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Postul Mare este un timp în care suntem chema�i la s� n�enie. Dumnezeu ne-a dat 
,,timpul”. Cum s� s� n�im acest dar al Celui Atotputernic? Desigur, nu exist� un model 
unic, un singur drum de urmat. Fiecare persoan� sau familie î�i alege mijloacele potrivite, 
dar to�i putem face primul pas amintindu-ne cuvintele Sfântul Augustin: ,,S� ne rug�m 
neîncetat”. Cum st�m îns� cu timpul nostru? Ne permite? O zi trece a�a de repede, încât 
adesea uit�m s� ne gândim la Dumnezeu.  În predica �inut� la începutul Postului Mare din 
acest an, în Miercurea Cenu�ii din calendarul latin, Papa Benedict al XVI-lea ne îndeamn� 
s� trecem prin acest timp ,,dep��ind egoismul �i s� tr�im într-o logic� a iubirii �i d�ruirii”, 
s� înv���m ,, s� ne mut�m privirea de la propriul <eu> pentru a-L recunoa�te pe Dumnezeu 
în chipurile atâtor fra�i ai no�tri”. Iat� deci una din c�i.

Rug�ciunea de sear� poate �  f�cut� în familie, prin ea îi mul�umim lui Dumnezeu 
pentru tot ce ne-a d�ruit în acea zi �i îi cerem iertare pentru gre�eli �i neascultare.

 Sfânta Liturghie r�mâne centrul rug�ciunii noastre, desigur, nu numai în 
timpul Postului, ci în tot cursul vie�ii. ,,S� ntei Liturghie ajut� pe p�rin�i s� transmit� 
copiilor credin�a, une�te familia prin rug�ciunea comun�” , ne asigur� Pr. Francois-
Marie, superiorul M�n�stirii de Mondaye.  Mesele în familie ne dau prilejul s� amintim 
prezen�a lui Dumnezeu. E bine s� nu se uite binecuvântarea mesei, se poate citi �i un 
fragment din Sfânta Scriptur�, din via�a lui Isus. Cuvântul lui Dumnezeu nu hr�ne�te 
�i el?  S� tr�im un timp al zilei cu Maria. 

S� s� n�im duminica. Duminica cre�tin� nu se limiteaz� doar la Sfânta Liturghie. 
Paul al VI-lea ne sf�tuie�te s� nu uit�m c� ,,aceast� zi primordial� trebuie s� devin� o zi a 
bucuriei, a încet�rii muncii ’’. Acum fuga timpului se opre�te ca � ecare, dup� posibilit��i, 
s� � e disponibil lui Dumnezeu �i aproapelui. Prin excelen�� este ziua unor lecturi bune, ziua 
în care s� ascult�m cuvântul lui Dumnezeu. Dimensiunea comunitar�, la Sfânta Liturghie 
celebrat� în biseric�, �i la S�rb�toarea din familie este esen�ial�. Sfânta Evanghelie de 
duminic� ne îmbog��e�te credin�a �i Sfânta Euharistie ne înt�re�te via�a cre�tin�.

 Dac� în aceast� perioad� ne putem apropia mai mult de programul spiritual al vreunei 
M�n�stiri �i putem participa la Exerci�iile spirituale, pa�ii no�tri pe calea perfec�iunii 
cre�tine vor �  mai însemna�i.

 Am l�sat în ultimul rând renun�area la anumite alimente. Aceast� renun�are se 
include în no�iunea de post, dar r�mâne f�r� rezultat dac� nu o înso�im cu o inima curat�, 
cu fapte bune �i rug�ciune. 

 A tr�i cre�tine�te Postul Mare mai înseamn� a avea curajul �i a nu ezita s� cerem 
iertare �i pentru gre�elile din trecut, pe care niciodat� nu le-am recunoscut, s� ne str�duim 
s� reg�sim drumul iubirii pentru cei din familie �i pentru cei apropia�i, s� nu-i uit�m pe cei 
s�raci care au nevoie de ajutor.

 În nesiguran�ele noastre sau în dorin�a de a ne dep��i, s� recurgem la Biserica noastr� 
�i preo�ii ei.

 Sunt doar câteva sugestii pentru a ne s� n�i timpul Postului Mare, pentru a ie�i din 
rutin� �i pentru a ne preg�ti pentru bucuria Învierii Domnului.

Postul Mare, un timp al s� n�eniei
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S U M A R

 ,,Cere�i �i se va da, c�uta�i �i ve�i a� a, bate�i �i vi se va deschide. C�ci tot 
cel ce cere prime�te, �i cel ce caut� a� � �i celui ce bate i se va deschide” (Mat. 
7, 7-8). Se vede foarte u�or nevoia rug�ciunii. Rug�ciunea este drumul pe care 
Domnul nostru ne trimite darurile Sale, ne întov�r��e�te în trebuin�ele noastre 
�i ne îmbog��e�te cu bunurile Sale. Unii dintre s� n�i spun ca rug�ciunea e un 
lan� de aur care coboar� de la Cer pân� la P�mânt �i prin care se revars� spre noi 
harurile, iar noi tot pe acolo trebuie s� ne în�l��m c�tre Dumnezeu.
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Din Roma se recomand� 
recitarea acestei rug�ciuni. În 
multe Congrega�ii se roste�te 
la sfâr�itul �edin�elor:

,,S� nte Arhanghele 
Mihail, tu, care în� �c�rat 
de râvna pentru slava 
dumnezeiasc�, ai pr�bu�it în 
iad spiritele r�zvr�tite, f� ca 
noi, aprin�i de aceea�i râvn�, 
s� combatem îndr�zneala 
grozav� care ridic� împotriva 
lui Dumnezeu pe atâ�ia din 
contemporanii no�tri, f� s� 
concentr�m toate puterile 
noastre în a m�ri slava lui 
Dumnezeu”.

,,Lumea merge r�u. Va 
merge bine când vom voi, �i 
voim numai când ne rug�m”.

 ,,Între puterile nev�zute 
care prezideaz� destinele 
lumii, rug�ciunea este cea 
dintâi”.

Ofensiva rug�ciunii

  ,,Deoarece în multe p�r�i se înmul�e�te n�zuin�a ateilor 
militan�i, credem potrivit s� compens�m cât mai mult posibil, în 

pro� tul lumii întregi, prin rug�ciune �i reparare, atentatele contra 
Maiest��ii Divine”.

 Sf. P�rinte Papa Pius XI

,,O parte din �ara noastr� 
trebuie s� stea în genunchi ca 
odat� s� o ridice pe cealalt�”.

*
 ,,O lume întreag� e legat� 

de b�t�ile inimii tale”.
 S� ne rug�m, tinere, 

frate, numai a�a intr�m în 
curentul Puterii care creeaz�, 
restabile�te �i men�ine lumea. 
Rug�ciunea e marea ofensiv� 
împotriva p�catului.

 Episcop Ioan Suciu
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Sâmb�t�, 18 februarie 2012, 
Papa Benedict al XVI-lea a celebrat 
un nou Consistoriu Ordinar Public. 
Cu aceast� ocazie au fost crea�i 22 
de noi cardinali ai Bisericii Catolice, 
printre care �i Preafericitul P�rinte 
Lucian Mure�an, Arhiepiscop Major 
al Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic�.

Consistoriul a avut loc în 
Bazilica Sfântul Petru din Vatican, 
debutând cu o procesiune a noilor 
purpura�i, plecând de la capela 
Sfântului Sebastian unde se a� � 
mormântul Fericitului Ioan Paul al II-
lea, pân� la altarul central al Bazilicii. 
La momentul liturgic indicat, � ecare 

 PF Lucian Mure�an,
 Cardinal al Biserici Catolice

cardinal a urcat la altarul Confesiunii 
Sfântului Apostol Petru, unde a primit 
bereta ro�ie, simbol al d�ruirii pân� 
la v�rsarea sângelui din dragoste fa�� 
de Biseric�, inelul de cardinal, având 
încrustate � gurile S� n�ilor Apostoli 
Petru �i Pavel, �i o stea ce o reprezint� 
pe Maica Domnului, precum �i 
decretul de numire, con�inând numele 
bisericii al c�rei titular devenea noul 
cardinal �i care pentru Preafericitul 
Lucian este biserica Sfântului Atanasie 
de la Roma.

Dup� aceast� ceremonie, 
Preafericitul Lucian, împreun� cu 
membrii Sfântului Sinod al Bisericii 
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(continuare în pag. 7)

Române Unite cu Roma, Greco-
Catolic�, cu Arhiepiscopul Romano-
Catolic de Bucure�ti, Ioan Robu, �i 
cu Episcopul Romano-Catolic de 
Ia�i, Petru Gherghel, au participat la 
un prânz festiv oferit de Congrega�ia 
pentru Bisericile Orientale, la care au 
fost prezen�i, la invita�ia Cardinalului 
Leonardo Sandri, Prefectul 
Congrega�iei pentru Bisericile 
Orientale, mai mul�i purpura�i, printre 
care decanul Colegiului Cardinalilor, 
Eminen�a Sa, Angelo Sodano, 
Arhiepiscopul de Viena, Christoph 
Schönborn, precum �i al�i invita�i.

În dup�-amiaza zilei de 
sâmb�t�, 18 februarie, noul cardinal, 
Preafericirea Sa Lucian, a primit 

în foaierul Aulei Paul al VI-lea din 
Vatican �i a binecuvântat sutele de 
credincio�i veni�i cu acest prilej din 
România din toate eparhiile greco-
catolice, precum �i din diaspora. În 
acela�i context, Cardinalul Lucian a 
fost felicitat de c�tre Secretarul de Stat 
al Sanctit��ii Sale, Cardinalul Tarcisio 
Bertone, de Cardinalul Angelo 
Bagnasco, Pre�edintele Conferin�ei 
Episcopale Italiene, de monseniorul 
Georg Gänswein, secretarul personal 
al Sfântului P�rinte Papa Benedict �i 
de alte înalte fe�e biserice�ti.

La acest moment istoric pentru 
Biserica Român� Unit� cu Roma �i 
pentru întreaga �ar� au fost prezen�i 
importan�i reprezentan�i ai vie�ii 



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 3 martie 2012 - 7

(urmare din pag. 6)
politice din România.

În seara zilei de sâmb�t� a 
fost organizat� o recep�ie oferit� de 
Ambasada României pe lâng� Sfântul 
Scaun în cinstea noului Cardinal 
Român, ocazie cu care Excelen�a 
Sa, Ambasadorul Bogdan T�taru-
Cazaban, a exprimat aprecierea 
Statului Român pentru aceast� 
numire care onoreaz� întreaga 
na�iune român�. Cardinalul Lucian, 
în discursul rostit cu aceast� ocazie 
a mul�umit distinselor autorit��i 
prezente �i tuturor invita�ilor.

Duminic�, 19 februarie 2012, 
Sfântul P�rinte Papa Benedict al 
XVI-lea a celebrat Sfânta Liturghie în 
Bazilica Sfântul Petru împreun� cu noii 
cardinali. Suveranul Pontif a subliniat, 
în cuvântul s�u de înv���tur�, aspectul 
universalit��ii Bisericii Catolice, care 
se exprim� �i prin celebrarea acestui 
Consistoriu, invitând noii purpura�i la 
o adânc� con�tientizare a misiunii la 
care sunt chema�i în slujirea poporului 
lui Dumnezeu �i în spirit de colaborare 
cu urma�ul Sfântului Petru.

Tot în cursul zilei de duminic�, 
la tradi�ionala rug�ciune „Angelus”, 
Sfântul P�rinte Benedict al XVI-lea 
s-a adresat sutelor de pelerini prezen�i 
la Roma pentru aceast� s�rb�toare, 
rostind în limba român�: „Salut 
pelerinii de limb� român� veni�i la 
Roma pentru Consistoriu. Rug�ciunea 
la Mormintele Apostolilor s� v� 
înt�reasc� credin�a �i entuziasmul de 
a vesti Evanghelia”.

În agapa fr��easc� organizat� 
cu acest prilej la Colegiul Ponti� cal 
Ucrainean „Sfântul Iosafat” de la 
Roma, Preafericirea Sa Cardinalul 
Lucian, mul�umind mul�imii de 
pelerini prezen�i, a anun�at numirea 
de c�tre Congrega�ia pentru Bisericile 
Orientale a noului Rector al Colegiului 
Ponti� cal „Pio Romeno” din Roma, în 
persoana p�rintelui Gabriel Buboi.

Luni, 20 februarie, în Aula Paul 
al VI-lea din Vatican, Sfântul P�rinte 
Papa Benedict al XVI-lea a acordat 
o audien�� general� noilor Cardinali 
�i tuturor pelerinilor provenind din 
întreaga lume prezen�i în Cetatea 
Etern� pentru acest eveniment. 
Eminen�a Sa, Cardinalul Lucian, 
i-a mul�umit Sfântului P�rinte 
pentru aceast� mare onoare acordat� 
Bisericii Greco-Catolice �i României, 
oferindu-i în dar o icoan� a Bunului 
P�stor. Sfântul P�rinte, adresându-
se Întâist�t�torului Bisericii Române 
Unite �i credincio�ilor prezen�i, 
a rostit din nou în limba român� 
urm�toarele cuvinte: „Salut cu bucurie 
pe Preafericirea Sa Lucian Mure�an �i 
pe voi to�i, credincio�i din România, 
care a�i dorit s� v� strânge�i în jurul 
iubitului vostru P�stor, pe care l-am 
creat cardinal. Împreun� cu voi salut 
întregul popor român �i Patria voastr�, 
legat� acum �i mai mult de Sediul 
Sfântului Petru! Binecuvântarea mea 
s� v� sus�in� mereu”.

Pr. Cristian CRI�AN
www.egco.ro
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Acest ,,zbor” spre contemplarea 
adev�rului, spune Papa Benedict al 
XVI-lea, are nevoie de dou� aripi: 
credin�a �i ra�iunea. Dac� una din ele 
se rupe, cealalt�, singur�, nu reu�e�te 
s� asigure în�l�area.

Se poate spune c� ,,Dumnezeu 
�i lumea”, cartea Cardinalului Joseph 
Ratzinger, Papa Benedict al XVI-lea, 
Ed. Sapientia, Ia�i, 2009, este într-un 
anumit fel continuarea c�r�ii-interviu 
,,Sarea p�mântului”. Ambele con�in 
convorbiri ale Cardinalului Ratzinger 
cu jurnalistul Peter Seewald, 
convorbiri despre credin��, Biseric� �i 
omul zilelor noastre. Discu�ia despre 
credin�� din ,,Sarea p�mântului” a 
pornit de la întreb�rile jurnalistului 
agnostic, a� at în c�utare, în timp ce 
în ,,Dumnezeu �i lumea” întreb�rile 
vin din partea jurnalistului care �i-a 
reg�sit credin�a �i locul în Biserica 
sa, Biserica Catolic�, a credinciosului 
care vrea s� ajung� la în�elegerea 
credin�ei.

 Astfel, în ,,Prefa�� la edi�ia de 
buzunar”, Cardinalul Joseph Ratzinger 
nume�te noua carte ,,introducere în 
cre�tinism sau [...] un fel de catehism 
alc�tuit din întreb�rile epocii noastre 
�i din r�spunsurile pe care ra�iunea 
plin� de credin�� le poate g�si, cu 

toate insu� cien�ele, �i azi ’’(Joseph 
Cardinal Ratzinger, ,,Dumnezeu �i 
lumea”,Ed. Sapientia, 2009, p. 13).

 Dialogul care a devenit cartea 
de fa�� s-a purtat între 7 �i 11 februarie 
2000, în Aba�ia benedictin� Monte 
Cassino, în atmosfera de rug�ciune 
�i amabilitatea c�lug�rilor, fapt 
amintit �i în ,,Cuvânt înainte’’, a doua 
prefa�� a Cardinalului, �i în ,,Cuvântul 
înainte” al lui Peter Seewald, cel care 
m�rturise�te acum cât de u�or se poate 
p�r�si Biserica �i cât de greu este s� 
te întorci la ea. Intreb�rile jurnalistului 
nu cer doar r�spunsuri generale, 
asupra problemelor puse în discu�ie, 
dar �i personale, rezultat al experien�ei 
cre�tine tr�ite de însu�i Cardinalul 
Ratzinger.

,,Dumnezeu �i lumea” 
 - A crede �i a tr�i în epoca noastr� - 

 ,,Credin�a �i ra�iunea sunt cele dou� aripi cu care  omul se înal�� la 
contemplarea adev�rului”  Papa Ioan Paul al II-lea 
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Cartea este alc�tuit� din 
,,Prolog” �i trei capitole: ,,Despre 
Dumnezeu’’, ,,Despre Isus Cristos’’ �i 
,,Despre Biseric� ’’. 

În ,,Prolog’’ sunt dezb�tute 
virtu�ile teologale: CREDIN	A, 
SPERAN	A 
I IUBIREA. Rev�rsate 
în om prin harul s� n�itor, ele ne fac 
ap�i s� tr�im în rela�ie cu Sf. Treime �i 
dau via�� virtu�ilor umane. 

Dialogul debuteaz� printr-o 
întrebare a c�rei r�spuns se va 
îmbog��i în multe din paginile c�r�ii: 
,,Eminen��, v� este �i dumneavoastr� 
uneori pu�in fric� de Dumnezeu? 

i r�spunsul: ,,N-a� numi-o fric�. 
De la Cristos a� �m negre�it cum 
este Dumnezeu �i mai �tim c� El ne 
iube�te”.

 R�spunsurile din întregul 
volumului alc�tuiesc o sintez� 
ale elementelor fundamentale ale 
credin�ei Bisericii Catolice, un ghid 
al credinciosului de totdeauna. Sunt 
reluate �i explicate adev�rurile de 
credin��, în permanen�� puse în fa�a 
crizei actuale a cre�tinismului.

Cardinalul Ratzinger subliniaz� 
c� Dumnezeu este o prezen�� 
permanent� în via�a omului �i, 
referindu-se la sine, Cardinalul reia 
o m�rturisirea f�cut� �i în Sarea 
p�mântului: via�a sa personal� nu este 
un ,,mozaic de coinciden�e”; simte 
c� cineva merge înaintea lui �i ,,se 
gânde�te pentru mine în perspectiv�, 
ordonându-mi via�a ”. Prezen�a lui 
Dumnezeu se simte prin semnele care 

ni le d�, prin intermediul unui prieten, 
al unei c�r�i, printr-un e�ec sau 
accident, dar se simte c� El conduce. 
Imaginea lui Dumnezeu o avem prin 
Isus Cristos, care ne-a spus: ,,Cine m� 
prive�te pe mine îl vede pe Tat�l”.

 Credin�a care ,,str�mut� 
mun�ii” e greu de atins, �i unitatea 
dintre societate �i Biseric�, proprie 
Evului - Mediu, s-a destr�mat, 
îndoiala �i necredin�a, stereotipurile 
anticre�tine �i anti-biserice�ti sunt tot 
mai evidente azi când tr�im într-un 
spa�iu istoric în care omul vrea s� fac� 
ceva f�r� Dumnezeu. Exist� �i tendin�a 
de a înl�tura no�iunea de adev�r cu 
tradi�ia, cu obi�nuin�a. Cuvintele lui 
Tertulian devin argumente pentru 
Cardinal, Cristos nu a spus: ,,Eu sunt 
obi�nuin�a, ci ,,Eu sunt adev�rul”. 
Credin�a este un drum �i, cât� vreme 
suntem în acest drum, nu vor lipsi 
pericolele, dar dep��irea acestora o 
maturizeaz�. Drumul credin�ei este 
anevoios, ,,îns� atunci când r�zba�i 
din nou la lumin�, observi �i faptul c� 
este vorba de un urcu� pe munte �i c� 
tocmai în acest fel ajungi mai aproape 
de Dumnezeu” (Joseph Cardinal 
Ratzinger, Papa Benedict al XVI-lea, 
,,Dumnezeu �i lumea”, Ed. Sapientia, 
Ia�i 2009, p.46). Credin�a trebuie s� 
� e ca o s�mân�� din care va cre�te 
ceva ce va schimba lumea. S� n�ii sunt 
dovada acestui adev�r. Tr�ind într-o 
lume a progresului �tiin�i� c �i tehnic, 
e binevenit� interven�ia Cardinalului 
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

,,Amis de l’Eglise Greco-Catholique de Roumanie” qui sera annoncée et 
applaudie a Cluj en novembre 1996, puis entérinée par l’assemblée générale de mai 1997. 
L’Association précise ses objectifs:

1. Faire connaître l’Eglise Greco-Catholique en France. L’Eglise Greco-Catholique 
commence a être connue. Il faut cependant poursuivre cet objectif.

2. Aider de la restitution des églises : la restitution des églises reste un problème 
épineux, pour lequel nous intervenons sans nous lasser auprès des instances européennes.

3. Développer l’enseignement de la langue française. Notre appel lance aux 
jeunes retraites bénévoles � n 1994 dans les revues catholiques, a rencontre un accueil très 
favorable: 50 candidats se sont proposes!

4. Aider la formation des responsables et des formateurs dans les séminaires.
5. Fournir du matériel pédagogique, du mobilier et des livres religieux dans les 

seminaires.
 Nos actions se développent de façon extraordinaire, comme soutenues d’en haut 

par François qui aurait rejoint le chœur des anges gréco-catholiques! Nous en informons 
régulièrement nos adherenspar notre bulletin bisannuel, le Trait d’Union, mais il n’est 
peut-être pas inutile de les résumer ci-dessous:

,,Amis de l’Eglise Greco-Catholique de Roumanie” qui sera annoncée a Cluj en 
novembre s adherents par notre bulletin bisannuel, le Trait d’Union, mais il n’est peut-être 
pas inutile de les résumer ci-dessous:

Faire connaître l’Eglise Greco - Catholique en France:
Par les voyages en Roumanie avec des évêques français
Nous avons fait régulièrement, Jacques Chevalier et moi même, 2 voyages par 

an en Romanie avec, chaque fois qu’il est possible, un évêque France. Mgr. Mure�an, le 
Métropolite ne nous a-t-il pas demande: ,,Amenez-en le plus possible, ils sont tous invites et 
bienvenus. Dans les réunions œcuméniques, grâce a ceux qui son venus visiter en Roumanie, 
nous ne sommes plus des inconnus, des isoles, des ignores...” La plupart du temps, Vincent 
Cernea nous rejoindra por servir d’interprète.

Jean-Luc Facheris nous accompagne � dèlement, toujours prêt a rendre service, 
jusqu’en octobre 1998 ou il sera terrasse par une attaque suivie d’un coma profond de 
presque deux mois qui le laissera diminue. Une rude épreuve pour son épouse Evelyne et 
ses 2 enfants alors âges de 14 et 18 ans!

Henri Carrard, ancien attache de Défense a l’ambassade de france a Bucarest 
rencontre en avril 1995 est pressenti, puis élu président de l’ AEGCR en 2003. Il participera 
a tous les voyages a partir de 1998.   (a suivre)

“C’est ce que derange qui fait vivre”
Cardinal Alexandru Todea
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Asocia�ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Denumirea nou� a Asocia�iei, ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, va 
fi f�cut� cunoscut� �i aplaudat� la Cluj în noiembrie 1996, confirmat� de ansamblul 
general din mai 1997. Asocia�ia �i-a precizat obiectivele:

1. S� fac� cunoscut� Biserica Greco-Catolic� în Fran�a. Biserica Greco-
Catolic� începe s� fie cunoscut� în Fran�a. Totu�i trebuie continuat acest obiectiv.

2. A ajuta la restituirea bisericilor: restituirea bisericilor r�mâne o problem� 
spinoas� pentru care noi, f�r� s� obosim, intervenim pe lâng� instan�ele europene.

3. Dezvoltarea înv���mântului în limba francez�. Apelul nostru lansat tinerilor 
pensionari benevoli, la sfâr�itul anului 1994, în revistele catolice, a fost foarte bine 
primit: s-au oferit 50 de voluntari !

4. A ajuta la formarea responsabililor �i a formatorilor în seminarii.
5. A furniza material pedagogic, mobilier �i c�r�i religioase pentru seminarii.
 Ac�iunile noastre s-au dezvoltat într-o form� extraordinar�, ca sus�inute de Sus, 

prin Francois care avea s� se uneasc� cu corul îngerilor greco-catolici! Pe membrii 
Asocia�iei îi inform�m cu regularitate prin buletinul nostru bianual, dar nu este inutil 
s�-l rezum�m mai jos:

A face cunoscut� Biserica Greco-Catolic� în Fran�a
Prin vizite f�cute împreun� cu episcopi francezi
 Noi am f�cut cu regularitate, Jacques Chevalier �i cu mine îns�mi, dou� 

c�l�torii pe an în România, cu, de fiecare dat� când a fost posibil, un episcop francez. 
Mitropolitul Mure�an ne-a rugat: ,,S�-i aduce�i, ei sunt to�i invita�i �i bineveni�i. 
În întâlnirile ecumenice, datorit� celor care vin s� ne viziteze în România, nu mai 
suntem necunoscu�i, izola�i, ignora�i...” Cea mai mare parte din timp am fost înso�i�i 
de Vincent Cernea, ca interpret.

 Jean-Luc Facheris ne-a înso�it cu fidelitate, totdeauna gata s� fac� vreun 
serviciu, pân� în octombrie 1998, când a suferit un atac urmat de o com� profund� 
timp de aproape dou� luni care l-a l�sat foarte sl�bit. Grea încercare pentru so�ia sa 
Evelyne �i cei doi copii de 14 �i 18 ani!

 Henri Carrad, vechi ata�at al Ap�r�rii la Ambasada Fran�ei la Bucure�ti, întâlnit 
în 1995, ni se al�tur�, apoi a fost ales pre�edinte al AEGCR în 2003. El a participat la 
toate voiajurile noastre în România începând din 1998.

 (va urma) 

,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”
Cardinal Alexandru Todea
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care explic� limitele cunoa�terii 
umane. Descoperirile �tiinti� ce îl 
pot determina pe om s� nu priveasc� 
dincolo de elementul factologic,în 
acest caz omul poate gândi numai la 
acest nivel, ,,f�r� s� reu�easc� saltul 
în mister”, nu poate în�elege existen�a 
miracolelor, care anuleaz� legi ale 
�tiin�ei. Dar cei care reu�esc dovedesc 
c� actul credin�ei st� în leg�tur� cu 
ra�iunea �i trece dincolo de ea, c�ci 
credin�a nu poate �  ca o formul� 
matematic�, poate p�trunde mai adânc, 
în in� nitatea lui Dumnezeu. Gugliemo 
Marconi, laureat al Premiului Nobel, 
a m�rturisit: ,,Declar cu mândrie 
c� sunt credincios. Cred în puterea 
rug�ciunii, nu doar în calitate de 
catolic credincios, ci �i ca om de 
�tiin��” (Op.cit., p.59). 

Foarte important pentru omul 
de azi este de a �ti care este raportul 
s�u cu societatea, c�ci ea cunoa�te 
trepte de declin sau progres �i nici 
un om nu tr�ie�te singur. Societatea 
poate duce la c�derea sau în�l�area 
omului. Credin�a, �i ea, sl�be�te 
sau cre�te, în lumea credincio�ilor 
sunt de� cien�e, dar, în acela�i timp, 
exist� a�a de mul�i credincio�i buni, 
sunt persoane consacrate care �i-au 
pus via�a în serviciul semenilor. S� 
nu pierdem din vedere c� credin�a 
trebuie ,,retr�it� �i reg�sit� de � ecare 
genera�ie, nu sunt admise pauzele, 
cum, tot la fel, s� nu pierdem din 
vedere libertatea care ne-a fost dat�. 
,,Dumnezeu �ine istoria în mân�, m� 

�ine pe mine în mân�, l�sându-mi îns� 
libertatea”, înt�re�te autorul.

,,Dumnezeu, da - Biseric�, nu?”, 
un slogan obi�nuit în zilele noastre, 
este �i titlul unui subcapitol. Biserica 
,,este comuniunea care îl na�te pe om 
întru credin�� �i care îl înf��i�eaz� 
lui Dumnezeu”. Leg�tura noastr� cu 
Dumnezeu nu este doar una interioar�, 
,,exist�m ca oameni ca Dumnezeu 
s� ajung� la oameni prin oameni”. 
Comuniunea din Biseric� este parte 
esen�ial� din credin��. M�rturia 
personal� a viitorului Pap� este 
mi�c�toare: ,,De la na�tere sunt a�a de 
contopit cu ea, încât f�r� Biseric� a� �  
t�iat în buc��i, m-a� autodistruge” (Op.
cit., p.80-85). 

Capacitatea de p�trundere a 
lumii ne dep��e�te, crea�ia este o tain�, 
dar, ,,limita capacit��ii noastre de a 
cunoa�te nu este doar o provocare, ci �i 
un dar”. Drumul vie�ii îl putem parcurge 
contribuind �i noi la m�re�ia lumii, în 
umilin�� fa�� de Dumnezeu ,,pe care 
nu-l putem str�bate cu privirea”. Ceea 
ce trebuie s� nu se uite este c� omul ,,nu 
a fost azvârlit în lume printr-un joc al 
evolu�iei[...] � ecare om este un gând 
de la Dumnezeu” (Op.cit.,p94). Omul 
nu este numai p�mânt, este su� area lui 
Dumnezeu însu�i, apar�ine Cosmosului 
�i este în leg�tur� direct� cu Dumnezeu. 
Nu este în inten�ia noastr� s� intr�m 
în analizele teologice, cu trimiteri la 
Biblie �i S� n�ii P�rin�i, dorim s� ne 
oprim mai ales la câteva din problemele 

(continuare în pag. 13)
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legate direct de via�a noastr� de azi. 
Astfel, un subiect este cel al codului 
genetic, care, odat� descoperit, prin 
experien�ele pe embrioni, poate 
deveni ceva distrug�tor pentru om �i 
demnitatea lui. Se poate crea om de 
c�tre alt om, dar acesta nu se mai na�te 
din taina dragostei, devine produs 
industrial, îi este absent� str�lucirea 
crea�iei. În ceea ce prive�te r�ul, el nu 
este o crea�ie a lui Dumnezeu, este o 
entitate independent�, este o negare 
raportat� la o � in�� bun�. Dumnezeu 
a creat doar binele. Un alt subiect 
pus în discu�ie este cel al suferin�ei. 
Întrebarea de ce este suferin�� în 
lume se pune mereu. 
i aceasta, ca �i 
altele ridicate în volum, r�mâne f�r� 
un r�spuns categoric, sunt taine ale 
lui Dumnezeu pe care nu le putem 
p�trunde. Dar, spune Papa Benedict 
al XVI-lea, cei ce sufer� posed� chiar 
în suferin�� valoarea lor proprie. 
i 
Isus a fost încoronat cu spini... 
i 
Papa continu�, ace�tia, în calitatea de 
suferinzi ,,ne solicit�” dragostea, ei 
pot avea o misiune aparte. 

 Un num�r de pagini ne vorbesc 
despre sensul vie�ii, prin aceasta 
în�elegându-se ceea ce ne sus�ine, 
care ne premerge, trecând dincolo de 
gândurile noastre; sensul vie�ii este 
dat de Dumnezeu �i este IUBIREA. 
Iubirea suprem� este reprezentat� 
prin Isus cruci� cat. Iubirea se înva�� 
de la oamenii exemplari în care 
vedem întrupat ceea ce înseamn� a �  
om, în primul rând de la p�rin�i, din 

întâlnirile cu via�a, într-o prietenie, 
în toate primind d�ruirea, a d�rui �i 
a te d�rui nea�teptând vreo r�splat�. 
Pentru Papa modelul central este Isus 
�i apoi s� n�ii.

 Cel mai important moment al 
istoriei s-a petrecut la Betleem, unde, 
într-un staul s�r�c�cios s-a n�scut Fiul 
lui Dumnezeu. Credin�a în Întruparea 
real� a Fiului lui Dumnezeu este 
semnul distinct al cre�tinismului. 
Cristos schimb� legea veche din 
interiorul ei, cu El ,,a început viitorul 
autentic al omului, ceea ce mai trebuie 
f�cut, ceea ce el poate �i trebuie s� � e’’, 
o identi� care interioar� cu Cristos. 
,,Isus reprezint� ceea ce ar trebui s� 
� e omul, cum ar trebui s� � e �i spre ce 
ar trebui s� tind� el„ (Op.cit.,p.300). 
Dac� Isus Cristos s-a identi� cat cu 
noi, identi� carea noastr� cu El este 
posibil� �i au realizat-o, oferindu-ne 
modele, Sf. Tereza de Lisieux, Sf. 
Don Bosco, Sf. Edith Stein, Sf. Toma 
de Aquino, Sf. Francisc, Apostolul 
Paul �i al�ii mul�i. Dar, spune Sfântul 
P�rinte, via�a oric�rei persoane oneste, 
con�tiincioase �i modeste poate �  o 
via�� împlinit�, ,,exist� atâtea drumuri 
spre Dumnezeu câ�i oameni sunt pe 
lume”, îns� marile linii directoare 
sunt în Cristos. Cu Cristos ,,intr�m 
într-un raport atât de personal, încât 
împreun� cu el �i cu comunitatea 
credincio�ilor putem s� ne dobândim 
propria originalitate, pentru ca apoi 
s� conciliem originalitatea cu traiul 
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în comunitate” (Op.cit., p.323). 
,,Fericirile” deschid un nou orizont, 
o eliberare de ceea ce este exterior, 
dau o nou� dimensiune exigen�ei, 
conduc la maturitatea credin�ei �i la 
adev�rata bun�tate. Aparent, sunt o 
suprasolicitare pentru om, dar Isus 
le-a tr�it pe toate.

În lumea dezorientat� �i 
complicat� de azi avem nevoie s� ne 
sprijinim pe Dumnezeu �i Biserica Sa, 
pentru a nu pierde drumul cu puncte 
de reper care ne conduce la împlinirea 
chem�rii personale, pentru a nu c�dea 
în uniformizarea adus� de mode. Sfânta 
Fecioar�, Mama lui Dumnezeu, Mama 
Bisericii, Mama îndur�rilor, Regina 
Cerului are rol hot�râtor în via�a noastr� 
cre�tin�. Ea are for�a de a pune în mi�care 
milioane de oameni. Ea ne conduce spre 
ceea este esen�ial, ni-l face neîncetat 
accesibil pe Cristos. Papa m�rturise�te 
c� în via�a sa personal� Sf. Fecioar� este 
,,o expresie a apropierii lui Dumnezeu”. 
Devo�iunile din luna Mai, Rozariul din 
luna Octombrie, pelerinajele, Lourdes �i 
Fatima ,,au însemnat mult pentru mine. 
�i, pe m�sur� ce îmb�trânesc, Maica 
Domnului îmi devine tot mai important� 
�i mai apropiat�” (Op.cit.,p.343).

La întrebarea ,,Iubirea este 
cea care v� leag� a�a de mult de 
Biseric�?”, r�spunsul Papei este 
tulbur�tor: ,,Ea este casa mea, marea 
mea familie �i, în consecin��, sunt 
legat de ea prin iubire a�a cum e�ti 
unit într-o familie”. 

Cuvintele Papei despre Biseric� 

ar trebui s� ne � e un Crez. V�zut� 
doar ca o institu�ie în care po�i resim�i 
dureros ,,contactul cu alte persoane”, se 
r�mâne întotdeauna numai la suprafa�a 
lucrurilor, cu neputin�� de a p�trunde în 
ceea ce este viu �i divin. În Liturghie 
este în cea mai mare m�sur� ea îns��i, 
,,aici este ea necontenit atins� de 
Dumnezeu �i înnoit� de El”. Biserica 
este apostolic�, � xat� de originea 
istoric� a Apostolilor, este catolic�, 
adic� ,,ceea ce cuprinde totul’’, nu 
are voie niciodat� s� � e o Biseric� 
na�ional�, ea dep��e�te grani�ele. 

Catolicismul este un dar, o 
vitalitate spiritual�, respinge tendin�a 
de uniformizare, pentru c� diversitatea 
drumurilor corespunde ,,amplitudinii 
a ceea ce este catolic”. M�rturisirea 
Sfântului P�rinte Benedict al XVI-lea, 
de la � nalul volumului: ,,...eu m� a� u 
intr-o func�ie care presupune �i mult� 
osteneal�, care ofer� îns�, mult mai 
mult contactul cu faptul c� Biserica 
este tân�r�. De asemenea, �i faptul c� 
ne este îng�duit s� p��im încrez�tori 
spre viitor, pentru c� Domnul, în chip 
evident, nu o p�r�se�te” ne d� nou� 
cititorilor certitudinea c� prin Biseric� 
devenim mai umani, pentru c� ne atinge 
Dumnezeu, c� suntem acolo unde 
trebuie s� � m, în Biserica lui Cristos, 
Biseric� care ne înva�� �i vegheaz� 
ca noi s� nu pierdem adev�rurile de 
credin��, Biseric� care este deschis� spre 
tot ce este bun �i ne asigur� fericirea în 
aceast� lume �i dincolo de ea.

Otilia B�LA�
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Lipsea doar un an pân� s� ating� 
vârsta patriarhilor... Nu l-am cunoscut 
direct, doar datorit� revistei ,,Calea 
des�vâr�irii ’’ al c�rei abonat era de la 
începuturi. Totu�i, nu pot spune c� eram 
str�ini, obi�nuiam s� vorbim adesea 
la telefon; credin�a, ideile, gândurile, 
speran�ele ni le împ�rt��eam - �i era 
o form� de cunoa�tere. P�rintele ne 
telefona când vreun articol îi pl�cea 
în mod deosebit, când se reg�sea în 
gândirea textului citit, �i a f�cut-o de 
multe ori. Era fericit ori de câte ori 
adev�rurile despre Biserica Greco-
Catolic� �i Episcopii ei Martiri erau 
f�cute cunoscute cititorilor. Ca preot 
greco-catolic se lovea la tot pasul de 
ostilitatea fa�� de Biserica noastr�, de 
noianul de neadev�ruri aruncate peste 
ea, de nedreptate �i ur�.

St�pânea o bogat� cultur� 
umanist� �i o deplin� cunoa�tere 
a istoriei Bisericii Universale, nu 
se oprea la o privire de suprafa�� 
a lucrurilor, intra în adâncimea �i 
cauzalitatea lor. Prezentarea c�r�ii 
,,Omul bizantin”, volum coordonat de 
Gugliemo Cavallo, în care este pus� în 
eviden�� strânsa dependen�� a ierarhiei 
ecleziastice ortodoxe de cea civil�, l-a 
f�cut s� enumere �i s� explice astfel de 
situa�ii la noi. 

P�rintele Ioan Muntean s-a 
n�scut la 24 octombrie 1912 în 
comuna Brateiu, � ind al patrulea 

copil din cei �ase ai familiei. La 
absolvirea Liceului ,,Timotei Cipariu” 
din localitatea Dumbr�veni, �tia c� va 
deveni preot. Drumurile vie�ii sunt 
îns� adesea pline de taine; pân� în 
1939, când este student al Academiei 
Teologice din Blaj, a urmat �coala de 
o� �eri �i, f�r� s� o termine, Facultatea 
de Drept a Universit��ii ,,Regele 
Ferdinand” din Cluj.

În 1940 este s� n�it preot în 
Catedrala din Blaj de c�tre Mitropolitul 
Alexandru Nicolescu. 

A fost preot în comuna Darlos 
din Protopopiatul Media�. Aici, 
în 1948, tr�ie�te tragedia Bisericii 
noastre. Refuzând s� treac� la Biserica 

 P�rintele Ioan Muntean 
 24 octombrie 1912 - 9 noiembrie 2011
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Ortodox�, obligat s� p�r�seasc� casa 
parohial� împreun� cu so�ia �i cei trei 
copii, se retrage în casa p�rinteasc� 
din Brateiu �i, mai târziu, se stabile�te 
la Media�. Se angajeaz� muncitor 
pe un �antier al Gazului Metan, dar, 
la interven�ia Patriarhului ortodox 
Iustinian Marina, este dat afar� el �i 
înc� �ase preo�i greco-catolici care 
lucrau pe acel �antier. A fost muncitor 
în diferite �antiere, calculator de 
salarii �i, în � nal, contabil.

Între 1948-1989, ca preot în 
clandestinitate, s-a bucurat de sprijinul 
so�iei. P�rintele m�rturise�te: ,,bun� 
cre�tin� �i harnic� mam�, so�ia mea, 
în anii de persecu�ie a Bisericii se 
încadrase trup �i su� et în ac�iunile de 
conservare �i r�spândire a credin�ei 
catolice �i a consim�it ca pentru 
satisfacerea lipsurilor su� ete�ti ale 
credincio�ilor Bisericii noastre s� 
transform�m locuin�a în Capel� 
de rug�ciune, în ciuda pericolelor 
la care ne expuneam în anii când 
Biserica Român� Unit� cu Roma 
era interzis� �i scoas� în afara legii 
în �ara noastr�”. Pierderea so�iei în 
1990 a fost o nespus de grea suferin�� 
pentru P�rintele.

Mitropolitul Blajului Alexandru 
Todea, în 1987, în plin� persecu�iei, 
l-a numit pe Pr. Ioan Muntean Canonic 
al Bisericii noastre. În acest context 
înainteaz� Mitropolitului ortodox A. 
Pl�m�deal� un memoriu-protest prin 
care revendic� dreptul la libertate a 

Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic�.

Imediat dup� ob�inerea libert��ii 
Bisericii noastre, în 1989, trecând 
peste necre�tinele împotriviri fa�� de 
Biserica Greco-Catolic�, �i-a reluat 
Parohia Darlos, de altfel, prima din 
Protopopiatul Media� revenit� la 
Biserica Blajului înc� din 1990. Tot 
în acest an este numit protopop al 
Protopopiatului Media�, renun�� îns� 
în favoarea Pr. Stoian.

În 1991 a fost numit Paroh II 
în Media�, în paralel, a continuat s� 
administreze �i Parohia Darlos pân� în 
1994, când este numit un nou paroh. În 
tot acest timp, împreun� cu Pr. Stoian, 
desf��oar� un rodnic apostolat pentru 
reactivarea parohiilor greco-catolice. 

,,Î�i merit� via�a, libertatea, 
acela numai ce zilnic �i le cucere�te 
neîncetat”, spunea Goethe. Via�a 
Pr. Ioan Muntean m�rturise�te acest 
adev�r. S-a sim�it liber, lipsit de 
libertatea Bisericii, c�ci adev�rata 
libertate nu este condi�ionat� de 
nimic. Cu aceast� libertate în su� et, 
L-a urmat pe Cristos zi de zi, a avut 
curajul s� treac� dincolo de primejdiile 
reale �i s� � e preot greco-catolic timp 
de 71 de ani. 

,,Dumnezeule celor vii �i al 
celor care au plecat dintre noi, umbra 
mor�ii o preschimb� în zorile mântuirii 
pentru cel care în via�� Te-a cunoscut 
�i a crezut în Tine...”

O.B.
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Rondelul privighetoarei

  Privighetoarea-nvietoare
  A-ntrem�torilor � ori,
  De�teapt� prin cai�ii-n � oare
  Ale ze� rilor viori.

   E ca-ntr-o alb� s�rb�toare
   Printre-ale pomilor ninsori
   Privighetoarea-nvietoar 
   A-ntrem�torilor � ori.

    �i printre tihna lucitoare
    Ce-�i vars� luna din comori,
    De via�� e red�t�toare
    Pentru orice searbezi muritori,
   Privighetoarea-nvietoare.

 Al. Macedonski, ,,Versuri �i proz�”, Ed. Albatros, 1976, p. 88
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Papii secolului al XX-lea

 Papa Ioan Paul al II-lea
Diminea�a urm�toare alegerii lui 

Ioan Paul al II-lea de Suveran Pontif s-a 
desf��urat în Pia�a San Pietro. Ponti� catul 
noului Pap� a început cu Sf.Liturghie, 
f�r� încoronarea tradi�ional� la care s-a 
renun�at cu un an în urm�. Vaticanul a 
dorit s� arate lumii c� nu este interesat 
de ambi�ii temporale �i c� se consacr� 
unui singur scop, cel pastoral. Aceast� 
schimbare, aceast� renun�are la o 
celebrare simbolic� �i tradi�ional� a fost 
bine în�eleas� de lume. În schimb, Papa 
s-a înve�mântat cu Pallium - Pallium este 
un cuvânt de origine latin� �i înseamn� o 
stol� din lân� alb� ornat� cu cruci brodate 
cu m�tase neagr�. Palliumul este �esut 
din lâna mieilor binecuvânta�i de Sfântul 
P�rinte la S�rb�toarea Sf. Agnesa din 21 
ianuarie.

De fapt, la noua ceremonie s-a 
ajuns treptat, a avut o lung� evolu�ie, s-a 
schi�at deja dup� ponti� catul lui Pius al 
IX-lea, dar Paul al VI-lea a fost ultimul 
Pap� încoronat, la 30 iunie 1963. A fost 
o ceremonie fastuoas� care amintea 
încoronarea unui împ�rat �i al c�rui ritual 
complicat mergea pân� în Evul Mediu. 
Moroni descrie complet acest ceremonial 
în cartea sa ,,Histoire des capelles 
papales’’, Paris, 1846, ceremonial care 
s-a practicat �i în secolul al XIX-lea �i 
s-a încheiat abia în secolul urm�tor, în 
1963. Sensul încoron�rii se situeaz� 
într-un context clar: în secolul al XI-lea 
Biserica a dorit s� se elibereze de tutela 
laicilor, de prin�i �i de împ�ratul german. 

Grigore al VII-lea reprezint� unul din 
momentele mari ale acestei lupte a 
Bisericii împotriva împ�ratului.

Ast�zi, în Occident, nu mai sunt 
împ�ra�i �i nimeni în afara dictaturilor 
fasciste �i comuniste nu contest� 
autoritatea moral� suprem� a Bisericii. 
Con� ictul �i competen�a � ind terminate, 
unul ca Brejnev nu tinde s�-i ia Papei 
tiara. Vaticanul, care se întinde pe 44 
de hectare, este independent de orice 
putere politic�. Papa �i-a reg�sit situa�ia 
anterioar� na�terii Statului Ponti� cal 
din secolul al XI-lea, acela de �ef 
spiritual f�r� stat �i preten�ii politice. 
Dar cu imensul avantaj de a �  respectat 
�i cunoscut de lumea întreag�. Tiara nu 
mai avea deci ra�iunea de odinioar�, ea 
reprezint� un moment dep��it din istoria 
papalit��ii.

Privind cele dou� ceremonii, cea 
veche �i cea nou�, cea de azi, încoronarea 
la care s-a renun�at a�a de târziu, ritualul 
liturgic disp�rut, observ�m c� nucleul, 
centrul de origine a r�mas în ceremonialul 
nou, s-a impus prin Pallium, simbol al 
Episcopului Romei �i al conduc�torului 
Bisericii universale. Formula veche pune 
în eviden�� aceasta: ,,Accipe pallium 
sanctum, plenitudinis ponti� calis of� cii” 
(Prime�te Pallium sfânt, simbol al 
deplinei puteri ponti� cale).

Ultimul act al lui Paul al VI-lea, 
din mai 1968, a fost acela de a înt�ri 
sensul demnit��ii Palliumului; ca �i în 

(continuare în pag. 19)
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vechime, s-a impus în primul rând pentru 
arhiepiscopi, apoi pentru Suveranii 
Ponti� . Noua form� utilizat� pentru Ioan 
Paul I a luat o amploare mai larg�, acest 
rit intrând în centrul ceremonialului: 
,,Binecuvântat s� � e Dumnezeu care 
te-a ales ca p�stor al întregii Biserici 
�i �i-a încredin�at func�ia apostolic�. S� 
str�luce�ti glorios în mul�i ani, pân� 
când, chemat de Dumnezeu, s� intri în 
eternitatea Împ�r�	iei Cerurilor ’’.

Tot în aceast� zi noul Pap� a fost 
instalat. În ziua urm�toare a celebrat Sf. 
Liturghie la Bazilica Lateran, Catedrala 
Romei, Bazilica San Pietro � ind Catedrala 
lumii. Papa Ioan Paul al II-lea era ca un 
paroh, purta etola , simbol al datoriilor 
fa�� de credincio�ii parohiei, �i Pallium, 
simbolul responsabilit��ii pastorale 
supreme. Între etol� �i Pallium exist� 
diferen�� de dimensiune, dar �i diferen�� 
fundamental� ca simbol. Tot în acea zi, în 
Pia�a San Pietro, în prezen�a delega�iilor 
o� ciale, a avut loc o ceremonie-simbol 
prin care Papa a fost prezentat lumii, 
direct �i prin intermediul televiziunii, era 
un fel de epifanie pontifcal�.

Cu alegerea Papei Ioan Paul al II-
lea, a început s� se manifeste un interes 
deosebit pentru cunoa�terea Bisericii 
poloneze, Biseric� într-un stat comunist. 
De-acum se vorbea tot mai mult de 
exemplul polonez, �i pe drept cuvânt. 
Biserica din Polonia s-a asociat f�r� 
probleme, dar �i f�r� iluzii, ac�iunii în 
favoarea dezarm�rii �i a p�cii mondiale. 
Ajuta puterea în lupta împotriva 
alcoolismului �i a imoralit��ii. F�cea 
cunoscut� valoarea istoric� a Poloniei, 

încerca reconcilierea dintre cre�tinii 
polonezi �i germani atât de separa�i 
în urma celui de Al Doilea R�zboi 
Mondial. Ap�ra dreptul polonezilor de 
a tr�i cre�tine�te, dreptul duminicii, a 
presei catolice, impunea construirea 
de noi biserici, accesul la radio si 
televiziune. Biserica polonez� se lupta 
pentru drepturile omului, �i, în acela�i 
timp, pentru dreptul de a �  cre�tin �i a 
tr�i cre�tine�te. Treptat, statul polonez a 
început s� în�eleag� concep�ia conciliar� 
a raporturilor dintre Biseric� �i Stat!

De la începutul ponti� catului, Papa 
Ioan Paul al II-lea a dorit s� fac� ordine 
în ,,propria cas�”, a dorit s� rezolve 
cu fraternitate cazul Mgr. Lefebvre, 
episcopul francez tradi�ionalist care nu 
accepta hot�rârile Conciliului Vatican 
II, cunoscut pentru curentul anticonciliar 
creat. Caracterul direct al Papei urma s� 
faciliteze contactul cu Mgr. Lefebrvre 
�i adep�ii s�i. Papa Paul al VI-lea s-a 
îmbr��i�at cu Patriarhul Athenagoras, 
�i predecesorii lor se desp�r�iser� f�r� 
menajamente, s-au excomunicat f�r� 
iubire. Dac� pacea Bisericii cere acest 
pre�, Papa îl va îmbr��i�a pe Mgr. 
Lefebvre. Era un început, dar abia în 
zilele noastre, Papa Benedict al XVI-lea, 
se pare, c� va rezolva de� nitiv situa�ia 
l�sat� de Mgr. Lefebvre.

Lupta împotriva comunismului 
era un obiectiv major, la care Papa s-a 
angajat de la început �i cu totul. Venit 
din R�s�rit, cuno�tea lunga persecu�ie 
religioas� �i martiriul Bisericii T�cerii �i 
al episcopilor ei, de-acum Ioan Paul al II-
lea va � , în lume, glasul acestei Biserici.

 (va urma)
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 Mesajul Pre�edintelui României
Preafericirii Sale Cardinalului Lucian Mure�an 
Arhiepiscop major de Alba Iulia �i F�g�ra� 
al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic� 

Preafericite P�rinte Cardinal, 
Primirea de c�tre Preafericirea Voastr� a demnit��ii de Cardinal al Bisericii 

Catolice reprezint� un eveniment major al vie�ii religioase din România, un 
moment de înalt� recunoa�tere �i pre�uire a lucr�rii de o via�� a Preafericirii 
Voastre, care a�i contribuit prin sacri� ciu de sine, credin�� neînfrânt� �i îndelung� 
r�bdare la supravie�uirea în suferin�� �i apoi la rena�terea în libertate a Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, pe care ast�zi o c�l�uzi�i ca Arhiepiscop 
Major. Sunt deosebit de onorat �i bucuros s� v� adresez, cu acest prilej, cele mai 
calde felicit�ri �i ur�ri în numele Statului român �i al meu personal. 

Biserica pe care o p�stori�i a cunoscut prigoana comunismului �i martiriul, 
dar a �tiut s� r�mân� � del� credin�ei proprii �i a primit r�splata libert��ii �i a 
recunoa�terii meritelor sale. Biserica pe care o reprezenta�i acum în Colegiul 
Cardinalilor a avut un rol însemnat în istoria noastr�, �tiind s� uneasc� 
spiritualitatea �i ata�amentul fa�� de poporul român, morala cre�tin� �i spiritul 
civic, credin�a �i valorile educa�iei. Dup� cum se �tie, contribu�ia membrilor 

colii Ardelene constituie unul din momentele fondatoare ale culturii române, 
tot a�a cum unitatea na�ional� a românilor este legat� de � gura luminoas� a 
episcopului Iuliu Hossu, cel care a dat glas Proclama�iei Unirii de la 1918. 

Continuându-i, prin hot�rârea Sanctit��ii Sale Papa Benedict XVI, pe 
Cardinalii români Iuliu Hossu �i Alexandru Todea, pe care i-a�i cunoscut �i i-a�i 
urmat din tinere�e, Preafericirea Voastr� ne transmite�i, asemenea lor, puterea 
curajului, a în�elepciunii �i a blânde�ii pe care, dup� o via�� plin� de încerc�ri, 
le pune�i cu generozitate în slujba binelui comun, a dialogului �i a prezen�ei în 
societate a virtu�ilor credin�ei cre�tine. 

Fie ca Dumnezeu s� v� d�ruiasc� s�n�tate, via�� îndelungat� �i plin� de 
împliniri în slujirea înalt� la care a�i fost chemat. Întru mul�i ani! 

Pre�edintele României 
Traian B�sescu


