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Domnule Radu Onchiq,

imi cer iertare pentru intdrzierca cu care vd adresez aceste mullumiri, insd datoritd

unor probleme medicale nu am reuEit sd vd scriu mai devreme.

Drama incendiului din data de 25 august 2018 de la Palatul Episcopal din Oradea ne-a

marcat profund pe fiecare dintre noi.

Vd suntem profund recunoscStori pentru gestul Domniei Voastre nobil, in calitate de

Preqedinte al Consiliului director al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, qi pentru

ddrnicia pe care ali ardtat-o cu atdta generozitate Ei disponibiltate in acest moment trist pentru

Episcopia Greco-Catolicd de Oradea.

Clddirea Palatului Episcopal Greco Catolic a fost o bijuterie arhitecturald a Oradiei qi a

orddenilor, cu elemente artistice unice, ctitoritd fiind de Episcopul Demetriu Radu, unul dintre

cei care au prezidat Adunarea Nalionald de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. in acest

edificiu s-a redactat primul Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae in anuJ 1797;

zidurile sale au addpostit biblioteca Episcopului Samuil Vulcan qi manuscrisele corifeilor

$colii Ardelene, Petru Maior, Gheorghe $incai, Smuil Micu, iar in anul 1919, Palatul

Episcopal Greco-Catolic din Oradea qi-a deschis por{ile pentru a-i primi cu onoruri pe Regele

Ferdinand qi Regina Maria. 
,

Aceastd clddire a fost qi este a noastr6, a tuturor, pentru cd de ea suntem profund legali

spiritual, iar intenlia este de a o reda Bisericii qi Oradiei, orddenilor, aEa cum a fost odatd.

Pentru toli aceia care am admirat, iubit qi preluit acest edificiu unic, tezatr emblematic

al culturii rom6neEti qi universale, donalia Domniei Voastre este ca o binecuv6ntare, o

mdrturie qi un semn al solidaritalii Ei ale celor mai alese Ei frumoase calitdli sufleteqti pe care

le avefi.

Gdndurile frumoase qi gesturile pe care le-ali fEcut in acest moment deosebit au

insemnat foarte mult pentru noi. Bunul Dumnezeu sd Vd binecuvdnteze Ei sd Vd rdspldteascd

insutit acest gest minunat de iubire fraternd, sd Vd ocroteascd pe Domnia Voastrd, institu{ia pe

care cu onoare o conduceli Ei pe tofi cei dragi ;i sd Vd insoleascd cu harul s[u ;i cu toate

darurile sale in tot ceea ce intreprindeli.
Vd mullumim, Vd purtdm in rugdc
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Domniei Sale, Domnului Pregedinte
Radu ONCHI$
Consiliul Director al CARPO
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