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 Sfânta Fecioar� Maria este cinstit� în Biseric� printr-un cult deosebit. Exist� 
�i forme de pietate fa�� de N�sc�toarea de Dumnezeu, pe care Biserica le-a aprobat, 
prin Preacurata Domnul nostru Isus Cristos � ind cunoscut, iubit �i pream�rit. Astfel, 
luna mai îi este închinat� cu totul special. 

 Începuturile acestei devo�iuni sunt în urm� cu dou� secole, la Roma, unde 
un grup de copii, la o intersec�ie de str�zi, la o statuie a Preacuratei, se rugau în 
� ecare sear� a lunii mai. Lor li s-au ata�at p�rin�ii, �i , în foarte scurt timp, rug�ciunea 
c�tre Preacurata, în cursul lunii mai, s-a r�spândit în toat� Roma. Sub ochii Sfântului 
P�rinte, aceast� devo�iune a p�truns mai întâi în Fran�a �i apoi în toate ��rile catolice. 
Papa Pius al VII-lea (1800-1823), printr-un decret din 15 martie 1815 a acordat 
Indulgen�� de 300 de zile pentru to�i cei care vor cinsti pe Sfânta Fecioar� Maria în 
luna mai, cu vreo rug�ciune sau fapte bune, �i Indulgen�� plenar� celor care în cursul 
lunii se vor m�rturisi, se vor cumineca �i se vor ruga la inten�ia Sfântului P�rinte.

 P�rintele A. Berlioux, în cartea sa ,,Luna Mariei”, Ed. Presa Bun�, Ia�i, 
1932, ne ofer� un îndreptar spiritual pentru a tr�i luna mai în credin��, iubire �i 
venera�ie fa�� de Preacurata, �i, în acela�i timp, ne d� �i un ghid pentru drumul 
perfec�iunii spirituale.

 Sfânta Fecioar� dispune de haruri cu totul deosebite, pe care le împarte cu 
bel�ug în aceast� lun� cons� n�it� ei, ne spune autorul �i ne relateaz� o întâmplare 
miraculoas� publicat� într-o revist� diecezan� din Fran�a.

 O doamn� din Nancy avea un so� bun, dar înstr�inat de Dumnezeu �i Biseric�, 
ba chiar pu�in ironic fa�� de so�ia sa care, în luna mai, iubind-o pe Preacurata, i-a 
ridicat în cas� un mic altar, pe care îl împodobea cu � ori. So�ul pleca duminica 
la �ar�,dar, la înapoiere, oferea so�iei câte un buchet de � ori, culese de el pe cale. 
Doamna obi�nuia s� împodobeasc� altarul Fecioarei cu aceste buchete. Subit, la 
sfâr�itul lunii, domnul a murit l�sându-�i so�ia singur�, îndurerat� �i îngrijorat� 
pentru su� etul so�ului ei.

 La sfatul celor apropia�i, pentru a se lini�ti, doamna a plecat la Ars, la P�rintele 
Vianney. Acesta, abia intrase, îi zise: ,,Doamn�, sunte�i foarte trist�! Dar a�i uitat 
buchetele de � ori, buchetele de � ecare duminic� din luna mai? Mai mult decât 
uimit�, doamna nu-�i putea explica de unde �tia P�rintele cel sfânt întâmpl�rile 
din familie, pe care un le spusese nim�nui. �i P�rintele continu�: ,,Dumnezeu, 
înduio�at de rug�ciunile d-voastr�, a avut mil� de cel care a onorat pe Sfânta Sa 
Mam�. În clipa mor�ii, so�ul d-voastr� s-a c�it: su� etul lui este în Purgatoriu. Prin 
rug�ciunile noastre �i prin faptele noastre bune, îl vom face ca s� scape de acolo”.

 Cele mai mici jertfe �i cele mai simple rug�ciuni, oferite cu dragoste �i 
încredere Preacuratei, în luna mai, ne vor aduce daruri minunate în su� ete �i via��.

Luna S� ntei Fecioare Maria, luna mai...
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S U M A R

 Sfântul Igna�iu de Loyola (1491-1556) ne înva�� cum s� ne rug�m. 
Oricare ar �  rug�ciunea noastr�, trebuie s� avem în vedere: memoria, mintea 
�i voin�a.

 Memoria, pentru a avea mereu înaintea ochilor lucrul sau taina ce 
formeaz� obiectul rug�ciunii.

 Mintea, privind lucrurile care pot servi la înc�lzirea voin�ei noastre.
 Voin�a, f�când-o s� îndeplineasc� ceea ce depinde de ea. 
 Aceasta din urm� e cea mai important� dintre toate.
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 ,,Preas� n�itul Episcop Martir Ioan Suciu vorbe�te tinerilor”

 O coali�ie de dorin�e, de puteri �i de 
su� ete tinere, care vrea ap�rarea intereselor lui 
Cristos, prin cunoa�terea �i tr�irea Adev�rului 
�i Frumosului.

 Sub scutul S� ntei Fecioare,
 În lumina Credin�ei, 
 Cu puterea rug�ciunii,
 Cu dovada vie�ii noastre.
 Aceasta vrea s� � e ,,Tinerimea Nou�”.
 Devo�iunea c�tre Preacurata Fecioar� 

Maria e de-o e� cacitate extraordinar� pentru 
c� nici noi, �i nici alt sfânt nu poate avea alt� delicate�e �i atâta merit în 
fa�a lui Isus, cât are Aceea care l-a îngrijit cu toat� sârguin�a, p�truns� 
de-o covâr�itoare r�spundere, zeci de ani de-a rândul, dup� ce i-a dat 
via�� p�mânteasc�.

 *

 Fii curat! Pentru a des�vâr�i în tine voia lui Dumnezeu,
 Pentru a da mâna îndemnului cuno�tin�ei tale,
 Pentru a realiza în al�ii voia lui Dumnezeu,
 Reînnoie�te-te, � u al Fecioarei,
 Reînnoie�te-te în cur�ie,
 Fii curat ca Preacurata Mama ta!

Ep. Ioan SUCIU
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 Omagiu memoriei IPS Valeriu Traian Fren�iu
 la

 100 de ani de la numirea de Episcop 
 la

 90 de ani de la numirea de Episcop al Diecezei de Oradea
 la 

 60 de ani de la moartea sa în faim� de martir

,,…�i-n codru cel mai t�inuit
 L-au îngropat târziu în noapte.
 ………………………………
 Nici voie s�-�i cerneasc� portul,
 Nici drept s�-l plâng� n-au avut
 �i niciodat� n-au �tiut
 În ce p�mânt le doarme mortul’’

 ,,Ex ossibus ultor’’. G. Co�buc

,,N-a sunat atunci nici clopotul 
mare de la Catedrala din Oradea , unde 
nu se �tia atunci de trecerea la ve�nicie 
a marelui �i bunului Arhip�stor, dar 
nu cred s� �  sunat nici mai târziu, 
ajunse �i clopotele, �i sunetul lor pe 
mân� str�in�…’’, spune în ,,Credin�a 
noastr� este via�a noastr�’’ – Memorii 
-, Cardinalul Iuliu Hossu, amintind 
sfâr�itul Episcopului Martir Valeriu 
Traian Fren�iu (1875-1952), în 
închisoarea din Sighet, la 11 iulie.

 De�i o societate care cinste�te 
o personalitate ca cea a Preas� n�itului 
Valeriu Traian Fren�iu, se cinste�te 
pe sine, în �ar� este cunoscut �i 
pre�uit doar de Biserica Român� 
Unit� cu Roma, Greco-Catolic�. Dar 
martiriul marelui nostru Arhiereu 
este ast�zi recunoscut în întreaga 

lume. La Jubileul celor 2000 de ani 
de cre�tinism, a fost evocat în opera 
,,Le Livre des Merveilles’’, Ed. Mame/
Plon, 2000, în capitolul ,,Martiriul 
Episcopilor români sau cum regimul 
comunist a condamnat �ase episcopi 
la s� n�enie”. Iat� portretul Preas� n�iei 
Sale: ,,...are 73 de ani �i o magni� c� 
barb� alb�. �inuta îi este semea��, 
ea aminte�te de elitele ierarhilor 
Bisericilor care ascund în sine un 
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su� et de misionar gata oricând s�-�i 
de via�a pentru credin��. În închisoare 
i-a uimit pe gardieni, când, p�lmuit 
� ind, cu mâna tremurând, dar cu o 
voce care nu �i-a pierdut fermitatea, 
i-a binecuvântat”.

În temni�a din Sighet a fost tratat 
cu ur� �i r�utate, a fost batjocorit, dar 
a suportat totul cu r�bdare senin� 
spunând mereu: ,,Pentru aceea suntem 
aici, ca s� suferim”. I-au fost aproape 
to�i Episcopii cu care împ�r�ea celula 
�i Pr. Coriolan T�mâian, cel care l-a 
îngrijit cu devotament f�r� margini 
pân� în ultimul moment al vie�ii. 
,,Numai bunul Dumnezeu �tie orele de 
suferin��, rug�ciunile � erbin�i în�l�ate 
la Cer �i strig�tul mut, în�bu�it de 
c�l�i, al S� n�ilor Episcopi martiriza�i 
la Sighet”, spune cu durere Episcopul 
de Oradea, Virgil Bercea.

Episcopul Valeriu Traian 
Fren�iu face parte dintre acei oameni 
deosebi�i din sânul Bisericii Greco-
Catolice, forma�i la Blaj �i în înaltele 
�coli catolice ale Apusului, cu adânc� 
credin��, apleca�i spre lucrurile 
,,mari �i grele’’, caractere umane 
exemplare, sincroniza�i cu spiritul 
modern european. Ca urma�i ai �colii 
Ardelene, ace�tia i-au preluat crezul 
cu toate coordonatele lui: credin�a, 
iubirea fa�� de Biserica Greco-
Catolic� �i adev�rata iubire de �ar�, 
înv���tura temeinic�, munca, erudi�ia, 
cultura, seriozitatea, bun�tatea, 
neacceptarea niciunui compromis, 
spiritul de jertf�... Au tr�it acest crez �i 

l-au transmis genera�iilor peste timp; 
o nou� ,,�coal� Ardelean�” va exista 
mereu în Biserica noastr�... Aceast� 
realitate explic� în�l�imea moral� �i 
valoarea � ec�ruia dintre Arhiereii 
no�tri în cursul celor mai bine de 300 
de existen�� a Bisericii, calit��i care 
dau vie�ii omului ,,pre� �i frumuse�e”.

Episcopul Valeriu Traian Fren�iu 
a fost posesorul unor însu�iri intelectuale 
�i morale mai rar întâlnite la aceea�i 
persoan�. Aceasta explic� înviorarea 
vie�ii spirituale în Diecezele conduse, 
mai întâi a Lugojului, apoi, timp de 26 
de ani, a Oradiei. Dar calculul anilor e 
relativ; în anii de deten�ie preocuparea 
pentru soarta Bisericii �i a Diecezei a 
continuat, de asemenea �i încrederea c� 
Biserica Român� Unit� cu Roma va �  
liber�. Cu acest gând, în 1949, închis 
la C�ld�ru�ani, a consacrat episcop 
pe Tit Liviu Chinezu. Consacrarea în 
clandestinitate a Episcopilor a asigurat 
via�a Bisericii în anii lungi ai persecu�iei. 
Amintind cuvintele Cardinalului 
Alexandru Todea, Episcopul Oradiei 
�tia c� ,,între litigiul dintre dreptate 
�i nedreptate, Dumnezeu are ultimul 
cuvânt. El pune ultimul punct”. 

A servit Biserica modest, 
f�r� zgomot, concentrat, f�r� s� 
�tie de odihn�, ,,cu evlavie, cu rost 
�i cu spor”. A condus preo�ii spre 
izvorul voca�iei lor, la o spiritualitate 
sacerdotal� bazat� pe unirea mistic� 
cu Isus Cristos, ce trebuia s� se 
manifeste în comportamentul �i 
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raporturile cu oamenii. Preas� n�ia 
Sa ar �  putut spune, parafrazându-l 
pe Ernest Renan (1823-1892): ,,Nu 
am avut decât preo�i buni”. A adus 
în Diecez� Ordinele c�lug�re�ti care 
l-au ajutat s�-�i realizeze dorin�a de 
înaintare spiritual� a credincio�ilor: 
Franciscanii, Asump�ioni�tii, Fra�ii 
�colilor Cre�tine �i Notre Dame de 
Sion, a pus în ajutorul parohiilor 
Reuniunile Mariane. Bun organizator, 
a sprijinit economic Bihorul prin 
dezvoltarea industriei lemnului 
la Fini� �i Reme�i. Stâna de Vale, 
proprietatea Bisericii, a transformat-o 
într-o sta�iune modern�, loc de 
reculegere, rug�ciune �i odihn�.

Preas� n�ia Sa a sus�inut cu 
toate puterile sale, pân� la jertf�, 
�colile confesionale greco-catolice 
din Oradea, Beiu� �i întreaga Diecez�, 
,,� ori ale darurilor”, continuând 
modelul l�sat de Episcopul Petru 
Pavel Aron, întemeietorul �colilor din 
Blaj. In 1924 a terminat noua cl�dire a 
,,Academiei Teologice”, în care �i azi 
se preg�tesc viitorii preo�i ai Bisericii 
noastre. Pentru Diecez� �i Bihor a fost 
un MECENA al culturii, în 1925, a 
scos revista diecezan� ,,Vestitorul” �i, 
în tot cursul episcopatului, a sus�inut 
manifest�rile culturale ale Bihorului.

Totul s-a frânt în 1948 prin 
suprimarea violent� a Bisericii 
Române Unite cu Roma de c�tre 
regimul comunist în colaborare cu 
ierarhia Bisericii Ortodoxe. Aresta�i, 
Episcopii uni�i au fost închi�i în 

m�n�stiri ortodoxe, dar, refuzând 
trecerea la ortodoxie, fermi în credin�a 
catolic�, au fost închi�i în închisoarea 
de exterminare din Sighet.

În climatul de teroare, brutalitate 
�i vulgar, din închisoarea din Sighet, 
su� etul sensibil al Episcopului Valeriu 
Traian Fren�iu, superioritatea moral� 
�i intelectual� au fost adânc r�nite �i 
via�a i-a fost o continu� lupt� spiritual� 
împotriva r�ului. Aceast� noble�e a 
su� etului a fost �i o cale de a �  cu noi, 
de a ne da un înalt model de via��.

,,Non omnis moriar” - Nu voi 
muri de tot; din mine o parte, partea 
cea mai mare / Va-n frânge moartea--. 
Cuvintele poetului latin Horatius, 
destinate celor ce au dat lumii valori 
care au intrat în circula�ia moral� 
a societ��ii, sunt destinate �i IPS. 
Valeriu Traian Fren�iu.

Via�a �i jertfa de sine 
a Preas� n�iei Sale au devenit 
testamentul s�u nescris, prin care ne 
cere s� avem curajul ca în via�a noastr� 
s� învingem orice obstacole �i orice 
adversit��i, pentru c� ele pot �  învinse, 
�i s� salv�m ADEV	RUL. Ne-a l�sat 
iubirea pentru Biserica �i Dieceza 
noastr� �i dorin�a s� înf�ptuim noi �i 
urma�ii no�tri tot ce Preas� n�ia Sa a 
fost împiedecat s� înf�ptuiasc�.

Numele Preas� n�iei Sale va �  
evocat totdeauna, ,,ori de câte ori va 
�  nevoie de scuturat o team�, de biruit 
o �ov�ial�, de înt�rit o convingere, de 
asigurat o izbând�”.

Otilia B�LA�
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Fecioara Maria, fereastr� c�tre Cer
Fereastra este o deschidere 

amenajat� într-un perete exterior al 
unei cl�diri, al unui vehicul, pentru 
a permite iluminarea natural� �i 
aerisirea.  Fecioarei  Maria Îi putem  
atribui însu�irea de adev�rat� fereastr� 
uman�, mereu orientat� spre direc�ia de 
unde vine tot darul de Sus, spre cerul 
dumnezeirii. Pentru ca o fereastr� s� 
� e util�, ea trebuie s� posede anumite 
caracteristici calitative, �i anume: 
s� � e transparent�, bine orientat� �i 
potrivit� cu locul cuvenit.

Transparen�a este calitatea 
esen�ial� a unei ferestre. Poate �  
transparent� o fereastr� numai dac� 
este construit� din material translucid 
�i dac� este bine cur��at�. Fecioara 
Maria a îndeplinit aceste calit��i într-
un mod excep�ional. Toat� � in�a ei a 
bene� ciat de un continuu proces de 
puri� care realizând o transparen�� 
des�vâr�it�: 

1 - z�mislirea imaculat�.. 
Z�mislirea Mariei nu este f�r� s�mân�� 
sau f�r� înso�ire. Ea este un mister 
care are la baz� trei fapte deosebite: 
a - îngerul veste�te pe Ioachim c� 
va  z�mislii pe dumnezeiasca Copil� 
în pântece sterp al so�iei sale, Ana; b 
-  Dumnezeu fere�te pe aleasa Copil� 
de orice pat� a p�catului, chiar �i de 
blestemul str�mo�esc; c - �arpele, 
care în� ereaz� pe � ecare nou n�scut 
cu stigmatele necur��eniei �i ale 
blestemului prin care el î�i creeaz�  
acces spre inima oamenilor pentru a-i 

putea ispitii, de data aceasta, este legat 
de c�tre puterea dumnezeiasc�, biruit 
�i cu capul sf�râmat de c�lcâiul femeii  
conceput� ca a doua Ev�. 

În localitatea Lourdes,  la grota 
de la Massabille, situat� la poalele 
Mun�ilor Pirinei din Fran�a, Sf. 
Fecioar� se arat� de 17 ori  feti�ei de 
14 ani, Bernadette Soubirous. Prima 
ar�tare a avut loc în data de 11 februarie 
1858.  La  ar�tarea din 25 martie 1858  
feti�a o întreab� cine este ea. La aceast� 
întrebare Maria r�spunde: „Je suis  
l’Immaculee Conception” adic�, „Eu 
sunt Imaculata Concep�ie”. Dogma 
Imaculatei Concep�ii a fost instituit� 
de Papa Pius al IX-lea în anul 1854 
prin bula Ineffabilis Deus prin care se 
sus�ine c� Maria nu a cunoscut p�catul 
originar;

 2- maternitatea. Dup� intrarea 
în via��, Maria, va primii misiunea 
de a da na�tere, ea îns��i, Celui ce va 
birui moartea �i va  deschide poarta 
spre mântuire neamului omenesc. Prin 
dumnezeiasca putere �i prin circuitul 
sanguin comun al lui Isus cu al Mamei 
Sale a fost s� n�it� întreaga � in�� a 
fericitei Fecioare �i a fost înl�turat� 
orice urm� de necur��ie uman�. 

3 – suferin�a.  Fecioara Maria nu 
a fost ferit� de suferin��, dar aceasta 
au realizat o puri� care absolut�, nu 
numai trupeasc�, ci �i una su� eteasc�, 
preg�tind ridicarea, cu trupul la Cer. 
În fa�a altarului  pe care era jert� t  



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 5 mai 2012 - 9

(continuare în pag. 12)

(urmare din pag. 8)
Isus,  Fiul ei, t�cut� �i resemnat�, 
prime�te suferin�a ca pe o sabie care 
i-a str�puns inima �i f�r� s�-i pese 
de consecin�ele pe care le-ar �  putut 
avea ca mama a Celui condamnat 
la cea mai umil� �i mai  înjositoare 
moarte, moartea pe cruce, se expune 
cu durere dar �i curaj în fa�a crucii, 
al�turi de tân�rul �i inocentul apostol, 
Ioan. Dar pe Cruce ea a v�zut nu 
numai jertfa lui Isus, ci �i slava Lui. 
Isus a jert� t pe Cruce doar umanul, cu 
patimile noastre, �i a pream�rit divinul 
prin care a adus mântuirea neamului 
omenesc dup� voia Tat�lui. De aceia 
Crucea este slava lui Isus.

Orientarea. Maria, ca orice 
fereastr� folositoare a fost orientat� 
spre adev�r, cu fa�a mereu c�tre Cer, 
de unde a primit harul �i misiunea 
sa. �i-a oferit trupul ei dumnezeie�tii 
maternit��i f�r� ca aceasta s� �tearg� 

pecetea fecioriei. În fa�a Crucii pe care 
era r�stignit Isus, profund îndurerat�, 
nu a coborât privirea, ci a îndreptat-o 
tot c�tre Cer în a�teptarea harului 
mângâietor, Învierea, care a venit dup� 
trei zile de durere, triste�e �i nelini�te.  

Potrivirea. Dac� fereastra trebuie 
s� se potriveasc� pentru umplerea 
deschiz�turii �i etan�eitatea îmbin�rilor, 
caracterul Mariei s-a potrivit cu misiunea 
pe care a avut-o de îndeplinit, bene� ciind 
de plin�tatea harului divin. Îngerul a zis: 
„Bucur�-te, ceea ce e�ti plin� de har, 
Domnul este cu tine” (Lc. 1,28). În felul 
acesta, ea a putut r�spunde dumnezeie�tii 
chem�ri, oferind toat� � in�a sa ca s�la� 
Celui necuprins. 

Conlucrarea Mariei cu harul 
dumnezeirii i-a adus fericitei Fecioare, 
pe lâng� suferin�e �i mari bucurii, chiar 
unice, pentru o � in�� p�mântean�:

a – îngerul adreseaz� Preacuratei 
salutul �i binecuvântarea 
Cerului: „Binecuvântat� e�ti tu 
între femei!” (Lc. 1,28);

b – dup� acceptarea 
maternit��ii divine, purtând 
în pântece pe Pruncul Isus �i 
m�rind pe Domnul pentru „c� 
a c�utat spre smerenia roabei 
Sale”, Maria exclam�: „iat�, 
de acum m� vor ferici toate 
neamurile” (Lc. 1,48); So�ia 
preotului Zaharia, Elisabeta, 
care purta în pântece pe Ioan 
Botez�torul o  nume�te: „Maica 
Domnului meu” (Lc.1,43).
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

 Cluj, les Domininicaines françaises, qui ont fonde un petit 
orphelinat.

 Stânceni, le skit de la St. Croix, fonde par Carmelites de St. 
Remy Montbard. A vocation hautement œcuménique, dont nos verrons 
toutes les étapes de developpement, depuis 1 ere maisons sans toit 
et le torrent a traverser a gue jusqu’à l’installation complete avec la 
maison centrale, les 11 ermitages, le pont et son portail, la porterie, 
l’église, l’oratoire de St. Therese et l’hoellerie. Et tout est sinistre par 
les inondations de cet été. …Quel courage anime Mère Eliane!

 Timi�oara, pour rencontrer le metropolite orthodoxe Mgr. 
Nicolae Corneanu. ,,Homme de Dieu’’, épris de justice et rayonnant 
de bonte.

 Bucarest, la paroisse d’Avila, mais aussi le Nonce apostolique, 
l’Ambassade de France et la communauté des frères de St. Jean qui 
nous encouragent, nous conseillent et nous apportent leur soutien.

 Des évêques roumains m’accompagne avec beaucoup de 
délicatesse et d’attention dans mon première pèlerinage a Blaj…Larmes 
de chagrin, d’émotion, prières ferventes…

 Mgr. Garnier est très impressionne et participe attentivement 
a toutes rencontres: ,,Je reste habite par la clarté lumineuse de la 
sainteté de beaucoup d’amis rencontres-laics, prêtres, évêques - et 
par la nuit noire de l’exploitation déguise en généreuse idéologie, 
qui s’est abattue sur tout un peuple: <emmurement> de l’esprit et 
des libertés, exploitation de tout, y compris de la faiblesse destruction 
de l’écologie, des communications, du gut de créer et d’être 
responsable…’’ .Il sera par la suite un ami actif, en particulier pour 
l’accueil des évêques roumains a l’assemblée plénière des Evêques de 
France.

 (a suivre)

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

 Cluj, dominicanii francezi care au fondat un orfelinat.
 Stânceni, Schitul Sf. Cruce înfiin�at de Carmelitele Sf. 

Remy de Montbard, cu o înalt� voca�ie ecumenic�, la care 
noi vom vedea toate etapele dezvolt�rii, de la prima cas� 
f�r� acoperi� �i torentul de greut��i trecut, pân� la instalarea 
complet� cu casa central�, cei 11 pustnici, podul �i portalul s�u, 
biserica, oratoriul Sf. Tereza �i hotelul. Totul este acum sinistru 
din cauza inunda�iilor din aceast� var�… Ce curaj însufle
e�te 
pe Sora Eliane!

 Timi�oara, pentru a-l întâlni pe Mitropolitul ortodox Mgr. 
Nicolae Corneanu, ,,omul lui Dumnezeu’’, st�pânit de dreptate 
�i str�lucitor de bun�tate.

 Bucure�ti, parohia Avila, dar de asemenea Nun�iul Papal, 
Ambasada Fran�ei �i comunitatea fra�ilor Sf. Ioan, care ne 
încurajeaz�, ne sf�tuie�te �i ne sus�ine.

 În aprilie 1996, Mgr. Francois Garnier, Episcop de Lucon, 
m-a înso�it cu mult� delicate�e �i aten�ie în primul meu pelerinaj 
la Blaj… Lacrimi de durere, de emo�ie, rug�ciuni fervente…

 Mgr. Garnier este foarte impresionat �i particip� atent la 
toate întâlnirile: ,,R�mân plin de lumin�, luminat de sfin�enia 
multor prieteni întâlni�i - laici, preo�i, episcopi-�i peste noaptea 
neagr� a prigoanei care s-a ab�tut peste un popor, <întemni�are> 
a spiritului, a libert��ilor, prigoan� complet�, eu am în�eles 
sl�biciunea, distrugerea ecologic�, distrugerea comunic�rilor, 
a gustului de a crea �i a fi responsabil…’’. Episcopul va ajunge 
un prieten activ, va primi pe episcopii români la lucr�rile 
Episcopatului francez.

 (va urma)

,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”
Cardinal Alexandru Todea
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(urmare din pag. 9)
c – Maria �i Iosif  au fost primii 

oameni care au v�zut chipul real al 
dumnezeirii când au privit la chipul 
Fiului, Isus;

d – bucuria cea mai mare a fost 
la Învierea lui Isus din mor�i, Înviere 
care a fost unic� în intensitatea ei �i 
inegalabil� în toat� istoria neamului 
omenesc;

e – dup� p�mânteasca adormire, 
Maria a fost ridicat� cu trupul la cer, 
unde a primit pe lâng� demnitatea de 
Mam� a umanit��ii �i pe cea de Regin� 
a lumii �i a Cerului. Dogma despre 
Assumptio Mariae, adic� ridicarea 
cu trupul la cer a N�sc�toarei de 
Dumnezeu a fost instituit� de c�tre 
papa Pius al XII-lea în anul 1950. În 
Cer a fost  înve�mântat� cu soarele �i  
încununat� cu cele dou�sprezece stele 
str�lucitoare, care simbolizeaz� pe 
cei doisprezece apostoli ai lui Isus �i 
m�re�ia misiuni  lor de propov�duire 
a Evangheliei mântuirii neamului 
omenesc.

La Conciliu ecumenic de la 
Efes, din anul 431, Maria prime�te 
titlul de N�sc�toare de Dumnezeu (gr.
Theot�kos) �i Maic� a lui Dumnezeu. 
Fiul, Isus, este purt�torul unui chip 
al c�rei frumuse�e, m�re�ie smerit� �i 
senin�tate neprih�nit� împodobite cu 
faptele Sale unice au întrecut pân� �i  
str�lucirea soarelui în orice moment al 
vie�ii. Este frumos ca tân�r muncitor 
în Nazaret, în ging��ia �i prosperitatea 
adolescen�ei Sale; este senin ca profet 
proclamând Fericirile, în entuziasmul  

de început al propov�duirii Sale; este 
m�re� dar smerit, ca f�c�tor de minuni, 
poruncind bolilor, neputin�elor �i mor�ii; 
str�luce�te de m�re�ie pe muntele Tabor, 
când apare trans� gurat în fa�a a câtorva 
ucenici ai S�i; este smerit în timpul  
patimilor, o smerenie când tragic�, când 
senin�, în triste�ea agoniei din gr�dina 
Ghetsimani, în t�cerea pe care a p�strat-o 
în fa�a lui Caiafa �i a lui Pilat, în nelini�tea 
ultimelor clipe, când a îndreptat c�tre 
Tat�l tânguirea Sa, îndurerat�; în � ne 
este frumos, dumnezeie�te de frumos, 
când, dup� Înviere, se arat� str�lucind de 
tinere�e, vigoare �i m�re�ie. 

O alt� mam� ar �  umplut lumea cu 
mândria de a �  Mama unui Fiu ca Isus. 
Îns� Maria, Eva mântuirii noastre, p�stra 
toate triste�ile �i bucuriile în neprih�nita 
�i smerita ei inim� de Mam� a lui Isus 
�i a întregii omeniri. Este un real model, 
adev�rat� maestr� a vie�ii interioare �i 
Maic� a milostivirii divine.

Fecioara Maria îndepline�te, la 
modul superlativ, calit��ile de adev�rat� 
fereastr� uman� îndreptat� c�tre Cer. Prin 
intermediul Fecioarei vom putea vedea 
Slava Fiului ei �i  Dumnezeului nostru, 
Isus. Tot ea va �  ap�r�torul, din o� ciu, 
atunci când vom �  în fa�a Dreptului 
Judec�tor. Suferin�ele, dar �i bucuriile sale 
au fost tr�ite cu atâta intensitate, încânt  
numai o persoan� d�ruit� �i orientat� cu 
fa�a spre Cer, de unde a primit plin�tatea 
harului, a putut �  capabil� s� le suporte 
cu atâta smerenie �i demnitate cre�tin�.

Ioan M�GERU�AN
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Dac� ai cunoa�te darul lui Dumnezeu...

Evanghelia din a V-a duminic� 
dup� Pa�ti, ne prezint� episodul 
întâlnirii lui Isus cu o femeie 
samaritean� la fântâna din Sihem. 
Isus a venit pentru a-i c�uta �i a-i 
mântui pe to�i. �i merge s� întâlneasc� 
persoanele acolo unde se g�sesc, în 
problemele în care se zbat. 

Astfel în acea zi vrea s� 
întâlneasc� femeia samaritean�. O 
a�teapt� la fântân�. Începe un dialog. 
Devine neajutorat, cere o favoare: 
„D�-mi s� beau”. Chiar cel mai mare 
p�c�tos poate face ceva pentru un 
sfânt. Astfel gânde�te �i crede Isus. Îi 
cere femeii un pic de ap�: St�pânul 
universului devine cer�etor pentru 
a oferi omului posibilitatea de a tr�i 
cea mai frumoas� caracteristic� a lui 
Dumnezeu: d�ruirea, a exista pentru 
al�ii, a tr�i pentru al�ii. Apoi începe un 
dialog delicat, greu, cu toate re�inerile �i 
întreb�rile pe care femeia le are.  

E o samaritean�, adic� o str�in�, 
o excomunicat�, este – �i vom a� a 
mai târziu – o p�c�toas�. Isus nu face 
deosebire între persoane, de ras�, de 
religie, de situa�ia moral�. Nu judec�, 
nu acuz�. Are doar dorin�a de a vorbi 
inimii �i de a ajuta la transformarea 
vie�ii, de a salva. A venit tocmai pentru 
aceasta: „Am �i alte oi, �i pe acelea 
trebuie s� le chem la mântuire”, „nu 
cei s�n�to�i au nevoie de medic, dar 
cei bolnavi”. Vorbe�te despre setea 
� zic� pentru a o face cunoscut� pe 

cea interioar�, adânc� ca �i o fântân�, 
care îl preocup� pe orice om �i îl face 
s� tânjeasc� dup� izvorul mântuirii. 
Descoperindu-i femeii adev�rata 
sete pe care o chinuia, Isus face ca 
s� se nasc� în ea dorin�a de a-i cere 
în mod liber �i con�tient apa „sa”. 
Isus, întâlnind Samariteana, îi 
comunic� propria via�� �i o face 
s� renasc� la o via�� nou�. Privirea 
sa luminoas� plin� de adev�r care 
scruteaz� adâncurile inimii, înso�e�te 
femeia în a-i trezi con�tiin�a realit��ii 
sale p�c�toase.

„Dac� ai �  cunoscut darul lui 
Dumnezeu �i cine este acela care 
î�i spune «D�-mi s� beau», tu ai 
�  cerut de la el �i el �i-ar �  dat ap� 
vie”. „Oricui bea din apa aceasta 
îi va �  sete din nou, dar pentru cel 
care bea apa pe care i-o voi da eu va 
deveni în el izvor de ap� care �â�ne�te 
spre via�a ve�nic�”. 

Isus mut� discursul spre setea 
adev�rat� a omului. El aminte�te femeii 
c� setea pentru lucrurile p�mânte�ti e 
doar un imbold pentru a c�uta; toat� 
lumea la un loc nu poate umple inima 
omului, nu poate rezolva problema 
unei vie�i. Exist� o alt� ap�, exist� 
o alt� fericire: deplin�, adev�rat�, 
autentic�. Inimii omului îi este sete de 
in� nit. Experien�a Sf. Augustin, a Sf. 
Francisc �i a atâtor altora duc tocmai 
spre m�rturia aceasta. 
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Domnul este adev�rata ap� 

pentru setea noastr�, r�spunsul 
atâtor nelini�ti profunde ale 
noastre. �i apa pe care Isus o va da 
este botezul, este harul s�u �i t�ria sa 
pentru totdeauna. �i noi avem atâta 
sete, ariditate, întreb�ri �i probleme. 

„Precum cerbul dore�te 
izvoarele de ap�, a�a su� etul meu 
e însetat de Dumnezeul cel viu”. 
„Su� etul meu e însetat de Dumnezeul 
cel viu, când voi veni �i voi vedea fa�a 
lui?”. Sim�im în acest psalm exprimat 
dorul nostru cel mai profund. 

Femeia spune: „Doamne, v�d c� 
tu e�ti profet. P�rin�ii no�tri s-au închinat 
pe muntele acesta, iar voi spune�i c� la 
Ierusalim este locul unde trebuie s� te 
închini?” Isus îi r�spunde: „a venit ceasul 
când adev�ra�ii adoratori îl vor adora 
pe Tat�l în spirit �i adev�r”. Structurile, 
locurile, templul î�i au valoarea lor, 
dar ceea ce conteaz� este credin�a, 
inima, inten�ia, c�utarea sincer� a 
adev�rului. „	tiu c� vine Mesia, care 
este numit Cristos. Când va veni, el ne 
va înv��a toate”. Isus i-a zis: „Eu sunt, 
cel care î�i vorbesc!” Ei i se descoper� 
pe sine însu�i �i misiunea sa. Isus �tia 
c� femeia tr�ia într-o situa�ie familiar� 
ciudat�: ar �  putut s� o umileasc� �i s�-i 
arunce în fa�� p�catele. Îns� nu o face. Îi 
pune înainte iluzia speran�elor ei, o face 
s� ating� cu mâna falimentul propriei 
vie�i. El vrea s� o elibereze: vrea s�-i dea 
adev�rata fericire. 

Femeia a în�eles ceva din 
acest om care a� rm� c� este Mesia 

�i devine vestitoare, apostol, martora 
lui înaintea cons�tenilor. �i mul�i au 
crezut în El. Femeii din Evanghelie 
Isus i se descoper� ca Dumnezeu. 
Mai întâi sub chipul apei ce potole�te 
setea pentru via�a cea ve�nic�, apoi 
ca Mesia cel a�teptat: „Eu sunt, 
cel care vorbesc cu tine”. În Isus, 
Domnul vorbe�te omului �i îl face s� 
renasc� la comuniunea cu el. Pentru 
aceast� femeie, pentru aceast� 
omenire Dumnezeu a venit pentru 
a o conduce la mântuire. Aceast� 
omenire l-a g�sit la o fântân�, cum s-a 
întâmplat P�rin�ilor vechiului Israel �i 
aceast� fântân� este pentru noi izvorul 
baptismal, este � ecare întâlnire de 
har �i de mântuire cu iubirea in� nit� 
a lui Dumnezeu. Aceast� fântân� 
este Cristos însu�i, stânca din care 
vor izvorî � uvii de ap� vie pentru 
mântuirea noastr�. Aceast� fântân� 
este coasta sa, din care vor �â�ni sânge 
�i ap�: sacramentele �i Biserica!

S� c�ut�m �i noi în via�� ceva care 
s� potoleasc� setea noastr� de fericire. 
Isus st� �ezut pe marginea fântânii, 
aproape de noi. El ne aminte�te c� exist� 
o ap� vie, care este darul lui Dumnezeu 
�i ne invit� s� îl urm�m. „Dumnezeu nu 
este un strop de bucurie, este oceanul 
in� nit al bucuriei”. 

„Doamne d�-mi �i mie apa ta, f� 
ca via�a mea s� � e sus�inut� de harul 
t�u �i de puterea ta, f� s� cred cu-
adev�rat în tine, pentru totdeauna!” 

Pr. Mihai V�T�M�NELU
OFMConv. 



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 5 mai 2012 - 15

ÎNTÂLNIREA  LUI  ISUS CU  FEMEIA  
SAMARITEAN� REFLECTAT�  ÎN ART�

Episodul întâlnirii lui Isus cu 
femeia samaritean� redat în Evanghelia 
lui Ioan este una dintre cele mai 
frumoase descrieri ale drumului parcurs 
de un p�c�tos spre Mântuire. Dialogul 
lui Isus �i al Samaritenei este o mostr� 
admirabil� de tact a Înv�
�torului �i o 
prob� de smerenie, dorin
� de a schimba 
cursul unei vie
i p�c�toase �i de credin
�, 
din partea femeii. Desigur, cu Isus totul,  
sau aproape totul, dep��e�te limitele 
naturalului. �i în acest episod, ca în 
multe altele, Isus are ini
iativa Salv�rii, 
El îi spune femeii venit� la fântâna lui 
Iacob ”D�-mi s� beau”. 

M-am gândit s� urm�resc 
acest dialog �i s� ilustrez dou� dintre 
momentele-cheie prin pictur�, deoarece 
cred c� în pictur� artistul are o mare 
libertate de a reda st�ri su� ete�ti �i 
sentimente prin imaginea corpului 
uman, prin iluminare �i mediul în care 
se desf��oar� ac
iunea. 

În primul tablou, artista Angelica 
Kauffmann1, este preocupat� de 
momentul în care Isus se dezv�luie. 

Parc� Îl auzi pe Isus spunând  „Dac� ai �  
cunoscut tu darul lui Dumnezeu �i Cine 
este Cel ce-�i zice: „D�-Mi s� beau!”, 
tu singur� ai �  cerut s� bei, �i El �i-ar 
�  dat ap� vie.”, iar femeia îl prive�te 
uimit� �i neîncrez�toare. Este intrigat� 
de acest iudeu care în ciuda faptului 
c� Iudeii, în adev�r, n-au leg�turi cu 
samaritenii, nu refuz� dialogul cu ea, 
dar nu în
elege de unde ar putea El s�-i 
dea acea ”ap� vie” când nu are cu ce 
s� scoat� ap� din fântâna lui Iacob? O 
îndoial� i se strecoar� în su� et: E�ti Tu 
oare mai mare decât p�rintele nostru 
Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta �i 
a b�ut din ea el însu�i �i feciorii lui �i 
vitele lui?” Privind tabloul eu cred c� 
acesta este momentul descris de artist�.

Iat� acum un alt tablou, care 
mi se pare potrivit unui alt moment al 
dialogului.
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(urmare din pag. 15)

Michelangelo Anselmi2 
surprinde personajele într-o alt� 
postur�. Isus are mâna stâng� întins� 
spre femeie, ca pentru a o aten
iona 
zicând: „Bine ai zis c� n-ai b�rbat.
Pentru c� cinci b�rba�i ai avut; �i acela 
pe care-l ai acum nu-�i este b�rbat. 
Aici ai spus adev�rul.”  Samariteana 
nu se revolt�, nu este jignit� de vorbele 
iudeului. Întoarce capul ru�inat� �i 
recunoa�te deschis: „Doamne”, I-a zis 
femeia, „v�d c� e�ti proroc”.  

Privesc tabloul �i mi se pare logic� 
urmarea, transformarea Samaritenei 
într-un apostol al lui Cristos. Pentru c�  
Atunci femeia �i-a l�sat g�leata, s-a dus 
în cetate �i a zis oamenilor: „Veni�i de 
vede�i un Om care mi-a spus tot ce am 
f�cut; nu cumva este Acesta Hristosul?”

Aceast� tem� generoas� a fost 
tratat� într-o mul
ime de opere de art� 
de o mare diversitate a modului de 
exprimare artistic�: pictur�, sculptur� �i 
arta vitraliului.

În Evul Mediu decora
ia 
bisericilor aba
iale �i a catedralelor avea 
un rol dublu: pe de-o parte satisf�cea un 
gust artistic,  iar pe de alt� parte, pentru 
credincio�ii preponderent analfabe
i, 
constituia o Biblie în imagini. Statuile, 
relieful profund, sau super� cial de pe 
suprafe
ele deambulatoriilor, decora
ia 
capitelurilor coloanelor �i nu în ultimul 
rând vitraliile povesteau în scene cât mai 
conving�toare episoade din Vechiul sau 
Noul Testament. Chiar dac� nu a existat 
un canon rigid al scenelor redate pentru 
toate bisericile sau provinciile statelor, 
con
inutul scenelor din via
a lui Isus era 

aproximativ acela�i cam peste tot, atât 
la lucr�rile de sculptur�, cât �i la vitralii. 
C�lug�rii �i preo
ii repetau credincio�ilor 
semni� ca
ia reprezent�rilor, iar oamenii 
cuno�teau semni� ca
ia indus� de scene. 
Era nevoie de o explica
ie r�bd�toare 
�i repetat� deoarece arti�tii condensau 
pasajele Evangheliilor în reprezent�ri în 
care interveneau talentul, sensibilitatea 
artistului, soliditatea form�rii lui 
teologice �i canoanele unor simbolisme. 
Ca exemplu de simbolism acceptat, 
dar relativ pu
in evident, poate �  
dat�, culoarea u�ii unei locuin
e în 
reprezentarea pe un vitraliu. O u�� 
colorat� în ro�u însemna o u�� deschis� 
deoarece culoarea ro�ie sugereaz� 
c�ldura c�minului. O u�� colorat� în 
albastru era o u�� închis� deoarece 
trebuia s� r�mâi afar�, eventual în ger 
pân� se deschidea poarta spre c�ldur�.

Trebuie s� recunoa�tem c� azi, 
unele conven
ii destul de clare în Evul 
Mediu sunt opace privitorului, ceea 
ce face ca semni� ca
ia scenei, inten
ia 
artistului, s� ne r�mân� necunoscute. 
Este problema general� a metodelor de 
comunicare, a limbajelor. De aceea nu 
trebuie s� � m vexa
i dac� un cunosc�tor 
instruit ne va cali� ca azi drept analfabe
i 
dup� canoanele medievale...

Pentru a exempli� ca utilizarea 
temei întâlnirii lui Isus cu Samariteana 
în sculptur�, voi spune în câteva cuvinte 
originea numelui unui mare magazin 
parizian, La Samaritaine, a�ezat pe malul 
Senei în dreptul podului Pont-Neuf din 
primul arondisment. La Samaritaine 
era numele unei pompe de ap� situat� 
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pe Pont-Neuf, existen
a ei datând de 
pe timpul lui Henri IV care a fost rege 
al Fran
ei între 1589-1610 �i a angajat 
pe � amandul Jean Lintlaër pentru 
proiectarea pompei. Era prima ma�in� 
parizian� folosit� pentru ridicarea 
(pomparea) apei. Cl�direa pompei era 
decorat� cu o reprezentare a episodului 
întâlnirii lui Isus cu Samariteana la 
fântâna lui Iacob. Magazinula luat 
numele sculpturii deoarece fântâna era 
cunoscut� în tot Parisul!  Sculptura pe 
care o vede
i mai jos apar
ine arti�tilor 
Bernard �i René Frémin (1672-1744). 
Un ceas pe m�sura construc
iei surmonta 
sculptura, iar în timp a ap�rut �i un turn 
cu un ansamblu de clopote acordate pe 
diverse note muzicale (carillon). Pompa 
a fost demontat� în 1813.

�i în domeniul vitraliului tema 
amintit� este frecvent�. Am optat 
pentru ilustrarea întâlnirii dintre Isus �i 
Samaritean� la una dintre scenele unui 
vitraliu mare din Biserica Saint Martin 
din localitatea Herblay (Fran
a) . Aceste 
vitralii sunt din sec. XVI �i sunt clasate 
drept monument istoric.

Exempli� c�rile cu imagini sunt 
reduse ca num�r deoarece revista 
noastr� nu poate �  un album de art�. Dar 

dumneavoastr� pute
i c�uta cu succes 
pe Internet �i alte realiz�ri artistice ale 
acestui minunat episod din Evanghelia 
lui Ioan. V� trebuie doar un calculator, 
o re
ea Internet �i, evident dorin
a de a 
urm�ri diversele solu
ii oferite de arti�ti 
exprim�rii ideilor �i sentimentelor.

Angelica Kauffmann, (1741-
1807) este una dintre cele mai faimoase 
pictori
e din sec.XVIII. S-a n�scut în 
Elve
ia, a pictat la Londra, în Italia 
�i s-a retras în statele ponti� cale spre 
sfâr�itul vie
ii.

Michelangelo Anselmi (1492–
1554), pictor Italian renascentist. A 
activat mai mult la Parma.

Ioan SORAN
Sursele folosite pentru elaborarea materialului 
sunt disponibile pe Internet la adresele:
http://en.wikipedia.org/wiki/Angelica_
Kauffman; http://en.wikipedia.org/wiki/
Michelangelo_Anselmi; http://vitrail.ndoduc.
com/vitraux/htm3/samaritainepuits_3.htm; 
http://www.fribourgtourisme.ch/fr/navpage-
CultureArchFR-FribFountainsFR-120629.
html; http://www.creationism.org/images/
DoreBibleIllus/ 
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În urm� cu câteva zile ne-a 
p�r�sit P�rintele Ioan Erdeli, distinsul 
colaborator al revistelor ,,Vestitorul’’ �i 
,,Calea des�vâr�irii”.

Preo�ii sunt un dar al lui 
Dumnezeu pentru Biseric� �i omenire, 
spune Papa Benedict al XVI-lea. Ei sunt 
cei care ofer� credincio�ilor cre�tini �i 
lumii întregi ,,cuvintele �i gesturile lui 
Isus Cristos” f�cându-i s� ,, adere la El 
cu gândurile,cu voin�a, cu sim��mintele 
lor �i cu modul de a tr�i”.

Preotul este chemat de Isus Cristos 
�i trimis de El în lume s�-i � e apostol 
neobosit �i � del, s�-L urmeze chiar �i 
atunci când drumul este pres�rat cu spini, 
când nu va �  în�eles, când va �  împiedecat 
în misiunea lui, uneori chiar persecutat 
pân� a da m�rturie cu pre�ul vie�ii.

Toate acestea preotul le �tie. Le-a 
�tiut �i Pr. I. Erdeli, le avea înscrise în 
inim�, era ,,vrednic” ... pentru bucuriile 
�i durerile lui �i ale lumii. Momentul 
jur�mântului de a-L sluji pe Cristos, 
momentul s� n�irii de preot l-a reînnoit 
mereu, în toate zilele, în to�i anii vie�ii, 
pân� în ultima clip�... 

 A fost s� n�it preot la 3 septembrie 
1944, la Oradea, în împrejur�ri cu totul 
neobi�nuite, în plin r�zboi. Sirenele 
sunau sinistru, în� or�tor... Peste 
sunetul lor se l�sa greu ca plumbul 
vuietul avioanelor - bombardiere care 
acopereau cerul ora�ului. Peste gar� se 
pr�v�lea urgia... 

Situa�ia a schimbat proiectul 
celebr�rii. Ne� ind posibil� intrarea în 
Catedrala ,,Sf. Nicolae”, a fost consacrat 

preot în Capela Episcopilor din Palatul 
episcopal de c�tre Episcopul Martir �i 
Sfânt Ioan Suciu. Ritualul hirotonirii l-a 
marcat profund �i i-a marcat întreaga 
via�� de preot. Clipele în care mâinile 
Episcopului s-au oprit asupra capului, 
când îngenuncheat în fa�a lui Isus 
f�g�duia c�-�i va îndeplini datoria de 
preot, le-a tr�it ca într-o vraj�, cople�it 
de emo�ie �i fericire. Taina preo�iei 
a primit-o în s�rb�toarea su� etului, 
� indu-i al�turi doar so�ia...

În zilele urm�toare a celebrat 
prima Sf. Liturghie în biserica din 
Dobricione�ti. De atunci Sf. Liturghie 
i-a fost centrul vie�ii, a � ec�rei zile 
tr�ite. La Gro�i, parohia în care a fost 
numit la 8 septembrie 1944, �i-a început 
misiunea cu Taina Euharistiei, Episcopul 
Ioan Suciu cerându-i s� celebreze 30 de 
Liturghii la inten�ia sa. 

Apostolatul i-a fost bogat; în lumina 
lui Cristos, credincio�ii au fost ajuta�i s� 
vad� lumina Bisericii Greco-Catolce, 
s� se uneasc� la Adora�ia Euharistic�, 
la Sf. Rozar �i la Calea Crucii, atât la 
Gro�i, cât �i la �imleu, unde a fost preot 
din 1952 pân� în 1968. St�pân pe arta 
cuvântului, predicile sale atingeau mintea 

 O via�� de preot... 
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�i su� etul credincio�ilor, erau un îndemn 
la convertire �i urcu� spiritual. 

Preot a r�mas �i în anii când a fost 
func�ionar la IRTA, preot al rug�ciunii, 
preot care încuraja virtu�ile, alina 
durerile cu în�elepciunea �i blânde�ea 
care-l de� neau.

Pr. I. Erdeli �i-a început misiunea 
de preot �i a îndeplinit-o în împrejur�ri 
istorice ap�s�toare...

Când Isus a chemat Apostolii 
s�-l urmeze, ace�tia, înainte de toate, 
au stat cu El, apoi au mers spre al�ii. 
În aceast� comuniune a PREOTULUI 
cu CRISTOS P�rintele a g�sit puterea 
�i lumina, aceast� comuniune a 
fost temelia vie�ii sale sacerdotale. 
Aceasta explic� curajul �i d�ruirea în 
rezidirea Bisericii noastre dup� 1989, 
la care P�rintele s-a angajat. Datorit� 
P�rintelui I. Erdeli, s-a celebrat prima 
Sf. Liturghie în Biserica Greco-Catolic� 
din Sânandrei, la 11 februarie 1991. �i 
tot datorit� preo�ilor dinaintea anului 
1948, anul suprim�rii Bisericii noastre, 
Pr. I. Bota, Pr.V.Fernea cât �i a Pr. I. 
Erdeli, preo�i care amintesc eroismul 
cre�tin, în timpul p�storirii Episcopului 
Vasile Hossu redeschizându-se Teologia 
Greco-Catolic� din Oradea, ei au format 
prima genera�ie de preo�i. Acestora 
P�rintele I. Erdeli le-a fost �i exemplu 
de preot cu har, erudit , de rar� cultur�, 
� ind posesorul unor valori umaniste de 
largi dimensiuni.

În anii din urm� P�rintele a tr�it 
retras, în familie, înconjurat de dragoste. 
A r�mas acela�i pasionat cititor �i 
scriitor de totdeauna, iar noi a�teptam 
articolele P�rintelui cu ner�bdare �i 

bucurie. Rug�ciunea i-a înso�it via�a, 
dar �i amintirile ,,inimii”, mai ales cea a 
Episcopului I. Suciu, care l-a s� n�it preot 
�i i-a fost model, �i a Episcopului Vasiel 
Hossu, prieten de-a lungul timpului.

În prezen�a P�rintelui reg�seam 
imaginea preotului de alt�dat�, a preotului 
care iube�te într-un anumit fel Biserica �i 
pe Episcopul ei, pe PSS Virgil Bercea, 
fapt sesizabil, probabil, numai de cei 
mai vârstnici, într-o anumit� ml�dierea 
a cuvântului care-�i aminte�te spontan 
miezul lui: ,,dragoste”, ,,respect” �i 
,,devotament” f�r� rezerve.

Pe P�rintele nu l-au atins 
,,ostenelile” vie�ii. Sau a de�inut secretul 
prin care le-a dep��it? Pân� la sfâr�it a 
fost P�rintele de totdeauna: modest, 
blând, bun, iert�tor, în�elept în lumea 
nedrept��ilor, cu o capacitate de d�ruire 
f�r� m�sur�. Promisiunea f�cut� în ziua 
s� n�irii de preot �i-a �inut-o iradiind 
lumin� �i c�ldur� în jurul s�u: o via�� de 
preot sub privirea lui Cristos...

Revista ,,Calea des�vâr�irii’’ îi 
datoreaz� P�rintelui I. Erdeli contribu�ia 
adus� timp de 19 ani prin articole care au 
f�cut cunoscute adev�rurile de credin�� 
în lumea descump�nit� de ast�zi, 
articole care sunt rodul re� ec�iilor 
sale profunde, cuprinz�toare, �i al 
unei bogate experien�e de îndrum�tor 
spiritual; prin permanen�a cu care a 
evocat via�a sfânt� a Episcopilor no�tri 
Martiri, cu deosebire a PSS. Ioan Suciu.

Este prea greu, este de neacceptat 
s� ne gândim c� de-acum P�rintele nu va 
�  cu noi... De-acolo, de Sus, �tim c� ne va 
ajuta, iar noi îl vom reg�si, ori de cate ori 
îl vom c�uta, în scrisul s�u �i în rug�ciune.

 O. B�LA� 



În perioada 8-10 mai 2012 a avut loc la Blaj Sesiunea de prim�var� a 
Conferin�ei Episcopilor din România (CER). Sesiunea de lucru, care s-a desf��urat 
între 8 �i 10 mai 2012, a fost g�zduit� de Arhiepiscopia Major� a Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic�, iar lucr�rile au fost conduse de Preafericitul 
Cardinal Lucian Mure�an, Pre�edinte CER. 

Episcopii romano-catolici �i greco-catolici din România î�i exprim� 
îngrijorarea pentru situa�ia propriet��ilor �i a l�ca�elor de cult înc� neretrocedate. În 
acest sens, Conferin�a Episcopal� Român� solicit� Statului Român s� aplice legea 
�i s� rezolve problema restituirii propriet��ilor �i a l�ca�urilor de cult con� scate de 
c�tre statul comunist. CER a luat, totodat�, la cuno�tin�� despre situa�iile petrecute 
la V��ad �i �i�e�ti, �i î�i exprim� preocuparea pentru faptul c� reprezentan�ii 
Bisericii Ortodoxe Române se opun aplic�rii legii �i î�i instig� proprii credincio�i. 
În acest context membrii Conferin�ei �i-au exprimat consternarea în fa�a faptului c� 
bisericile catedrale de la Baia Mare �i Gherla sunt înc� nerestituite. De asemenea, 
Episcopii catolici î�i exprim� surprinderea fa�� de refuzul Bisericii Ortodoxe 
Române de a accepta slujirea alternativ� în bisericile greco-catolice con� scate 
de regimul comunist, în timp ce, în Occident, fra�ii ortodoc�i folosesc pentru uz 
liturgic sute de biserici puse la dispozi�ie de Biserica Catolic�. 

Episcopii au luat în discu�ie tema demnit��ii persoanei umane �i cer tuturor 
credincio�ilor s� respecte înv���tura Bisericii asupra vie�ii, s� o promoveze de la 
origini �i pân� la sfâr�it, solicitând în acela�i timp autorit��ilor Statului s� respecte 
via�a prin legi juste. 

În cadrul lucr�rilor, Episcopii au mai discutat despre rolul laicilor în 
Biseric�, despre Întâlnirea Mondial� a Familiilor (Milano, 30 mai-3 iunie 2012), 
Ziua Tineretului Catolic – celebrat� în acest an la nivel na�ional (Ia�i, 25-29 iulie) 
-, despre Forumul Interna�ional al Ac�iunii Catolice (FIAC) ce se va întruni anul 
acesta tot la Ia�i (august 2012), �i alte teme cu caracter pastoral, social, ecumenic 
�i administrativ. De asemenea, Episcopii au redactat o scrisoare pastoral� comun� 
prin care îndemn� pe � ecare cre�tin �i pe to�i oamenii de bun� credin�� s�-�i exercite 
dreptul �i responsabilitatea de a participa la vot pentru alegerile locale din 10 iunie 
2012.  În acest an se împlinesc 100 de ani de la na�terea (5 iunie 1912) �i 10 ani 
de la trecerea la cele ve�nice (22 mai 2002) a Cardinalului Alexandru Todea. Cu 
aceast� ocazie, Episcopii catolici din România au evocat, miercuri, 9 mai 2012, 
memoria Cardinalului Todea, în Capela Curiei Arhiepiscopiei Majore. 

Urm�toarea sesiune ordinar� a Conferin�ei Episcopale Române va avea loc la 
�umuleu Ciuc în perioada 25-27 septembrie 2012. 

Pr. Eduard Mihai Co�a - Secretar general
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