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Între 16 ianuarie și 9 februarie 2014, sala „Oaspeţi” a 
Muzeului Naţional al Ţăranului Român, din București, 

găzduiește o expoziţie retrospectivă a pictorului T. 
Răducan, intitulată repere cronologice II. 1954-3013. 
Așa cum reiese din titlu, evenimentul se referă – în 
ceas aniversar – la o activitate artistică de aproape 60 
de ani. Născut la 4 iulie 1938, absolvent al Institutului 
de Arte Plastice „Nicoale Grigorescu” în 1966, pictorul 
T. Răducan este autorul unei opere vaste, premiată cu 
numeroase distincţii internaţionale și prezentă cu peste 
2.000 de lucrări în diverse colecţii o"ciale private din ţară 
și străinătate. A realizat, de asemenea, unele lucrări cu 
caracter monumental (cum ar " cele din Biserica Maica 
Îndurerată, Bucureștii-Noi), și a ilustrat volume de proză 
și poezie ale unor cunoscuţi scriitori români și italieni. 
Membru al Uniunii Artiștilor Plastici, al Asociaţiei 
Internaţionale pentru Literatură și Artă și al Academiei 
Tiberina din Roma, domnul Teodor Răducan a fost invitat 
să ţină conferinţe, cursuri și prelegeri referitoare la arta 
tradiţională și modernă, iar la Academia Bruckhardt din 
Roma și la Școala Catolică San Martino, din Brianza, a 
predat desenul și acuarela.

„Contactele tot mai dese – se 
arată în prezentarea autorului 
–, pe care le-a avut cu pământul 
Dobrogei, iar mai recent cu zonele 
luminoase ale Mediteranei, l-au 
făcut să înţeleagă că problemele 
spaţiului și ale luminii ocupă 
locuri importante în problematica 
artelor contemporane. Dragostea 
nemăsurată pe care o poartă Câmpiei Române s-a 
materializat într-un ciclu dedicat Bărăganului, văzut 
și «revăzut» în diversele sale ipostaze; la partea opusă a 
acestor preocupări, un loc aparte a fost dedicat zidurilor 
emblematice, ale căror multiple sensuri simbolice au dat o 
nouă dimensiune în Veneţiile realizate de artist în ultimii 
20 de ani, atât în Italia cât și în România. De-a lungul 
întregii vieţi, pictorul T. Răducan s-a dedicat cu pasiune, 
dar și cu mare blândeţe, crezului său artistic: „Am crezut 
și cred în forţa pe care o degajă cele mai umile obiecte 
din natură. Omul va rămâne veșnic uimit în faţa vieţii, 
întotdeauna va dori să se contopească cu ea, recreând-o 
conform visurilor și aspiraţiilor sale.”

Asociația Caritas București, cu sediul în str. Gheorghe 
Pripu, nr. 22 - 36, sector 1, București, angajează 

menajeră full-time pentru un centru de tip rezidențial 
în care sunt găzduiți copii cu vârsta peste 7 ani.

Abilități și compețente: bun observator și cu inițiativă; 
abilități de comunicare; capacitate de efort "zic; atenție la 
detalii; capacitatea de a lucra în echipă; rezistenţă la efort 
și stres; disponibilitate de a lucra în afara programului de 
lucru, dacă situația impune; corectitudine și loialitate faţă 
de organizație.

Cerințe: minim studii obligatorii; experiență pe o 
poziție similară constituie un avantaj; seriozitate în 
exercitarea sarcinilor stabilite în "șa postului.

Responsabilități: Întocmește necesarul de consumabile 
igienico – sanitare pentru menținerea unui climat de 

curățenie în cadrul Centrului. Asigură curățenia în birouri 
și dependințele Centrului și păstrarea în bune condiții a 
mobilei și echipamentelor. Asigură preparea alimentelor 
o dată pe săptămână, servirea mesei și spălarea veselei în 
cadrul Centrului. Asigură igienizarea, călcarea obiectelor 
textile (haine copii, fețe de masă etc.) precum și repararea 
defecțiunilor acestora.

Persoanele interesate pot depune CV-ul și Scrisoarea de 
intenție la sediul asociatiei, prin e-mail:

corina.marinescu@caritasbucuresti.org 
sau prin fax nr. 021.233.21.36, în atenția d-nei Corina 
Marinescu, pâna la data de 05.02.2014.

Înainte de a intra în Postul Mare, pe data de 1 martie 2014, 
în București se va organiza „Festivalul tinereții” („TIC 

FEST”), unde actorii principali vor " tinerii talentați din 
parohiile Arhidiecezei de București. Aceștia, prin scenete 

și montaje artistice, prin cântece și jocuri, vor scoate în 
evidență cum „Cristos este adevăratul soare!”. 

Mai multe date despre festival veți găsi pe: www.tic.ro

TIC FEST 2014

RETROSPECTIVĂ  T. RĂDUCAN

ANUNŢ RECRUTARE MENAJERĂ
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La Editura Carmelitană, a apărut cartea intitulată „Ivan 
Petre Sebastian în perioada de sovietizare a statului 

român (1952-1961)” a autorului Marius Oanţă. Lucrarea, 
structurată în două secţiuni, cuprinde atât un studiu, cât 
și o colecţie inedită de documente din arhivele laice sau 
ecleziale.

În Prefaţa cărţii, preotul Florin Buhalea, capelan militar, 
responsabil cu pastoraţia militarilor catolici din Armata 
Română, amintind despre personajul istoric tratat în 
paginile acesteia, menţionează: „Din rândurile așternute pe 
�lele acestei cărţi, am descoperit un om și un preot împlinit, 
complet, iubitor de Dumnezeu și de oameni, care a știut să se 
bucure, dar și să sufere cu demnitate, să piardă, dar și să dea 
un sens la tot ce era durere. Părintele Ivan Petre Sebastian a 
făcut din viaţa sa o mărturie și o ofrandă aduse pe altarul 
comunităţilor pe care le-a slujit [...] Despre asemenea oameni 
trebuie să citim cu un sentiment de reverenţă și de gratitudine, 
având vie speranţa că astfel de vremuri nu trebuie să se 
întoarcă. Depinde de noi dacă asemenea oameni vor � lăsaţi 
pradă uitării sau vor dăinui și vor face parte din acea istorie 
pe care Dumnezeu o scrie împreună cu noi.”

Personajul istoric tratat în paginile acestei cărţi a îndeplinit 
mai multe o!cii, atât în Arhidieceza Romano-Catolică de 

București, cât și în Dieceza Romano-
Catolică de Alba Iulia, precum și în 
cadrul Ordinului Carmelitanilor 
Desculţi din Semi-provincia ungară, 
acolo unde se formează ca aspirant la 
ordinele sacre și mai apoi, ca preot. 
Devenind misionar în Polonia, la 
Wadowice, în Conventul carmelitan 
din orașul omonim, este ajutat de Karol Wojtyła (viitorul 
Papă Ioan Paul al II-lea), care în calitate de ministrant, 
participa în dese rânduri, alături de preotul Ivan Petre 
Sebastian, la serviciile divine ale carmelitanilor polonezi. 
Își va aduce aminte cu bucurie de momentele petrecute în 
orașul polonez, precum și despre tânărul Karol, care după 
mulţi ani, va deveni Suveran Pontif. 

Preotul Ivan Petre Sebastian este autorul unor articole 
în revista interbelică Farul Nou, unde va publica alături de 
personalităţi ale lumii laice și religioase. De asemenea, este 
autor de muzică sacră, prezentă în colecţiile de pro!l.

Cartea este disponibilă la Librăria Sfântul Iosif, din 
București, precum și la Mănăstirea Ordinului Carmelitanilor 
Desculţi din Cio"inceni (Snagov, jud. Ilfov).

(catholica.ro)

Episcopul martir Anton Durcovici, episcop de Iași 
și Administrator Apostolic de București, care va ! 

beati!cat la 17 mai a.c., la Iași, în cadrul unei ceremonii 
solemne, are dedicat acum și un site o!cial pe internet: 
www.durcovici.ro . 

Site-ul este realizat de Episcopia Romano-Catolică de 
Iași și poate ! accesat și de pe prima pagină a site-ului 
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București (arcb.ro).

Site-ul este împărțit în două mari secțiuni: una dedicată 
Episcopului Anton Durcovici, cea de a doua, dedicată 
beati!cării lui. Pe lângă reperele biogra!ce ale episcopului 
martir, în prima secțiune sunt puse la dispoziția 
navigatorului diferite materiale audio-video, cărți dedicate 
cunoașterii vieții și spiritualității Episcopului Anton 
Durcovici, câteva scrieri ale episcopului martir și mărturii 
edi!catoare ale unor personalități care l-au cunoscut 

personal pe Mons. 
Durcovici. În secțiunea 
a doua, sunt informații 
despre procesul de 
beati!care, precum 
și despre organizarea 
ceremoniei beati!cării. 
De asemenea, pe site 
sunt culese la un loc multele știri și articole apărute până 
în prezent pe site-ul Episcopiei Romano-Catolice de Iași, 
ercis.ro .

Cei care doresc să-l cunoască mai bine pe Episcopul 
martir Anton Durcovici și/sau care vor să !e la curent cu 
organizarea și desfășurarea evenimentului beati!cării lui, 
au prin acest site, o sursă utilă de informare.

Cristina GRIGORE

Editura Publica și Vicariatul de București organizează 
evenimentul de prezentare a cărţii Papa Francisc 

Convorbiri cu Jorge Bergoglio de Francesca Ambrogetti și 
Sergio Rubin. 

Evenimentul va avea loc miercuri, 5 februarie 2014, ora 
18.30, la Librăria Humanitas – Cișmigiu (b-dul Regina 

Elisabeta, nr.38). Vor lua cuvântul 
Emil Hurezeanu, PS Cornel Damian, 
Pr. Marius Taloș S.J., PS Mihai Frăţilă, 
Gelu Tranda!r.

(facebook.com/vicariatuldebucuresti)

PREZENTARE DE CARTE

APARIȚIE EDITORIALĂ LA EDITURA CARMELITANĂ

SITE DEDICAT EPISCOPULUI MARTIR ANTON DURCOVICI

Anunțuri


