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Devo�iunea c�tre Inima Preasfânt� a lui Isus este legat� de numele Sf. 
Maria-Margareta Alacoque (1647-1690), c�lug�ri�� din Ordinul Vizitandinelor, 
Congrega�ie întemeiat� de Sf. Francisc de Sales (1567-1622), �i pus� sub semnul 
vizitei S� ntei Fecioare Maria la veri�oara ei Elisabeta.

În copil�rie Maria-Margareta a fost grav bolnav�. Familia �i cei din jur s-au 
rugat mult Preacuratei pentru îns�n�to�ire �i au promis c�, dac� se va îns�n�to�i, 
va deveni una din � icele ei, intrând într-o m�n�stire închinat� S� ntei Fecioare. 
M�n�stirea aleas� era în ora�ul Paray-Monial, în Fran�a, ceea ce explic� apari�ia 
devo�iunii c�tre Preasfânta Inim� în aceast� �ar�.

Sf. Maria-Margareta Alacoque avea o evlavie particular� pentru Sfântul 
Sacrament. La 20 de ani a avut prima viziune, apoi Isus i s-a ar�tat în repetate 
rânduri. În 1671 i-a ap�rut Mântuitorul cu Inima arzând, pe care descoperind-o, i-a 
spus umilei c�lug�ri�e: ,,Vezi aceast� Inim� care atât a iubit oamenii, încât nimic 
n-a cru�at, pân� la cea din urm� jertf� ca s� le arate iubirea Sa. In schimb, de 
la cea mai mare parte dintre oameni nu prime�te decât nerecuno�tin��, necinste, 
dispre� �i r�ceal� fa�� de mine în acest sacrament al iubirii. De aceea, vreau ca 
vinerea întâi dup� a opta zi de la S�rb�toarea Trupului Meu s� � e închinat� Inimii 
mele cu o S�rb�toare deosebit�, pentru a aduce o isp��ire plin� de dragoste �i o 
îndestulare cuvenit� prin Sf. Împ�rt��anie f�cut� în acea zi, pentru necinstea ce mi 
se face când sunt expus în acest sacrament”.

Mântuitorul a promis s� d�ruiasc� din atotputernica sa iubire,, celor ce se vor 
împ�rt��i consecutiv nou� prime vineri ale lunii, harul peniten�ei � nale, ace�tia nu 
vor muri în dizgra�ia mea �i lipsi�i de S� ntele Sacramente”.

Iat� f�g�duin�ele f�cute de Mântuitorul nostru Sf. Maria-Margareta Alacoque 
pentru cei evlavio�i Inimii Sale Preas� nte: 

Le voi d�rui toate harurile trebuincioase pentru starea lor; Voi aduce pace în 
familiile lor; Îi voi mangâia în toate necazurile lor; Voi �  scutul lor în via�� �i mai 
ales în ceasul mor�ii; Voi binecuvânta cu îndestulare toate lucr�rile lor;  P�c�to�ii 
vor g�si în Inima mea un izvor �i un ocean nesecat de îndurare; Su� etele lâncede 
vor �  mai zeloase;  Su� etele pline de fervoare vor ajunge degrab� la cea mai înalt� 
des�vâr�ire; Voi da preo�ilor harul de a mi�ca inimile cele mai împietrite; Numele 
celor care r�spândesc aceast� evlavie sunt scrise în Inima mea �i nu se vor �terge 
niciodat�; Voi binecuvânta casele unde se a� � �i se va cinsti icoana Inimii mele.

Din mila f�r� de margini a Inimii mele, promit harul statorniciei pân� la 
sfâr�it tuturor celor care se vor împ�rt��i în prima vineri din lun� timp de nou� 
luni consecutiv; a�a încât nu vor muri în starea p�catului de moarte, ci vor primi 
S� ntele Sacramente. ,,L�udat� s� � e dumnezeiasca Inim� a lui Isus!

Luna iunie, luna Preas� ntei Inimi a lui Isus
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S U M A R

Sfântul Augustin ne spune c� rug�ciunea nu poate �  des�vâr�it� 
dac� nu este precedat� de o scurt� medita�ie, de o cercetare a con�tiin�ei. 
E adev�rat, pentru c� necunoscându-ne, nu vom �ti ce s� cerem, nu vom 
�ti ce trebuie s� cerem, nici s� cerem cu toat� t�ria. Prin urmare, înainte 
de a începe rug�ciunea, s� ne oprim gândul asupra noastr� pentru a ne 
cunoa�te bine sl�biciunile �i ca un om, care e lipsit �i s�rac, vom cere cu 
toat� st�ruin�a �i cu toat� c�ldura su� etului ceea ce ne trebuie.
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 Cuvântare înainte de Sfânta Împ�rt��anie
Ziua prim� a Cuminec�rii

Isus e pe Altar, ascuns sub chipul 
Pâinii �i a Vinului. A�a cum s-a f�cut 
mic copila�, a�a cum s-a smerit pe 
cruce, astfel �i acum s-a f�cut hran� 
pentru sufletele noastre.

Dar s� �tim c� Isus de pe Altar 
este Domnul Cerului �i a P�mântului. 
El a pres�rat luceferii pe ceruri, El a 
risipit florile pe crânguri. El a creat 
sufletele noastre. El le va judeca. El 
ne-a mântuit. El ne va învia. Prin El, 
toate s-au f�cut �i f�r� El nimic nu s-a 
f�cut din tot ce s-a f�cut.

Isus e aici, pe Altar, ascuns sub 
forma Pâinii �i chipul Vinului. Care 
Isus? Acel Isus care a înviat pe fiul 
v�duvei din Naim �i pe fiica Iairului, 
micu�a Talita; Isus, care s-a atins de 
ochii orbilor �i-au v�zut, de limba 
mu�ilor �i-au vorbit, de urechile 
surzilor �i-au auzit. Acela�i Isus, care a 
zis sl�b�nogului: scoal�-te!Leprosului: 
cur��e�te-te! �i lui Laz�r, cel din 
mormânt: vino afar�!

Isus e aici pe Altar.
Isus care a potolit furtuna m�rii, a 

înmul�it pâinile cu puterea Lui, a scos 
dracii care legau s�rmanele suflete.

Ep. Ioan SUCIU
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Centenar - Cardinal Alexandru Todea 
Cardinalul Alexandru Todea 

(1912-2002) face parte dintre acei 
oameni mari din Biserica Greco-
Catolic�, forma�i la Blaj �i în înaltele 
�coli ale Apusului, caractere umane 
exemplare , oameni care au preluat 
crezul 	colii Ardelene, l-au tr�it �i , 
testamentar, l-au transmis peste timp. 
De aceea , în Biserica Român� Unit� 
cu Roma, Greco-Catolica va exista 
întotdeauna o nou� 	coal� Ardelean� 
de� nit� prin credin��, cultur�, erudi�ie, 
o linie dreapt�, ne�ov�ielnic� în via��, 
neacceptarea niciunui compromis, 
spiritul de jertf�.

Alexandru Todea s-a n�scut 
la 5 iunie 1912 în comuna Teleac, 
jude�ul Mure�, � ind al 13-lea copil din 
cei 16 ai familiei Gheorghe �i Maria 
Todea. Urmeaz� clasele gimnaziale la 
Reghin, iar cele superioare la Liceul 
Român Unit ,,Sf. Vasile cel Mare” 
din Blaj. Aici locuie�te la M�n�stirea 
Asump�ioni�tilor, ,,Casa Domnului”. 
Blajul l-a înv��at c� ceea ce înal�� pe 
om este autoritatea sa moral�. 

Dup� un an de studii teologice 
la Blaj, Mitropolitul Vasile Suciu 
îl trimite la Roma, la Colegiul ,,De 
Propaganda Fide”, acolo unde au 
studiat �i �i-au închegat personalitatea 
�i cultura Gh. �incai, P. Maior �i al�i 
oameni de seam� ai Biseicii Greco-
Catolice. A fost hirotonit diacon în 
1938, de c�tre Episcopul de Cluj-
Gherla, viitorul Cardinal Iuliu Hossu, 

�i s� n�it preot un an mai târziu, la 
Bunavestire.

Imediat dup� ob�inerea 
doctoratului în Teologie, în 1940, 
revine la Blaj, unde este numit secretar 
mitropolitan �i profesor de religie la 
,,	coala Normal� de Fete” �i la Liceul 
,,Sf. Vasile”. Pentru tineri, public� 
lucr�rile: ,,Pentru tine înv���toare 
apostol�” (1942), ,,Cascada Tinere�ii” 
(1943) �i ,,Rug�ciunea tineretului” 
(1945).

În octombrie 1945 i se 
încredin�eaz� ,,Parohia Român� Unit� 
din Reghin I” �i ,,Protopopiatul”. 
În aceast� calitate, la Reghin, l-au 
precedat mari personalit��i, e su� cient 
s� amintim numele lui P. Maior, 
reprezentant de seam� al ,,	colii 
Ardelene”. Aici va func�iona pân� 
la suprimarea Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic� - în 
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toamna anului 1948 este arestat întreg 
episcopatul greco-catolic, preo�ii, 
canonicii, protopopii, profesorii de 
teologie �i religie �i mul�i credincio�i 
pentru refuzul de a-�i p�r�si religia �i 
a trece la ortodoxie. La 1 decembrie 
1948, prin decretul 358 Biserica Unit� 
cu Roma a fost scoas� în afara legii �i 
toate bunurile ei au fost împ�r�ite între 
Stat �i Biserica Ortodox�. Act nedrept 
prin care ,,s-a nesocotit rolul esen�ial 
pe care Biserica Român� Unit� cu 
Roma îl avusese în istoria culturii �i 
civiliza�iei române�ti (Cristian Vasile 
,,Între Vatican �i Kremlin” - Biserica 
Greco-Catolic� în timpul regimului 
comunist - Ed. Curtea Veche, Bucure�ti, 
2003,p.5). Act nedrept pentru urma�ii 
Episcopului Inocen�iu Micu Klein.

Pentru atitudinea anticomunist� 
P�rintele Alexandru Todea a fost 
arestat de mai multe ori. La a �asea 
arestare, la 14 octombrie 1948, 
reu�e�te s� evadeze de la Securitatea 
din Reghin �i s� tr�iasc� ascuns.

Pentru continuarea vie�ii 
Bisericii Greco-Catolice în 
clandestinitate, Sfântul Scaun 
Apostolic a hot�rât consacrarea de 
noi Episcopi. Consacrarea de Episcop 
a P�rintelui Todea a avut loc la 19 
noiembrie 1950, în capela-baptisteriu 
a Catedralei ,,Sf. Iosif” din Bucure�ti. 
A fost s� n�it Episcop de Cezaropolis, 
auxiliar pe lâng� Episcopul Ioan 
Suciu al Blajului. Consacrarea a fost 
celebrat� de c�tre Episcopul romano-
catolic Iosif Schubert, de fa�� � ind 

doar P�rintele George Gu�iu, cu care 
noul Episcop va împ�rt��i o parte din 
suferin�ele deten�iei �i persecu�iei �i 
care, dup� 1989, va deveni Episcop al 
Diecezei de Cluj-Gherla.

În 31 ianuarie 1951 Episcopul 
Alexandru Todea a fost arestat, iar în 
februarie 1952, la procesul Tribunalului 
Militar din Bucure�ti, procurorul i-a cerut 
condamnarea la moarte, men�ionând ,, 
periculos pentru societate”. La sfâr�itul 
procesului a fost condamnat la ,,munc� 
silnic� pe via��”.

A trecut prin aproape toate 
închisorile din �ar�, la început a fost 
închis la închisoarea din Sighet, unde 
erau Episcopii Iuliu Hossu, Ioan B�lan, 
Valeriu Traian Fren�iu, Ioan Suciu �i 
Tit Liviu Chinezu, ace�tia trei din urm� 
acolo s-au stins din via��, trupurile lor 
� ind aruncate în gropi comune. 

Pe drumul Golgotei, apelativul 
,,banditule” i-a înso�it via�a. A fost 
,,�ef de m�turoi”, dar m�turatul i-a 
dat posibilitatea de a acorda asisten�� 
spiritual� multor de�inu�i, pro� tând de 
câteva clipe de neaten�ie a gardienilor. 
M�rturia celor care au supravie�uit 
închisorilor pune în lumin� respectul 
de care se bucura în rândul tuturor. In 
lucrarea memorialistic� ,,Închisoarea 
noastr� cea de toate zilele”, Ion 
Ioanid îi face portretul: ,,Tip de preot 
lupt�tor. Profund credincios, devotat 
Bisericii lui prigonite �i totodat� 
cauzei române�ti. Todea se bucura de 
un respect unanim, impunându-se în 
ochii tuturor ca un adev�rat vl�dic�” 
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(Silvestru Aug. Prundu�, Ierom, 
OSBM - Clemente Pl�ianu, preot-
prof, ,,Cardinalul Alexandru Todea” 
- la 80 de ani , 1992, p.31). 

La transferurile condamna�ilor 
de la o închisoare la alta, acestora li se 
puneau lan�uri la picioare. La un astfel 
de transfer, în gara Teiu� trenul având 
o sta�ionare mai lung�, Episcopul 
Todea a celebrat Sf. Liturghie, acolo 
în tren, cu lan�urile la picioare - era 
lunea Rusaliilor �i aniversarea zilei 
sale de na�tere.

Prin Decretul Nr.411/1964, 
sunt elibera�i to�i de�inu�ii politici, 
sunt elibera�i �i Episcopii auxiliari 
greco-catolici supravie�uitori, IPS. 
Iuliu Hossu r�mâne pe mai departe 
în prizonierat, la M�n�stirea ortodox� 
C�ld�ru�ani, f�r� s� i se permit� 
vreodat� reîntoarcerea la Cluj. 
Preas� n�itul Alex. Todea, dup� 16 ani 
de deten�ie, se stabile�te la Reghin. 

Ignorând pericolul, abia ajun�i în 
libertate, Episcopii refac, în condi�iile 
ilegalit��ii, capitulurile eparhiale. 
Reiau p�storirea credincio�ilor, de�i 
sunt urm�ri�i în continuare. Purtându-�i 
suferin�ele ,,cu discre�ie �i demnitate”, 
IPS. Alexandru Todea �i întreg 
episcopatul încep seria memoriilor 
adresate autorit��ilor de stat pentru 
ob�inerea libert��ii Bisericii Greco-
Catolice. Unele memorii sunt semnate 
de to�i Episcopii, altele, personal , de 
IPS. Alex. Todea, dar toate dovedesc 
curajul celor care le-au redactat �i sunt 
m�rturie c� Biserica Unit� ,,a continuat 

s� existe”, chiar alungat� din bisericile 
ei �i din toate bunurile, nu îns�,,din 
su� etele credincio�ilor ei’’. Acestor 
memorii nu li s-a r�spuns niciodat�, 
în nici un fel. În ,,Documentul nr.18”, 
adresat Pre�edintelui N. Ceau�escu, 
IPS. Alex. Todea repro	eaz� acestuia 
,,Dumneavoastr� sta�i de vorb� cu to�i 
str�inii numai cu greco-catolicii din 
România nu sta�i de vorb�...” Situa�ia 
adev�rat� a Bisericii Greco-Catolice 
este prezentat� clar: ,,Biserica Unit� 
nu a dat nici de bun� voie, nici silit�, 
nici batjocorit�, nim�nui nimic din 
drepturile ei. Biserica Unit� nu a dat 
nim�nui nici o încredin�are de trecere 
la Biserica Ortodox�. Nimeni nu a 
avut nici o delega�ie s� o reprezinte în 
a�a-numitele întruniri de reuni� care. 
Deci, ea exist�. În mod abuziv 
este împiedecat� de a-�i exercita 
drepturile garantate de legisla�ia 
��rii �i de legisla�ia interna�ional�” 
(Cardinal Alex. Todea ,,Luptele mele” 
- Un strig�t în pustiu vreme de un 
p�trar de veac - Ed. Dacia, 2003, 
p.164, volum care con�ine o parte din 
memoriile Cardinalului). Analizând 
lucrarea, Acad. Camil Mure�an 
a� rm�: ,,Desf��urate pe o durat� de 
aproape dou�zeci de ani, memoriile 
constituie, prin consecven�a cu 
care au fost redactate �i înaintate, o 
prob� de curaj, de eleva�ie moral�, 
de neînfricare a superiorit��ii 
spiritului asupra for�elor nocive 
care-l înconjoar� �i vor s�-l d�râme. 
Calit��i care îl de� nesc, în primul 
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rând, pe autorul demersurilor. Dar 
nu sunt numai ale lui; ele au izvorât 
dintr-o comunitate de credin�� care, 
prin mul�i ca el, �i le-a pus în valoare, 
timp de sute de ani” (Op. cit, p.8).

IPS. Alex. Todea este cel care 
a fost la c�p�tâiul Cardinalului Iuliu 
Hossu pân� în ultimul moment al 
vie�ii acestuia �i i-a preluat cuvintele 
testamentare: ,,Lupta mea s-a sfâr�it, 
a voastr� continu�...”

În conferin�a episcopal� din 30 
aprilie 1985, analizându-se situa�ia în 
care se g�sea Biserica Român� Unit�, 
,,în vederea unei adev�rate remedieri” 
este ales Mitropolit al Bisericii 
Române Unite cu Roma, Excelen�a Sa 
Alexandru Todea ,,cu toate drepturile 
�i datoriile prev�zute de Conciliile 
noastre Provinciale �i de normele 
canoanelor universale în vigoare”. 
Odat� cu alegerea de mitropolit a IPS. 
Alex. Todea, Biserica Greco-Catolic� 
începe s� desf��oare o activitate 
public� bine reliefat�, sunt mai multe 
hirotoniri de preo�i, se deschid capele, 
adev�rate locuri de pelerinaj, casele 
preo�ilor devin �i ele capele, se citesc 
Pastoralele, se practic� devo�iunile 
c�tre Sfânta Fecioar� Maria, în 
special Sf. Rozar, via�a spiritual� se 
intensi� c�.

 Dup� ob�inerea libert��ii în 1989, 
IPS. Alex. Todea va � , în noile condi�ii, 
Administrator Apostolic cu putere 
de jurisdic�ie asupra Arhidiecezei de 
Alba Iulia �i F�g�ra�, iar din martie 
1986 Mitropolit al Bisericii Unite. 

Se reface toat� ierarhia catolic� din 
�ar� �i începe munca de rezidire a 
ceea ce a fost distrus. Di� cult��ile 
care i-au stat în fa�� Mitropolitului 
au fost nenum�rate. Abrogat Decretul 
358/1948, restituirea bisericilor �i a 
bunurilor con� scate trebuia s� aib� loc 
imediat, cre�tine�te �i legal, - situa�ie 
nici pân� azi rezolvat�. Împotriva 
Bisericii Greco-Catolice s-a declan�at 
o campanie de calomnii �i neadev�ruri 
care amintesc anul 1948. Toate acestea 
l-au întristat, le cuno�tea bine, nu era 
îns� persoana pe care aceste r�ut��i 
s�-l cople�easc�, avea în el ceva din 
harul �i curajul Apostolilor. 

Instalarea la Blaj a IPS. Alex. 
Todea nu s-a f�cut u�or, cu atât mai 
mult recuperarea Catedralei. De altfel, 
în tot Ardealul Sf. Liturghii s-au o� ciat 
(în unele localit��i �i azi) în parcuri, în 
locuin�e particulare, c�mine culturale; 
chiar instalarea Mitropolitului s-a f�cut 
în Câmpia Libert��ii. Meritele Bisericii 
Blajului au fost voit �terse, dar �i 
cuvintele lui N. Iorga: ,,Biserica Unit� 
este o fericire pentru noi, în afar� de tot 
ce a dat ea în glorioasa Biseric� de la 
Blaj, �i gloria aceasta nu i-o poate lua 
nici o pasiune, nici o nedreptate, ci este 
un motiv pentru care aceast� Biseric� 
are dreptul s� se a�eze dârz� în fa�a 
dreptului s�u �i s� nu-l dea nim�nui” 
(Silvestru Aug. Prundu� - Clemente 
Pl�ianu, op.cit., p56).

În Consistoriul din 28 mai 1991, 
IPS. Alexandru Todea, Mitropolitul 
Bisericii Române Unite cu Roma, a 
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fost creat Cardinal, Papa Ioan Paul al 
II-lea motivând: ,,...Nou� ni se pare c� 
tu e�ti înzestrat cu renumite daruri �i 
c� bine ai servit Biserica Catolic� �i 
te-am ales în Colegiul Purpura�ilor 
P�rin�i, proclamându-te cu a Noastr� 
Putere Apostolic� CARDINAL 
PREOT.” Era o recunoa�tere a valorii 
atât a Bisericii Greco-Catolice, cât �i 
a Mitropolitului ei, Alexandru Todea.

În 1994 Cardinalul Alex. Todea 
s-a retras din conducerea Mitropoliei 
Blajului, din motive de boal�. 

La vizita Papei Ioan Paul 
al II-lea în România, imobilizat 
într-un scaun cu rotile, Cardinalul 
Alex. Todea a mers la Bucure�ti 
s�-l întâlneasc� pe Sfântul P�rinte. 

L-au mi�cat cuvintele Papei: ,,Ast�zi 
sunt aici a v� aduce omagiu vou�, 
� i ai Bisericii Greco-Catolice, 
care m�rturisi�i de trei secole, prin 
sacri� cii uneori nemaiauzite, credin�a 
voastr� în unitate. Vin acum s� dau 
glas recuno�tin�ei Bisericii Catolice �i 
nu doar ei; întregului univers cre�tin, 
tuturor oamenilor de bine voi le-a�i 
oferit m�rturia adev�rului care îi va 
face liberi”.

 Între acei m�rturisitori ai 
credin�ei s-a reg�sit pe sine �i Cardinalul 
nostru... Poate, într-o str�fulgerare a 
amintirilor, i-au revenit în fa�� atâtea 
suferin�e îndurate, lan�urile purtate... 
La însc�unarea de Mitropolit, la 
Blaj, pe Câmpia Libert��ii, spunea 
în cuvântul s�u cât este de dureroas� 

via�a lipsit� de 
micile bucurii, 
pre�ul imens al 
acestora... P�rintele 
Alexandru Todea s-a 
lipsit de ele o via�� 
întreag� ca s� ne dea 
nou� bucuria mare 
de �  azi în Biserica 
noastr�... Pentru 
toate acestea acum, 
la centenarul na�terii 
sale, evocându-i 
martiriul, îi 
aducem prinosul 
recuno�tin�ei �i 
rug�ciunile noastre.

 
Otilia B�LA�
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

En novembre 1996, Mgr. Cordonnier S.J., vicaire épiscopal de Paris pour les 
Orientaux de France rencontre a Satu Mare son confrère, le père Jean Magnan S.J., 
lui explique son activités:

L’ aumônerie des lycées de la ville: Les jeunes des lycées ont un besoin urgent 
de formation a 2 niveaux:

L’éducation a responsabilité: le plus grave, ce n’est pas la misère. Ce sont les 
générations successives qui n’ont jamais rien eu a décider, a choisir, qui ont appris 
le re� exe de soupçonner tout le monde, toujours, qui laissent tout aller…et qui, de 
plus, sont très susceptibles’’.

La formation a la vie sociale: ,,L’Eglise ici est restée tres antérieure a Vatican 
II. C’est a la fois tres émouvant, et en même temps ridicule, parce que c’est un 
christianisme qui n’a pas de dimension horizontale. Si vous faites un peu de social 
ici, vous passez pour un fou…Se confesser, communier quand on est confesse, 
suf� t a gagner son paradis, les autres, ce n’est pas ton problème ’’.

 Les enfants des orphelinats: ,, ils son largues a 18 ans avec un peu de linge 
de rechange et un couverture. Ils ont tout a apprendre a se laver, a ne pas sentir 
mauvais, a ranger leurs affaires, a être ponctuel et a savoir manger…Travail énorme! 
Mais les plus dif� cile, c’est, éducation morale; voler, pour eux, c’est tellement dans 
les mœurs, c’est normal… alors, que faire? L’ année dernière, je me suis lance, 
avec témérité, dans une deuxième affaire. J’ai achète une ferme ou on met tout en 
commun. Beaucoup de jeunes sentent qu’il y a la un lieu d’accueil ou il fait bon 
vivre; ils ont de manger, ils ont le toit, et ils ont du travail…’’

Depuis 8 ans, l’œuvre du Père Magnan n’a fait que se développer, avec bien 
de vicissitudes et des aventures narrées dans sa lettre mensuelle ,,JSM’’ (Journal de 
Satu Mare). Il a crée une association,, Frères Romania’’, qui s’ occupe des personnes 
en situation précaire, de l’insertion sociale des jeunes sortant d’orphelinat, de 
familles en dif� culté. Il a actuellement 3 fermes, 2 maisons familiales et une équipe 
de responsables. Des tas de groupes de jeunes français en quête de générosité 
viennent donner un coup de main pendant les vacances…

(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

În noiembrie 1966, Mgr. Cordonnier S.J., vicarul episcopal al Parisului 
pentru Orientali în Fran�a, întâlne�te la Satu Mare pe confratele s�u, P�rintele Jean 
Mangan S.J. �i îi explic� activit��ile sale:

Preo�ii din liceele ora�ului: Tinerii din licee au nevoie urgent� de formare la 
dou� nivele:

Educa�ia responsabilit��ilor: ,,ceea ce este mai grav nu este s�r�cia. Sunt 
genera�iile succesive care nu sunt capabile niciodat� de a decide, a alege, a c�uta, 
care au înv��at re� exul suspiciunii, care las� totul s� mearg�…�i care, mai mult, 
sunt foarte susceptibili’’.

Formarea pentru via�a social�: ,,Aici Biserica a r�mas anterioar� Vaticanului 
II. În foarte multe situa�ii, emo�ionant �i, în acela�i timp, nepotrivit, pentru c� este 
un cre�tinism f�r� dimensiune orizontal�. Dac� faci ceva social aici, po�i �  v�zut 
ca un nebun... A se m�rturisi, a se cumineca dup� m�rturisire este su� cient pentru a 
câ�tiga Paradisul, ceilal�i nu sunt problema ta...”

Copiii orfelinatelor: ,,Sunt abandona�i la 18 ani, cu pu�in� lenjerie de schimb 
�i o p�tur�. Tot ce au înv��at este: s� se spele, s� nu � e r�i, s�-�i rânduiasc� lucrurile, 
s� � e punctuali �i s� �tie s� m�nânce... Munc� enorm�! Dar cea mai di� cil� parte 
este educa�ia moral�; a fura , pentru ei este în obicei, este normal... altfel, ce s� 
fac�? Anul trecut m-am lansat , cu mult curaj în dou� afaceri. Am cump�rat o ferm� 
unde am pus totul în comun. Mul�i din tineri sim�eau c� au un loc unde sunt primi�i, 
în care pot tr�i bine: au de mâncare, au un acoperi� �i trebuie s� munceasc�...”

Dup� 8 ani, opera P�rintelui Magnan n-a f�cut decât s� se dezvolte, împotriva 
vicistitudinilor �i a celor povestite în revista lunar� ,,JSM” (Jurnal de Satu Mare). 
A creat �i o asocia�ie, ,,Fra�ii din România”, care se ocup� de persoanele în 
situa�ii precare, de încadrarea social� a tinerilor care ies din orfelinat, de familiile 
în di� cultate. În prezent are trei ferme, dou� case pentru familii �i o echip� de 
responsabili. Mai multe grupe de tineri francezi genero�i vin s� dea o mân� de 
ajutor în timpul vacan�elor...

(va urma)

,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”
Cardinal Alexandru Todea
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Sfânta Caterina de Siena, contemporana noastr�
 Dar  Caterina e �i poeta 

frumuse�ii naturii: ,,Printre 
spini trebuie s� miro�i parfumul 
tranda� rului gata s� în� oreasc�”; de 
altfel, ea aude vocea lui Dumnezeu, 
care îi spune: ,,Eu vreau ca tu s� 
iube�ti toate lucrurile, pentru c� toate 
sunt bune �i perfecte, �i sunt vrednice 
s� � e iubite; �i toate au fost f�cute 
de Mine, care sunt Supremul Bine”. 
Caterina se apropie de Sf. Francisc, 
patronul ecologi�tilor, �i prin iubirea 
naturii, nu numai prin împ�r�irea 
titlului de Patron al Italiei.

 Ca un leitmotiv revine îndemnul 
de iubire a Bisericii: ,,…� �i slujitori 
� deli ai lui Cristos R�stignit, �i dulcii 
Sale Mirese… 	i v� rog, �i v� oblig, din 
partea lui Cristos cel R�stignit, ca toate 
rug�ciunile �i s� ntele ac�iuni pe care 
Dumnezeu v� permite s� le îndeplini�i, s� 
le oferi�i �i s� le aduce�i ca un sacri� ciu 
lui Dumnezeu, pentru reformarea S� ntei 
Mirese a lui Cristos, Sfânta Biseric�, 
pentru pacea �i unirea tuturor cre�tinilor; 
�i mai ales pentru Cetatea noastr�, ca 
Dumnezeu s�-i trimit� o adev�rat� �i 
sfânt� unire...” Eu, netrebnic� �i umil� 
� ic�, vreau s�-mi termin via�a pentru voi 
�i Sfânta Biseric�, în neîntrerupt plâns, 
veghe �i � del�, �i continu� rug�ciune. 
	tiu c� rug�ciunii smerite �i neîncetate 
nu i se va refuza ceea ce se cere divinei 
bun�t��i a lui Dumnezeu, pentru c� 
e dreapt� cererea” (Scrisoarea 364, 
adresat� Papei Urban VI).

Ast�zi trebuie s� iubim 
Biserica mai mult ca oricând, 
s�-i st�m p�vaz�, s� o ap�r�m de 
asalturile secularismului, de ofensiva 
calomniilor �i a persecu�iilor.

Un alt motiv major este 
pacea. ,,Ridica�i, t�icu�ule, drapelul 
Preas� ntei Cruci - îi spune Papei 
Grigore XI -, �i ve�i vedea lupii 
devenind miei. Pace! Pace! A�a 
ca r�zboiul dintre noi s� nu se 
prelungeasc� (Scrisoarea 196). E un 
îndemn pentru o cruciad�, care ar uni 
Europa - casa noastr� am zice azi - �i ar 
instaura aici pacea. ,,	i nu m� îndoiesc 
c�, dac� s-ar face aceast� pace, toat� 
Italia ar �  paci� cat�” (Scrisoarea 
285). ,,Exist� oare un lucru mai dulce 
decât pacea? Desigur, nu! Acesta e 
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dulcele testament �i lec�ia pe care 
Isus Cristos a l�sat-o ucenicilor 
S�i” (Scrisoarea 171). Exclama�iile 
Caterinei ne amintesc de Canzona IV 
a lui Petrarca; de asemenea amândoi 
aveau �i intui�ia unei patrii, Italia. 
Aceea�i exasperat� c�utare a p�cii, �i 
atunci, ca �i acum.

 Familia e marea grij� a Caterinei: 
pacea în familie, s� n�irea so�ilor. Sunt 
elocvente mai ales scrisorile adresate 
croitorului Pipino din Floren�a �i so�iei 
sale, Mona Agnese: ,,...v� scriu întru 
pre�ios Sângele S�u, cu dorin�a s� v� 
v�d lumina�i cu adev�rata lumin�, 
încât s� persevera�i în virtute pân� 
la moarte. F�r� lumin�, iubi�ilor, ve�i 
umbla în întuneric �i nu ve�i cunoa�te 
adev�rul; �i lucrurile dulci vi se vor 
p�rea amare, iar cele amare, dulci. 
Dar având lumin�, vom �  prev�z�tori 
�i vom fugi de toate cele ce vor 
mic�ora în noi virtu�ile �i iubirea pe 
care trebuie s� o avem, curat�, fa�� de 
Creatorul nostru (Scrisoarea 190). 

Dar marea, revolu�ionara 
noutate a Caterinei este prezen�a ei 
în via�a politic�. Propunem ca termen 
de compara�ie o m�rturie literar� 
despre o alt� � ic� a Sienei, Sapia 
(Dante, Purgatoriu, XIII, 103 sqq). 
Ea ilustreaz� c� politic�, în concep�ia 
medieval�, era pasiunea partinic�, stea 
de dominare. Sf. Caterina îns� este 
o adev�rat� teoretician� �i mistic� a 
politicii. Ac�iunea politic� este slujirea, 
iar temelia este iubirea. 
inta �i 
bene� ciarul ac�iunii politice e omul �i 

binele comun al oamenilor. ,,Doctrina 
(Mielul imaculat) nu ne înva�� altceva 
decât s�-L iubim pe El mai presus de 
toate, �i pe aproapele nostru ca pe noi 
în�ine” (Scrisoarea 340). 

Cel care nu se poate guverna pe 
sine nu-i va putea guverna pe al�ii; deci, 
prima condi�ie pentru a p��i în arena 
politic� este moralitatea �i con�tiin�a 
dreapt�. Rectorul ,,Universit��ii Sacro 
Cuore” din Milano, Doctor honoris 
causa al Universit��ii clujene, ne spune 
în 1994 c� activitatea politic� începe 
în confesional. ,,Preaiubi�i Seniori 
în Cristos, dulcele Isus”, le spunea 
Sfânta celor 15 Seniori Ap�r�tori ai 
Sienei, ,,Eu, Caterina, slujitoarea �i 
roaba slujitorilor lui Isus Cristos, 
v� scriu întru pre�ios Sângele S�u, 
cu dorin�a de a v� vedea adev�ra�i 
seniori �i cu inim� b�rb�teasc�, adic� 
s� v� st�pâni�i propriile porniri cu o 
virtute adev�rat� �i real�, urmându-L 
pe Creatorul nostru. Altfel, [un om] 
nu ar putea s� de�in� în dreptate 
domnia temporal�, pe care Dumnezei 
i-a acordat-o prin bun�voin�a Sa. Se 
cade deci ca omul care trebuie s� 
domneasc� �i s�-i conduc� pe al�ii, 
mai întâi s� domneasc� asupra sa 
�i s� se conduc�. Oare cum ar putea 
orbul s� vad� �i s�-i conduc� pe al�ii? 
Cum ar putea un mort s� îngroape 
un mort? In� rmul s�-i conduc� pe 
in� rmi, s�racul s�-i ajute pe s�raci? 
Nu ar putea (Scrisoarea 121).

 (va urma)
 Viorica LASCU
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Parabola propus� spre re� ec�ie 
în acest num�r al revistei noastre, 
este cea a Celor zece fecioare. Putem 
spune de la început c� aceast� parabol� 
pune serios în încurc�tur�, atât pe cei 
ce trebuie s� o explice, cât �i pe cei 
ce o ascult�, pentru c� este o parabol� 
în care � ecare dintre protagoni�ti sunt 
pu�i oarecum într-o lumin� rea.

 Întâi de toate mirele care 
întârzie: având 
în vedere c� era 
nunta sa, putea 
cel pu�in s� � e 
punctual. Apoi, 
casele evreie�ti 
erau deschise 
tuturor celor ce 
doreau s� mearg� 
la nunt� �i � ecare 
putea intra �i ie�i 
când voia, în 
deplin� libertate. 
De ce atunci se 
leag� de cele 
n e c h i b z u i t e , 
r�mase f�r� 
ulei, �i nu le 
deschide nici 
m�car poarta. 
Cum e posibil 
s� le spun�: „Nu 
v� cunosc!”. 
Dac� le-a invitat 
chiar el, cum se 
poate s� nu le 
cunoasc�?

Sunt puse într-o lumin� rea 
fecioarele nechibzuite care au luat 
candelele f�r� s�-�i aduc� ulei, dar 
�i cele în�elepte care refuz� uleiul 
celorlalte. De ce cele cinci nu vor s� 
împart� uleiul? Sunt chiar r�ut�cioase! 
Ori poate acel ulei nu se poate împ�r�i 
pentru c� e personal? Adic�: nimeni 
nu �i-l poate da dac� tu nu-l ai. 
Se poate g�si în miez de noapte un 

Parabola celor zece fecioare
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(urmare din pag. 14)
vânz�tor de ulei? Nu �tiau c� la acea 
or� totul era închis? 

E o parabol� unde se pare 
c� nici unul dintre protagoni�ti 
nu se comport� bine. De aceea, 
pentru a în�elege bine aceast� 
parabol�, trebuie s� �inem cont de 
câteva aspecte. Mai întâi de toate 
fecioarele nechibzuite, indiferente, 
adormite, au uitat uleiul, �i cum ar 
�  putut candela s� ard� f�r� acest 
ulei? Evident nu se putea. 

Fecioarele nechibzuite a�adar 
sunt acele persoane care tr�iesc ziua 
întreag� f�r� s�-�i fac� prea mari 
gânduri sau griji. Nu se preocup� de 
ceea ce este mai important: de calitatea 
raportului de cuplu �i a raporturilor 
interumane, nu �tiu s� asculte, s� fac� 
t�cere, nu au t�ria de a schimba, de a 
hr�ni su� etul, de a-�i oferi timp sie�i �i 
celui pe care-l iube�te. Merg înainte ca 
�i cum nimic n-ar � . Apoi spun: Cum e 
posibil? Cum s-a putut întâmpla? … �i 
ce credeai c� ar �  putut s� se întâmple? 

Cheia lecturii acestei parabole 
este dat� de fecioarele nechibzuite 
ce reprezint� pe to�i acei credincio�i 
entuzia�ti de mesajul lui Isus, care 
primesc mesajul s�u, dar nu-l 
tr�iesc, nu-l pun în practic�. Uleiul 
care le lipse�te sunt faptele bune. 
Isus într-adev�r a� rm�: „A�a s� 
str�luceasc� lumina voastr� înaintea 
oamenilor, ca v�zând faptele voastre 
bune s�-l pream�reasc� pe Tat�l 
vostru care este în ceruri”(Mt 5, 
13). Uleiul a�adar sunt faptele bune. 

Fapte bune men�ionate în parabola 
Samariteanului milostiv (Lc 10, 29-
37), ori în parabola Judec��ii � nale: 
„Ceea ce a�i f�cut unuia dintre ace�tia 
mai mici care sunt fra�ii mei, mie mi-
a�i f�cut” (Mt 25,31-46).

Criteriul judec��ii lui 
Dumnezeu e iubirea. Restul nu 
conteaz�. Rug�ciuni, rituri, merite, 
studii, onoare, faim�, bani, cuno�tin�e, 
toate acestea nu ne folosesc la nimic 
dac� nu sunt puse în slujba iubirii. 
�i celor care nu au acest ulei Isus le 
spune: „Adev�r v� spun vou�, nu v� 
cunosc” (Mt 25,12). Tot în Mt 7,2 
Isus spune: „Nu tot cel ce-mi zice 
mie: Doamne, Doamne, va intra în 
împ�r��ia cerurilor, dar cel care 
face voin�a Tat�lui meu care este în 
ceruri”. Asta înseamn� c� nu ajunge 
s� spunem vorbe frumoase, s� facem 
opere frumoase sau s�-l pomenim pe 
Dumnezeu la � ecare cuvânt pentru a 
�  recunoscu�i de El. Dumnezeu, care 
este iubire, recunoa�te iubirea pe 
care � ecare o are �i o tr�ie�te. Restul 
nu cunoa�te. El nu cunoa�te faima, 
gloria, succesul, onorurile. Singurul 
limbaj pe care El îl cunoa�te este 
Iubirea. În Dumnezeu unicul limbaj 
este iubirea: de aceea în Cer se intr� 
doar dac� se cunoa�te aceast� limb�. 
E iubirea care ne poart� Dincolo, cu 
El, �i nimic altceva. Iubirea pe care 
am tr�it-o în aceast� via�� ne asociaz� 
cu Dumnezeu pentru a continua s� 
iubim �i s� construim lumea. 
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�i chiar atunci când vom �  cu El, 

vom continua s� iubim. În Paradis noi 
vom continua s� construim, s� lucr�m 
în iubire împreun� cu Dumnezeu. Asta 
nu are nimic de-a face cu „odihna 
ve�nic�” pe care o cerem pentru cei 
r�posa�i în rug�ciunile noatre. De 
aceea cerem ajutorul Sf. Anton, al 
Sf. Francisc, al lui Padre Pio, sau al 
celor dragi ai no�tri care ne preced. �i 
facem bine pentru c� cine e Dincolo 
construie�te în iubire pentru cel ce e 
dincoace. Pare c� suntem separa�i, 
dar suntem uni�i; mor�ii sunt doar 
invizibili nu absen�i. Distan�ele sunt 
doar distan�e nu diviziuni. 

A�adar ce ne spune nou� 
aceast� Evanghelie? S� nu uit�m 
uleiul. În�elept, în greac� phronimos, 
arat� interioritatea omului, faptul de 
a �  con�tient. Fecioarele în�elepte 
întâlnesc mirele pentru c� sunt 
con�tiente de ceea ce au nevoie. 
Ascult�, î�i simt propriile nevoi, 
necesit��i, limite, punctele lor foarte 
�i slabe, impulsurile, agresivitatea lor. 

Fecioarelor nechibzuite li 
se spune: „Nu v� cunosc”. Dar nu 
Domnul este cel care nu le recunoa�te. 
Nu e o condamnare, ci doar urmarea 
modului lor de a tr�i. Ele însele nu se 
cunosc, au tr�it mereu super� cial, în 
banalitate �i nu se cunosc. Nu �tiu cine 
sunt; nu �tiu ce tr�iesc, nu intr� în ele 
însele �i nu pot decât s� r�mân� afar�, 
departe de izvorul vie�ii. Cine tr�ie�te 
incon�tient este exclus din via��, de la 
s�rb�toarea nun�ii. 

A�adar ce vrea s� spun�: „Nu 
v� cunosc”. E o pedeaps�? Nu, e 
consecin�a a ceea ce tr�ie�ti. Vine 
un moment când o persoan� devine 
atât de împietrit� de când nu �i-a 
mai exprimat sentimentele, devine 
a�a rece, încât nu mai este în stare 
s� iubeasc� �i s�-�i tr�iasc� propriile 
sentimente. E ca �i când ai mânca �i 
nu ai mai sim�i nici un gust, nu ai mai 
sim�i nimic. 

Prin urmare aceast� parabol� 
e o invita�ie puternic�: „Ai grij� de 
uleiul t�u” (con�tiin�a de sine). Ceea 
ce ai înl�untrul t�u este mântuirea ta 
sau condamnarea ta, Paradisul t�u 
sau Infernul t�u. Ai grij� s� nu mori 
de foame interioar�, ai grij� s� nu la�i 
candela ta f�r� ulei pentru c� atunci cu 
siguran�� va �  întuneric. Ce se întâmpl� 
dac� nu ai nimic în�untrul t�u? Te 
umpli cu de toate, dar nu �tii s� tr�ie�ti. 

În � ecare zi to�i trebuie s� 
mânc�m, �i dac� nu am face-o, dup� 
pu�in am muri, o �tim cu to�ii. Ma�ina 
de sp�lat, frigiderul, aspiratorul 
func�ioneaz� cu ajutorul curentului: 
dac� nu este curent, nu func�ioneaz�. 
Telefonul celular, dup� pu�in, dac� nu 
se reîncarc�, se stinge. Ma�ina ta, dac� 
nu o alimentezi, dup� pu�in se opre�te. 
Totul are nevoie s� � e alimentat. �i ce 
crezi c� se poate întâmpla dac� nu-�i 
alimentezi via�a de cuplu, comunicarea, 
spiritualitatea, încrederea? Cum te po�i 
a�tepta la ceva diferit? 

Pr. Mihai V�T�M�NELU 
OFMConv. 
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Parabola celor zece fecioare 
este una dintre cele trei parabole ”ale 
Împ�r��iei cerurilor”. Aici accentul 
cade pe importan�a atitudinii 
interioare a omului fa�� de St�pân, 
fa�� de porunca Lui [1]. Cele trei 
parabole se termin� cu Judecata 
f�cut� de Domnul Isus Cristos la a 
doua venire a Sa, momentul esen�ial 
� ind situat la mult timp dup� prima 
venire a Mântuitorului pe P�mânt 
(Întruparea Cuvântului), dup� timpul 
a	tept�rii, dup� timpul r�gazului 
pentru a îndrepta lucrurile.

În primul rând trebuie semnalat 
c� r�d�cina cuvântului grec fecioar� 
înseamn� a separa. Cre	tinii adev�ra�i 
sunt oameni separa�i pentru Domnul, 
pentru Dumnezeu. Isus Cristos, 
Domnul, ne vorbe	te aici despre o idee 
de baz� a cre	tinismului: separarea – 
separarea de lume, de tot ce nu este pe 
placul lui Dumnezeu. 

Decora�ia unei biserici 
medievale romanice sau gotice este 
un încânt�tor rezumat al Bibliei. 
Catedrala din Strasbourg este o 
bijuterie a goticului 	i ofer� pentru 
parabola celor zece fecioare un 
ansamblu statuar de o frumuse�e rar�. 
Fa�ada vestic� a catedralei are trei 
portaluri, unul principal, central 	i 
dou� laterale. În arcurile portalului 
lateral sudic sunt plasate statuile din 
parabola celor zece fecioare. Deoarece 
portalul nu are decât patru planuri cu 
arce, num�rul fecioarelor este redus 

la trei. În dreapta u	ii de intrare sunt 
fecioarele în�elepte 	i Mirele care 
le prime	te, a	a cum arat� � gura de 
mai jos. Statuile care se v�d azi în 
portalul sudic al intr�rii sunt copii. 
Originalele se a� � la muzeul local. 
Fecioarele în�elepte au f�cliile cu cupa 
orientat� spre cer, sugerând c� ard 	i 
au ulei. Ele �in desf�cut papirusul 
care simbolizeaz� tablele legii 	i au 
capul acoperit cu un voal. Fecioara 
din dreapta are o �inut� foarte demn�, 
sculptura � ind mai natural�, mai 
expresiv� decât celelalte dou�.

Portalul cu fecioarele în�elepte �i 
nebune de la Strasbourg

În stânga por�ii se a� � fecioarele 
nebune 	i Ispititorul. El este prezentat 
ca un prin� (al tenebrelor) 	i �ine în 
mân� un m�r (fructul tenta�iei Evei). 
Este o � gur� jovial�, elegant�, dar în 
spatele s�u se pot observa 	erpi 	i crabi 
care sunt simbolurile viciilor. Fecioara 
nebun� de lâng� el pare cucerit� 
	i surâde destul de semni� cativ. 
Fecioarele nebune au f�clia cu cupa în 
jos 	i �in papirusul tablelor legii rulat 
(nu prea au nevoie de el). Au capetele 
descoperite. În afar� de fecioara 

Parabola celor zece fecioare în piatr� �i pictur�



18 - CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 6 iunie 2012

(urmare din pag. 17)

(continuare în pag. 19)

nebun� de lâng� Ispititor, celelalte 
fecioare sunt mâhnite. Pe soclurile 
statuilor sunt semnele zodiacale 	i 
scene din muncile de cas� 	i agricole.

Pot �  c�utate pe Internet 	i alte 
execu�ii foarte reu	ite ale temei, cum 
ar �  fecioarele de la Catedrala din 
Magdeburg, sau Notre Dame de Paris.

În gra� c� 	i pictur� varietatea 
trat�rii temei este mai mare. Bibliile 
ilustrate medievale pot �  o surs� de 
încântare urm�rind grija arti	tilor de a 
produce reprezent�ri ”conving�toare”, 
sincere 	i pline de farmec. Exist� chiar 
nume celebre de gravori care au tratat 
tema noastr�, cum ar �  Albrecht Dürer 
sau Martin Schongauer.  

În zona picturii m� voi limita 
la dou� exemple care pot convinge 
privitorul asupra evolu�iei prezent�rii 
temei din perioada � amand�, pân� în 
sec. XIX. Anonimul � amand pune 
accentul pe Judecat�, construind 
pictura în trei registre: 

partea superioar� cu Judec�torul 
asistat de Fecioara Marie 	i Sf. Ioan 
Botez�torul, 

partea median� dedicat� 
ridic�rii din morminte. Drep�ii sunt 
condu	i de un înger, iar condamna�ii 
azvârli�i în Infern de un diavol,

partea inferioar� prezint� 
fecioarele în�elepte în stânga, 
cu f�cliile aprinse, iar în dreapta 
fecioarele nebune cu f�cliile stinse.

Peter von Cornelius [2] î	i 
construie	te tabloul (pictura este 
datat� aproximativ în 1813) în jurul 
momentului bucuriei  particip�rii 
la osp��ul Mirelui. În prim plan 
este Mirele 	i fecioarele în�elepte. 
Personajele care-l înso�esc pe Mire 
sunt luminoase, totul este sc�ldat 
în lumin�. Prin diversitatea ei, 
îmbr�c�mintea  grupului de persoane 
care-L urmeaz� pe Mire sugereaz� 
faptul c� mântuirea este posibil� atât 
pentru cei care au tr�it înainte de prima 
venire a Mântuitorului (Na	terea Sa), 
cât 	i pentru cei care au venit pe lume 
între prima 	i a doua venire a Sa, 
Judecata de Apoi. U	a este p�zit� de un 
b�rbat cu cheia în mân�, sugerând f�r� 
echivoc pe Sf. Petru. În dreapta sus, 
este � gurat� noaptea 	i întunericul, 
precum 	i fecioarele nebune care bat 
la o poart� închis�.

Anonim 
� amand, 

Fecioarele 
în�elepte �i 

nebune
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O parte din susrsele utilizate:
http://www.bibliquest.org/BriemC/
BriemC-nt01-Ch24et25_Trois_paraboles.
htm
Christian  Briem;  Seconde parabole : Les 
dix vierges — Matthieu 25:1-13
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_von_
Cornelius

Fecioarele in�elepte Peter von Cornelius 
(1783 – 1867) pictat� pe la 1813 

Vorbind despre somnul 
fecioarelor, Christian Briem [1], se arat� 
îngrijorat de soarta Bisericii deoarece 
au adormit 	i fecioarele în�elepte. Asta 
poate însemna c� speran�a revenirii lui 
Isus Cristos, pentru a-i lua cu sine pe cei 
drep�i, a disp�rut relativ repede în lumea 
cre	tin�, iar în � nal s-a pierdut de� nitiv. 
Marele necaz ar �  nu numai pierderea 
speran�ei în venirea lui Cristos, ci 
pierderea îns��i a cunoa�terii acestui 
adev�r. Nimic nu formeaz� mai bine 
caracterul nostru ca Speran�a care anim� 
	i conduce inima noastr�. Iat� de ce 
nimic nu ne separ� mai bine de lume 	i 
de toate problemele ei decât a�teptarea 
constant� a Domnului nostru Cristos.

Ioan SORAN

S� ne rug�m împreun�

 Rug�ciunea Papei Ioan 
Paul al II-lea la vârsta 

de 65 de ani
 Doamne, Tu mi-ai dat darul 

nepre�uit al vie�ii, �i, dup� na�terea 
mea, neîncetat ai rev�rsat peste mine 
harurile Tale �i iubirea Ta f�r� margini. 
In cursul vie�ii mi s-au împletit marile 
bucurii, încerc�rile, succesele �i 
e�ecurile, s�n�tatea, triste�ea, doliul �i 
durerea, a�a cum se întâmpl� în lume.

 Cu harul �i cu ajutorul T�u am 
putut învinge obstacolele �i s� înaintez 
în drumul c�tre Tine. Ast�zi m� simt 
mai bogat, 	tiindu-m� iubit de Tine. 
Su� etul meu e plin de recuno	tin��.

 Dar întâlnind în jurul meu 
persoane vârstnice greu încercate, 
paralizate, handicapate, incapabile 
uneori de puterea de a se ruga, eu , azi, 
când sunt în posesia facult��ilor mele 
mentale, î�i ofer, Doamne, în avans, 
acceptarea voin�ei Tale. Dac�, într-o 
zi, vreo boal� îmi va �terge luciditatea, 
deja, de acum, supunerea mea înaintea 
Ta �i lauda Ta, pe care le tr�iesc �i �i 
le ofer azi, vor continua în t�cere... Te 
rog îns� ca în � ecare moment pe care 
îl voi tr�i s� m� sus�ii cu harul T�u.

 Su� etul meu care este acum 
condus de mâna S� ntei Fecioare se va 
prezenta odat� înaintea Ta pentru a-�i 
aduce laud� ve�nic�. Amin.



Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic�

În perioada 5-7 iunie 2012 s-au desf��urat, la Reghin �i Blaj, lucr�rile sesiunii de 
prim�var� a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�. 

La manifest�rile ocazionate de marcarea centenarului na�terii Cardinalului Alexandru 
Todea (5 iunie 1912 – 22 mai 2002) au participat to�i membrii Sinodului. 

Mar�i 5 iunie, în prezen�a unei numeroase asisten�e, la casa memorial� a Cardinalului 
Alexandru s-a celebrat un Parastas de pomenire, s-a dezvelit o plac� comemorativ� �i au 
fost lansate dou� volume omagiale: albumul “Alexandru Cardinalul Todea 100� �i cartea 
“Cardinalul Todea – Omagiu” respectiv au fost terminate iconostasul �i pictura din absida 
noii Biserici. Sinodul s-a desf��urat sub pre�edin�ia Preafericirii Sale Cardinalul Lucian �i 
s-au abordat probleme cu caracter pastoral, liturgice, educative, administrative, ecumenice. 

Un accent deosebit a fost pus pe organizarea viitoare a unor ac�iuni �i ini�iative 
care s� marcheze �i la nivelul Bisericii noastre Anul credin�ei – 11 octombrie 2012 la 24 
noiembrie 2013 -. În acest sens s-au propus organizarea unor ac�iuni care s� eviden�ieze �i 
s� înt�reasc� sensul credin�ei �i al diferitelor forme autentice de manifestare a acesteia: pe 
durata anului credin�ei sunt propuse s� aib� loc în � ecare dintre Eparhiile Bisericii noastre o 
serie de manifest�ri cu profund caracter pastoral, marcate �i de organizarea de pelerinaje cu 
ocazia expunerii Moa�telor celor Doisprezece Apostoli, pe care Preafericirea Sa Cardinalul 
Lucian le-a primit recent la Roma. 

Sinodul a accept modi� carea unor articole din Statutul Curiei Arhiepiscopiei Majore 
�i s-a decis prelungirea decretului de valabilitate pentru acesta; a analizat situa�ia pastoral� a 
comunit��ilor din diaspora occidental�; a dezb�tut chestiuni organizatorice pentru diferitele 
asocia�ii care activeaz� în cadrul Bisericii, dar �i pentru via�a c�lug�reasc�. S-a analizat 
activitatea Tribunalelor ecleziastice care func�ioneaz� în cadrul Bisericii ca instrumente 
pastorale �i s-a decis realizarea unor studii canonice pentru a veni în întâmpinarea unor noi 
realit��i cu care Biserica noastr� se confrunt� în calitatea ei de Arhiepiscopie Major�. Au fost 
dezb�tute chestiuni liturgice referitoare la calendar; s-au transmis episcopilor textele S� ntelor 
Liturghii propuse de Comisia Sinodal� Liturgic� în vederea public�rii edi�iei o� ciale. 

Miercuri 6 iunie 2012 sinodalii împreun� cu credincio�ii din Blaj au celebrat în 
Catedrala Sfânta Treime centenarul na�terii Cardinalului Todea. 

Sinodul Episcopilor, care se reune�te de dou� ori pe an în sesiune ordinar�, a fost 
marcat de un profund spirit de comuniune; la � nalul lucr�rilor s-a mul�umit Preabunului 
Dumnezeu pentru darul comuniunii, Preafericirea Sa Cardinal Lucian, al�turi de ceilal�i 
Episcopi membri ai Sinodului acordând credincio�ilor o binecuvântare. 

S-a stabilit ca urm�toarea sesiune ordinar� a Sinodului Episcopilor s� aib� loc în 
perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2012, la Blaj. 

Pr. William A. Bleiziffer 


