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La plecarea cre�tinului din lumea aceasta, preotul se roag�: ,,Pleac�, su� et 
cre�tin, din aceast� lume, în numele lui Dumnezeu, Tat�l atotputernicul [...]. 
Întoarce-te la Creatorul t�u, care te-a pl�m�dit din pulberea p�mântului. Când vei 
pleca din aceast� via��, s� se gr�beasc� în întâmpinarea ta Fecioara Maria, cu 
îngerii �i s� n�ii [...]. Blând �i zâmbitor s� �i se arate chipul lui Cristos �i s�-L po�i 
contempla în vecii vecilor”. Cei care mor în harul �i prietenia lui Dumnezeu �i care 
în momentul mor�ii nu mai au nimic de puri� cat ,,vor �  în Cer, în Paradisul ceresc, 
împreun� cu Cristos, primi�i în comunitatea s� n�ilor îngeri” (Catehismul Bisericii 
Catolice”, Arhiepiscopia Romano-Catolic� de Bucure�ti, 1993, p.228). 

La cap�tul vie�ii � ecare prime�te r�splata: Paradisul, Purgatoriul sau Infernul.
În cartea ,,Sfânta Liturghie”, în capitolul XXII, ,,Sfânta Liturghie este 

u�urarea su� etelor din Purgatoriu”, Pr. I. Gârleanu ne face aten�i amintindu-ne c� 
,,E aproape sigur c� prin Purgatoriu trebuie s� trecem cu to�ii înainte de a intra în 
Cer, odat� ce în via�� nu d�m dovad� de râvna s� n�ilor”.

Sunt multe m�rturii ale s� n�ilor despre suferin�ele su� etelor din Purgatoriu. 
Sf. Augustin spune: ,,Pentru a �  cur��it �i primit în num�rul ale�ilor,cel condamnat 
e pus într-un foc a c�rui putere e mai mare decât tot ce se poate vedea, auzi �i 
închipui pe p�mânt’’, iar Sf. Bernard ne spune �i el: ,,Între focul natural �i acela al 
Purgatoriului este atâta deosebire cât e între focul zugr�vit �i cel adev�rat”.

Biserica nume�te Purgatoriu puri� carea � nal� a celor ale�i, care este cu totul 
deosebit� de pedeapsa celor osândi�i. Biserica a formulat înv���tura de credin�� 
despre Purgatoriu mai ales la Conciliile din Floren�a �i din Trento. Tradi�ia Bisericii, 
f�când referin�e la anumite texte din Scriptur�, vorbe�te despre un foc puri� cator.

Noi putem ajuta su� etele din Purgatoriu în mai multe feluri:prin rug�ciui, 
sacri� cii �i fapte bune oferite, pomeni, dar mijlocul cel mai bun, dup� cum ne spune 
Conciliul Tridentin, este Sfânta Liturghie. Sf. Toma de Aquino ne aminte�te c� 
Biserica ,,jertfe�te �i se roag� pentru mor�i �i a�a îi scoate îndat� din Purgatoriu”, 
li se �terg petele ce le-a l�sat peste ei p�catul, pentru c� prin c�in�� �i m�rturisire 
s-au împ�cat cu Dumnezeu. Dac� ascult�m sau cerem preotului s� se celebreze Sf. 
Liturghii pentru su� etele din Purgatoriu, noi le ajut�m. Desigur, nu �tim în ce fel, 
dar e neîndoios c� ele vor ajunge la ,,vederea fericitoare a lui Dumnezeu”. S� nu 
�ov�im a-i ajuta pe cei care au plecat �i s� � m siguri, dup� cum Biserica ne înva��, 
c� aceste su� ete salvate la rândul lor ne vor ajuta.

 ,,Elibereaz�, Doamne, su� etele din Purgatoriu, în deosebi pe cele p�r�site, �i 
s� le duci în loca�ul gloriei Tale, unde s� Te laude �i s� Te binecuvânteze în veci. Amin.

 Luna noiembrie, luna sufletelor din Purgatoriu
 

,,Jertfa S� ntei Liturghii este cea mai grabnic� sc�pare a su� etelor din  Purgatoriu”.  
Pr. I. Gârleanu
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S U M A R

 Întotdeauna avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De câte ori începem un 
lucru greu, s� cerem Domnului harul S�u, spre a-l sfâr�i bine; �i cum întotdeauna 
avem nevoie de ajutorul Lui, s� recurgem mereu la El.

 Sfântul Augustin ne îndeamn� s� avem grij� când ne rug�m, s� nu apel�m 
neap�rat la rug�ciuni prea lungi. E bine s� urm�m modelul s� n�ilor, s� apel�m 
la rug�ciunile ,,s�get�toare”, � indc� ele ne �in în prezen�a lui Dumnezeu �i ne 
înal�� su� etul la El. Prin aceste rug�ciuni cerem ajutorul Domnului, ne smerim �i 
recunoa�tem nimicnicia noastr� �i ne încredin��m bun�t��ii �i ajutorului S�u.
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 În � ecare din noi, al�turi de un 
geniu bun este �i un demon r�u.

Geniul din noi este tot ce ne 
împinge s� trecem peste noi în�ine, tot 
ce ne îndeamn� s� � m ceea ce trebuie, 
s� ne c�znim s� realiz�m �i s� � m 
dup� gândul creator al lui Dumnezeu, 
care a a�ezat în noi chipul S�u.

Demonul din noi este tot ce 
ne împinge spre pr�bu�ire, tot ce ne 
astup� ochii s� nu vedem clar, tot ceea 
ce ne mân� spre vulgar, tot ceea ce ne 
revolt� împotriva a ceea ce e bun în 
noi. Demonul e omul care-�i târ��te în 
tin� asem�narea cu Dumnezeu.

În puterea libert��ii noastre 
st� s� domnie în noi Geniului sau 
Demonului. Drama vie�ii este în 
duelul acestor doi.

Când predomin� în noi 
demoniacul, atunci su� etul tr�ie�te �i 
se înc�p��ineaz� în p�cate. El devine 
asemenea diavolului.

Când predomin� Geniul, 
tr�ie�te în virtute. El se aseam�n� cu 
Dumnezeu.

Postul Cr�ciunului este 
n�zuin�a de-a da domnia � in�ei noastre 
Geniului bun. �i astfel Isus va veni 
într-o iesle curat�.

Episcop Ioan SUCIU

 Intrarea în Postul Cr�ciunului
 ,,În � ecare om, în � ecare clip� se g�sesc dou� inclina�ii simultane: una 

spre Dumnezeu, alta spre satana” - Andre Gide.
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Monseniorul s-a n�scut în ziua 
de Cr�ciun 1873, la Constantinopol, 
� ind nepotul ultimului domnitor al 
Moldovei, Grigore Ghika (1849-
1856) �i a murit la 17 mai 1974 în 
închisoarea din Jilava.

Tat�l s�u a fost general de 
divizie, ministru plenipoten�iar 
al României în Turcia, mama sa, 
prin�esa Alexandrina Moret-von 
Blaremberg, descendent� din Henric 
al IV-lea, Regele Fran�ei, era dintr-o 
familie nobiliar� franco-� amand�. 
Vladimir Ghika este ortodox prin 
na�tere, prin Botez.

La �ase ani este înscris la o 
�coala din Fran�a, unde face �i liceul. 
Urmeaz� Facultatea de Teologie 
�i Filoso� e la Roma, iar Dreptul 
�i �tiin	ele politice la Paris. Doi 
ani face �tiin�e medicale pentru 
combaterea leprei, preg�tire necesar� 
misionarismului s�u. A avut 6 
doctorate, vorbea 26 de limbi.

În 1898 fratele s�u este numit 
secretar la Lega�ia Român� din 
Roma, iar Vladimir l-a înso�it. Dup� 
moartea mamei sale, la 1 aprilie 
1911, s-a convertit la catolicism. 
Celor care îi repro
au acest pas le 
r�spundea: „Trec la catolicism ca s� 
fiu un ortodox mai bun”.

Trecerea la catolicism semni� c� 
pasul spre armonie între Biserica 
Occidental� �i cea R�s�riteana. A 
primit demnitatea preo�easc� ca 

MONSENIORUL VLADIMIR GHIKA
s� poat� sluji atât liturghia latino-
catolic�, cât �i cea bizantin�. Papa 
Pius al X-lea îl investe�te cu o nou� 
demnitatea: s� slujeasc� în�untrul 
oric�rui Ordin c�lug�resc, benedictin, 
dominican, franciscan �i oricare altul.

Monseniorul Vladimir Ghika 
fondeaz� la Bucure�ti Congrega�ia 
,,Fiicele carit��ii” �i întemeiaz� 
Spitalul ,,Sf. Vicen�iu de Paul” (1906), 
la care dr. Paulescu �i echipa sa 
d�deau consulta�ii gratuite, împreun� 
cu doamnele Arion Picleanu �i Sora 
Pucci. Mai deschide aproape de 
Bucure�ti un orfelinat, fapt ce a avut 
drept urmare acordarea ,,Medaliei 
pentru merite Sanitare” de c�tre 
Regele Carol I.

Monseniorul Ghika a c�l�torit 
foarte mult, pe tot globul, acolo unde 
era nevoie s� ajute, s� salveze, s� 
mângâie. Este su� cient s�-l cheme 
�i un singur su� et, pentru a-l porni 
la drum. A convertit la cre�tinism 
17 capete încoronate. Episcopul de 
pie memorie Vasile Hosu (4 II 1949 
- 2 VI 1997), la 29 septembrie 1990, 
spunea: ,,Panait Istrati (22 VIII 1884 – 
2 VI 1935)a fost convertit pe patul de 
moarte de Mons. Vladimir Ghika, care 
l-a m�rturisit �i împ�rt��it”. 

În timpul R�zboiului balcanic 
din 1913, Mons. a vindecat mai 
mul�i bolnavi, vindec�ri considerate 
miraculoase. Mons. Ghika m�rturise�te 
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c� el vindeca pentru c� purta asupra 
lui o cutie de sticl� în care se a� a un 
spin din cununa Mântuitorului.

În Australia, la Sidney, la un 
congres al religiilor, Monseniorul 
a vorbit despre ultimele cuvinte ale 
Mântuitorului, pe cruce.

A vorbit misionarilor cre�tini 
din India, unde a avut o întrevedere 
cu Gandhi. În 1923, Papa Pius al 
Xl-lea (1922-1939) i-a încredin�at 
o misiune special�: s�-l întâlneasc� 
pe Lenin. Monseniorul pleac� spre 
Moscova. Era o iarna grea, c�l�toria 
a fost foarte obositoare. Ajunge în 
1924, dar nu-l mai prinde în via�� pe 
Lenin �i se întoarce de la Moscova 
f�r� rod. Cu Stalin nu s-a mai întâlnit. 

În Japonia a înso�it un grup 
de c�lug�ri	e care au fondat prima 
m�n�stire carmelit� în aceea �ar�. 
Monseniorul a fost primit chiar de 
Împ�ratul Japoniei Hirohito. Împ�ratul 
Hirohoto nu avea descendent. 
Monseniorul l-a binecuvântat, 
minunea s-a împlinit, peste un an 
s-a n�scut copilul mult a�teptat. 
Împ�ratul s-a convertit la cre�tinism. 
În 1948 Regele Mihai, plecând în 
exil, voia s�-l ia pe Monsenior în suita 
sa. Refuz� s� p�r�seasc� România, 
pentru a �  al�turi de bolnavi �i s�raci. 
Luându-�i r�mas bun de la Rege, s-a 
dus s� îngrijeasc� lepro�ii. 

În 18 noiembrie 1952 
Monseniorul e arestat pe o strad� din 
Bucure�ti, e închis la Jilava, e anchetat, 
b�tut cu bestialitate. Este torturat cu 

o spânzur�toare electric�, cu inele 
metalice aplicate la gâtul victimei. 
Monseniorul a cunoscut aceast� atroce 
tortur� de 83 de ori. El se a� a in celula 
240 de la Jilava. Sim�ea c� temni�a e 
biserica lui, chiar m�rturisea celorlal�i 
de�inu�i: ,,Închisoarea aceasta este 
sfânt� �i noi nu b�nuim”. Cere iertare 
pentru asasinii ce nu �tiau ce fac. 
Converte�te pe unul din gardieni. A 
doua zi gardianul nu a mai fost v�zut 
de personalul închisorii, probabil 
sortit �i el martiriului.

A murit epuizat, era în ziua de 
17 mai 1954; trupul s�u a fost îngropat 
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în Cimitirul Jilava, apoi, la 7 mai 
1961, a fost adus la Cimitirul Bellu. 

Medita�iile sale sunt cuprinse 
în volume „Penses pour la suite des 
jours”, prefa�at de Francisc Youmes si 
Jacques Marituin, „Beauchesue” Paris 
1936. Dintre cuget�rile cuprinse în 
volumul amintit , îmi permit s� prezint 
câteva, care pe mine personal m-au 
entuziasmat:

Dumnezeu d� celui care d�. 
Dumnezeu d�ruie�te celui ce d�ruie�te.

Nu încerca s� faci din tine o 
capodoper�, ci o unealt� a fericirii.

Bucuriile mele: d� ,Doamne, ca 
pre�ul lor s� nu � e niciodat� suferin�ele 
altei � in�e .

Comoara vie�ii: înaintând 
spre Tine, pa�ii mei s� nu striveasc� 
niciodat� în calea lor alte � in�e.

A consola înseamn� s� po�i 
aduce celuilalt un lucru mai adev�rat 
decât durerea lui. A consola înseamn� 
s� faci s� tr�iasc� speran�a. A consola 
înseamn� s� la�i s� se vad� în 
noi,pentru cel care sufer�,dragostea 
lui Dumnezeu pentru el.

Cine nu �tie s� se respecte nu va 
�ti niciodat� s� se sacri� ce.

Progresul su� etului const� în a 
face din dragoste ceea ce ar trebui s� 
faci din datorie.

Congrega�ia pentru cauza 
s� n	ilor de la Vatican a început 
procesul de beati� care a Mons. 
Vladimir Ghika.

Pr. I. ERDELI

 Marea
Privesc marea, imensitatea 

oceanului.
Ascult fream�tul valurilor
�i tremurul neîncetat al � uxului 

�i re� uxului.
�i nedeslu�itul tres�rit, 

rostogolirea
Loviturilor peste stânci,
Izbucnirea spumei albe.
Stropi de val cu gust de sare
Zvârlind fa�a mea.

Astfel se duce, Doamne, valul 
vie�ii mele.

De atâtea ori,
Eu m� las purtat ca �i 

rostogolirea valurilor 
Care se zdrobesc de stânc�.
Totul se dezl�n�uie în mine.
Furtuna m� face s�-mi pierd 

echilibru 
�i r�mân epuizat �i zdrobit.

Dar Tu în�elegi, Doamne,
Împotriva vânturilor �i a 

mareelor,
Acceptarea fr�mânt�rilor din 

via�a mea.
Cu inima în furtun�,
Elibereaz�-m� de toate 

necazurile,
Cu inima domolit�, condu-m� 

spre Adev�r
�i du-m� în oceanul
Imensei Tale iubiri.

Christine Reinbolt
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 ,,Divina Comedia”, capodopera 
lui Dante Alighieri (1265-1321), 
poemul vie�ii celeilalte, ,,carte 
clasic�, pu�in citit�, pu�in în�eleas�, 
întotdeauna admirat�”, cuprinde în 
form� poetic� toate adev�rurile de 
credin�� ale Bisericii Catolice, � ind 
considerat� asemenea ,,Sumei” a lui 
Toma d’ Aquino.

Prof. Renzo Lavatori de la 
Universitatea Ponti� cal� Urbanian�, 
comentând transpunerea poetic� a lui 
Dante Alighieri, men�ine a� rma�ia 
exempli� când modul în care, prin 
limbajul poetic �i puterea geniului 
s�u, angeologia scolastic�, în special 
cea tomist�, ,,a fost preluat� în versuri 
de c�tre Dante”.

Opera capital� a lui Dante, ,,Divina 
Comedia”, în care se îmbin� teologia 
cu arta, în cele trei p�r�i: ,,Infernul”, 
,,Purgatoriul” �i ,,Paradisul’’, este în 
substan�a ei o viziune alegoric� a lumii 
de dup� moarte.

 Ac�iunea începe pe la 1300, în 
ziua Jubileului. Când Papa Bonifaciu 
strângea lumea cre�tin� în jurul s�u, 
Dante se a� a ,,r�t�cit” într-o p�dure 
întunecat�, gata s� � e doborât de 
,,asaltul patimilor”, � gurate printr-o 
panter�, un leu �i o lupoaic�. Atunci 
apare Virgiliu care-l conduce s� 

contemple Infernul �i Purgatoriul; de 
acolo, dup� ce �i-a m�rturisit p�catele, 
Dante urc� spre Paradis, c�l�uzit de 
,,Doamna” lui, Beatrice Portinari, �i, 
din lumin� în lumin�, ajunge în Paradis.

În	elesurile alegorice sunt 
numeroase: Dante poate �  ,,su� etul”, 
Virgiliu, ra�iunea”, Beatrice, ,,gra�ia 
divin�”, iar lumea cealalt� oglinde�te �i 
lumea aceasta în liniile ei etice, morale.

Dante parc� ne spune: ,,Vre�i 
s� v� salva�i su� etul? Veni�i cu mine 
în lumea cealalt�: acolo vom înv��a 
din gura celor mor�i � lozo� a moral�, 
�tiin�a mântuirii” (Francesco de 
Sanctis ,,Istoria literaturii italiene”, 
Ed. Universal�, 1965,p.208).

 Autorul m�rturise�te c� trecerea 
prin Purgatoriu sper� s�-i foloseasc� 
lui însu�i �i chiar a fost f�cut� cu 
gândul ca dup� moarte s� ajung� 
acolo �i s� nu cad� prad� chinurilor 
Infernului nici el, nici semenii lui. Sf. 
Petru îl înveste�te pe poet cu aceast� 
misiune: ,,�i jos te vei întoarce, 
mi te-ncinge s� spui neocolit câte 
cuvânt”! (Paradisul, XXVII). Poetul 
ne aminte�te c� su� etul omului a ie�it 
pur din mâinile lui Dumnezeu, dar pe 
p�mânt trebuie s�-�i duc� lupta lui cu 
trupul �i cu diavolul, dar poate învinge 

,,Divina Comedia”
 - Purgatoriul -

 ,,Prive�te dinainte / �i cat� sus, pe unde bol�i rotesc, / Ca s� te-mbie Cel de Sus 
P�rinte”.  Purgatoriul, XIX
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cu ajutorul harului lui Dumnezeu. 
Via�a omului e o lupt� neîntrerupt� 
între virtu�i �i vicii, ca s� înving� 
virtu�ile �i su� etul s� � e mântuit.

Purgatoriul este împ�r��ia 
spiritului care se înal�� din treapt� în 
treapt� pân� la Paradis. Este precedat 
de un antepurgatoriu sau Limb - 
trecere de la Infern la Purgatoriu - în 
care diavolul mai poate �  ascuns f�r� 
îns� a-i �  cu putin�� s� treac� poarta 
Purgatoriului. Acesta, situat într-o 
emisfer� opus� Infernului, este alc�tuit 
din �apte terase circulare (brâie) care 
înconjoar� Muntele Peniten�ei �i 
corespund celor �apte p�cate capitale. 
Dac� în Limb sunt copiii neboteza�i, 
de asemenea, oamenii care au întârziat 
poc�in�a pân� în ultima clip�, cei care 
au murit de o moarte violent� �i p�gânii 
care nu cunosc virtu�ile teologale: 
credin�a, speran�a �i dragostea, în 
Purgatoriu, loc intermediar, su� etele 
chiar dac� î�i isp��esc p�catele, tr�iesc 
speran�a �i începutul bucuriei, a 
intr�rii progresive în lumin�. Ele sunt 
deplin con�tiente de vinov��ia lor:

,,�i to�i culegem dup� vin� rod, 
�i cazna noastr� e amar� foarte”.

(Purgatoriul, XIX)
Este adev�rat, spre deosebire de 

Infern, unde poarta este larg deschis�, 
aici se intr� pe ,,o poart� strâmt�”, 
amintit� �i în Evanghelie: ,,Nevoi�i-v� 
s� intra�i pe u�a cea strâmt�. C�ci v� 
spun c� mul�i vor c�uta s� intre �i nu 
vor putea” (Lc.13,24).

 Urcu�ul spre Paradis e greu ca 
orice drum ce duce la Adev�r. Dante 
spune: ,,Urcam încet prin strunga-n 
stânc� rupt�/ce de pe laturi ne 
strângea nespus/�i mâini �i t�lpi cerea 
urcu�u-n lupt�” (Purgatoriul, III).

La poala Purgatoriului, un înger, 
,,sol ceresc’’, îi a�teapt� pe cei doi 
poe�i. Dante, smerit �i plin de c�in��, 
îi cere mil� la intrarea ,, pe-al c�in�elor 
meleag”:

,,La poala lui m� a�ternui c�it, 
cer�indu-i mila por�ilor  deschise, �i-n 
piept cu pumnul m� lovii-ntreit”.

 (Purgatoriul, III)
Dup� ce îngerul îi �terse semnul 

p�catelor de pe frunte, Dante �i Virgiliu 
au intrat în Purgatoriu �i au str�b�tut 
împreun� cele �apte terase. În prima 
erau trufa�ii, în a doua, invidio
ii, în 
a treia, mânio�ii, în a patra,nep�s�torii 
�i lene�ii, în a �aptea, desfrâna	ii. În 
contrast, ghid al vie�ii cre�tine, sunt 
amintite ,,Fericirile” �i faptele bune 
s�vâr�ite în timpul vie�ii, cu toate 
consecin�ele ce decurg din ele.

Muntele Peniten�ei se cutremur� 
când un su� et este mântuit, �i cei doi 
poe�i chiar sunt martorii unui asemenea 
moment: ,,Zorind pe cât aveam puteri 
din � re, s� facem spor c�r�rii, când, 
deodat�/ sim�ii un tremur, ca de-o 
pr�bu�ire,/trecând prin deal”.

(Purgatoriul, XX)
 În acest timp întregul Purgatoriu 

r�suna de cântecul îngerilor: ,,M�rire 
întru cei de Sus…”

 În ultima parte, când misiunea 



10 - CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 11 noiembrie 2011

PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

“C’est ce que derange qui fait vivre”
Cardinal Alexandru Todea

 13-eme voyage: Octobre 1995

En minibus. Avec Mgr. Madec, évêque de Toulon, Francois Agofroy, Jacques Chevalier, 
Dominique Combette, Andre Alain - professeur bénévole qui va enseigner le français a Oradea 
pendant ce trimestre avec Yves Cochais déjà sur place - Janine et Jean-Claude Mahieu, professeurs 
bénévoles, qui y ont enseignes en mai - juin 1995 et viennent témoigner de leur expérience.

Un deuxième véhicule destine aux sœurs de la Mere de Dieu, a Cluj, partira quelques jours 
plus tard charges de livres et matériel, comme le minibus, d’aileurs. Nos ,,anges gréco-catholiques» 
veillent au bon déroulement du voyage.

L’atmosphère est joyeuse et détendue, Mgr. Madec est peu bavard, mais très attentif, a Beiu�, 
ou se remet en place l’ancien lycée le plus cote de Roumanie, comme au Carmel de Stanceni, fonde par 
les sœurs de St.Remy-les Montbard que nous avons épaulées lors de leurs différents déménagements 
et de leur installation. A Cluj, il étudie de prés avec les évêques roumains les possibilités d’aide a 
apporter a la formation des futurs prêtres, question pour laquelle il est très motive, ayant lui-meme 
fonde un nouveau dans son diocèse.

On reproche souvent aux Roumains de se complaire dans le passe. A son retour en France, 
Mgr. Madec dira a qui veut l’entendre: ,,Il faut aller la-bas pour comprendre’’. Et il soutiendra nos 
actions jusqu’à la � n de son mandat épiscopal.

Ayant termine leur périple, Francois, Jacques et leur compagnons de route se dirigent vers 
Blaj ,,la petite Rome’’. C’est le jour de l’Assemblée de la Conférence épiscopale: il y a donc, a 17 
heures, dans ,,la chapelle des Evêques, une Sainte Liturgie exceptionnelle, a laquelle participent non 
seulement tous les Evêques gréco et romano-catholiques, mais aussi le Nonce apostolique de Bucarest, 
Mgr. Bolonek, et l’Archevêque de Padoue(Italie): en tout 17 évêques! Une cérémonie magni� que, du 
fait de la beauté des ornements et des chants, et de l’ambiance de prière. François y communie, suivi 
de Jacques. Puis, chacun rentre chez soi, qui a la Métropolie, qui a l’Institut.

C’est dans la cour de l’Institut, prés une courte conversation avec Père Mitrofan, que s’effondre 
François, frappe d’un infarctus massif, en présence de Vincent Cernea, Jacques et Mgr. Madec. Il ne 
se relèvera plus.

La nouvelle se répand comme une traînée. Mgr. Ploscsru est un des premiers sur les lieux: 
,,Il était venu chez nous dans sa chère mission…Il avait assiste a la messe célèbre par 17 Evêque Il 
avait reçu leur bénédiction et il avait pieusement communie. Apres a la messe, il m’a dit que c’était 
la première fois de sa vite qu’il avait assiste a la une messe aussi solennelle et aussi belle…Toux ceux 
qui l’ont vu et entendu ont dit qu’ils désisteraient avoir une aussi belle mort. Moi aussi, je le répète, 
je serais heureux de mourir ainsi’’.

Claudine et ses enfants sont prévenus immédiatement. Des le lendemain, plus de 10 prêtres 
disent une messe pour François, qui est repartie rapidement dans un beau cercueil roumain a la 
Fournaudin. Le père Christian Martin, Mgr. Georges Surdu et le diacre Didier Rance concélèbrent la 
messe d’enterrement avec les prêtres de la paroisse.  (a suivre)
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PAGINI BILINGVE
Asocia�ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”
Cardinal Alexandru Todea

 Al 13-lea voiaj, octombrie 1995

 În microbuz cu Mgr. Madec, Episcop de Toulon, Francois Agofroy, Jacques Chevalier, Dominique 
Combette, Andre Alain - profesor benevol care va preda franceza la Oradea în acest trimestru împreun� 
cu Yves Cochais, deja sosit acolo - Janine �i Jean-Claude Mahieu, profesori benevoli, au predat franceza 
la Oradea în mai-iunie 1995 �i, la întoarcere, ne-au m�rturisit experien�a lor.

 Al doilea vehicul destinat surorilor din Ordinul Maicii Domnului, pentru Cluj, va pleca 
câteva zile mai târziu înc�rcat cu c�r�i �i materiale, ca de altfel alte microbuze. ,,Îngerii no�tri 
greco-catolici’’ vegheau la bunul mers al voiajului.

 Atmosfera era vesel� �i destins�, Mgr. Madec e pu�in vorb�re�, dar foarte atent, la Beiu� 
s-a recunoscut în locul vechiului liceu, cel mai bine cotat în România, ca �i la Carmelul de la 
Stânceni, fondat de surorile Sf. Remy Montbard, pe care le-am ajutat la mutarea �i instalarea 
lor. La Cluj, Mgr. Madec analizeaz� împreun� cu Episcopii români posibilit��ile de a ajuta 
formarea viitorilor preo�i, problem� foarte motivat�, el însu�i a fondat un nou Seminar în 
Dieceza sa.

Se repro�eaz� adesea românilor c� se complac a tr�i în trecut. La înapoierea sa în Fran�a, 
Mgr. Madec va spune celor care voiau s�-l asculte: ,,Pentru a în�elege, trebuie mers acolo’’. �i 
a sus�inut ac�iunile noastre cât timp a fost episcop.

Înainte de a-�i încheia c�l�toria, Francois, Jacques �i înso�itorii lor de drum s-au îndreptat 
spre Blaj, ,,mica Rom�”. Era ziua Ansamblului plenar al Conferin�ei episcopale ; era deci ora 
17, în ,,Capela Episcopilor”, o ,,Sf. Liturghie “ excep�ional� la care au participat nu numai 
to�i Episcopii greco-catolici �i romano-catolici, dar �i Nun�iul Apostolic de Bucure�ti, Mgr. 
Bolonek, �i Arhiepiscopul de Padova (Italia), în total 17 Episcopi! O ceremonie magnific�, a 
frumuse�ii ornatelor �i a cântecelor, �i a ambian�ei de rug�ciune. Francois s-a cuminecat, apoi 
Jacques. Apoi, fiecare s-a înapoiat, unii la Mitropolie, al�ii la Institut.

În curtea Institutului, dup� o scurt� conversa�ie cu P�rintele Mitrofan, Francois s-a 
pr�bu�it, datorit� unui infarct masiv, în prezen�a lui Vincent Cernea, Jacques �i Mgr. Madec. 
Nu �i-a mai revenit.

Întâmplarea s-a r�spândit ca tr�snetul. Mgr. Ploscaru este în primul rând: ,,Francois a 
venit la noi dintr-o datorie a iubirii. A asistat la Sf. Liturghie celebrat� de 17 episcopi. A primit 
binecuvântarea lor �i s-a cuminecat. Dup� Sf. Liturghie mi-a spus c� a fost pentru prima dat� 
în via�a sa când a asistat la a�a o solemnitate �i a�a de frumoas�. To�i cei care l-au v�zut �i 
l-au auzit vor dori s� aib� a�a o moarte frumoas�. Eu, de asemenea, repet, eu voi fi fericit� 
s� mor a�a”. 

Claudine �i copiii s�i au fost anun�a�i imediat. În ziua urm�toare 10 preo�i au celebrat o 
Sf. Liturghie pentru Francois, care a ajuns repede la Fournaudin într-un frumos sicriu românesc. 
P�rintele Cristian Martin, Mgr. George Surdu �i diaconul Didier Rance au concelebrat 
înmormântarea cu preo�ii parohiei.  (va urma)
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poetului p�gân s-a încheiat, apare 
într-o procesiune mistic� Biserica 
lui Cristos. Al�turi de Biserica 
triumf�toare a Mântuitorului, într-o 
înf��i�are alegoric� este Biserica 
p�mânteasc� dezmembrat�. Dincolo 
de o ap� pe care avea s-o treac�, pe 
Dante îl a�tepta Beatrice care urma 
s�-i � e de-acum ghid: era în pragul 
Paradisului.

 Omul Purgatoriului î�i aminte�te 
mereu p�catele �i le condamn�, î�i 
aminte�te �i virtu�ile pentru a se 
bucura de ele. Îl caracterizeaz� calmul 
interior, iar spiritul s�u se înal�� spre 
Paradis prin credin�� �i speran��. 
Fiecare pas este un act de perfec�iune, 
dar �i o treapt� pe scara emo�ional�. 
Pedeapsa p�catelor este concretizat� în 
linii umane: trufa�ii poart� o greutate 
care le �ine capul, alt�dat� seme�, 
plecat, invidio�ii au pleoapele cusute 
cu � re metalice, al�i p�c�to�i sunt 
culca�i cu fa�a în jos, al�ii sunt lega�i, 
mul�i sunt într-un fel de pelerinaj 
f�r� oprire �i to�i, împreun� ,,rupeau 
t�cerea cu plânsul lor cer�ind la Cer 
iertare”. Oricare ar �  treapta pe care 
s-ar g�si su� etul celui din Purgatoriu, 
el aminte�te omului s� nu se lase 
dominat de preocup�rile m�runte care 
îl pot îndep�rta de idealul suprem: 
mântuirea. În via�� s� dea dovad� de 
tenacitate pe calea des�vâr�irii, c�ci 
timpul este limitat, iar în Purgatoriu el 
se m�soar� dup� alte legi, legi ce au în 
vedere puri� carea su� etului.

 Toate su� etele întâlnite îl roag� 
pe poet ca, întors pe p�mânt, s�-i 
îndemne pe cei înc� în via�� s� se roage 
pentru ele, deoarece urcarea lor la Cer 
depinde, în primul rând, de ajutorul 
venit de la cei vii, de mijlocirea S� ntei 
Fecioare �i de comunitatea s� n�ilor. 
Dante, în spiritul înv���turii Bisericii, 
cunoa�te valoarea acestei rug�ciuni �i, 
adesea , el însu�i îi asigur� pe cei din 
Purgatoriu de rug�ciunea sa: ,,Te-oi 
pomeni de m-oi întoarce odat� pe-al 
vie�ii drum ce duce spre mormânt” 

(Purgatoriu, XX).
Su� etele, umanizate �i 

individualizate, cer ajutor. Astfel, 
Manfredi îi cere poetului ca, ajuns pe 
p�mânt, s�-i spun� ce se întâmpl� cu 
el ,,bunei sale Constan�a”, � ica lui: 
,,c�ci mult mi-e la voi aici speran�a” 
(Purgatoriu,III).

Iacopo del Cassero cere ajutor 
tuturor locuitorilor din Fano:

,,De-i mai vedea tu �ara dintre 
statul lui Carlo �i Romagna, ai aminte, 
te rog, �i-n Fano f�-mi atât cu sfatul 
c� doar prin rugi ei poarta-mi va 
deschide, s�-mi pot sp�la cumplit ce 
l-am f�cut p�catul” (Purgatoriul, V).

 Nino Visconti îi cere lui Dante s� 
o determine pe nepoata lui, Giovanna, 
s�-l ajute: ,,Ajuns dincolo de-ale m�rii 
unde, s�-i spui s�-nal�e rugi a mea 
Giovanna la Cel ce oricând cura�ilor 
r�spunde”           (Purgatoriu, VIII).

 Triumful Purgatoriului se ridic� 
chiar pe acest admirabil echilibru între 
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meritul individual �i solidaritatea cu 
cei de pe p�mânt, solidaritate care are 
în vedere �i ajutorul dat de su� etele 
din Purgatoriu celor ce sunt înc� în 
via��. R�ul Ardent spunea:,,Cel ce se 
roag� pentru altul lucreaz� pentru 
sine însu�i”.

Biserica �i-a precizat înc� din 
începuturile ei atitudinea fa�� de 
su� etele din cealalt� lume: Origene, 
Clement Alexandrinul �i Sf. Augustin 
sunt de men�ionat. De Purgatoriu 
au parte cei ce au de isp��it p�cate 
u�oare �i cei care au avut o via�� cu 
destule fapte bune, dar nu �i-au luat 
timp s�-�i fac� peniten�a. Faptele bune 
f�cute pe p�mânt duc la mântuire, de 
aceea lectura ,,Purgatoriului” conduce 
pe cititor la eterna întrebare: ,,Cum 
trebuie tr�it� via�a?”, c�ci , dup� ce 
se cite�te opera de la prima pân� la 
ultima pagin�, atitudinea fa�� de via�� 
�i moarte se modi� c�.

Dac� avem în vedere mijloacele 
artistice ale operei, se observ� c� ele 
sunt sugestive, menite s� distan�eze 
universul Purgatoriului de Infern 
�i s�-l apropie de Paradis. Lumina 
soarelui, simbol al lui Dumnezeu, �i 
a stelelor, cântecele de laud� aduse 
lui Dumnezeu �i S� ntei Fecioare, 
cromatica dominat� de alb, ro�u, 
verde pal �i albastru, sugereaz� calmul 
n�scut din siguran�a c� ele, su� etele, 
se vor în�l�a la Cer: ,,Argint �i aur, 
alb ca de z�pad� smaraldul crud 
când îl despici, splendori de-albastru, 

galben, ro�u ca de grenad�, pe lâng� 
plaiul sm�l�uit de � ori’’.

(Purgatoriul, VII)
 Amintirea vie�ii tr�ite, regretul 

�i durerea se estompeaz� sau se 
îndulcesc cu imagini dragi �i duioase, 
f�când posibil� nota de melancolie 
care pre� gureaz� o latur� a poeziei 
moderne.

Între întunecimea rece a 
Infernului �i str�lucirea Paradisului, 
Purgatoriul este o speran��, ,,o 
nemurire ce se poate câ�tiga’’, 
despre care oamenii celor mai vechi 
timpuri cre�tine �tiau, �tiau �i cei din 
zorii Rena�terii �i ar trebui s� �tie �i 
contemporanii.

,,Italia se poate pentru 
totdeauna mândri de a �  d�ruit lumii 
pe autorul uneia dintre cele mai mari 
capodopere ale literaturii universale’’, 
pe Dante, apostol �i artist. Dup� 
veacuri, ,,Divina Comedia” ofer� 
cititorului aceea�i profunzime a vie�ii 
�i aceea�i responsabilitate în tr�irea ei. 
În paginile operei stau închise tainele 
fericirii care ne ajut� s� dobândim 
con�tiin�a for�ei noastre, ne înva�� s� 
lupt�m, s� suferim , �tiind c� ajuta�i de 
harul divin ne putem mântui.

Dup� ce �i-a încheiat opera, 
Dante s-a sim�it mai aproape de 
Dumnezeu; este �i sentimentul pe care 
îl d� lectura capodoperei sale, odat� 
cu senza�ia c� ai avut în mâinile tale 
adev�rul vestit de Cer.

Otilia B�LA�
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Sinodul Episcopilor Catolici Orientali din Europa
 Joi, 3 noiembrie 2011, la ora 16:00, 

în Aula Magna a Seminarului Teologic 
Greco-Catolic din Oradea, a avut loc 
deschiderea o� cial� a Sinodului Episcopilor 
Catolici Orientali din Europa, a� at sub 
patronajul Consiliului Conferin�elor 
Episcopale Europene; evenimentul a 
avut loc ca urmare a invita�iei PSS Virgil 
Bercea �i este organizat de Episcopia 
Greco-Catolic� de Oradea. Au participat 
un num�r de 48 de episcopi apar�inând 
Bisericilor Orientale din Europa.

Dup� cuvântul de deschidere al 
PSS Virgil, s-au mai adresat publicului: 
Cardinalul Péter Erd�, Arhiepiscop de 
Esztergom-Budapesta �i Pre�edinte al 
CCEE, Mons. Francisco Javier Lozano, 
Nun�iu Apostolic în România �i Republica 
Moldova, Mons. Cyril Vasil, Secretar 
al Congrega�iei pentru Bisericile 
Orientale, Preafericirea Sa Sviatoslav 
Shevchuk, Arhiepiscop Major al 
Bisericii Greco-Catolice Ucrainene; 
în încheiere a vorbit Preafericirea Sa 
Lucian Mure�an, Arhiepiscopul Major 
al Bisericii Române Unite. 

Din partea o� cialit��ilor locale 
au participat: dl. Gavril� Ghilea, 
prefectul Jude�ului Bihor; dl. Radu �îrle, 
pre�edintele Consiliului Jude�ean Bihor; dl. 
Ilie Bolojan, primarul Oradiei; inspectorul 
�ef Adrian Bucur, Inspectoratul de Poli�ie 
al Jude�ului Bihor; inspectorul �ef colonel 
Ioan Huluban, comandantul Jandarmeriei 
Bihor; dl. Gheorghe Carp, viceprimar; 
dna. Rozalia Biro, viceprimar; dl. Cornel 
Antal, rectorul Universit��ii din Oradea. A 
fost prezent �i scriitorul Nicolae Balot�, 
fost de�inut politic în perioada comunist�.

Evenimentul a continuat cu Slujba 
Vecerniei, celebrat� în capela seminarului 
de p�rintele Antoniu Chifor, rectorul 
Seminarului Teologic Greco-Catolic 
din Oradea. Momente artistice au fost 
sus�inute de Ovidiu Laz�r, Alex Cristea �i 
Bogdan Cocora.

A doua zi a Sinodului Episcopilor 
Catolici Orientali din Europa

A doua zi a Sinodului Episcopilor 
Catolici Orientali din Europa a început la 
ora 08:00 cu celebrarea S� ntei Liturghii la 
Catedrala „Sfântul Nicolae” din Oradea, 
avându-l ca protos pe Preafericirea Sa 
Sviatoslav Shevchuk, Arhiepiscopul 
Major al Bisericii Greco-Catolice 
Ucrainene. 

La ora 10:45, în Aula Magna a 
Seminarului Teologic, a început prima 
sesiune de lucru. Au conferen�iat: S.E.R. 
Rino Fisichella, Pre�edintele Consiliului 
Ponti� cal pentru Promovarea Noii 
Evangheliz�ri, cu tema „Sarete miei 
testimoni: la Nuova Evangelizzazione nelle 
Chiese Orientali Cattoliche d’Europa” 
�i Mons. Boris Gudziak, rectorul 
Universit��ii Greco-Catolice din Lviv, 
cu tema „Le Chiese Cattoliche Orientali 
d’Europa – 20 anni dopo la caduta del 
regime e la nuova evangelizzazione”. 

În a doua sesiune de lucru a 
conferen�iat p�rintele Marko Ivan Rupnik 
cu tema „L’arte sacra bizantina nel 
contesto della nuova evangelizzazione”.

Dup� mas�, episcopii au vizitat 
bisericile greco-catolice din B�ile Felix 
�i B�ile 1 Mai, precum �i Centrul Social 
„Maria Rosa” al Asocia�iei „Caritas 
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Eparhial Oradea”.
A urmat rug�ciunea Vecerniei, în 

rit latin, celebrat� la Catedrala Romano-
Catolic� din Oradea �i o cin� oferit� 
de Episcopia Romano-Catolic�. Ziua 
s-a încheiat cu o plimbare prin centrul 
ora�ului.

A treia zi a Sinodului Episcopilor 
Catolici Orientali din Europa

A treia zi a Sinodului Episcopilor 
Catolici Orientali din Europa a început 
sâmb�t�, 5 noiembrie 2011, la ora 09:00, 
în Aula Magna a Seminarului Teologic 
Greco-Catolic. În deschidere a conferen�iat 
profesorul Cesare Alzatti cu lucrarea 
„Il contributo delle Chiese Cattoliche 
Orientali alla nuova evangelizzazione”. A 
urmat apoi S.E.R. Cyril Vasil, Secretarul 
Congrega�iei pentru Bisericile Orientale, 
cu titlul „Il raporto della Santa Sede e le 
Chiese Orientali nel contesto della nuova 
evangelizzazione”. Ultima conferin�� 
a fost a p�rintelui Alexandru Buzalic: 
„Nuovi movimenti laicali nell’Oriente e 
la realtà della Romania”.

Dup� mas�, episcopii au vizitat 
Centrul „Don Orione” de pe strada 
Cazaban, iar începând cu ora 17:00, au 
participat la Sfânta Liturghie la M�n�stirea 
„Maica Domnului”, protos � ind S.E.R. 
Cyril Vasil. A urmat vizita bisericii 
„Sfântul Gheorghe” de pe strada Louis 
Pasteur, iar cina la „Hanul Pescarilor” a 
încheiat cea de-a treia zi a Sinodului.

Închiderea Sinodului Episcopilor 
Catolici Orientali din Europa

Lucr�rile Sinodului Episcopilor 
Catolici Orientali din Europa s-au 
încheiat duminic�, 6 noiembrie 2011, la 
Catedrala „Sfântul Nicolae”, cu Liturghia 
Arhiereasc�, o� ciat� de PSS Virgil 
Bercea. Al�turi de ierarhul greco-catolic 
au concelebrat: P.F. Sviatoslav Shevciuc, 
Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-
Catolice Ucrainene, IPS. Francisco Javier 
Lozano, Nun�iul Apostolic în România, 
PSS Böcskei László, Episcopul Romano-
Catolic de Oradea, al�turi de zeci de 
episcopi �i preo�i.

Biroul de pres�
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Papii secolului al XX-lea

Papa Ioan Paul I
O singur� lun�, Pap�: 26 august - 29 septembrie 1978

Ioan Paul I, Papa surâsului

Ponti� catul s�u a fost prea 
scurt, 33 de zile, unul dintre cele mai 
scurte din istorie, pentru a �  criticat 
sau pentru a avea adversari. Dar, 
dac� ar �  fost un ponti� cat mai lung, 
el ar �  dezarmat prin surâsul s�u de 
neuitat, de la alegerea ca Pap� �i pân� 
la moartea sa.

Albino Luciani (1912-1978) s-a 
n�scut într-o familie s�rac�. A urmat 
Universitatea Ponti� cal� Gregorian�, 
luându-�i licen�a cu o tez� despre 
Rosmini, gânditor catolic din secolul 

al XIX-lea. A fost s� n�it preot în 
1935. A fost s� n�it preot �i toat� 
via�a s-a considerat un simplu preot, 
� ind de o modestie rar�. Nu a ocupat 
posturi importante, nu a f�cut carier� 
în birourile Curiei, nici în str�in�tate. 
A fost preot în Dieceza sa, Bellune, a 
fost rector la Seminarul Teologic unde 
a predat teologia dogmatic� �i moral�.

În 1958 a fost consacrat 
Episcop de Vittorio Veneto, o Diecez� 
mijlocie,apoi, în 1969 devine Patriarh 
de Vene�ia �i, la scurt timp, în 1973, 
Papa Paul al VI-lea îl nume�te 
Cardinal, calitate în care va participa 
la Conciliul Ecumenic Vatican II. 

Un simplu preot devine Episcop, 
un simplu Episcop va deveni Pap�.

 Sensul alegerii de Pap� este clar: 
Cardinalii au dorit s� dea Bisericii un 
p�stor al su� etelor, �i Albino Luciani 
a�a a fost întreaga via��, un adev�rat 
p�stor; o dovedesc catehezele, 
pastoralele �i toate paginile publicate. 
Ecoul acestei preocup�ri a trecut cu 
mult dincolo de hotarele Diecezei de 
Vene�ia. Vicepre�edinte al Comisiei 
episcopale, a luat pozi�ie ferm� 
împotriva divor�ului �i a avortului. Era 
considerat de un catolicism riguros, 
sus�in�tor al � delit��ii absolute fa�� de 
Suveranul Pontif, motive pentru care 



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 11 noiembrie 2011 - 17

(urmare din pag. 16)

(continuare în pag. 18)

se prevedea a �  un Pap� al promov�rii 
stricte a doctrinei catolice. 

Dup� moartea Papei Paul al VI-
lea, a urmat conclavul. Cât dureaz� un 
conclav? Se �tie c� nu poate dep��i 
cinci zile. Cel mai lung conclav a fost 
la alegerea Papei Pius al XI-lea, în 
1922, a durat patru zile. In revan��, 
Pius al XII-lea a fost ales într-o 
singur� zi.

Cine urma s� � e ales? În ziua de 
26 august 1978, Pia�a San Pietro era plin� 
de lume în a�teptare. Por�ile conclavului 
erau închise. Mgr. Jacques Martin, 
prefectul Casei ponti� cale, personal, a 
veri� cat cu aten�ie toate por�ile. De ieri 
Cardinalii erau cu totul izola�i de lume. 
Pe culoarele Capelei Sixtine s-au ridicat 
altare pentru Sf. Liturghie. 

La 9/30 scrutinul era deschis. Cu 
ochii spre Capela Sixtin�, lumea din 
Pia�a San Pietro, ner�bd�toare, privea 
ivirea primului fum; fumului alb, semn 
c� Papa a fost deja votat, fumul negru 
înseamn� ca noul Suveran Pontif nu a 
fost înc� ales.Al doilea fum urma spre 
sear�, între orele 18-19.

Deodat�, un fum str�b�tea 
acoperi�ul capelei Sixtine. Un strig�t 
al mul�imii: ,,E alb!”

Dar Radio Vatican a dezmin�it, 
declarând c� era negru. Mare 
tulburare! Din sala de pres� a 
Vaticanului jurnali�tii î�i trimiteau 
angaja�ii s� vad� culoarea fumului. 
A�teptarea continua.

Pe nea�teptate, pe ecranul mare 

al televizorului din sala de pres� se 
vede clar c� loggia papal�, de unde 
Suveranii Ponti�  binecuvânteaz�, s-a 
deschis. Jurnali�tii au alergat în mare 
grab� în Pia�� San Pietro unde a�tepta 
mul�imea. Vocea clar� a Cardinalului 
Felici a acoperit întregul spa�iu. 
In latin� s-au auzit tradi�ionalele 
cuvinte: ,,Nuntio vobis gaudium 
magnum” (V� anun� o mare bucurie). 
,,Habemus papam!” ( Avem un Pap�). 
,,Sancte Romane Ecclesiae Albinum”, 
Cardinalul S� ntei Biserici Romane 
Albini �i ad�ug� imediat Luciani , care 
�i-a ales numele de Ioan Paul I. Este 
primul Pap� din istoria Bisericii care 
�i-a ales nume dublu, un act de onoare 
pentru înainta�ii s�i, Ioan al XXIII-lea 
�i Paul al VI-lea, dar �i promisiunea de 
prelua �i continua mo�tenirea celor doi 



18 - CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 11 noiembrie 2011

(continuare în pag. 19)

(urmare din pag. 17)

mari Ponti�  care l-au precedat. Cum 
a a� rmat Mgr. Agostino Casaroli, 
secretarul Consiliului pentru Afacerile 
publice, ceea ce înseamn� ministrul 
Afacerilor Externe al Vaticanului, 
pentru un timp nu se prevedea nici o 
ruptur� de marile orient�ri ponti� cale 
deschise de Paul al VI-lea.

Lumea aplauda, nu se oprea din 
aplauze, era deja ales noul Pap�!!! 
Dar, deodat�, se observ� o ezitare: 
numele Papei nu le spunea nimic, nu 
avea niciun ecou.

Cardinalii erau deja în loggia 
binecuvânt�rilor, salutau prietene�te 
mul�imea care agita batiste. G�rzile papale 
erau preg�tite s� salute pe noul Pontif.

Ioan Paul I ap�ru în logie având 
al�turi pe Cardinalul Felici �i al�i 
câ�iva Cardinali, printre care �i pe 
Cardinalul copt Sidarouss �i prefectul 
Casei ponti� cale. A fost întâmpinat cu 
aplauze puternice. Papa a citit textul 
indulgen�ei cu o voce care î�i c�uta 
siguran�a, era foarte marcat de emo�ie. 
Treptat, vocea �i-a c�p�tat fermitatea, 
la binecuvântare vocea era puternic�; 
binecuvânta lumea f�când semnul 
crucii cu mi�c�ri largi ale mâinii.

Apoi Papa �i Cardinalii s-au 
retras, dar mul�imea nu a plecat, 
dimpotriv�, cre�tea mereu cu noi 
grupuri care veneau ca un � uviu la 
San Pietro. �i, o surpriz�. Contrar 
uzan�elor, Papa, prevenit de a� uen�a 
din Pia��, a revenit �i a salutat c�lduros 
mul�imea. Un gest care a fost apreciat 

imediat: ,, Acesta va �  un bun Pap� ”.
Acest prelat, ales Pap� la 66 de 

ani, oferea o întreag� via�� consacrat� 
apostolatului, un simplu preot care nu 
a aspirat niciodat� la pozi�ii înalte, n-a 
frecventat Academiile ecleziastice, 
pepinierele diplomelor ponti� cale, 
ca Pius al XII sau Paul al VI-lea. Si 
totu�i, alegerea de Pap� a fost primit� 
cu bucurie �i încredere de opinia 
catolic� �i universal�. Simplitatea 
tonului, bun�tatea cu care îi primea pe 
to�i cei care îl c�utau, umilin�a real� a 
comportamentului, toate erau evidente. 
Dar �i umorul inteligent �i subtil, 
destul de rar la un Pap�. Din prima 
zi a alegerii era deja un Pap� iubit. În 
seara acelei zile, la doar patru ore de la 
apari�ia sa în loggia binecuvânt�rilor, 
ziarul ,,Timpul”, într-o edi�ie special�, 
îi schi�eaz� portretul: ,, Fa�a noului 
Pontif exprim� perfect bonomia �i 
umorul, p�rul negru, nesupus, este 
acoperit de calota alb�, ochii râz�tori 
nu se pot ascunde în dosul ochelarilor, 
privirea este vioaie, gura întredeschis� 
într-un surâs care-i însu� e�e�te 
întreaga expresie. B�rbia ferm�, f�r� 
s� � e foarte marcat�. Fizionomia d� o 
impresie de seriozitate �i certitudine. 
Dac� ar �  tr�it o nelini�te, lucru ce 
nu s-a întâmplat, n-ar �  putut �terge 
senin�tatea �i bun�tatea expresiei”.

În prima duminic� ce a 
urmat alegerii,  Papa Ioan Paul I, în 
alocu�iunea sa, a îmbr��i�at pe to�i 
preo�ii din lume ca �i pe fra�ii s�i. 
C�ldura care-i era caracteristic�, 
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blânde�ea cuvântului nu excludea 
fermitatea. Era clar, Papa �tia ce 
vrea �i a creionat cu precizie linia 
ponti� catului s�u. În discursul-
program, în latin�, a amintit, în 
trecere, c� to�i cei care îi vor �  
colaboratori vor trebui s� asculte 
�i s� respecte voin�a sa. Va c�uta 
s� � e aplicate în Biseric� direc�iile 
proclamate la Conciliul Vatican II, dar 
va p�stra intact� disciplina Bisericii 
în via�a preo�ilor �i a credincio�ilor, 
a condamnat divor�ul �i avortul, ceea 
ce f�cuse �i ca Episcop.

Ioan Paul I a proclamat solemn 
ata�amentul s�u fa�� de legile 
morale ale Evangheliei, f�r� de care 
,,P�mântul devine un de�ert, iar 
omul un robot”. Dorea s� înt�reasc� 
comunit��ile de credincio�i pe 
baza rela�iilor fraterne, s� apere 
valorile cre�tine �i s� le a� rme 
în toate domeniile vie�ii. Papa 
vorbea lumii despre respectul fa�� 
de al�ii, condamna nedreptate �i 
violen�a,chema oamenii în ajutorul 
celor care sufereau de foame, dorea 
ca omul s�-�i descopere demnitatea, 
oferea societ��ii un supliment de su� et. 
Papa �tia s� redea lumii secularizate 
valorile cre�tine pierdute, speran�a 
�i salvarea, dar pentru aceasta avea 
nevoie de colaboratori. A �tiut s�-i 
aleag� cu deosebit� iscusin��. Ace�tia 
erau preg�ti�i s�-i sus�in� proiectele 
�i o f�ceau cu bucurie. P�rintele 
Lanversin spunea: ,,Eu nu sunt a�a 
în vârst� ca s� fac compara�ie cu 

atmosfera altor conclavuri, dar m-a 
frapat bucuria Cardinalilor la alegerea 
Papei, senin�tatea lor, convingerea 
de a �  dat Bisericii P�storul care 
trebuia”. Bucuria p�rea de bun augur.

,,Voi înv��a s� � u Pap�”, 
spunea Ioan Paul I. Timp de o lun� 
a f�cut primii pa�i trecând peste 
di� cult��i, nu cuno�tea administra�ia 
ponti� cal�, Curia, dar treptat - treptat 
s-a apropiat de problemele esen�iale 
�i de toate obliga�iile.

La 5 septembrie a avut loc 
o dram� în biblioteca particular� a 
Papei: Mitropolitul ortodox Nicodim 
din Petrograd, venit în vizit� la 
Vatican, s-a pr�bu�it în bra�ele Papei 
datorit� unei crize cardiace. Ioan Paul 
I a fost foarte mi�cat.

Miercuri,în 6 septembrie, 
a primit în prima sa audien�a 
general� 15.000 de pelerini. În 
zilele urm�toare lumea cerea tot 
mai insistent s�-l întâlneasc� pe 
noul Pap� �i el a g�sit modalitatea 
s� � e în mijlocul pelerinilor din 
ce în ce mai numero�i. Lini�tit �i 
fericit, le vorbea ,,din abunden��”, 
erau adev�rate lec�ii de catehism. 
Doar seara se odihnea pu�in. La 
,,Angelus” din 17 septembrie a f�cut 
o m�rturisire glumind: ,,Dac� eu a� �  
�tiut c� voi �  ales Pap�, a� �  înv��at 
mai mult”. Miercurea urm�toare a 
vorbit pelerinilor despre mama sa. 
La a patra �i ultima audien�� a vorbit 
la peste 100.000 de pelerini despre 
s�n�tatea sa: a fost internat la spital 
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de opt ori �i a suferit patru opera�ii. 
Dar lumea nu a luat în seam� cele 
spuse de Pap�.

În zilele care au urmat Sfântul 
P�rinte a preluat Bazilica Sf. Ioan 
de Latran, Catedrala Romei, �i a 
str�b�tut ora�ul cu ma�ina. La 28 
septembrie a primit multe vizite, dar 
nimeni nu a observat vreo alterare 
pe chipul s�u. Era surâz�tor, destins.

În diminea�a zilei urm�toare, 
secretarul s�u particular, Mgr. 
Magee, observând c� la ora 5/30 
Papa nu se sculase pentru Sf. 
Liturghie, a intrat în apartamentul 
s�u. Lumina era aprins�, dar Papa nu 
mai era în via��. A murit în timpul 
nop�ii singur, în t�cere, datorit� unui 
infarct miocardic. Al�turea avea 
cartea ,,Imita�ia lui Cristos” a lui 
Thomas de Kempis.

A murit cum a tr�it, f�r� istorie, 
în umilin�a îndeplinirii datoriilor 
zilnice. Oamenii cu pu�in� credin�� 
au considerat absurd� moartea 
Papei, f�r� semni� ca�ie, g�sind 
con� rmarea propriei lor necredin�e. 
Al�ii în�elegeau un mister necuprins 
într-o moarte aparent nefast�, 
Biserica � ind astfel lipsit� de noul 
ei P�stor în care �i-au pus atâtea 
speran�e. Ceea ce avea s� urmeze 
ca �i tot ce exist� în lume era îns� în 
mâinile lui Dumnezeu.

Pe scurt, trecerea lui Ioan Paul 
I ca P�stor al Bisericii va r�mâne în 
su� etul oamenilor ca o m�rturisire 

cre�tin�: un Pap� servind Biserica 
într-un stil direct, lipsit de arti� cii. 
Asupra lumii va �  mereu viu ecoul 
simplit�	ii manifestat din primul 
moment. Ca �i Cristos, a primit 
lumea cu un surâs, cu un gest al 
mâinii, atât pe Cardinali, cât �i 
pe copii. Ca �i Cristos, vorbea 
simplu celor mari �i mul�imii. Nu 
avea dou� limbaje. Ca �i Cristos, 
se servea de parabole. In aceast� 
imita�ie spontan� a Înv�	�torului, 
m�rturiile erau tot mai multe. Ioan 
Paul I a schi�at silueta noului Pap�, 
aproape de Evanghelie, a unui Pap� 
care ascult� oamenii chiar dac� ei 
nu sunt la cea mai înalt� calitate 
uman�. Dincolo de surâs, Ioan Paul 
I avea inim�.

În po� da ponti� catului s�u 
a�a de scurt, erau bine marcate 
linia �i marile orient�ri ce urmau 
s� ia contur concret: continuarea 
reformelor stabilite la Conciliu, 
dialogul ecumenic �i misionarismul 
Bisericii.

Binevoitor, dar f�r� 
sl�biciuni, Ioan Paul I dorea 
unitate în Biseric� prin credin�� �i 
practicarea virtu�ilor, respect fa�� 
de familie �i via��. Dar pentru via�a 
Papei, Providen�a a decis altfel...

Biserica Se g�sea din nou 
în doliu, întoars� toat� spre 
rug�ciune. Dar �i în fa�a unei noi 
alegeri.

 (va urma)


