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Sancţiuni contravenţionale
şi conﬁscări

Al zecelea preot al promoției teologilor ortodocşi 2012-2016

Axios! Dignus est! Vrednic este! Transporturi ilegale
Duminica a 33-a după Rusalii, a Vameşului şi Fariseului, Preasﬁnţitul Părinte
Sofronie, episcopul Oradiei,
a oﬁciat duminică, 17 februarie, Sfânta Liturghie, în sobor de ieromonahi, preoţi şi
diaconi, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi
„Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din
Oradea”.

Numeroșii credincioși prezenți au trăit dimpreună cu
ierarhul bucuria rânduielii
slujbei Sﬁntei Liturghii, adăugând emoția hirotoniei celor
doi candidaţi prezenți, întru
diacon şi în preot. Subliniind
importanţa primei duminici a
Triodului (o perioadă din anul
liturgic bizantin, cuprinzând
postul mare, urmat de săptămâna mare, și precedat de o
perioadă pregătitoare ce are ca
scop lăsatul secului), ierarhul
a reprodus cuvintele vameşului: „Dumnezeule, milostiv ﬁi
mie, păcătosului (Luca 18,13)”,
pe care le utilizăm, aproape în
aceeaşi formă, când intrăm duminica într-un lăcaş de cult.
Din tâlcuirea aprofundată
a pericopei evanghelice, am
reținut că rugăciunea, pentru a
ﬁ aplicată şi mai ales împlinită
de Tatăl nostru cel ceresc, trebuie făcută într-un anumit fel şi
este nevoie să ﬁe însoţită şi de
alte arme duhovniceşti, dintre
care cea dintâi este smerenia,
asupra căreia Sfânta Evanghelie ne atrage luarea-aminte.
Smerenia este acea putere suﬂetească, prin care, îndepărtând de la noi orice gând de
mândrie, ne recunoaştem slăbiciunile, imperfecţiunea şi

de lemne

starea de dependenţă în care se
aﬂă ﬁinţa noastră faţă de Dumnezeu. Smerenia este o frumoasă însuşire a suﬂetului creştin,
o virtute dintre cele mai bine
plăcute lui Dumnezeu, după
credinţă, nădejde şi dragoste,
virtute contrarie unuia dintre
cele mai grele păcate din câte
poate stăpâni inima omenească: păcatul mândriei…

Mai mulţi bihoreni au fost prinşi, în
ultimele zile, în timp ce transportau diferite
cantităţi de lemne, fără documente.

Diaconul Ionuţ, sărutând la
hirotonie Izvorul Sﬁnţirii

Părintele
profesor
Ene
Braniște, ilustrul dascăl de
teologie, autor al manualului
de Liturgică Specială, binecunoscut studenților teologi, distinge sfânta taină a hirotoniei:
„Înțelegând taina prin care cineva este investit cu darul sau
vrednicia uneia din cele trei
trepte ale preoției: diaconia,
preoția, arhieria”.
Săvârșitorul hirotoniei este
numai episcopul, totdeauna
numai în biserică, în Sfântul
altar, în jurul Sﬁntei mese,
aceasta ﬁind Izvorul Sﬁnțirii,
iar exercitarea darului preoției
este strâns legată de ea. Dintre cei 31 de absolvenți ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă
„Episcop Dr. Vasile Coman”
de la Universitatea Oradea,
promoția 2012-2016, numărăm
cu nădejde şi speranţă pe cei
zece preoţi învestiţi prin punerea mâinilor Preasﬁnțitului
Părinte Sofronie: preotul
Laurențiu Brândaș - Parohia
Cuieşd - 2016, preotul Radu
Petrean - Parohia Oşand 2016, preotul Daniel Bărnuţ
Popa - Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea - 2018, preotul
Gabriel Abrudan - Parohia
Dușești – Zăvoi - 2018, preo-

Preotul Ionuţ Jolţa
tul misionar Alexandru Bara
- Protopopiatul Beiuș - 2018,
preotul Florin Vedinaș - Parohia Giorocuţa - Episcopia
Maramureșului și Sătmarului
- 2018, preotul Lucian Lipai Parohia Dijir - 2018, diaconul
George Samaşca Nemeș - Parohia Oradea Vii - 2018, preotul Handrău Florin Nectarie
- Episcopia Maramureșului și
Sătmarului – 2019 și preotul
misionar Ionuț Jolța, hirotonit
pe seama Bisericii Sf. Nicolae
din Sânnicolau Român - Protopopiatul Oradea.

Început de misiune
pastorală

Preotul misionar Ionuț Jolța
este născut la 16 septembrie
1993, la Marghita. Absolvent
al Liceului Teologic Ortodox
„Episcop Roman Ciorogariu”

din Oradea - promoţia 2012, al
Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman“
din Oradea - promoţia 2016, al
studiilor de masterat în Istorie
bisericească şi gândire creştină
- promoţia 2018, din cadrul aceleiaşi facultăți.
Doamna preoteasă Cătălina
este absolventă a Facultății de
cadastru - promoţia 2015, muncind întru-un cabinet de topograﬁe autorizat.
Cu binecuvântarea Preasﬁnțitului Părinte Sofronie, noul
preot Ionuț Jolța a citit Rugăciunea Amvonului, arătând astfel
credincioșilor catedralei că a
primit darul preoției și puterea
de a se ruga pentru ei. Şi el a
împărțit anafura, miruindu-i
cu dragoste duhovnicească pe
credincioși…
 Tiberiu MORARU

Oradea

Potrivit IPJ Bihor, vineri, pe drumul comunal
231 – Finiș, polițiștii Secției nr. 2 de Poliție
Rurală Beiuș au depistat în traﬁc un bărbat de
35 de ani, din comuna Finiș, în timp ce transporta cu un autotren 6 metri cubi de lemne
pentru foc, de esență fag, în mod repetat, în
baza aceluiași aviz. Totodată, în urma veriﬁcărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că
materialul lemnos transportat nu corespundea
din punct de vedere al speciei cu cel menționat
în avizul prezentat. Materialul lemnos, în
valoare de 960 lei, a fost conﬁscat și predat la
Ocolul Silvic Beiuș, iar societatea comercială care efectua transportul a fost sancţionată
contravențional conform prevederilor Legii nr.
171/2010 mod., cu amendă în valoare de 3.000
de lei. De asemenea, sâmbătă, în localitatea
Șumugiu, polițiștii din Lăzăreni și Sântandrei
au depistat în traﬁc un bărbat de 56 de ani, din
municipiul Oradea, în timp ce transporta cu o
autoutilitară 1,5 metri cubi de material lemnos,
specia carpen, fără aviz de însoțire a transportului de material lemnos. Bărbatul a fost
sancționat contravențional conform prevederilor Legii nr. 171/2010, iar materialul lemnos
fără documente legale a fost conﬁscat și predat
în custodie la Ocolul Silvic Lăzăreni. Duminică, pe strada George Enescu din municipiul
Oradea, polițiștii au depistat în traﬁc un bărbat
din Oradea, în timp ce transporta cu o autoutilitară un metru cub de material lemnos, de
esență fag, în valoare de 500 de lei, fără a avea
aviz de însoțire a transportului de material
lemnos. Și în acest caz orădeanul care efectua
transportul de material lemnos fără documente legale a fost sancționat contravențional
conform prevederilor Legii nr. 171/2010, iar
materialul lemnos a fost conﬁscat și predat în
custodia Cantonului Silvic Băile 1 Mai. 

Incendiu pe strada Corneliu Baba
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor a fost sesizat luni, 25 februarie,
la ora 10.07, cu privire la producerea
unui incendiu în curtea unei societăți
comerciale situate pe strada Corneliu
Baba din Oradea.

Pentru gestionarea evenimentului, au
fost alertate echipajele Detașamentului
2 de Pompieri Oradea care, sosite
în aproximativ trei minute la locul
intervenției, au constatat că ﬂăcările
se manifestau generalizat la un autoturism, ﬁind afectată parțial și o altă
mașină aﬂată în imediata proximitate și
la cauciucuri uzate depozitate în apropiere, existând riscul extinderii ﬂăcărilor la un al treilea autovehicul și la clădirea situată la aproximativ doi metri
de focarele de incendiu. Pompierii militari au localizat și lichidat incendiul
în limitele găsite, reușind să împiedice
propagarea ﬂăcărilor la cel de-al treilea

autovehicul și la clădire. În urma producerii evenimentului, au ars un autoturism, 30 de anvelope uzate, ﬂăcările
afectând și partea stângă a celui de-al
doilea autovehicul, în proporție de circa 20%. Cercetările efectuate la fața
locului au indicat drept cauză probabilă
a evenimentului utilizarea focului deschis în spații deschise fără respectarea
normelor de apărare împotriva incendiilor, ﬂăcările extinzându-se la autoturisme de la deșeurile aprinse în curtea
societății comerciale. 

Pompierii au ajuns în aproximativ
trei minute

