu acordul Episcopului Alexandru
Rusu, aflaţi cu domiciliul forţat la Curtea de Argeş, împreună cu
părintele Silvestru Augustin Prunduş şi alţi preoţi activi din rezistenţă
s-a luat hotărârea pregătirii unor clerici greco-catolici şi a hirotonirii
acestora pentru a se asigura continuitatea şi în această perioadă de
persecuţie. Astfel, tânărul Lucian Mureşan împreună cu alţi patru
colegi, devenea seminarist la Institutul Teologic Romano-Catolic din
Alba Iulia, cu acest proiect fiind de acord şi Episcopul Márton Áron,
acesta proaspăt eliberat de autorităţile comuniste. Ajuns în anul IV
de studii, la intervenţia Securităţii, Departamentul Cultelor a sesizat
cauza Institutului Romano-Catolic, ca urmare Lucian Mureşan şi
Pantelimon Aştelean erau exmatriculaţi şi obligaţi să părăsească
Alba Iulia în 24 de ore. Urmărit de Securitate, a fost supus
presiunilor numai pentru că era credincios şi dorea să slujească ca
preot în Biserica lui Cristos. I-au fost respinse cererile de angajare
depuse la instituţiile miniere şi de construcţii, fiind acceptat în cele
din urmă ca muncitor necalificat la cariera de piatră Limpedea din
Ferneziu, unde a lucrat timp de zece ani, pentru a se muta în cele
din urmă la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, de unde se va
pensiona în anul 1990.
În această perioadă (1959-1964) şi-a continuat pregătirea
teologică în clandestinitate, urmând cursurile organizate de preoţii
profesori din fostele Academii Teologice care erau în libertate după
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anii de puşcărie. După ce a fost examinat şi s-a constatat nivelul de
pregătire, după Decretul de graţiere a Episcopilor aflaţi în închisoare
(1964), la data de 19 decembrie 1964, era hirotonit prin punerea
mâinilor Episcopului Dr. Ioan Dragomir. Părintele Lucian şi-a început
activitatea de preot în clandestinitate, ocupându-se mai ales de
pastoraţia tinerilor şi de vocaţiile la preoţie care cereau angajare şi
un adevărat eroism în situaţia persecuţiilor la care greco-catolicii
erau supuşi. Multe au fost nopţile, în această perioadă, când a făcut
cateheze sau a spovedit şi celebrat Sfânta Liturghie, prin satele
Maramureşului, a Ţării Oaşului şi a Sighteului, până la epuizare
pentru ca a doua zi să meargă la lucru. În acele momente şi în acele
locuri l-a purtat pe Hristos credincioşilor noştri în clandestinitate cu
teama urmăririi permanente de către securişti pentru vina de a fi
preot greco-catolic. Ei, securiştii, au crezut că-l vor reduce la tăcere
prin intimidări şi spaime dar nu au reuşit pentru că „moroşanul –
Părintele Lucian” era de o dârzenie blândă care nu poate fi clintită
de nici o vicisitudine şi avea speranţa zidită pe stânca credinţei
părinţilor şi pe iubirea martirică a preoţilor şi episcopilor grecocatolici morţi prin puşcăriile comuniste şi pe la canal.
La data de 25 aprilie 1985 Preasfinţitul Dragomir trecea la
Domnului, destinele Eparhiei Maramureşului fiind preluate de părintele
Lucian Mureşan, care va începe oficial administrarea destinelor
credincioşilor greco-catolici prin jurisdicţia care i-a fost acordată de
către Înalt Preasfinţitul Alexandru Todea în august 1986. Revoluţia din
anul 1989 l-a găsit în această situaţie, conducând din punct de
vedere administrativ Eparhia de Maramureş în calitate de ordinarius.
A fost numit Episcop în martie 1990 şi hirotonit la data de 27 mai a
aceluiaşi an, la Statuia Soldatului din Baia Mare, împreună cu Vasile
Hossu care devenea Episcop de Oradea Mare.
Vremuri noi: Episcopia Maramureşului renăştea din propria
cenuşă în termeni prozaici dar, renăştea din martiriul şi suferinţa, din
arderea de tot a „sfinţilor noştri” morţi pentru demnitate şi libertatea
credinţei, morţi pentru iubirea de neam şi de grai, morţi pentru că au
ştiut să accepte martiriul în numele unei Biserici şi al unui popor. Cel
care ţinea frâiele acestei renaşteri a Episcopiei, pe această sfântă
moştenire, a fost tocmai Preasfinţitul Lucian.
S-a înfiinţat Institutul Teologic de grad Universitar din Baia
Mare, care îşi începea activitatea în anul universitar 1990-1991 cu
70 de studenţi la cursuri de zi şi 20 la fără frecvenţă, pregătindu-se
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în acelaşi timp şi 89 de tineri şi tinere ca profesori de religie şi
cateheţi. S-au deschis pe rând parohiile, s-a început construcţia de
noi biserici, s-au sfinţit preoţi – toate cu binecuvântarea arhiereului
care a rămas cu aceeaşi figură blândă dar fermă, disponibilă dar
tenace în lucrarea pe care Domnul i-o încredinţase.
După ce Eminenţa Sa Cardinal Alexandru Todea s-a retras din
motive de sănătate, la data de 4 iulie 1994 Papa Ioan Paul al II-lea l-a
numit pe Preasfinţitul Lucian Mureşan în funcţia de Mitropolit al Bisericii
Române Unite, ridicându-l la rangul de Arhiepiscop de Alba Iulia şi
Făgăraş, fiind instalat la Blaj la data de 27 august 1994. Astfel, Înalt
Preasfinţitul Lucian şi-a început activitatea de păstor al Bisericii
Române Unite cu Roma. O nouă cruce, o nouă responsabilitate, noi
gânduri şi frământări pentru binele aceleiaşi Biserici pe care o iubea cu
desăvârşire. În această calitate a deţinut preşedinţia Conferinţei
Episcopilor Catolici din România în mai multe rânduri din 1998 încoace
iar din 26 august 2003 a devenit membru al Congregaţiei pentru
Bisericile Orientale.
La data de 16 decembrie 2005 Papa Benedict al XVI-lea, prin
Bula Ad totius Dominici gregis a ridicat Biserica Română Unită cu
Roma, care până atunci era organizată ca o Biserică Mitropolitană sui
iuris, la rangul de Biserică Arhiepiscopală Majoră, un proces care a
condus la reorganizarea conducerii Bisericii conform tradiţiei Răsăritului
creştin, instaurându-se sinodalitatea şi modul specific de organizare al
unei Biserici de drept patriarhal. Cu acest prilej Preafericitul Lucian
Mureşan a fost întronizat ca Arhiepiscop Major în prezenţa Excelenţei
Sale Cardinal Ignaţiu Moussa Daoud, Prefectul Congregaţiei pentru
Bisericile Orientale, şi a Nunţiului Apostolic în România, Monseniorul
Jean-Claude Perisset.
Sub păstorirea Preafericirii Sale, la Blaj s-au desfăşurat lucrările
de restaurare a Catedralei Sfânta Treime (1994), s-a redeschis
tipografia şi editura „Buna Vestire”, s-au hirotonit episcopii din Biserica
noastră, s-au deschis lucrările procesului de canonizare a Episcopilor
martiri (1997), au fost aduse în ţară rămăşiţele pământeşti ale
Episcopului Inochentie Micu care din anul 1997 se odihneşte în
catedrala din Blaj, pe care a ctitorit-o, şi a participat alături de întregul
episcopat român la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România între 7-9
mai 1999. La acestea se adaugă numeroase realizări pastorale la
nivelul Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş sau care privesc întreaga
Biserică, reprezentând ţara noastră la Sinodul Episcopilor Europeni
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(2005). A sprijinit editarea multor cărţi de teologie sau literatură
spirituală, în anul 2000, cu sprijinul personal al Papei Ioan Paul al II-lea,
lansându-se Biblia de la Blaj, reeditată la 205 ani de la apariţie, a făcut
nenumărate vizite pastorale şi a susţinut activitatea învăţământului
teologic şi organizarea mai multor manifestări ştiinţifice care au avut loc
la Blaj cu diferite ocazii şi comemorări istorice.
Preafericitul Lucian a ajuns la 80 de ani. A rămas omul pe
care l-am cunoscut atunci când Preasfinţitul Todea, înainte de 1989,
mă mai ducea pe la Baia Mare. Nu pot să spun exact când l-am
întâlnit prima dată dar, de-a lungul anilor rugându-ne sau lucrând
împreună, am văzut în faţa mea un om adevărat, de mare caracter,
cu un echilibru desăvârşit, destul de scump la vorbă dar tenace în
lucrul început - un om cu care se poate lucra foarte bine şi care-ţi dă
aripi. Am văzut în faţa mea un preot cu un suflet curat ca lacrima şi
un episcop ascultător, nu grabnic la mânie ci drept şi bun care
întotdeauna caută numai şi numai binele credincioşilor şi al Bisericii.
Viaţa sa dedicată slujirii Bisericii, eroismul căutării lui
Dumnezeu şi implicarea în viaţa de credinţă din perioada
persecuţiilor, modestia şi blândeţea pastorală, sunt o pildă vie pentru
toţi cei care caută în lume un semn vizibil al prezenţei valorilor
creştine şi a lui Dumnezeu. Da, Preafericitul Lucian este un semn!

Virgil Bercea
Episcop de Oradea

Întru mulţi ani, Preafericite Părinte Lucian!
„Mulţi au dorit să vadă ce vedeţi voi şi n-au văzut, şi să audă ce
auziţi voi şi n-au auzit!”, le spune Isus într-un moment de bucurie
apostolilor. În acest citat preluat din gura lui Isus se încadrează
Preafericitul Lucian aniversând 80 de ani şi cei care îl sărbătorim,
deopotrivă. Mai tânăr cu zece ani buni decât P.F. Lucian, ne
cunoaştem, şi nu oricum, de când mă ştiu. În cartea mea de rugăciuni
păstrez o iconiţă datată din 1956, pe care mi-a trimis-o de la Alba Iulia
pe când era acolo student la teologie. Aveam pe atunci doar 14 ani.
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Chiar dacă suntem din aceeaşi localitate, care prin personalitatea
P.F. Lucian capătă rezonanţă – Ferneziu –, chiar dacă suntem rudenii
prin alianţă, nu acestea sun bazele principale ale strânselor noastre
legături. Ceea ce a făcut să rodească între noi o prietenie strânsă şi
durabilă a fost idealul nostru comun de a apăra şi promova valorile
Bisericii Greco-Catolice în cea mai neagră şi mai pesimistă perioadă
a existenţei acestei „Perle a neamului românesc” şi „Giuvaier al
Bisericii lui Cristos”, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.
Dată fiind diferenţa de vârstă, este limpede că aceste idealuri mai
întâi mi le-am însuşit, pentru ca apoi să pot căra şi eu „câte o
cărămidă” la ceea ce se putea face în acele vremuri şi în cele care au
urmat.
Perioada de după eliberarea din armată a lui Lucian şi până în
toamna anului 1955, când a plecat la Teologie la Alba Iulia, o
retrăiesc amintindu-mi în principal participarea la toate liturghiile şi
devoţiunile de la Capela Romano-Catolică Ferneziu – Lunci. Acolo,
un grup numeros (15-20 de tineri), toţi greco-catolici, între care Lucian
era cel mai mare, iar eu printre cei mai mici, gravitam în jurul preotului
romano-catolic Toma Gheorghe. Prin zâmbetul său, preotul acesta te
făcea să regreţi că trebuie să pleci, oricât ai fi stat în preajma lui.
Recomandarea pentru Seminarul Teologic de la Alba Iulia, în 1955, a
celui care astăzi este P.F. Lucian de la Blaj, presupun că a făcut-o
chiar păr. Toma.
După plecarea lui Lucian la Teologie, în toamna anului 1955, eu tot
timpul aveam impresia că trăiesc într-o altă lume, într-o lume nouă,
într-o lume plină de speranţe şi chiar o lume plină de bucurie.
Vacanţa teologului Lucian, care după câte îmi amintesc, era una
singură pe an, vara, şi aceasta destul de scurtă, era ceva magnific.
Văzându-l pe stradă îmbrăcat în reverendă şi mergând alături de el,
mi se părea că vine de pe altă lume. Să fii mic şi să ţi se dea
importanţă de către unul mare este o experienţă mai rară. Prin
teologul Lucian Mureşan, am avut privilegiul să-l cunosc pe un alt
teolog, poate cel mai bun prieten al P.F. Lucian, Pantelimon Aştilean,
cunoscut între prieteni Pintea, cu care de asemenea am legat o strânsă
prietenie.
Ca într-un vis frumos care se sfârşeşte brusc, pe când Lucian era
în al patrulea an de studii, ne-am trezit dintr-o dată că, printr-un ordin
al Departamentului Cultelor de la Bucureşti, a fost trimis acasă şi
obligat să întrerupă studiile, odată cu ceilalţi câţiva români greco-
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catolici aflaţi în aceeaşi situaţie. În acel moment, în sufletul meu cred
că au început să se dezvolte un fel de „anticorpi”, iar vremurile care
au urmat au tot stimulat dezvoltarea acestor „anticorpi”. Cum o
nenorocire, zice-se, „că nu vine niciodată singură”, la mai puţin de un
an de când Lucian a fost obligat să întrerupă studiile, a murit, într-un
accident groaznic, Nicolae, fratele meu, la 26 ani, aspirând şi el la
preoţie şi mai apropiat ca vârstă de Lucian. Această tragedie a sudat
şi mai tare legăturile noastre în urmărirea marelui ideal. Îmi sunt încă
vii în amintire excursiile, mai ales pe muntele Igniş, din programul
cărora nu lipsea niciodată Rozarul, paraclisul şi minunatele cântece
religioase de răsuna codrul pentru că acolo ştiam că nimeni nu ne
poate opri.
În perioada 1963-1965 eu am satisfăcut stagiul militar. Tocmai în
această perioadă s-au petrecut lucruri extraordinare. Am luat
cunoştinţă despre o parte din aceste lucruri extraordinare tocmai la
„lecţiile politice”, în armată, pentru că m-am instruit la Rachete
operative tactice şi am participat în două rânduri în, 1964 şi 1965, la
exerciţii militare în Stepa Kalmucă (U.R.S.S.). În 1964, după
eliberarea aşa-zişilor „deţinuţi politici”, în armată am primit indicativul
„Cărarea” şi vreo două săptămâni n-am avut voie să ieşim din
cazarmă nici măcar pe platoul de adunare. Singurii soldaţi care
puteau fi văzuţi din exterior erau cei care făceau pază pe lângă gardul
unităţii. În rest, activitatea militarilor era numai la sală, în principal
„lecţii politice”. După eliberare, în 1965, sau „lăsare la vatră”, cum
trebuia să spunem oficial, am înţeles şi mai bine sensul consemnului
sau al indicativului „Cărarea” din 1964. Printre aşa-zişii „deţinuţi
politici” eliberaţi din închisori în 1964 s-au găsit şi câţiva
supravieţuitori dintre episcopii greco-catolici. „Lăsat la vatră”,
maturizat la propriu şi la figurat după doi ani de armată, am fost
printre foarte puţinii căruia i s-a adus la cunoştinţă că Lucian, Pintea şi
Alexandru au fost deja hirotoniţi preoţi. Abia acum înţelegeam perfect
că indicativul „Cărarea” din 1964 se profila ca „Drum” în 1965.
Visul, care părea la un moment dat că s-a spulberat, avea acum
un contur real. În cercul din care făceam parte, Lucian ocupa mereu
poziţia centrală. Pentru ca taina să fie bine ascunsă, în conversaţiile
particulare, cât şi în cele publice, nu puteam să mă adresez decât la
persoana a doua. Acasă, cu fratele meu Alexandru, participam zilnic
la Sfânta Liturghie celebrată de el cu uşa încuiată, în camera noastră.
Vreme destul de îndelungată, nici părinţii n-au aflat taina. Noi ne
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întâlneam cel puţin duminica, dar şi în zilele de peste săptămână,
uneori. Luam cunoştinţă, cu ocazia acestor întâlniri şi discuţii, care
sunt evoluţiile la Cluj, la Blaj, la Reghin, la Oradea, la Lugoj. Pintea de
la Cluj îşi făcea apariţia frecvent printre noi. Prin bunăvoinţa şi
încrederea lor, eu aveam acces la toate aceste informaţii şi mişcări
care se produceau în clandestinitatea Bisericii Greco-Catolice.
După numai un an, în 1966, eu am plecat ca student la Bucureşti.
Legăturile mele cu „Lucian” au rămas şi după aceea la fel de strânse.
Am purtat corespondenţă în toţi cei cinci ani cât am fost în Bucureşti
direct, prin fratele meu, Alexandru, sau prin Pintea. „Lucian” şi
„Pintea” stabiliseră în cei patru ani de Teologie la Alba Iulia legături cu
majoritatea preoţilor romano-catolici nu numai din Ardeal, ci şi cu cei
români de la Iaşi şi Bucureşti.
În prima mea vacanţă de vară, în 1967, împreună cu „Lucian şi
Pintea”, am luat parte la exerciţii spirituale într-o parohie romanocatolică lângă Arad, la Simand, unde parohul local, „Pater Pius” (Pius
Hoffman) ne-a condus exerciţiile spirituale. În aceeaşi vară, împreună
cu cei doi, l-am căutat şi l-am întâlnit pe cardinalul Iuliu Hossu la
Căldăruşani, unde se afla în „Domiciliu obligatoriu”. Tot prin favoarea
oferită de cei doi, „Lucian şi Pintea”, l-am putut întâlni pe episcopul
Márton Aron, aflat şi el în „Domiciliu obligatoriu” la propria sa reşedinţă
din Alba Iulia. Episcopul Márton Aron avea o dragoste deosebită pentru
foştii săi studenţi expulzaţi din seminar cu brutalitate de autorităţile
comuniste. Episcopul Márton Aron împărtăşea alături de noi bucuria
hirotonirii în secret a foştilor săi studenţi, chiar dacă asupra faptului
trebuia păstrată încă multă tăcere.
În mod firesc, relaţiile foarte strânse cu „Lucian” şi cu mediul
clandestin al Bisericii Greco-Catolice în care se afla încorporat deplin
şi fratele meu Alexandru, hirotonit la doar câteva luni după Lucian, îmi
puneam şi îmi puneau problema de a deveni şi eu preot. Încă din
ultimii ani de studenţie la Politehnică, începusem studiul manualelor
de teologie, iar în anul 1973 deveneam şi eu preot greco-catolic în
clandestinitate. De acum, colaborarea noastră intra pe un plan
superior.
O lungă perioadă de timp, după 1973, perioadă care s-a prelungit
până în 1994, când P.S. Lucian, episcop al Maramureşului, a devenit
Î.P.S. Lucian al Blajului, viaţa şi acţiunile noastre au fost atât de
strânse şi atât de conjugate, încât era inevitabil ca unul să întreprindă
ceva fără a-i implica pe ceilalţi doi. După ce şi eu am devenit preot,
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rigoarea privind păstrarea secretului asupra calităţii de preot a tot
scăzut şi, ca în principiul vaselor comunicante, acţiunile pastoraţiei
clandestine au tot crescut, până când securitatea aflase aproape tot
despre acţiunile noastre clandestine.
Căderea comunismului în decembrie 1989 şi re-legalizarea
Bisericii Greco-Catolice ne-a proiectat în prim-planul tuturor acţiunilor
Bisericii Greco-Catolice. În ianuarie 1990 am organizat prima
celebrare liturgică la Casa de Cultură din Baia Mare şi am avut
primele întâlniri cu delegaţia Vaticanului condusă de Cardinalul
Cuolassono. În februarie 1990 am dus tratative fără rezultat cu fraţii
ortodocşi şi am început celebrările duminicale la Statuia Ostaşului
Român. În martie 1990 ne-am întâlnit toţi trei la Cluj cu delegatul
Sfântului Scaun care în scurt timp a devenit Nunţiu Apostolic în
România, Excelenţa Sa John Bukovski. Cu această ocazie s-au
purtat discuţiile privind promovarea preotului Lucian Mureşan ca
Episcop al Maramureşului. De îndată ce aceste aranjamente s-au
făcut sub Secret Pontifical, până la aducerea în public prin massmedia, „Lucian” şi-a şi exprimat opţiunea ca Alexandru Mesian să fie
Vicar general, iar mie mi-a încredinţat misiunea de a mă ocupa de
deschiderea unui Seminar teologic la Baia Mare.
În luna Mai 1990, la Statuia Ostaşului Român din Baia Mare au fost
consacraţi doi episcopi: Lucian Mureşan pentru Dieceza
Maramureşului şi Vasile Hossu pentru Dieceza de Oradea. A doua sau
a treia zi după ceremonia de la Statuia Ostaşului Român, m-am regăsit
cu P.S. Lucian la secţia Cardiologie a Spitalului Judeţean Maramureş şi
unul şi altul cu simptome de preinfarct. După 21 de ani, se cade să
aducem mulţumiri Dr. Dan Dărăban şi Dr. Ion Meţianu, care în vreo
două săptămâni ne-au pus pe picioare.
În decembrie 1990, primul seminar greco-catolic din ţară îşi începea
activitatea tocmai la Baia Mare, cu un număr de peste 70 de studenţi,.
Majoritatea parohiilor care astăzi funcţionează în Dieceza
Maramureşului au fost deschise în acei primi ani şi majoritatea preoţilor
care le conduc astăzi s-au format sub pastoraţia Preasfinţitului Lucian.
Eu cred cu toată tăria că la baza promovării pe înalta funcţie de
Mitropolit de Blaj în 1994 şi apoi Arhiepiscop Major în 2005, au stat atât
calităţile personale ale Episcopului Lucian Mureşan, cât şi realizările
spectaculoase obţinute în cei patru ani la Baia Mare prin deschiderea
de parohii, construcţia de biserici, formarea clerului, vizitele pastorale în
parohii, şi, de asemenea, pe şantierele unde se construiau biserici.
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La an aniversar, vă recomand, Preafericite Părinte Lucian, ocrotirii
Preacuratei Fecioare Maria, tocmai în luna Mai şi îl rog pe Bunul
Dumnezeu să Vă copleşească cu harurile Sale pentru binele mult pe
care L-aţi făcut şi pentru dragostea pe care mi-aţi dovedit-o mereu.
Preot Simion MESAROŞ

Un gând de recunoştinţă al unui dascăl al Blajului
Preafericitul Lucian Mureşan, coborâtor din mândra şi
voievodala Ţară a Maramureşului, a devenit din 1994 – vrednicul
păstor al Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş a Bisericii Române
Unite cu Roma, Greco-Catolică; s-a adăugat astfel în scaunul
mitropolitan al Blajului, altor vrednici ierarhi, cu obârşie în aceeaşi
legendară ţară istorică – lui Atanasie Rednic din Giuleştii
Maramureşului, neînfricatului, dârzului Grigore Maior, pe care
istoricii îl aseamănă cu Inocenţiu Micu Klein, din Sărvăzel, - dar şi al
mureşeanului Alexandru Rusu, - care, ajuns primul episcop al
Maramureşului, de unde, în anii grei ai celui de – Al Doilea Război
Mondial şi ai începutului de instaurare a ateismului comunist, a fost
ales Mitropolit al Blajului, fără să fie recunoscut însă de oficialităţile
regimului de atunci, şi-a sfârşit existenţa pământească în sinistra
închisoare a Gherlei.
Preafericitul Lucian a urmat în scaunul Mitropoliei Unite cu
Roma (Greco-Catolică), Eminenţei Sale, Cardinalul Alexandru
Todea, de veşnic binecuvântată memorie, fiind pe drept cuvânt numit
– Reîntemeietorul - şi într-o ordine firească Arhiepiscopul Major de
astăzi – Continuatorul.
Ca toţi arhiereii Blajului, Preafericirea Sa – a văzut în Blaj –
o sacră triadă – Biserică - Şcoală – Naţiune . N-a fost moment
aniversar sau comemorativ în care Cuvântul Preafericirii Sale să nu
răsune cu sacerdotală solemnitate spre glorificarea şcolilor Blajului,
la 250 de ani de la întemeiere, la comemorarea centenarului P.S. Ioan
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Suciu, înmormântat în cimitirul fără cruci din Sighetul Marmaţiei, la
înmormântarea lui Corneliu Coposu, la aducerea în ţară a
osemintelor lui Inocenţiu Micu Klein, şi aşezate în Catedrală, la a
cărei temelie, El „a pus prima piatră”, la înălţarea la cele veşnice a
Cardinalului Todea, la aniversarea a 140 de ani de la popasul
eminescian la Blaj. Spre bucuria noastră aceste alocuţiuni au apărut
fie ca prefeţe sau cuvinte de binecuvântare la unele cărţi, fie în
paginile „Unirii”, publicaţia Mitropoliei blăjene, de unde
Preafericirea Sa ne adresează lunar, un ziditor de suflete „cuvânt al
arhipăstorului”.
La aniversarea unui pătrar de mileniu de la întemeierea
şcolilor Blajului, PF.Lucian, prefaţând cartea Şcolile Blajului – izvor
de haruri, sublinia rostul educativ al sărbătorilor aniversare:
„Momentele aniversare trebuie să fie prilej de învăţăminte. Evocarea
şcolilor Blajului, a meritelor sale, trebuie să depăşească retorica
festivistă şi nerodnică şi să insufle pe dascălii şi şcolarii Blajului la
adevărul profetic rostit de Mircea Eliade că <făclia aprinsă la Blaj
acum 2oo de ani n-a mai putut fi stinsă de atunci şi nici nu se va
stinge vreodată. Episcopul Inochentie Micu n-a trecut-o numai în
mâinile vrednicului său urmaş, Petru Pavel Aron, el a încredinţat-o
sutelor şi miilor de tineri ardeleni care au învăţat de atunci în şcolile
Blajului>. După spusa frumoasă a lui Nicolae Iorga, spiritul
episcopului întemeietor de şcoală românească la Blaj, Petru Pavel
Aron, veghează necontenit la creşterea şi bunăstarea acestor <izvoare
de haruri>: <învăţaţi bine, tinerilor din şcolile Blajului. Vlădica
întemeierii vă vede!> Îndemn la care am alătura şi pe acela atât de
potrivit în acest moment de cinstire a marilor ierarhi, ctitori de şcoală
blăjeană şi a dascălilor Blajului – al Sf. Apostol Pavel: „Aduceţi-vă
aminte de mai marii voştri, cari v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, şi
privind la sfârşitul vieţii lor, să le urmaţi credinţa” (Evrei,13,7) [v.
Şcolile Blajului – izvor de haruri, Editura „Buna Vestire”, Blaj,
2004, p. 6]. Cu ocazia revenirii în pământul sfânt al Blajului a
Episcopului întemeietor, unde „aşteaptă învierea cea de obşte” s-a
tipărit la Fundaţia Culturală Română, în două volume, cartea
profesorului Francisc Pall, despre Exilul la Roma, al vlădicului
blăjean, care se deschide cu un „Cuvânt de mulţumire şi
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binecuvântare” al P.F. Lucian. Vorbind despre scrisorile din exil ale
lui Inocenţiu Micu-Klein, Preafericirea Sa are cuvinte absolut
memorabile, cum de puţine ori, s-au rostit despre acest episcopvoievod: „Între precursorii Unirii naţionale de la 1 Decembrie 1918,
Inocenţiu ar merita aşezat în istorie lângă Mihai Viteazul. Iar
cuvintele sale dintr-o cunoscută şi mereu citată epistolă, care a plăcut
atât de mult lui Blaga <nu poţi învia cu adevărat decât în pământul
patriei> - rămân cea mai mişcătoare profesiune de credinţă a unui
patriot din întreaga literatură epistolară românească”. (v. Francisc
Pall, Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma-1745-1768, Centrul de
Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, Cluj, 1997, p. VI).
Despre salutul adresat Blajului de Eminescu la începutul verii
1866, s-a scris de atâtea ori, dar nimeni ca Preafericitul n-a văzut în
aceste cuvinte fiorul sacru, mireasma de rugăciune: <Te salut din
inimă Romă Mică. Îţi mulţumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat s-o pot
vedea!>. „Cât de înduioşătoare smerenie în rugăciunea <Îţi
mulţumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat s-o pot vedea!>. Ce lecţie
pentru atâţia urmaşi care au judecat cetatea românească a Blajului
după tot ceea ce dovedeşte o îndepărtare de la îndestulările pământeşti
pentru a da întâietate îndestulărilor sufleteşti; ce lecţie pentru cei ce au
vrut să distrugă din temelii cetatea salutată cu atâta veneraţie de
Eminescu. Noi, cei de astăzi, ducem înainte invocarea de mulţumire
eminesciană adresată lui Dumnezeu, fiindu-i recunoscători Celui
Preaînalt pentru harul de a ne fi ajutat să vedem şi să putem saluta din
inimă în zilele de acum Mica Romă a noastră, a românilor.” (v. „Astra
blăjeană”, Anul XI, 2006, nr. 2, p. 2).
Şi aducându-şi aminte de Ferneziul copilăriei sale, de o carte
îndrăgită de atunci, pe care o citea împreună cu fratele Preafericirii
Sale, Irimie Mureşan – cartea Pr. Lucian Pop, ieromonah O.S.B.M.,
Gânduri care albesc sufletul, tipărită la Bixad, în anii când această
vestită mănăstire era a Bisericii noastre - ,iar exemplarele din ea
devenind rarisime şi marcate tot mai dureros de trecerea anilor, în
1998 s-a gândit s-o reediteze la Editura „Buna Vestire” din Blaj,
însoţind-o de un Cuvânt înainte, cu rânduri duioase la gândul că-i face
o bucurie şi fratelui din satul maramureşan al copilăriei: „Un exemplar
se află în păstrarea credinciosului Irimie Mureşan din Fermeziu
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Maramureş, cartea fiindu-i dragă foarte pentru mângâierea sufletească
pe care i-o aduce de fiecare dată citirea paginilor sale. Pentru a spori
această bucurie sufletească a sa, şi în amintirea regretatei sale soţii,
Marioara, se retipăreşte această carte de rugăciuni şi meditaţii
religioase, care seamănă în profunzimea sa meditativă şi în fervoarea
adoraţiei cu scrieri celebre precum Imitatio Cristi de Thomas a Kempis
sau Plânsurile lui Efrem Sirul (v. Pr. Lucian Pop, Gânduri care albesc
sufletul, ediţia a II-a, Blaj, 1998, p. 2).
Cu recunoştinţă pentru toată grija ce o poartă şcolilor
Blajului, pentru îndemnul mereu adresat nouă, dascălilor, de a fi
vrednici urmaşi ai „slavei strămoşeşti”, ne rugăm cu stihurile din
Sfânta Liturghie ca bunul Dumnezeu „să-l dăruiască Sfintei noastre
Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, întru zile îndelungate, drept
învăţând cuvântul adevărului Tău”, şi rostim la acest moment
aniversar cu evlavie Rugăciunea pentru Episcop: „O, Bunule Isuse,
care ai aşezat în Biserica Ta Sfântă pe episcopi drept urmaşi ai
apostolilor, umple inima Arhiepiscopului major şi Mitropolitului
nostru, P.F. Lucian, cu darul Spiritului Tău cel Sfânt. Varsă în
sufletul lui credinţă vie, nădejde tare, dragoste deplină, înţelepciune
cerească şi tărie neclintită. Dă să fie El un păstor adevărat, după
dorinţa inimii Tale sfinte, ca să ne cârmuiască pe noi cu înţelepciune,
iar noi să-i fim spre bucurie şi mângâiere în ziua cea mare când vei
veni să judeci pe cei vii şi pe cei morţi, pe păstori şi pe credincioşi.
Pentru păstorirea lui credincioasă învredniceşte-l să dobândească
cununa fericirii de veci. Amin.”
Întru mulţi ani, Stăpâne!
Blaj, 6 aprilie 2011

Prof. univ. dr. Ion BUZAŞI
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Omagiu…
Aniversarea PF Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major şi Mitropolit
al Blajului, la împlinirea vârstei de 80 de ani, este, pentru toţi
credincioşii români greco-catolici şi nu numai, un prilej de bucurie şi de
readucere în memorie a amintirilor ce ne leagă de distinsa
personalitate. Excelenţa Sa face parte din generaţia care, după
martiriul Marilor Episcopi ai neamului, a avut menirea să ţină trează, în
clandestinitate, conştiinţa apartenenţei noastre la Biserica Română
Unită cu Roma, Greco-Catolică şi mai apoi, în legalitate, să
reorganizeze această Biserică şi să-i facă cunoscute valorile şi menirea
în spaţiul românesc.
Doar această frază ar fi suficientă pentru a contura
personalitatea Eminentului sărbătorit, cunoscând furia cu care puterea
comunistă, instaurată în România după Cel de al doilea Război
Mondial, s-a năpustit asupra credinţei greco-catolice, şi mai apoi, după
Decembrie 1990, piedicile multiple şi variate cu care a trebuit să se
confrunte, în libertate, această Biserică, care, prin înfiinţarea ei la 1700,
a dovedit, prin documente şi studii ştiinţific elaborate, originea poporului
şi a limbii române şi a ţinut trează această conştiinţă, pregătind încet ,
dar cu tenacitate, Marea Unire de la 1918.
Personal l-am cunoscut pe Prea Fericirea Sa abia după
evenimentele ce ne-au scăpat de povara „epocii societăţii multilateraldezvoltate”, odată cu primele Sfinte Liturghii greco-catolice, la care am
participat cu pioşenie şi adâncă reverenţă faţă de suferinţele îndurate
de această Biserică, pe care abia de atunci le-am aflat. Până la acea
dată eram un credincios ortodox, ca oricare altul, care, din când în
când mergeam şi la biserică, atât în Baia Mare cât şi în alte localităţi şi,
întotdeauna, în satul natal, când mergeam acasă, dacă se nimerea să
fie o Sfântă Liturghie (provin dintr-o localitate bistriţeană care n-a fost
niciodată greco-catolică, deşi - am aflat mai târziu - lungi perioade de
timp, un preot greco-catolic din centrul parohial slujea şi în filia Caila).
Opţiunea pentru Biserica Greco-Catolică a fost simplă, izvorâtă din
conştiinţa apartenenţei noastre, ca neam, limbă şi spiritualitate, de
Roma şi romanitate. „Terminologia creştină de origine latină în limba
română, afirma istoricul Dimitrie Onciul, cu caracterul ei vechi, este cea
mai sigură probă că românii sunt creştini din timpul roman: ei sunt
creştini şi la sudul Dunării şi în Dacia din perioada romană a bisericii
creştine din provinciile dunărene, cu limbă bisericească latină şi cu
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organizaţie dependentă de scaunul de la Roma. Când slavii păgâni au
ocupat provinciile romane din dreapta Dunării şi au desfiinţat
organizaţia bisericească de acolo, creştinarea românilor era
îndeplinită”. Aşadar, nu e nevoie ca simplul credincios să fie la curent
cu cele câteva mici diferenţe de dogmă, existente între cultul ortodox şi
cel greco-catolic, şi care cad în seama teologilor, pentru a-şi clarifica
opţiunea religioasă!
Pe Î.P.S. Lucian Mureşan l-am văzut ca pe un prelat puternic
angajat în destinele Bisericii Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi cu o
mare responsabilitate religioasă, izvorâtă din cea mai curată dorinţă de
a fi folositor cultului pe care l-a slujit, şi în ceasuri de cumpănă, chiar cu
preţul pierderii libertăţii şi chiar al vieţii, şi-l slujeşte şi astăzi de pe cea
mai înaltă treaptă ierarhică, aceea de Mitropolit. Am fost de faţă la
învestirea, la Baia Mare, în treapta de Episcop al Diecezei de
Maramureş, şi, mai apoi, la consacrarea Domniei Sale în rangul de
Mitropolit şi pe urmă în cel de Arhiepiscop Major.
Nu pot uita că, printre măsurile întreprinse după 1990 ca fiind
de maximă urgenţă, locul întâi l-a ocupat înfiinţarea Institutului Teologic
„Alexandru Rusu”, pe lângă Episcopia Greco-Catolică, cu două
specializări: Teologie Pastorală şi Teologie didactică, care a funcţionat
până în anul 2002, când a fost trecut, administrativ, sub tutela
Universităţii de Nord din Baia Mare.
Am remarcat apoi modestia ce L-a caracterizat permanent,
însoţită de scânteia înţelepciunii profunde, provenită din scrutarea
adâncimii ameţitoare pentru cei ce nu le cunosc, a textelor religioase,
cărora le-a pătruns esenţa, descifrându-le tainele ascunse altora,
relevându-le frumuseţea neobservată de alţii, adăugând cărămizi
trainice la templul măreţiei învăţăturii lui Isus Cristos. Şi toate acestea
le-am constatat, de-a lungul timpului, fie în cuvântul de învăţătură,
rostit din faţa altarului, fie în Pastoralele de la Marile Sărbători.
Cu echilibrul, calmul şi fermitatea ce L-au definit întotdeauna,
Excelenţa Sa Lucian Mureşan a contribuit şi contribuie, prin prezenţa
Domniei Sale, printr-un gest ori prin cuvinte, pe care îmi îngădui a le
considera părinteşti, la aşezarea lucrurilor în dreapta lor cumpănă. De
aceea, în faţa Înaltului şi Distinsului mare Prelat ne plecăm cu veneraţie
şi-i dorim, la această frumoasă vârstă, lumină sfântă şi deosebite
haruri Dumnezeieşti ca să poată păstori, încă multă vreme, turma pe
care Bunul Dumnezeu i-a hărăzit-o.
Întru mulţi ani Stăpâne!

25

Lucian Mureşan - 80
Prof. univ. dr. Nicolae FELECAN

Cu evlavie, o amintire de Înaltă Preţuire
În anul 2001 când am publicat romanul „Spini şi
aureolă, viaţa episcopului martir Ioan Suciu”, am fost în
audienţă la Preafericitul Lucian pentru a-i oferi volumul. M-a
primit cu bucurie, în felul în care mi-a vorbit m-am simţit
vrednică de a fi prima care am scris despre episcopul Ioan
Suciu, monumentala personalitate românească a secolului al
XX-lea. Gratitudinea şi profundul meu respect. Vă voi purta în
inima mea ca pe o lumină binefăcătoare.
Înalt Preasfinţia Voastră, cu ocazia aniversării a 80 de
ani vă doresc LA MULŢI ANI, sănătate de la Bunul Dumnezeu
pentru a păstori turma credincioşilor greco-catolici.
Scriitoarea Mia PĂDUREAN,
din Canada

Preafericite Lucian, la vârsta de 80 de ani,
potrivit este a spune:
„Întru, la mulţi ani, Stăpâne!”
sau poate că şi aşa:
„La mulţi ani! Măria Ta!”
Dar că mulţi ani nu mai pot fi,
mai bine este a privi
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spre înapoi
şi să aducem mulţumire
întru a noastră urare
pentru anii ce ne-a dat,
şi a binecuvântat
Doamne şi pe mai departe
anii ce vor mai veni,
fă Doamne, a’i împlini
cu rugăciunile ascultate
cu har şi cu sănătate
că’i mai bună decât toate!
Iar când Domnul va trimite
Îngerul, să ne ajute
puntea cea mare a o trece
Fii cu noi şi atuncea, Doamne
şi ne ajută, la acea clipă,
lungă, scurtă
după care vom vedea
în veci Împărăţia Ta.
Şi mai vrem încă a spune
legată tot de rugăciune
după Prelatul Eudenbach
cel ce mult ne-a ajutat
să putem să ne’ndreptăm
pe drumul nostru iar a merge
după cum la cărţi citeşte.
Odată ne-a relatat
de la Blaj, el înturnat:
„aveţi episcop, mitropolit
Lucian, de Voi numit
cum eu încă n’am văzut
să se roage atât cu fapta
cât şi cu închinarea,
noaptea!”
Încă una mai am a spune
Doamne,

27

Lucian Mureşan - 80
ce minuni, faci Tu pe lume!
Al nostru Mitropolit
de cum a fost el numit
ştiam cu toţi şi dumnealui
că multă sănătate, nu’i
şi ne’ntrebam îngrijoraţi
„Ce va face? Cum va duce
această mare şi grea Cruce?”
Dar odată întrebat,
„Preafericite, cum mai merge?”
„D’apoi numai Domnul ştie
ce şi cum orânduieşte
că atâta cât stau la altar,
două ceasuri în picioare
nimic, nicăieri, nu doare!
Vă mai spun încă ceva:
când afară celebram
niciodată nu ploua
Domnul Sfânt ne ocrotea
ca să ne putem ruga!”
Hotărît, aşa era!
De aceea noi am zice
Doamne, credinţa ne-o înmulţeşte,
ne întăreşte
să Te putem lăuda,
Porunca a-Ţi asculta
acum şi întotdeauna.
***
Teresia B. TĂTARU
de 23 Mai 2011
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A. REPERE BIOGRAFICE
Preafericitul Părinte Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major, s-a
născut la 23 mai 1931, în comuna Ferneziu, astăzi cartier al
municipiului Baia Mare, din Eparhia de Maramureş, fiind al zecelea
din cei doisprezece copii ai familiei Mureşan Petru şi Maria (născută
Breban), buni creştini români uniţi, în casa cărora se trăia o intensă
viaţă creştină catolică.

(În braţele mamei, alături de tată şi fraţii mai mari - 1931)

Studii:
A urmat studiile primare (clasele I-VI) în localitatea natală
(1938-1944), apoi Liceul „Gheorghe Şincai” din Baia Mare − clasele
I-IV de liceu (1944-1948). Prin reforma învăţământului din anul
29

Lucian Mureşan - 80
1948, se scoate la noi, religia din toate şcolile din ţară. În plus,
datorită Decretului 358/1948 al Marii Adunări Naţionale, Biserica
Română Unită cu Roma este suprimată cu brutalitate şi scoasă în
afara legii. În această situaţie, elevul Lucian, pentru că nu-şi mai
vedea realizabil visul de a deveni preot, se retrage din liceu. Între
1948-1951 urmează o şcoală de prelucrare a lemnului (mobilă fină)
în Baia Mare şi în paralel se pregăteşte şi susţine examenele la forma
de învăţământ fără frecvenţă, pentru completarea claselor liceale.
Din 1951, până în 1954, satisface serviciul militar, obligatoriu
în acea vreme, în timpul căruia urmează, la Turnişor (Sibiu), şcoala
de ofiţeri de aviaţie. După terminarea acesteia este detaşat la unitatea
militară din Craiova, batalionul de aviaţie cu reacţie. În anul 1953, pe
baza apartenenţei confesionale la Biserica Greco-Catolică, este
considerat persoană indezirabilă şi este transferat de la aviaţie la
detaşamentul de muncă de la Bicaz, la construcţia primei
hidrocentrale din ţară. În 1954, lăsat la vatră, aşteaptă în taină să se
ivească o posibilitate de a urma teologia, lucrând în diverse locuri. În
anul 1955, eliberându-se din închisoare, Episcopul Márton Áron de
Alba Iulia acceptă să primească, în mod excepţional, cinci tineri
greco-catolici, câte unul pentru fiecare dieceză a Bisericii Române
Unite, la Institutul Teologic Romano-Catolic de grad universitar din
Alba Iulia − aceasta la sugestia Episcopului Iuliu Hossu, cu
binecuvântarea Episcopului Alexandru Rusu şi la propunerea Pr.
prof. dr. Silviu Augustin Prunduş. Printre aceştia era şi Lucian
Mureşan. Ceilalţi au fost: Pantelimon Aştelean, Vasile Abrudan,
Virgil Florian şi Ioan Sălăjan. Încă în primul an de studiu, V.
Abrudan şi I. Sălăjan se retrag din proprie iniţiativă, iar în anul doi de
studiu se retrage şi V. Florian; astfel încât continuă studiile doar doi:
P. Aştelean şi L. Mureşan. În anul IV de studiu, cei doi sunt
convocaţi la rectoratul institutului şi Rectorul le comunică faptul că
sunt exmatriculaţi de către Departamentul Cultelor şi că în timp de
24 de ore sunt obligaţi să părăsească nu numai Institutul, ci şi oraşul.
Din punct de vedere ecleziastic şi canonic nu exista nici o motivaţie a
exmatriculării.
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Persecutat şi urmărit
Pentru Lucian Mureşan exmatricularea a coincis cu începutul
persecuţiei şi urmărirea de către Securitate. Revine în locurile natale
şi timp de un an bate la porţile întreprinderilor miniere şi ale
şantierelor de construcţii, fiind respins pe motiv că a fost teolog
catolic. După un an de tatonări reuşeşte să se încadreze ca muncitor
necalificat în cariera de piatră Limpedea din Ferneziu, unde lucrează
aproape 10 ani. Începând să fie persecutat şi aici, se transferă la
Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, în cadrul Consiliului
Judeţean Maramureş, unde lucrează până la pensionare, în iunie
1990. Cu toată prigoana, a sfidat intimidările şi ameninţările şi nu a
renunţat la visul de a deveni preot, continuând studiile în
clandestinitate, cu profesorii rămaşi în libertate de la fostele
Academii Teologice. Tot în clandestinitate îşi susţine examenul de
licenţă.
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Preot în clandestinitate
După eliberarea episcopilor din închisori prin decretul de
graţiere din 1964, visul la preoţie i se va împlini în 19 decembrie
1964, când va fi hirotonit de către Episcopul auxiliar al
Maramureşului, Dr. Ioan Dragomir. Devine astfel preot clandestin,
continuând, în acelaşi timp, să lucreze mai întâi în cariera de piatră şi
apoi la Direcţia de Drumuri şi Poduri. După hirotonirea sa ca preot,
începe clandestin activitatea pastorală, ocupându-se mai ales de
pastoraţia tinerilor şi de vocaţiile la preoţie care cereau angajare şi un
adevărat eroism în situaţia persecuţiilor la care erau supuşi grecocatolicii. Multe au fost nopţile, în această perioadă, când a făcut
cateheze sau a spovedit şi celebrat Sfânta Liturghie prin satele
Maramureşului şi ale Ţării Oaşului până la epuizare pentru ca a doua
zi să meargă la locul de muncă. În acele momente şi în acele locuri la purtat pe Hristos credincioşilor în clandestinitate cu teama urmăririi
permanente de către securişti pentru vina de a fi preot greco-catolic.
Ei, securiştii, au crezut că-l vor reduce la tăcere prin intimidări şi
ameninţări. După trecerea la Tatăl a Episcopului Ioan Dragomir, la
25 aprilie 1985, va deţine, până în 9 august 1986, funcţia de
Ordinarius provizoriu al Diecezei de Maramureş, iar de la această
dată va fi titular, numit şi instalat de către Î.P.S.S. Mitropolitul
Alexandru Todea, la alegerea şi propunerea Capitlului Diecezan.
Activitatea Episcopiei de Maramureş, în anii clandestinităţii, a fost
condusă de Episcopul Ioan Dragomir (1950-1985), iar apoi de către
viitorul Arhiepiscop Major şi Mitropolit al Blajului, Părintele Lucian
Mureşan (1986-1995), amândoi maramureşeni. Evenimentele din
decembrie 1989 şi legalizarea Bisericii Române Unite cu Roma,
Greco-Catolică, l-au găsit ca Ordinarius al Diecezei Maramureşului,
cu reşedinţa la Baia Mare.

Episcop de Maramureş (1990-1994)
Reconfirmarea şi numirea ca Episcop de Maramureş s-a făcut
în luna martie 1990, iar consacrarea a avut loc la 27 mai 1990, la
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Baia Mare. În cadrul Liturghiei arhiereşti festive, sub cerul liber,
pontificată de către Mitropolitul Alexandru Todea, în prezenţa
delegatului papal, Arhiepiscopul Guido Del Mestre şi de Ioan
Ploscaru, Episcopul de Lugoj, preotul Lucian devine al treilea
Episcop, în ordine cronologică, al Maramureşului, după Dr.
Alexandru Rusu (†1963 la Gherla) şi Dr. Ioan Dragomir. Această
ceremonie de consacrare de episcopi greco-catolici a fost prima care
a avut loc în libertate, după 1989, de faţă fiind peste 20.000 de
credincioşi, pe esplanada Monumentului Ostaşului Român,
împodobit simbolic cu un imens rozariu de garoafe roşii. Cortegiul
celor peste o sută de preoţi în drum spre locul consacrării avea în faţă
un număr impresionant de credincioşi. A fost totodată şi prima
întâlnire a credincioşilor cu reprezentanţii Papei Ioan Paul al II-lea şi
prima întâlnire a întregii ierarhii greco-catolice cu credincioşii,
adunaţi într-o manifestare publică de mari proporţii. În cadrul
ceremoniei au fost citite, în limba latină şi română, numirile prin care
Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea l-a învestit în funcţia de
Episcop al Maramureşului pe preotul Lucian Mureşan şi decretullege prin care Preşedintele ţării îl recunoştea ca Episcop,
Monseniorul Arhiepiscop Del Mestre transmiţând Episcopului
consacrat şi credincioşilor prezenţi salutul cordial al Sfântului Părinte
şi Binecuvântarea Sa Apostolică. Prin grija noului Episcop s-a
deschis în premieră la Baia Mare Institutul Teologic de grad
universitar, denumit, în memoria episcopului martir, „Dr. Alexandru
Rusu”, care a început anul şcolar universitar 1990-1991 cu 70 de
studenţi la cursurile de zi şi 20 la fără frecvenţă. Tot aici, la cursurile
de patru ani ale Facultăţii de Teologie Didactică-Catehetică, au
început studiile teologice 89 de tineri şi tinere, care vor preda
copiilor şi elevilor educaţie moral-religioasă.
Ca Episcop de Maramureş a efectuat numeroase vizite
pastorale în parohiile nou înfiinţate, a sfinţit numeroase amplasamente
pentru construire de biserici, a reuşit încadrarea în muncă a numeroşi
preoţi şi a depus o susţinută activitate pe lângă Secretariatul de Stat
pentru Culte, în vederea obţinerii de posturi pentru personalul clerical şi,
nu în ultimul rând, pentru intrarea în normalitate a Bisericii GrecoCatolice, reînviate.
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Arhiepiscop şi mitropolit (1994-2005)
În 4 iulie 1994 este numit de către Papa Ioan Paul al II-lea ca
Arhiepiscop al Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş şi Mitropolit al
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, succedând
Eminenţei Sale Cardinal Dr. Alexandru Todea, pe care sănătatea l-a
obligat să se retragă.

La 27 august 1994 este instalat la Blaj. Între anii 1998-2001
şi apoi din nou din 2004 este Preşedinte al Conferinţei Episcopale
Catolice din România, care reuneşte ierarhia Bisericilor Catolice de
ambele rituri − latin (romano-catolic) şi oriental (greco-catolic). În
26 mai 2003 este numit, de către Papa Ioan Paul al II-lea, membru al
Congregaţiei pentru Bisericile Orientale.

Arhiepiscop Major (2005 - prezent)
La 16 decembrie 2005, Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea îl
ridică la demnitatea de Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite
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cu Roma, Greco-Catolică, odată cu ridicarea Bisericii Mitropolitane
sui iuris la rangul de Biserică Arhiepiscopală Majoră, prin Bula Ad
totius Dominici gregis.

Ad totius Dominici gregis
Bula Papei Benedict XVI de ridicare a
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică,
la demnitatea de Biserică Arhiepiscopală Majoră sui
iuris,
14 decembrie 2005
+ Benedict, Episcop, Slujitor al slujitorilor lui Dumnezeu,
spre veşnică aducere aminte.
Fiind rânduiţi spre purtarea de grijă a întregii turme a
Domnului, pe cât stă în putinţa Noastră, ne îngrijim neîncetat
pentru răspândirea credinţei mântuitoare în Isus Cristos în
întreaga lume, acest lucru devenind cu atât mai limpede acolo
unde, deşi domină puteri nedrepte, credincioşii mărturisesc cu
tărie aceeaşi credinţă.
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Acum Noi venim în întâmpinarea cererii Venerabilului Nostru
Frate Lucian Mureşan, Arhiepiscop de Alba Iulia şi Făgăraş al
Românilor, care a stăruit în numele Consiliului Ierarhilor ca
această Biserică să fie înălţată la statura demnităţii de
Arhiepiscopie Majoră. De aceea, fiind ascultată părerea
Venerabilului Nostru Frate Angelo Cardinal Sodano, Secretar
de Stat, ridicăm amintitul Scaun la demnitatea de Biserică
Arhiepiscopală Majoră cu titlul de Alba Iulia şi Făgăraş al
Românilor, fiind cuprinsă în hotarele vechii Biserici
Mitropolitane de Alba Iulia şi Făgăraş. Scaunul de reşedinţă al
Arhiepiscopiei Majore este aşezat în cetatea Blajului. Totodată
acordăm drepturile şi amintim obligaţiile pe care Sfintele
Canoane ale Bisericilor Răsăritene le consfinţesc, orice
prescripţie contrară acestora fiind abrogată.
Dată la Roma, în Catedrala Sfântul Petru, în a patrusprezecea
zi a lunii Decembrie, anul Domnului două mii cinci, primul al
Pontificatului Nostru.
+ Angelo Cardinal Sodano, Secretar de Stat
Marcellus Rossetti, Protonotar Apostolic
Laurentius Cirili, Protonotar Apostolic

37

Lucian Mureşan - 80
Magna cum animi affectionem
Bula Papei Benedict XVI de numire a Mitropolitului de
Alba Iulia şi Făgăraş
în funcţia de Arhiepiscop Major,
14 decembrie 2005
+ Benedict, Episcop, Slujitor al slujitorilor lui Dumnezeu,
Venerabilului Frate Lucian Mureşan, în prezent Arhiepiscop şi
Mitropolit de Alba Iulia şi Făgăraş al Românilor, ales
Arhiepiscop Major al aceluiaşi scaun, salutare şi Binecuvântare
Apostolică.
Cu mare afecţiune sufletească pentru comunitatea Românilor
din Provincia de Alba Iulia şi Făgăraş, Ne îndreptăm plini de
bunăvoinţă şi cu purtare de grijă, oferindu-vă deplina
susţinere spre a vă menţine pe calea propriei prosperităţi.
De aceea, prin scrisorile Noastre, printre care una cu titlul Ad
totius dominici gregis, am declarat Biserica voastră Biserică
Arhiepiscopală Majoră, Noi n-am pregetat să acordăm această
demnitate şi Întâistătătorului ei, spre a duce mai departe
statutul acesteia.
Prin urmare, ascultând propunerea Venerabilului Nostru Frate
Angelo Cardinal Sodano, Secretar de Stat, din deplinătatea
puterii Noastre apostolice, te orânduim şi te aşezăm
Arhiepiscop Major de Alba Iulia şi Făgăraş al Românilor, cu
toate obligaţiile şi drepturile cuvenite acestei demnităţi, după
canoanele şi rânduielile Bisericilor Răsăritene.
De altminteri, Venerabile Frate, fiind mult sporită demnitatea
acestei Biserici, Ne este întărită convingerea că această turmă
a Domnului va spori în bogăţie de roade spirituale şi care, mai
mult, păstorul aflându-se în fruntea turmei, se va strădui să
se ocupe, pentru ca binefăcătoarea prosperitate să fie
înfăptuită, de multe lucruri vrednice de pomenire.
Dată la Roma, în Catedrala Sfântul Petru, ziua a
patrusprezecea a lunii Decembrie, anul Domnului două mii
cinci, primul al Pontificatului Nostru.
Benedict XVI, Papă
Laurentius Cirili, Protonotar Apostolic
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Este întronizat ca Arhiepiscop Major la 30 aprilie 2006, în
prezenţa Prefectului Congregaţiei pentru Bisericile Orientale,
Preafericirea Sa Ignaţiu Moussa I Cradinal Daoud, şi a Excelenţei
Sale Mons. Jean-Claude Périsset, Nunţiu Apostolic în România şi
Republica Moldova.
A iniţiat şi sprijinit lucrările de restaurare generală a
Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime” din Blaj, încheiate în 1994.
A deschis şi participat la cele 4 sesiuni ale celui de-al IV-lea
Conciliu Provincial al Bisericii Române Unite cu Roma, GrecoCatolică, desfăşurate între anii 1995-1998.
A participat, în 1995, la festivităţile ocazionate de împlinirea
a 50 de ani de la înfiinţarea Misiunii Catolice Române din Paris,
unde a celebrat Liturghia în limba română în Catedrala „Notre
Dame”.
A fost prezent la consacrarea Episcopului John Michael
Botean al Eparhiei Românilor Uniţi din Statele Unite ale Americii, în
1996.
După câţiva ani pregătitori, a obţinut, în 1997, semnul „Nihil
obstat” de la Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor pentru deschiderea
procesului de canonizare a celor şapte Episcopi greco-catolici
mărturisitori, proces pe care îl patronează.
Şi-a adus contribuţia la întoarcerea, de la Roma la Blaj, a
rămăşiţelor pământeşti ale Episcopului Ioan Inocenţiu Micu, în luna
august a anului 1997 când ziditorul Blajului avea să fie primit, după
252 ani de exil, în Catedrala Blajului, însoţită de toate manifestările.
A jucat un rol important în larga participare ierarhilor şi
credincioşilor greco-catolici la istorica vizită a Papei Ioan Paul II în
România, în zilele 7-9 mai 1999.
În Anul Jubiliar 2000, s-a implicat în organizarea
pelerinajului naţional la Roma, care a culminat cu Sfânta Liturghie
concelebrată cu Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, în limba
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română, în Bazilica „Sfântul Petru”, în prezenţa câtorva mii de
pelerini români.
A reuşit, în anul 2000, reeditarea, cu ajutorul Sfântului Scaun,
într-o ediţie monumentală, a Bibliei de la Blaj - 1975, la 205 ani de la
apariţia acesteia.
A sprijinit şi participat la toate manifestările prilejuite de
aniversarea, în 2003, a 150 de ani de Mitropolie la Blaj.
A binecuvântat şi sprijinit manifestările publice ocazionate de
împlinirea a 250 de ani de la deschiderea primelor şcoli româneşti de
la Blaj, în timpul Episcopului greco-catolic Petru Pavel Aron, la 11
octombrie 1754.
În toţi cei 16 ani de slujire arhierească, a efectuat nenumărate
vizite pastorale, cu sfinţiri de noi pietre de temelie pentru biserici,
sfinţiri de noi biserici sau de biserici restaurate, de case parohiale,
hirotoniri de noi preoţi şi a participat la pelerinajele tradiţionale ale
Provinciei Mitropolitane, rostind predici, meditaţii, cuvinte de
învăţătură, în toate aceste împrejurări.
A sprijinit reeditarea diferitelor cărţi de cult, precum şi a
numeroase cărţi de teologie patristică, spirituală, dogmatică şi
biblică.
A participat la diverse întâlniri la Roma (Sinodul pentru Viaţa
Consacrată, 1994; Sinodul Episcopilor Europeni, 1998; Sinodul
Episcopilor Europeni, 2005).
Este preşedinte al părţii greco-catolice la Întâlnirile Comisiei
Mixte de Dialog Greco-Catolic – Ortodox.
A publicat lucrări religioase şi a binecuvântat apariţia a
numeroase volume de opere religioase şi laice, din care pe unele le-a
şi prefaţat. Acestora li se adaugă Pastoralele de Crăciun şi de Paşti,
publicate în Tinereţe creştină de la Baia Mare, Viaţa creştină din
Cluj-Napoca şi Unirea de la Blaj.

40

Lucian Mureşan - 80

Distincţii, medalii, ordine:
1999, dec. – titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Baia
Mare;
2000, nov. – Ordinul Naţional „Pentru merit” în gradul de
„Mare Cruce” din partea Preşedintelui României, „dorind a răsplăti
meritele importante ale Î.P.S. Lucian Mureşan, Mitropolit Greco-Catolic
de Alba Iulia, Făgăraş şi Blaj”;

2002, dec. - Diploma de Excelenţă din partea Prefecturii şi
Consiliului Judeţean Alba pentru „valorificarea culturii blăjene”;
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2003, apr. - titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Blaj
„pentru întreaga activitate spirituală şi de menţinere a credinţei
creştine”;

2010, mai - Medalia pontificală de argint din partea Papei
Benedict al XVI-lea. Emisarul papei a fost prefectul Congregaţiei pentru
Bisericile Orientale, Cardinalul Leonardo Sandri, aflat în 8 mai la
Sighetu Marmaţiei unde a participat la pelerinajul anual de la Cimitirul
Săracilor – Cearda;
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2010 dec. – „Medalia jubiliară de aur 1990-2010” „pentru
fidelitatea şi devotamentul patriotic cu care slujiţi statornic idealurile
de prosperitate, emancipare spirituală şi unitate a românilor de
pretutindeni, pentru fortificarea şi proliferarea spiritului astrist”.
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B. BIBLIOGRAFIA SELECTIVĂ A OPEREI
1. AUTOR AL VOLUMELOR:

Porţi deschise comunicării : Notă pentru programul
pastoral în comunicaţii. Blaj, 1997.

Carte de rugăciuni pentru copii. Blaj, 2002.
Să iubeşti până la sfârşit. Blaj : Buna Vestire, 2002. 78 p.
Ediţia 2-a, revăzută şi adăugită. Blaj : Buna Vestire, 2004.
127 p.

Carte de Rugăciuni. Blaj : Buna Vestire, 2003. 424 p.
Bucură-Te ceea ce eşti plină de har : Rugăciuni şi
devoţiuni către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Blaj
: Buna Vestire. 207 p.

Preotul, omul credinţei şi al sacrului. Blaj : Buna
Vestire, 2005. 102 p.

Cine are pe Cristos, are totul. Blaj : Buna Vestire,
2010. 235 p.
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2. ALTE RESPONSABILITĂŢI:
Volume prefaţate:
Mintea nu minte : 123 de gânduri întru absolut / Marius Nicolae
Marcu ; [Prefaţă] Lucian Mureşan, mitropolit: Cuvânt înainte. ClujNapoca : Viaţa Creştină, 1995.
Fatima : Maria se adresează lumii / L. Gonzaga da Fonseca ;
[Prefaţă] Lucian, mitropolit: Cinstire Reginei Cerurilor. Baia Mare :
Umbria, 1996.
Inochentie Micu-Klein : Exilul la Roma 1745-1768 / Francisc Pall ;
Studiul Exilului lui Inochentie Micu-Klein la Roma (1745-1768),
selecţia şi transcrierea documentelor, aparat critic de Francisc Pall ;
Cuvânt înainte de Î.P.S. Lucian Mureşan, Arhiepiscop şi Mitropolit:
Cuvânt de mulţumire şi binecuvântare ; Prefaţă de Pompiliu Teodor ;
Ediţie îngrijită şi indice de Ladislau Gyémánt. 3 vol. Cluj-Napoca :
Fundaţia Culturală Română, 1997.
O carte pentru toţi românii : catolicism şi ortodoxie românească /
Ion Brad ; [Prefaţă] Lucian Mureşan: Cuvânt înainte. Cluj-Napoca :
Unitas, 1997.
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Pănade : 700 de ani / Traian Brad, Ioan Raţiu, Titu Orian ; [Prefaţă]
Lucian, Arhiepiscop şi Mitropolit: Pănade - 700 de ani de atestare
documentară. Blaj : Astra, 1999.
Spiritualitate transilvană şi istorie europeană / editori Iacob Mârza,
Ana Dumitran ; [Prefaţă] Lucian Mureşan: Cuvânt. Alba Iulia, 1999.
Biblia de la Blaj : 1795 / Ediţie realizată sub înaltul patronaj al P.S.
Virgil Bercea şi sub egida ştiinţifică a Academiei Române Institutul
de Istorie Cluj-Napoca director Acad. Camil Mureşan ; [Prefaţă]
Lucian Mureşan, Arhiepiscop şi Mitropolit: Precuvântare. Ed.
jubiliară. Roma : Mitropolia Română Unită de Alba Iulia şi Făgăraş,
2000.
Pelerin român în cetatea Eternă / Anca Mărtinaş ; [Prefaţă] Lucian
Mureşan: Din mica Romă spre Cetatea Eternă. Blaj : Buna Vestire,
[2000].
Toţi pelerinii români veţi avea acum ocazia de a vă aşeza la
poalele Columnei lui Traian, emblema originii noastre latine, de
unde, reflectând serios şi matur, vă veţi întoarce acasă cu sentimente
înnoite şi cu hotărâri înţelepte pentru binele ţării ai cărei fii sunteţi
şi faţă de care aveţi mari datorii.
Biserica durerii : Filă din istoria rezistenţei Bisericii Greco-catolice
1948-1989 : Comunitatea greco-catolică – Moişa Protopopiatul
Râciu (Jud. Mureş) / Ovidiu Palcu ; [Prefaţă] Lucian, Arhiepiscop şi
Mitropolit: Cuvânt înainte. Blaj : Buna Vestire, 2002.
Episcopul Ioan Suciu : Apostol al Iubirii - Sufletul Tineretului /
Victoria Man-Nicolae ; [Prefaţă] Lucian Mureşan, Arhiepiscop şi
Mitropolit: Cuvânt înainte. Cluj-Napoca : Viaţa Creştină, 2002.
Simfonia Mariei / Nicolae Pura ; [Prefaţă] Lucian Mureşan,
Arhiepiscop şi Mitropolit: Cuvânt înainte ; Prefaţă: Ion Buzaşi,
Prefaţă: Ioan Irineu Fărcaş. Blaj : Buna Vestire, 2002.
Apreciez iniţiativa şi munca depusă pentru ca această
teologhisire mariologică în versuri şi cu putinţă de a fi cântată, să
poată vedea lumina tiparului, şi-n acest fel să poată ajunge în
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mâinile, dar mai ales la inimile bunilor credincioşi, fii ai Mariei.
„iar pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izvor
viu şi îndestulat, care s-au împreunat ţie ceată sufletească: întăreştei, şi întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învredniceştei” (Catavasiile Buneivestiri, Oda a III-a).
Catacombe şi Lumini : Viaţa şi activitatea pr. Ioan Roşca în timpul
persecuţiei Bisericii Greco-Catolice / Anton Rus, Aura Gherman ;
Cuvânt înainte de Î.P.S.S. Lucian. Blaj : Buna Vestire, 2003.
Episcopul Ioan Suciu : Apostol al Iubirii - Sufletul Tineretului ;
Exerciţii spirituale pentru sufletele consacrate / Victoria ManNicolae ; [Prefaţă] Lucian Mureşan, Arhiepiscop şi Mitropolit:
Cuvânt înainte. Ediţia a 2-a. Cluj-Napoca : Viaţa Creştină, 2003.
Biia : vatră de istorie şi cultură : studiu monografic / Ioan
Sălcudean, Dumitru Frăcea, Todor Blaga, Vasile Căpâlnean, Vasile
Lechinţan ; [Prefaţă] Lucian, Arhiepiscop şi Mitropolit: Să ne
cunoaştem identitatea spirituală şi de neam. Blaj : Astra, 2004.
Floarea adevărului pentru pacea şi dragostea de obşte ;
Păstoriceasca Poslanie sau Dogmatica învăţătură a Besearicii
Răsăritului / Cuvânt înainte de Lucian, Arhiepiscop şi Mitropolit ;
Studiu istorico-teologic de Pr. Cristian Barta ; Ediţie, glosar, indice
de Meda-Diana Hotea. Cluj-Napoca : Argonaut, 2004.
„120 ani de la naşterea Episcopului Dr. Alexandru Rusu” /
[Prefaţă] Lucian, Arhiepiscop şi Mitropolit: Omagiu arhiereului
Alexandru Rusu! Baia Mare : Scriptorium, 2004.
Blajul / Alexandru Petărlecean ; Ion Moldovan ; [Cuvânt înainte de
Lucian Mureşan]: Blajul, cetate de lumină şi credinţă, în care
Dumnezeu lucrează. Blaj : Buna Vestire, 2005.
Cununa Învierii : Tradiţii, datini şi obiceiuri de Paşti / Alexandru
Petărlecean ; Ion Moldovan ; [Cuvânt înainte de Lucian Mureşan]:
Paştile, Preasfântă şi minunată sărbătoare. Blaj : Buna Vestire,
2006.
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Tăria creştină / Ioan Suciu ; ediţie îngrijită de Alexandru
Petărlecean şi Ion Moldovan ; [Prefaţă] Lucian Mureşan: Cuvântul
Episcopului Ioan Suciu se aude şi azi. Blaj : Buna Vestire, 2006.
Parcurgând paginile acestei cărţi, în care au fost strânse
articole apărute de-a lungul anilor sub semnătura Preasfinţitului
Ioan Suciu, aş spune că prin ideile exprimate şi atât de argumentat
susţinute dar şi prin diversitatea temelor abordate – multe dintre ele
de o actualitate evidentă pentru omul zilelor noastre – autorul este o
voce care strigă în pustiul unei lumi care tinde să se îndepărteze tot
mai mult de adevăratele valori morale, şi nu numai, şi în care
„vânarea de vânt” este o îndeletnicire curentă a prea multor semeni
ai noştri.
Volume apărute „Cu binecuvântarea P.S., Î.P.S.S., P.F. Lucian”
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Sfînta Tereza de Avila : Viaţa. Opera. Doctrina / P. Bernard Ştef.
Cluj-Napoca : Editura Mikel & Casa Cărţii de Ştiinţă, 1995.

Fatima : Maria se adresează lumii / L. Gonzaga da Fonseca. Baia
Mare : Umbria, 1996
Episcopul Ion Inochentie Micu / Nicolae Comşa.
Vestire], 1997.
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Apărută în 1943, inaugurând colecţia „Oamenii Blajului”,
această carte se retipăreşte la îndemnul şi cu binecuvântarea Î.P.S.S.
Lucian, cu prilejul reînhumării lui Ioan Inochentie Micu, în Catedrala
Blajului.
Octombrie 1997
Gânduri care albesc sufletul / Pr. Lucian Pop. Ediţia a 2-a. Blaj :
[Buna Vestire], 1998.
Această ediţie a apărut cu binecuvântarea arhierească a
Î.P.S. Mitropolit Lucian.
Ghidul pelerinului pentru Marele Jubileu al Anului 2000. [ClujNapoca : Viaţa Creştină, 1999].
Biblia de la Blaj : 1795 / Ediţie realizată sub înaltul patronaj al P.S.
Virgil Bercea şi sub egida ştiinţifică a Academiei Române Institutul
de Istorie Cluj-Napoca director Acad. Camil Mureşan. Ed. jubiliară.
Roma : Mitropolia Română Unită de Alba Iulia şi Făgăraş, 2000.
Cu binecuvântarea Î.P.S. Lucian Mureşan mitropolitul
Bisericii Române Unite.
Micul liturghier / [Ediţie îngrijită de pr. Ioan Fărcaş]. Blaj, 2004.
Tipărit cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a
Înaltpreasfinţitului Lucian, Arhiepiscop de Alba Iulia şi Făgăraş – Blaj
şi Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
3. SCRIERI ÎN VOLUME:
Cuvântul sărbătoresc rostit cu ocazia aniversării jubiliare a 300 de
ani de la Unirea cu Roma. În: Trei sute de ani de la Unirea
Bisericii Româneşti din Transilvania cu Biserica Romei. Lugoj :
Dacia Europa Nova, 2001, p. 150-154.
Discursul rostit la Roma, în Bazilica San Pietro, la 9 mai 2000. În:
Trei sute de ani de la Unirea Bisericii Româneşti din Transilvania
cu Biserica Romei. Lugoj : Dacia Europa Nova, 2001, p. 138-139.
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Omelia rostită în 16 decembrie 2000, în Catedrala din Lugoj la
celebrarea a 300 de ani de la Unire. În: Trei sute de ani de la
Unirea Bisericii Româneşti din Transilvania cu Biserica Romei.
Lugoj : Dacia Europa Nova, 2001, p. 251-254.
Mult-stimată doamnă farmacistă; Suzana Pop, îndoliată familie ;
Dragă Mihai. În: Dr. Mihai Pop – Album memorial. Baia Mare :
Editura Fundaţiei culturale „Zestrea”, 2005.
Papa Ioan Paul al II-lea angajat pe calea adevăratului ecumenism!
În: Un buchet de laude pentru papa Ioan Paul al II-lea. Roman :
Editura Serafica, 2006, p. 19-22.
Pe tot parcursul binecuvântat al pontificatului său, Ioan Paul
al II-lea nu a uitat că Mântuitorul Isus Cristos i-a încredinţat lui
Petru misiuni pastorale constând în menţinerea unităţii turmei.
Sarcina lui Petru şi a succesorilor săi este de a căuta necontenit
căile ce contribuie la menţinerea unităţii. Sfântul Părinte a înţeles că
nu trebuie să creeze obstacole ce dezbină, ci drumuri care unesc,
fără însă a cădea în fals irenism destrugător.
Mesaj [din partea Mitropoliei Unite cu Roma]. În: Bicentenarul
naşterii Mitropolitului Andrei Şaguna : Lucrările celei de a 103-a
Adunare Generală a Asociaţiunii ASTRA, Sibiu, 14-16 noiembrie
2008. Sibiu : Editura Asociaţiunii Astra, 2010, p. 21-23.
[...]. Cinstirea memoriei înaintaşilor şi a faptelor măreţe
săvârşite de ei este o datorie a noastră a tuturor, recunoscându-ne pe
noi înşine aparţinători unei tradiţii care are puternice rădăcini
spirituale, culturale şi ecumenice, care a adus mult folos neamului şi
constituie şi astăzi drept model în alte coordonate istorice şi politice.
4. SCRIERI ÎN PERIODICE:
Articole, cuvântări, mesaje, pastorale:
1990
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Demers : Către Onoratul Minister al Cultelor. Viaţa creştină, serie
nouă, 1, nr. 1, febr. 1990, p. 3. (cu Dr. Alexandru Todea, Ioan
Ploscaru, Tertulian Langa, Vasile Hosu).
1991
Comunicat al Episcopiei Greco-Catolice a Maramureşului. Graiul
Maramureşului, 3, nr. 600, 2-3 nov. 1991, p. 1, 2. (cu Pr. Simion
Mesaroş).
1993
Din Pastorala de Sfintele Paşti a Excelenţei Sale episcopul Lucian
Mureşan. Clipa zilei (Baia Mare), 1,nr. 13, 17-20 apr. 1993, p. 1.
1994
Sfinte Părinte, Eminenţele şi Excelenţele Voastre, Iubiţi călugări,
Fraţi şi Surori! : [Cuvântarea Î.P.S.S. Lucian Mureşan la Sinodul
episcopilor : Vatican]. Viaţa creştină, serie nouă, 5, nr. 22 (116), nov.
1994, p. 1.
„Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi...” : Întruparea
Fiului său : [Cuvânt de Crăciun 1994]. Viaţa creştină, serie nouă, 5,
nr. 24 (118), dec. 1994, p. 1, 4.
1995
„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne
veselim într-însa” : [Cuvânt la Sărbătoarea Învierii Domnului]. Viaţa
creştină, serie nouă, 6, nr. 8 (126), apr. 1995, p. 1.
Naşterea Ta, Cristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina
cunoştinţei... : Pastorala de Crăciun : „Taină străină văd şi
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minunată...”. Viaţa creştină, serie nouă, 6, nr. 23-24 (141-142), dec.
1995, p. 1.
1996
ASTRU redivivus : „Voi sunteţi lumina lumii...” Viaţa creştină, serie
nouă, 7, nr. 4 (146), febr. 1996, p. 4.
Cristos a înviat! : [Blaj, la Sărbătoarea Învierii Domnului, 1996].
Viaţa creştină, serie nouă, 7, nr. 7 (149), apr. 1996, p. 1, 2.
[...]. Viaţa noastră, viaţa naţiunilor şi popoarelor, viaţa
Bisericii trebuie să-şi tragă seva din „Istoria Sfântă” şi să se îndrepte
către perspectiva escatologică a „Împărăţiei lui Dumnezeu”, care
vine. Pentru noi, creştinii, începutul acestei „Împărăţii” este realizat
de însuşi Mântuitorul, prin Învierea Sa. Noi înşine, fiecare personal,
aparţinem unui popor, unei naţiuni, iar în mod cu totul deosebit
aparţinem unei Biserici care intră în istorie, în Istoria sfântă şi se
încadrează în această perspectivă escatologică a „Împărăţiei”.
Misiunea Română Greco-catolică din Paris : 50 de ani de la
înfiinţare : [Cuvântul Mitropolitului Lucian Mureşan rostit în
Catedrala Notre-Dame de Paris]. Viaţa creştină, serie nouă, 7, nr. 12
(154), iun. 1996, p. 1, 3.
Jubileul de 50 de ani al Provinciei Surorilor Baziliene din România :
Te voi preamări din toată inima mea; în faţa... : [Cuvânt rostit de
Mitropolitul Lucian la Mănăstirea „Sfânta Macrina” din Cluj-Napoca].
Viaţa creştină, serie nouă, 7, nr. 15-16 (157-158), aug. 1996, p. 4.
„...intrând în casă au văzut pe Prunc împreună cu Maria, Mama
Lui” : [Blaj, la Sărbătoarea Naşterii Domnului 1996]. Viaţa creştină,
serie nouă, 7, nr. 23-24 (165-166), dec. 1996.
1997
[Mesaj adresat preşedintelui Emil Constantinescu]. Viaţa creştină,
serie nouă, 8, nr. 1 (167), ian. 1997, p.1.
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Conciliul Provincial al IV-lea al Bisericii Române Unite : Decret de
deschidere a Conciliului Provincial. Viaţa creştină, serie nouă, 8, nr. 7
(173), apr. 1997, p. 3.
Cuvântul Mitropolitului Lucian Mureşan către cler şi credincioşi la
Sfânta Liturghie celebrată în Catedrala Mitropolitană a Blajului, cu
ocazia deschiderii lucrărilor Conciliului Provincial IV. Viaţa creştină,
serie nouă, 8, nr. 7 (173), apr. 1997, p. 4.
Mesajul adresat Preşedintelui României, prof. Emil Constantinescu,
la cuvântul de salut transmis Conciliului Provincial IV al Bisericii
Române Unite. Viaţa creştină, serie nouă, 8, nr. 7 (173), apr. 1997, p. 4.
Mesajul Mitropolitului Bisericii Române Unite, Î.P.S.S. Lucian
Mureşan, adresat Patriarhului Teoctist şi Sinodului Bisericii
Ortodoxe Române, la Apelul făcut pentru reconciliere şi unitate.
Viaţa creştină, serie nouă, 8, nr. 7 (173), apr. 1997, p. 4.
Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm Sfintei Învieri a lui Cristos :
Pastorala de Paşti a Î.P.S.S. Mitropolitul Lucian Mureşan, adresată
clerului şi credincioşilor. Viaţa creştină, serie nouă, 8, nr. 8 (174), apr.
1997, p. 1, 3.
„...noi iubim Biserica ortodoxă, dar aşteptăm aceleaşi sentimente din
partea lor.” Viaţa creştină, serie nouă, 8, nr. 9 (175), mai 1997, p. 1.
„Mîinile aflate în rugăciune sînt şi rămîn singura noastră armă”.
Glasul Maramureşului, 1, nr. 85, 7 iul. 1997, p. 2.
Rugaţi-vă pentru liniştirea frămîntărilor cu care se confruntă
poporul nostru, pentru greutăţile care dor şi apasă acest neam. Rugaţivă pentru că aşteptarea voastră să nu fie zadarnică. Aţi transformat în
aceşti ani pieţele, cimitirele, sălile de clasă în lăcaşuri de rugăciune.
Numai rugăciunea lui Isus din ceasul pătimirii Sale „ca toţi să fie una”
(Io 17, 21) să rămînă crezul, puterea noastră, a tuturor, să rămînă
expresia celei mai adînci iubiri.
Pastorala mitropolitană la Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel. Viaţa creştină, serie nouă, 8, nr. 13 (179), iul. 1997, p. 2.
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Ioan Inocenţiu Micu-Klein s-a întors acasă. Viaţa creştină, serie nouă,
8, nr. 16 (182), aug. 1997, p. 3.
Comunicat : [În legătură cu ştirea apărută în „Ziua”]. Viaţa creştină,
serie nouă, 8, nr. 18 (184), sept. 1997, p. 1.
„Nu poţi învia... decât din pământul patriei” : Cuvântul Mitropolitului
Lucian Mureşan. Viaţa creştină, serie nouă, 8, nr. 21 (187), nov. 1997,
p. 1, 3.
[…], Popor român, ridică-te la viaţă şi ieşi din somnul opac al
netrăirii îndeajuns cu Adevărul şi Iubirea drept ţel şi căi de străbătut.
Poate nicicând mai pregnant ca acum avem nevoie de Inocenţiu între
noi, pentru o temelie de viaţă nouă, de speranţă întărită şi de mistuire
generoasă.
Părinte al nostru Inocenţiu, tu, Mic la nume şi uriaş în faptă,
coboară-ţi binecuvântarea şi miruieşte-ne cu harul luptei şi al biruinţei
tale cea neprihănită şi pururi pomenită în cer şi pe pământ, spre slava
lui Cristos şi mântuirea neamului.
„... că pentru noi s-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte
de veci.” : Scrisoarea pastorală a Mitropolitului Lucian Mureşan, la
Sărbătoarea Naşterii Domnului - 1997. Viaţa creştină, serie nouă, 8,
nr. 23-24 (189-190), dec. 1997, p. 1, 3.
1998
60 de ani de la înfiinţarea Colegiului român-unit PIO ROMENO din
Roma : „Biserica noastră are bune speranţe, prin tinerii care
manifestă un spirit de dăruire şi jertfă... Sfinte Părinte, vă invităm şi
vă aşteptăm în România.” Viaţa creştină, serie nouă, 9, nr. 2 (192), ian.
1998, p. 5.
Scrisoarea Mitropolitului Lucian Mureşan către Preafericitul Părinte
Patriarh Teoctist. Viaţa creştină, serie nouă, 9, nr. 5 (195), mart. 1998,
p. 1.
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„Ziua Învierii! Să ne luminăm, popoare...” : Scrisoare pastorală de
Sfintele Paşti a Mitropolitului Lucian Mureşan. Viaţa creştină, serie
nouă, 9, nr. 7 (197), apr. 1998, p. 1, 3.
Blaj, 17 mai 1998 – Unire-n cuget şi simţiri : „O întregire a spiritului
românesc” : Cuvântul Mitropolitului unit Lucian Mureşan adresat
tuturor celor adunaţi pe Câmpia Libertăţii. Viaţa creştină, serie nouă,
9, nr. 10 (200), mai 1998, p. 1, 3.
Transilvanul Cireneu, Pompei, şi-a purtat povara crucii, neîndoinduse că va trăi, cu Cristos, Învierea Bisericii sale : Cuvântarea Î.P.S.S.
Mitropolit Lucian Mureşan. Viaţa creştină, serie nouă, 9, nr. 10 (200),
mai 1998, p. 7.
„Episcopul Ioan Ploscaru a fost întotdeauna conştient de misiunea
sa...” : Cuvântul Mitropolitului Lucian Mureşan. Viaţa creştină,
serie nouă, 9, nr. 15-16 (205-506), aug. 1998, p. 1, 8.
A doua Sesiune a Conciliului Provincial al IV-lea al Bisericii Române
Unite : „Un cânt de încredere şi mulţumire (...) cu puţinul şi cu
nădejdea noastră” : Cuvântul Mitropolitului Lucian la încheierea
lucrărilor Sesiunii a II-a a Conciliului Provincial IV – Blaj, 1998.
Viaţa creştină, serie nouă, 9, nr. 20 (210), oct. 1998, p. 5.
„Dumnezeu l-a căutat pe om înainte ca acesta să-L caute pe El” :
Pastorala de Crăciun a Î.P.S.S. Lucian Mureşan, Arhiepiscop şi
Mitropolit al Bisericii Române Unite. Viaţa creştină, serie nouă, 9, nr.
24 (214), dec. 1998, p. 1, 3.
1999
„Fericiţi sunt ochii noştri pentru că vă văd şi urechile noastre pentru
că vă aud” : Cuvânt de întâmpinare adresat Sfântului Părinte de
Î.P.S. Lucian Mureşan în Catedrala „Sfântul Iosif”. Actualitatea
Creştină, 10, nr. special, mai 1999, p. 18.
Suntem conştienţi că suntem „fii de martiri”. Actualitatea Creştină, 10,
nr. 6, iun. 1999, p. 6.
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2000
Mesajul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-catolică, cu ocazia
semnării „Declaraţiei cultelor pentru integrarea României în UE”.
Actualitatea Creştină, 11, nr. 5, mai 2000, p. 8.
2002
[Pastorala de Sfintele Paşti 2002]. Viaţa cultelor, 10, nr. 456, 26 apr.
2002, p. 43-44.
Cardinalul Alexadru Todea a încetat din viaţă. Cuvântul liber (Târgu
Mureş), 14, nr. 100, 24 mai 2002, p. 1.
[Pastorală la Naşterea Domnului - 2002]. Viaţa cultelor, 11, nr. 487488, 22 dec. 2002, p.36-38.
2003
[Pastorala de Sfintele Paşti 2003]. Viaţa cultelor, 11, nr. 504, 19 apr.
2003, p. 40-41.
Din Cuvântul Î.P.S. Lucian Mureşan, Mitropolitul Bisericii GrecoCatolice : [la aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei
Greco-Catolice]. Viaţa cultelor, 11, nr. 515-516, 15 iul. 2003, p. 25.
[Pastorală la Naşterea Domnului - 2003]. Viaţa cultelor, 12, nr. 535536, 20 dec. 2003, p. 33-34.
2004
Î.P.S. Lucian Mureşan, Mitropolitul Bisericii Greco-Catolice: „Dorim
o Europă în care naţiunile să fie respectate ca adevărate centre vii de
bogăţii culturale şi spirituale” : [Pastorala de Sfintele Paşti 2004]. Viaţa
cultelor, 12, nr. 550, 9 apr. 2004, p. 21-22.
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[Pastorală la Naşterea Domnului - 2004] : [Fragmente].
cultelor, 13, nr. 583-584, 28 dec. 2004, p. 36-37.

Viaţa

2005
Mesaj al preşedintelui Conferinţei Episcopale catolice din România,
Î.P.S. Lucian Mureşan. Viaţa cultelor, 13, nr. 597, 9 apr. 2005, p. 1011.
[Pastorala de Sfintele Paşti 2005] : Î.P.S. Lucian Mureşan,
Mitropolitul Bisericii Române Unite cu Roma. Viaţa cultelor, 13, nr.
599-600, 26 apr. 2005, p. 47-49.
Papa Ioan Paul II : 18 mai 1920 – 2 aprilie 2005 : (Apel la Europa
unită şi creştină. Astra blăjeană, 10, nr. 2, trim. II 2005, p. 2.
Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea în braţele părinteşti al
cerescului Tată. Astra blăjeană, 10, nr. 2, trim. II 2005, p. 2.
Greco-catolicii cer modificarea legii privind restituirea tuturor
imobilelor confiscate. Informaţia zilei de Maramureş, 5, nr. 1123,
10 iun. 2005, p. 6.
[Pastorala de Crăciun 2005] : Î.P.S. Lucian Mureşan, Arhiepiscop
Major al Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Unite cu Roma. Viaţa
cultelor, 14, nr. 631-632, 27 dec. 2005, p. 28-30.
2006
[Cuvântare la săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor]
: Î.P.S. Lucian Mureşan, Arhiepiscop şi Mitropolit al Bisericii
Române Unite cu Roma, Greco-Catolice : [fragmente]. Viaţa
cultelor, 14, nr. 635-636, 28 ian. 2006, p. 33-34.
[Pastorala de Sfintele Paşti 2006] : Î.P.S. Lucian Mureşan,
Arhiepiscop Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma. Viaţa
cultelor, 14, nr. 646-647, 21 apr. 2006, p. 22-25.
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Eminescu şi Blajul s-au întâlnit. Astra blăjeană, 11, nr. 2, iun. 2006,
p. 2.
Recunoştinţă la aniversare : [despre revista „Astra blăjeană”]. Astra
blăjeană, 11, nr. 3, trim. III 2006, p. 1.
Statul român are datoria să promulge o lege specială de retrocedare a
lăcaşelor de cult : Greco-catolicii răspund mitropolitului Bartolomeu
Anania. România liberă, nr. 5004, 19 aug. 2006, p. 11. (cu P.S. Virgil
Bercea şi P.S. Florentin Crihălmeanu).
[Pastorală la Naşterea Domnului - 2006] : Î.P.S. Lucian Mureşan,
Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Viaţa
cultelor, 15, nr. 678-679, 2 dec. 2006, p. 19-21.
Lumină şi suflet din lumina şi sufletul Blajului românesc şi creştin.
Calendarul de la Blaj, serie nouă, 1 (26), 2006.
2007
„Să rămânem în dragostea de adevăr a apostolilor. Isus a înviat cu
adevărat”. România liberă, nr. 5197, 6 apr. 2007, [Supl.] TransilvaniaBanat, p. 1.
[Pastorala de Sfintele Paşti 2007] : P.F. Lucian Mureşan, Arhiepiscop
Major al Bisericii Greco-Catolice din România : [fragmente]. Viaţa
cultelor, 15, nr. 693, 11 apr. 2007, p. 5-7.
Cardinalul Alexandru Todea – 5 ani de la trecerea la Tatăl : Coroana
vieţii Cardinalului Alexandru. Unirea, 75, serie nouă, 18, nr. 5, mai
2007, p. 8
Cuvântul Arhipăstorului : [despre Biserică]. Unirea, 75, serie nouă, 18,
nr. 5, mai 2007, p. 1.
Mesaj de felicitare : [Mons. Jean-Claude Périsset]. Unirea, 75, serie
nouă, 18, nr. 5, mai 2007, p. 3.
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[Pastorală la Naşterea Domnului 2007] : Preafericirea Sa Lucian
Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România.
Viaţa cultelor, 16, nr. 727-728, 31 dec. 2007, p. 26-28.
Misiunea unificatoare a cuvântului. Perspective, nr. 76, 2007, p. 1-2.
2008
Curată Fecioară, bucură-te! Fiul Tău a înviat... Unirea (Alba Iulia),
25 apr. 2008.
„Moartea şi iadul au fost distruse” : [Scrisoare pastorală cu prilejul
Învierii Domnului]. România liberă, nr. 5517, 26-27 apr. 2008, p. 23.
[Scrisoare pastorală cu prilejul Învierii Domnului 2008] :
Preafericirea Sa Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii
Greco-Catolice din România. Viaţa cultelor, 16, nr. 743-744, 30 apr.
2008, p. 25-28.
[Pastorala de Crăciun - 2008] : Prea Fericirea Sa Lucian Mureşan,
Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Viaţa
cultelor, 17, nr. 775-776, 31 dec. 2008, p. 28-30.
2009
Scrisoare către Preşedintele şi Prim-Ministrul României. Vestitorul,
17, nr. 8 (188), 27 febr. 2009, p. 5. (cu William Bleiziffer).
[Pastorala de Sfintele Paşti 2007] : Prea Fericitul Părinte Lucian
Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma,
Greco-Catolică. Viaţa cultelor, 17, nr. 791-792, 24 apr. 2009, p. 27-31.
Declaraţia Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma
Greco-Catolică, privind alegerile europene din 4-7 iunie 2009.
Revista Catolică, serie nouă, 1, fasc. 1, iun. 2009, p. 27.
[Pastorala de Crăciun 2009] : Prea Fericirea Sa Lucian Mureşan,
Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Viaţa
cultelor, 18, nr. 823-824, 31 dec. 2009, p. 23-24.
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2010
Scrisoarea pastorală a Preafericirii Sale Lucian, Arhiepiscop Major,
la Sărbătoarea Învierii Domnului. Unirea, serie nouă, 21, nr. 4, apr.
2010, p. 1, 2.
Cuvântul Arhipăstorului. Unirea, serie nouă, 21, nr. 10-11, oct.-nov.
2010, p. 1.
Să ne rugăm pentru beatificarea Episcopilor noştri martiri. Unirea,
serie nouă, 21, nr. 10-11, oct.-nov. 2010, p. 3, 3.
2011
Cuvântul Arhipăstorului : [„Învăţătorule Bun, ce să fac ca să
moştenesc viaţa veşnică?”]. Unirea, serie nouă, 22, nr. 2, febr. 2011, p. 1.
Interviuri:
„A fi mitropolit, în general, nu este un titlu de glorie deşartă, ci mai
degrabă o foarte grea şi responsabilă misiune”. A consemnat Vasile
Sav. Tribuna, serie nouă, 6, nr. 39-40, 22 sept.-5 oct. 1994, p. 3.
„Acest sânge martiric va aduce roadele sale” : [Interviu în cadrul
Anchetei Vatra: „Greco-catolicismul – de la tradiţie, prin prezent spre
viitor”]. A consemnat Al. Cistelecan. Vatra, 26, nr. 301, apr. 1996, p.
28-31.
În centrul evenimentelor: Î.P.S. Lucian Mureşan, Arhiepiscop
Mitropolit de Alba Iulia şi Făgăraş, Preşedintele Conferinţei
Episcopale Române. A consemnat Marina Fara. Actualitatea Creştină, 9,
nr. 22-24, dec. 1998, p. 8-9.
[Marina Fara] - Slujirea Dvs. ca preot, apoi ca ierarh al
Bisericii Greco-Catolice a coincis cu un timp de mari dificultăţi pentru
societatea noastră şi pentru Biserică. Faceţi parte din „generaţia de
mijloc” care a asigurat continuitatea unei Biserici interzise timp de patru
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decenii. Ştim că toată viaţa aţi trăit-o în Biserică şi pentru Biserică. Deşi
mi-aţi spus că nu aţi fost dispus niciodată să vorbiţi despre viaţa
dumneavoastră, insist rugându-vă să ne încredinţaţi câteva jaloane
biografice:
[Î.P.S. Lucian Mureşan] - În casa părinţilor mei din FerneziuBaia Mare, s-au născut şi au crescut 12 copii, eu fiind al zecelea. Din
pruncie am simţit puternica chemare spre slujirea lui Dumnezeu şi a
semenilor, în preoţie. Anii mei de liceu au coincis cu tulburătorii ani ai
planurilor de suprimare a Bisericii Greco-Catolice. Pentru că nu m-am
îndoit niciodată, nici măcar o clipă, de tot ceea ce Biserica Catolică crede
şi învaţă, în 1948 şi îndată după, am trăit trista sfâşiere interioară,
constatând cu mintea şi inima unui licean că şansele spre a deveni preot se
închid; şi totuşi, Cineva mă susţinea în această neastâmpărată dorinţă.
Pentru moment, trebuia să fac ceva. M-am specializat în arta lemnului,
apoi am urmat anii de stagiu militar, ani nelipsiţi de „peripeţii” cu agenţii
securităţii. După ce marele episcop Márton Aron a ieşit din închisoare,
am fost primit în Seminarul din Alba Iulia, de unde, în anul 1958-1959
am fost eliminat definitiv, la intervenţia Departamentului Cultelor. Nici
atunci nu mi-am pierdut speranţa, mai ales că la plecarea mea din
Seminar, Episcopul mi-a spus: „Dacă Dumnezeu vrea să fii preot, vei fi!”
Aceste cuvinte au rămas puternic imprimate în inima mea. Puţin derutat,
dar nu deznădăjduit, după ce am avut diferite locuri de muncă, fie într-o
carieră de piatră, fie la Direcţia de drumuri şi Poduri Maramureş, suprema
bucurie am avut-o la 19 decembrie 1984, când, prin punerea mâinilor
Episcopului Ioan Dragomir, am fost consacrat preot (în clandestinitate).
Episcopul mi-a cerut atunci ca nici părinţilor mei să nu le mărturisesc că
am devenit preot. Mulţi ani ei nu au ştiut aceasta. Dar bucuria mea era
nemăsurată tocmai prin faptul că puteam celebra Sfânta Liturghie şi
puteam, în clandestinitate, să fac misiuni pastorale, ocupându-mă şi de
tineri, mai ales de aceia care doreau să devină preoţi cu multe, multe
riscuri. Pot să spun că aceşti ani au fost deosebit de frumoşi , ani în care
constatam veşnica valabilitate a cuvintelor Evangheliei: „Nici porţile
iadului nu o vor birui” (Mt. 16, 18). Adevărata bucurie, adevărata
satisfacţie spirituală se realizează şi se desăvârşeşte în suferinţă! În august
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1986 am fost numit ordinarius al Diecezei de Maramureş. La 27 mai
1990 am fost consacrat episcop al Maramureşului, iar la 27 august 1994
am fost instalat Mitropolit la Blaj. Vedeţi am depănat firul unei vieţi,
trăite totdeauna cu încredere în Providenţă şi în misiunea Bisericii GrecoCatolice în ţara noastră. Vocaţia este chemare şi răspuns la chemare. Am
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La 10 ani, alături de părinţi, fraţi şi surori,
în primul rând, al 3-lea de la stânga la dreapta (1941)

Militar în termen, specialitatea Aviaţie (Craiova,1952)
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În grupul tinerilor de elită din Ferneziu, având în centru
pe pr. Eusebiu Făt (primul din stânga, rândul I, 1953)

Al 2-lea din rândul II, de la dreapta spre stânga
(Alba Iulia, 1956)
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Împreună cu Virgil Florian şi Pantelimon Aştilean, studenţi
(Alba Iulia, 30 dec. 1958)
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Împinşi de dorul culmilor caută înălţimea şi se simt bine în ea
(Cu prieteni, în Vârful Igniş, 1960)
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Tatăl Petru şi mama Maria - 1963

La exerciţii spirituale în clandestinitate
(Simand, Arad, 1967)

În pelerinaj în clandestinitate la Huta Certeze (1968)
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O strânsă prietenie cu Pantelimon Aştilean
(Sângeorz Băi, 1972)
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Printre credincioşi (Bârsana, 1974)

Împreună cu Alexandru Mesian (Vatra Dornei, 1977)

Alături de copiii pregătiţi pentru
Prima Sfântă Împărtăşanie (4 septembrie 1977)
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În turul Maramureşului, conducând un grup de credincioşi
(Moisei, 16 iulie 1978)

„Curaj, mai este puţin până pe culme!”
La un popas alături de prietenii de drumeţie (28 oct. 1979)
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La aniversarea a 75 de ani a Episcopului Ioan Dragomir
(Cicârlău, 11 octombrie 1980)

Cu un grup de copii şi călugăriţe din Congregaţia Maicii Domnului
(Huta Certeze, 1980)
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Concelebrând Sfânta Liturghie în clandestinitate
(Cicârlău, 1981)

Împreună cu Episcopul Ioan Dragomir şi călugăriţe din Congregaţia
Maicii Domnului (Cimitirul martirilor – Sighet, 1983)
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Alături de copii pregătiţi pentru Prima Sfântă Împărtăşanie
în clandestinitate (Ferneziu- Baia Mare, 7 sept. 1986)

La o înmormântare în clandestinitate (1986)
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La înmormântarea în clandestinitate a Dr. Alexandru Ciplea
(Cluj, 1986)

La o înmormântarea în clandestinitate
(Călineşti, 23 martie 1989)
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Cu un grup de preoţi şi teologi (12 septembrie 1989)

Împreună cu Mitropolitul Alexandru Todea, la înmormântarea
călugărului iezuit Ioan Lazăr (Şomcuta Mare, 1989)
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Concelebrând prima Sf. Liturghie în libertate
(Casa de Cultură – Baia Mare, 21 ianuarie 1990)

În delegaţia sosită la Prefectura MM pentru consacrarea episcopilor
Lucian Mureşan şi Vasile Hosu (Baia Mare, 26 mai 1990)
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Procesiune pentru consacrarea întru episcopat a lui
Lucian Mureşan şi Vasile Hosu (Baia Mare, 27 mai 1990)

Alături de Vasile Hosu la ceremonia de consacrare întru episcopat la
Statuia Ostaşului Român (Baia Mare, 27 mai 1990)
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Împreună cu Î.P.S. Alexandru Todea, P.S. Vasile Hosu şi
P.S. George Guţiu la sfinţirea locului de biserică (Satu Mare, 1991)

Urmărind lucrările la construcţia bisericii
(Bârsana, 19 septembrie 1992)
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La deschidea Anului universitar teologic de la
Statuia Ostaşului Român (Baia Mare, 1992)
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La ceremonia de ridicare la rang de Arhiepiscop Major
al Bisericii Greco-Catolice (Blaj, 30 aprilie 2006)
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La sesiunea de primăvară a Conferinţei Episcopale
Române (Blaj, 1-2 mai 2006)

La aniversarea părintelui Bernard Ştef, personalitate marcantă ordinului
monahal asumpţionist (Blaj, 27 iulie 2006)
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La Întâlnirea Naţională a Tinerilor Catolici
(Şumuleu Ciuc, august 2006)

Alături de P.S. Alexandru Mesian, P.S. Ioan Şişeştean, P.S. Virgil Bercea şi
P.S. Florentin Crihălmeanu (Blaj, 23 oct. 2007)
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La Prima Sfântă Împărtăşanie festivă în Catedrala Blajului
(20 Mai 2007)

La statuia Preacuratei Fecioare Maria (Blaj, 25 mai 2007)
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La sfinţirea pietrei de temelie unei noi biserici în Budeşti,
jud. Bistriţa Năsăud (12 august 2007)

Mulţumind Excelenţei Sale Jean-Claude Perisset,
Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova (oct. 2007)
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În vizită pastorală şi hirotonire în parohia Şmig,
jud. Sibiu (11 nov. 2007)

În vizită pastorală şi hirotonire la Râmnicu Vâlcea (25 nov. 2007)
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La sfinţirea Criptei Arhiereilor Blajului (Blaj, 2 decembrie 2007)

La consacrarea noilor Episcopi ai BRU (Blaj, 16 dec. 2007)
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Consacrarea lui Vasile Bizău, Episcop al Curiei
Arhiepiscopiei Majore (Blaj, 16 dec. 2007)

La slujba înmormântării Excelenţei Sale Sebastian Kräuter,
Episcop emerit de Timişoara (Timişoara, 1 febr. 2008)

121

Lucian Mureşan - 80

Hirotonire în Catedrala Blajului (9 martie 2008)

Alături de P.S. Vasile Bizău şi P.S. Mihai Frăţilă (Blaj, 17 aprilie 2008)
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La Întâlnirea arhieparhială a tinerilor, alături de P.S. Vasile Bizău şi pr.
Fărcaş, protopop de Blaj (Făgăraş, 3 mai 2008)

Alături de P.S. Virgil şi P.S. Florentin, la sfinţirea
noii biserici din Turda (10 aug. 2008)
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La sfinţirea noii biserici din Velţ, jud. Sibiu (31 aug. 2008)

La sfinţirea noii biserici din Ungheni, jud. Mureş (7 sept. 2008)

124

Lucian Mureşan - 80

La hramul bisericii din Moişa, jud. Mureş (8 sept. 2008)

Alături de membrii tribunalelor ecleziastice ale
Bisericii Române Unite cu Roma (Blaj, 9 sept. 2008)
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La manifestarea omagială a lui Inochenţiu Micu-Klein
(Blaj, 20 sept. 2008)

La sfinţirea pietrei de temelie a noii biserici din
Frunzeni, jud. Mureş (28 sept. 2008)
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În vizită pastorală în parohia Lunca, protopopiatul Blaj (5 oct. 2008)

La lansarea volumelor scriitorului Radu Brateş: „În împărăţia lutului” şi
„Aspecte din viaţa Blajului” (Blaj, 21 oct. 2008)
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La întrunirea Consiliului Preoţesc al Arhieparhiei de
Alba-Iulia şi Făgăraş (Blaj, 6 nov. 2008)
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La manifestările prilejuite de împlinirea a 300 de ani de la naşterea
episcopului Petru Pavel Aron [1709-1764] (Blaj, 31 martie 2009)
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La binecuvântarea noii biserici din cartierul Bărăbanţ
(Alba Iulia, 6 august 2009)

Alături de Cardinalul Leonardo Sandri, Prefect al Congregaţiei
pentru Bisericile Orientale (Blaj, 9 mai 2010)
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În mijlocul tinerilor, la Bisericuţa Fecioarei Săracilor
din Cărbunari-Blaj (30 mai 2010)

Adresându-se absolvenţilor Facultăţii de Teologie Greco-Gatolică (Catedrala
„Sfânta Treime” din Blaj – 5 iunie 2010)
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În mijlocul absolvenţilor Facultăţii de Teologie Greco-Gatolică
(Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj – 5 iunie 2010)

Concelebrând o slujbă de pomenire a Eminenţei Sale Cardinal Alexandru
Todea, de la a cărui naştere s-au împlinit 98 de ani.
(Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj – 5 iunie 2010)
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La Conferinţa Episcopilor Catolici din România (CER)
în apărarea crucifixelor în şcoli (Blaj, 17 iunie 2010)

La întâlnirea cu părinţii protopopi ai Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş
(Blaj, 5 octombrie 2010)
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Binecuvântând cea de-a cincea ediţie a Conferinţei BRU-Renovabis
(Blaj, 18 octombrie 2010)

Prezidând sesiunea ordinară de toamnă a Sinodului Episcopilor Bisericii
Române Unită cu Roma (Blaj, 26-28 octombrie 2010)
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Alături de P.S. Virgil Bercea,. P.S. Alexandru Mesian, P.S. Florentin
Crihălmeanu, P.S. Vasile Bizău, celebrând „Te Deum”
(Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj - 26 oct. 2010)

La Simpozionul internaţional „Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
1990-2010 receptare şi aplicabilitate
în Bisericile sui iuris” (29-31 oct. 2010)
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Sinodul Permanent al BRU

Predicând la Cimitirul Săracilor din Sighetu Marmaţiei
în cadrul Pelerinajului Naţional Anual
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Predicând în Catedrala din Blaj

Celebrând Sfânta Liturghie în Catedrala din Blaj
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Împărtăşind credincioşii
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