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Când e vorb� de trecerea Preacuratei de la p�mânt la Cer, nu se vorbe�te de 
moarte, ci de Asump�iune �i Adormire. Numirea mai veche este ASSUMPTIO, 
cuvânt latin care înseamn� LUARE, RIDICARE. A doua denumire s-a introdus în 
Orient �i s-a generalizat în tradi�ia bizantin� începând din secolul al VII-lea. Cauza 
acestei schimb�ri o g�sim în încrederea foarte mare a Orientului în textele apocrife 
despre Adormirea Preacuratei.

Papa Pius al XII-lea, la 1 noiembrie 1950, prin Bula ,,Muni� centissimus 
Deus”, a de� nit ca dogm� de credin�� adev�rul c� Sfânta Fecioar� Maria nu a 
trebuit s� a�tepte sfâr�itul timpului, a�a cum a�teapt� toate f�pturile, spre a se bucura 
�i cu trupul de darul R�scump�r�rii: ,,Când s-a încheiat cursul vie�ii p�mânte�ti, 
Maica Domnului, Maria Semper Virgo, a fost în�l�at� cu trupul �i su� etul în 
slava Cerurilor”. În Cer, Preacurata a fost încoronat� ca Regin� a lumii.

Bazat pe aceast� Dogm� de credin��, Catehismul Bisericii Catolice ne înva��:
,,...Fecioara Preacurat�, p�strat� neatins� de orice prihan� a p�catului 

str�mo�esc, la cap�tul vie�ii sale p�mânte�ti a fost ridicat� cu trupul �i cu su� etul 
în gloria cereasc� �i a fost în�l�at� de Domnul ca Regin� a universului...” 
(,,Catehismul Bisericii Catolice’’, Arhiepiscopia Romano-Catolic� de Bucure�ti, 
1993, p.216). Credin�a în Asump�iunea cereasc� a Mariei cu trupul înt�re�te credin�a 
în propria noastr� înviere.  În Cer, îngerii �i s� n�ii o socotesc pe Maria ca Regin� 
a lor. Sfânta Fecioar� este �i Regina Purgatoriului: ajut� su� etele din Purgatoriu, 
le elibereaz�.  Noi, cei de pe p�mânt o numim Doamna �i Mama noastr�, Mam� 
a Bisericii, avocata noastr�, mijlocitoarea tuturor harurilor de care avem nevoie. 
Conciliul Vatican II a� rm� c� ,,dup� ridicarea sa la Cer, rolul s�u în mântuire nu 
se întrerupe; prin mijlocirea sa repetat� ea continu� s� ob�in� darurile care ne 
asigur� mântuirea ve�nic�’’. 

 În rug�ciune, îngenunchea�i, îi cerem mereu ajutor Preacuratei. Îi cerem 
pentru c� �tim c� ea duce lui Dumnezeu rug�ciunile noastre �i împarte harurile 
Domnului. Îi cerem pentru familiile noastre, pentru copiii no�tri, pentru Biseric�, 
Pap�, preo�i �i Episcopi, pentru credin��, pentru darul �i puterea de a �  buni �i de 
a face fapte bune. Pentru triste�ile �i am�r�ciunile din via�� avem o rug�ciune de 
cerere deosebit�: ,,Paraclisul Maicii Domnului”, cu acest scop a fost creat, � ind în 
acela�i timp �i rug�ciune de laud�.  ,,Paraclisul Maicii Domnului” este o rug�ciune 
foarte veche, atribuit� lui Teostirict, un c�lug�r, probabil discipol al Sf. Niceta de 
Remesiana (335-414), episcop �i sfânt al Bisericii Catolice.

S� ne amintim aceast� frumoas� tradi�ie �i, în aceste zile de august, în 
bisericile noastre ,,C�tre N�sc�toarea de Dumnezeu cu dinadinsul s� alerg�m, 
p�c�to�ii �i umili�ii”.

 Adormirea �i ridicarea la Cer a Maicii Domnului
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S U M A R

 Sfântul Ioan Gur� de Aur ne încredin�eaz� c� nimic nu 
ne ajut� la înt�rirea noastr� în virtute, ca desele rug�ciuni �i 
medita�ii c�tre Dumnezeu. �i aceasta cu atât mai mult, cu cât 
prin acest mijloc în inima noastr� se dezvolt� cele mai frumoase 
sentimente, noi ne ridic�m deasupra lucrurilor p�mânte�ti �i, în 
sfâr�it, su� etul nostru se s� n�e�te �i se apropie de Dumnezeu.
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În fa�a Reginei Cerului
 Într-o zi vizitatorii din Lourdes 

v�zur� un mare mutilat de r�zboi: un 
picior, o mân�, o fa�� zbârcit� de suferin�� 
biruit�, un chin trans� gurat în credin��... 
Î�i rugase so�ia s�-l târasc� pân� la una 
din capele, acolo unde chipul surâsului 
Fecioarei, a Reginei P�cii, e mai blajin. 
Mul�umit, su� etul acesta mare, cu o 
bucat� numai din trup omenesc, ridic� 
mâna ce-i mai r�mase �i-n ea strângea 
medalia de înalt� valoare militar�, apoi 
zise Reginei Cerului:

- ,,E�ti atât de bun� c� mi-ai l�sat 
o mân� ca s�-�i pot oferi ceea ce am mai 
pre�ios”.  �i-i oferi simbolul eroismului 
militar.

De-nceput de an �colar s� ne 
închin�m înaintea Reginei care poart� pe 
genunchi Începutul �i Sfâr�itul, Învierea 
�i Via�a, Calea �i Adev�rul, Acela f�r� de 
care nu putem face nimic.

Dumnezeu i-a oferit Cuvântul 
S�u, Fiul S�u ,,cel iubit”. Tu ce-i oferi?

Mâinile Reginei Cerului întorc 
însutit �i înfrumuse�at tot darul primit 
de la noi. Ofer�-i tot ce e�ti, tot ce ai, 
asemenea mutilatului din Lourdes. Fii 
generos în oferta ce i-o faci. Pe apele 
vie�ii, în marea aceasta s�rat�, numai Ea 
te va �ine s� nu te cufunzi.

Într-un s�tule�, dintr-o �ar� de 
misiuni, tr�ia în mijloc de p�gâni, o 
familie cre�tin� care ardea de dorul s� 
întoarc� la credin�� pe cei din jur. Rugau 
pe Regina Apostolilor s� ajute n�zuin�a 
lor. �i Regina veni.

Diminea�a, în vreme ce micu�ele 
� ice ale cre�tinului se jucau în curte, 

f�r� apropiata supraveghere a mamei, 
p�gânul din vecini, care lucra în gr�din�, 
auzi dintr-o dat� zgomot ca de corpuri 
ce cad în fântân�.

Zise întru sine: iat� copiii 
vecinului c�zu�i în ap�. Dar nu se opri 
asupra gândului. Era c�tre ceasurile 
nou�. La amiaz� se-ntoarse la mas�. 
Dup� somnul de dup�-mas�, înainte 
de-a pleca la câmp, v�zu mul�ime mare 
în curtea cre�tinului. Dezn�d�jduit�, 
mama î�i c�uta copiii. Nu vorbi nim�nui; 
se îndrept� spre fântân�, b�nuind c� 
zgomotul de azi diminea�� ar �  putut �  
produs de cufundarea copilelor c�zute 
în�untru. Se aplec�. Ceea ce v�zu, f�cu 
s�-i înm�rmureasc� pe buze graiul. 
Când î�i reveni, cu strig�t mare chem� 
poporul adunat în curte. Pe luciul apei, 
ca pe o plac� de zinc, �edeau copilele. 
Le-au scos cum au putut mai bine.

- ,,V�zur�m Fecioara alb�’’, spuser� 
feti�ele spre mirarea prezen�ilor.” Ea 
ne-a spus s� �edem pe ap�. <<A�tepta�i 
lini�tite>>, ne spuse. Ne surâse, apoi 
disp�ru. A�teptând, venir� la noi ni�te copii 
cu care ne-am jucat”.

 De-atunci p�gânii voir� aproape 
de ei, de micu�ii lor, de casele lor, de 
durerile lor, pe Fecioara cea alb�.

 Astfel, Sfânta Fecioar� - Regin�, 
culese su� etele acelor p�gâni în haina sa 
înstelat�.  Afunda�i în fântânile viciilor, 
crezând s� g�sim ap� r�coritoare, numai 
Fecioara ne va scoate ca s� ne duc� 
la Apa cea vie izvorât� din sânul ei 
virginal.

Episcop Ioan SUCIU
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 ,,Monseniorul”

Dup� cel de al Dolea R�zboi 
Mondial, intrat� în ,,plin proces de 
sovietizare, vechea Românie f�cea 
locul unei Românii noi” , a� rm� 
Adrian Cioroianu cuvântul introductiv 
la lucrarea ,,Între Vatican �i Kremlin”a 
istoricului Cristian Vasile. Kremlinul 
ateu ,,s-a reconciliat cu Biserica 
Rus�” �i, împreun�, au ini�iat o 
lupt� energic� împotriva Bisericii 
Catolice, lupt� preluat� �i la noi. 
Institu�ional, Biserica Romano-
Catolic� va func�iona, Biserica Greco-
Catolic� îns� a fost suprimat� violent. 
Represiunile împotriva clerului 
catolic au început cu arestarea �i 
întemni�area Episcopilor de ambele 
rituri, a preo�ilor �i a multor laici, a 
proceselor �i a condamn�rilor. Anii 
de deten�ie a preo�ilor greco-catolici, 
aduna�i, întrec cifra de 1000!!!

Atunci când în via�a noastr� 

cre�tin� apar persecu�iile sau ,,semne 
de oboseal�, o discret� germinare 
îi preg�te�te noi prim�veri, �i în 
ciuda tuturor di� cult��ilor pe care le 
acumul�m, s� n�ii vor ap�rea mereu’’, 
ne spune Cardinalul Henri de Lubac în 
,,Medita�ie asupra Bisericii”. Aceast� 
realitate face s� ne a� �m în fa�a unor 
numeroase procese de beati� care: 
întregul episcopat greco-catolic: 
Cardinalul Iuliu Hossu, IPS. Valeriu 
Traian Fren�iu, PS. Alexandru Rusu, 
PS. Ioan B�lan, PS. Vasile Aftenie, PS. 
Ioan Suciu �i PS. Tit Liviu Chinezu, 
�i, din Biserica Romano-Catolic�, 
PS.Anton Durcovici �i Mons. Vladimir 
Ghika, preot catolic biritual. 

 Volumul ,,Monseniorul” - 
Amintiri �i documente din via�a 
Monseniorului Ghika în România -, 
edi�ia a II-a, Galaxia Gutenberg, 2011, 
pe care îl prezent�m, con�ine biogra� a 

 ,,A ne aduce aminte de martorii eroici 
ai credin�ei din secolul al XX-lea înseamn� 
a preg�ti viitorul, asigurând temeiuri solide 
speran�ei. Noile genera�ii trebuie s� �tie cât a 
costat credin�a pe care au mo�tenit-o, pentru 
a primi cu recuno�tin�� f�clia Evangheliei �i 
pentru a lumina cu ea noul secol �i noul mileniu” 

Papa Ioan Paul al II-lea.
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Mons. Vladimir Ghika realizat� 
de c�tre unul din � ii spirituali ai 
Moseniorului, Horia Cosmovici. Atât 
prima, cât �i a doua edi�ie au ca editori 
pe Emanuel �i Mihaela Cosmovici. 
Volumul recent ap�rut este îmbog��it cu 
multe note �i informa�ii suplimentare 
în vederea procesul de beati� care 
a Monseniorului, proces în curs de 
desf��urare �i prev�zut s� se � nalizeze 
în luna noiembrie a acestui an. Fa�� de 
prima edi�ie, volumul aduce documente 
din dosarele CNSAS privitoare la 
arestarea Mons. V. Ghika, la procesul 
prin care a fost condamnat �i la anii 
de deten�ie. La realizarea volumului, 
ne spun cei doi editori, ,,au contribuit 
cu d�ruire, competen�� �i spirit de 
sacri� ciu: Francisca B�lt�ceanu, 
Andrei Brezieanu, Monica Bro�teanu 
�i Luc Verly”. De asemenea trebuie 
men�ionat sprijinul Arhiepiscopiei 
Romano-Catolice de Bucure�ti.

,,Not� asupra edi�iei” a lui 
Emanuel �i Mihaela Cosmovici, ,,Cuvânt 
înainte” a Arhiepiscopului Mitropolit 
de Bucure�ti, Ioan Robu cât �i ,,Cuvânt 
înainte la prima edi�ie” a lui Horia 
Cosmovici ofer� cititorului explica�iile 
necesare pentru intrarea în lectur� �i 
în�elegerea deplin� a celor relatate.

 Cuprinsul volumului se rezum� 
la dou� p�r�i ample: ,,Monseniorul” 
�i ,,Documente: Anii de rezisten�� 
�i închisoarea 1948-1954”, cu 
numeroase subtitluri, �i se încheie cu 
,,Alte documente” (facsimile, agendele 
Monseniorului �i fotogra� i).

Horia Cosmovici î�i începe 
volumul cu portretul Monseniorului 
schi�at de una din � icele sale spirituale, 
Milea Sbierea: ,,...este un nepot 
Domnitorului Grigore Ghika Vod�, 
trecut de la Biserica Ortodox� la cea 
Catolic�. Apoi s-a f�cut preot, a c�l�torit 
în toat� lumea, cunoscând personal 
aproape tot ce a fost mai reprezentativ 
ca scriitori, savan�i, oameni politici, 
regi, împ�ra�i...” (Horia Cosmovici, 
,,Monseniorul”, edi�ia a II-a, Galaxia 
Gutenberg, 2011, p.15).

Portretul �i personalitatea 
Monseniorului se vor ampli� ca prin 
evocarea Monseniorului de c�tre 
autor, care i-a fost aproape din 1943 
pân� la arestarea sa în 1948 - sunt 
paginile primei p�r�i a volumului. 
Avem �i descrierea interiorului, a 
,,altarului” - scrinul cu dou� sfe�nice 
de argint -, unde celebra Sf. Liturghie. 
Lâng� scrin era geamantanul de piele 
galben� cu od�jdiile �i cele necesare 
pentru Liturghiile f�cute la bolnavi, 
biblioteca �i masa de lucru.

Prima întâlnire? Am putea spune 
�ocant�: un preot sfânt �i un laic departe 
de credin��! Monseniorul, care îi primea 
pe to�i cei ce-l c�utau, ,,avea un surâs 
amabil �i blând, era într-o sutan� 
modest�, cu o talie pe care nu izbutea 
s-o umple în întregime”. Câteva gânduri 
schimbate, ferma hot�râre a laicului 
de a nu mai reveni niciodat�, o noapte 
de rug�ciune a preotului, ca a doua zi, 
îndemnat de o putere misteroias�, laicul 
s� se a� e iar în fa�a acelei u�i, care, odat� 
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deschis�, l�sa pe cel care trecea pragul 
s� � e în apropierea unui sfânt înzestrat 
cu puterea a înnobila vie�ile celor din 
preajm� �i a schimba destine. Horia 
Cosmovici însu�i, din ortodox, devine 
preot greco-catolic. 

U�a i-a deschis-o acela�i preot 
,,cu barb� alb� de Mo� Cr�ciun în 
aceea�i sutan� uzat�, [...] salutându-
m� cu bucuria curat� �i sincer� a unui 
om care-�i reg�se�te un vechi prieten”. 

În 1902 a f�cut profesiunea de 
credin�� catolic�, a devenit apostol 
laic, iar dup� hirotonire (1923), în 
calitate de preot, confesor, director 
spiritual, conferen�iar, diplomat 
�i precursor al ecumenismului, a 
desf��urat o activitate bogat� în toat� 
lumea: Bucure�ti, Roma, Paris,Congo, 
Tokyo, Sidney, Buenos Aires.

Se ridic� câteva întreb�ri: 
Cum se manifesta s� n�enia? Era 
recunoscut� în timpul vie�ii? Prin ce?

E greu, dar nu imposibil de 
r�spuns. Apropiindu-ne de via�a 
Monseniorului, încercând s�-i 
cunoa�tem spiritualitatea din cele 
prezentate de Horia Cosmovici �i 
citindu-i re� ec�iile, se constat� c� 
ceea ce îl de� ne�te este iubirea de 
Dumnezeu, m�rturisit� prin iubirea 
de oameni. La convertirea sa, �tia c� 
va �  APOSTOL al lui Cristos, laic 
sau preot, apostolat concretizat prin 
practicarea carit��ii, oriunde în lume 
ar �  fost nevoie. La Bucure�ti a fondat 
primul spital gratuit pentru s�raci, 
,,Spitalul ,,Sf. Vincen�iu de Paul”, 

unde a adus Ordinul de Caritate 
al Surorilor Sf. Vincent de Paul, a 
ajutat r�ni�ii în timpul R�zboaielor 
Mondiale, s-a dedicat lepro�ilor. 
Sus�inea c� ,,pozi�ia cea mai nobil�” 
a omului este credin�a, suprema 
realitate, �i întreaga via�� a omului o 
raporta la aceast� realitate. Iubirea de 
Dumnezeu �i credin�a se manifestau 
în disponibilitatea permanent� pentru 
oricine avea nevoie de ajutor - este 
ceea ce Monseniorul numea ,,teologia 
faptelor”. Prin aceast� expresie se 
în�elege descoperirea lui Dumnezeu 
�i a voin�ei Sale în toate solicit�rile 
care ne sunt adresate �i în solu�ionarea 
lor. Monseniorul a practicat-o pân� în 
ultimul moment al vie�ii, întotdeauna 
cu simplitate �i modestie.

Din ceea ce poveste�te Horia 
Cosmovici, pentru perioada amintit�, 
reiese s� n�enia preotului cu har. 
Desigur, aceast� s� n�enie atrage lumea, 
indiferent de confesiune. ,,Ce har! 
Acest om te îmbog��ea cu prezen�a 
lui”. Era mereu acela�i: ,,...zi de zi, cu 
acela�i zâmbet, cu aceea�i r�bdare 
binevoitoare, deschidea �i închidea u�a 
dup� � ecare vizitator. Era egal pentru 
to�i. Acela�i, neobosit, egal tuturor”, 
m�rturise�te autorul (Op. cit., p.23). 

Exemplele aduse de Horia 
Cosmovici sunt tot mai bogate: 
Monseniorul recunoa	te ,,p�catul de 
moarte” în ochii celor din apropiere. 
Obi�nuia s� spun�: ,,Omul acesta are 
ochi buni” sau invers. La persoanele 
cu p�cat de moarte vedea în locul 
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ochilor dou� goluri mari negre . Dintre 
devo�iuni, era dominant� cea fa�� de 
Îngerul P�zitor: ,,...cu care vorbea 
a�a cum ar vorbi cu un prieten” �i 
îl numea ,,cel mai bun prieten al 
nostru’’. Sprijinul vie�ii zilnice era 
rug�ciunea, ,,dar mai ales suferin�a 
unit� cu rug�ciunea, suferin�a � ind 
,,rug�ciunea f�r� distrac�ii”, ,,o vizit� 
a lui Dumnezeu”. În închisoare o 
oferea pentru cei de lâng� el cu care 
împ�rt��ea acela	i destin.

Cu har �i d�ruire a fost 
apostolatul Monseniorului cu tinerii 
din ASTRU, care-�i avea sediul la 
biserica românilor uni�i din strada 
Polon�. Monseniorul prezida toate 
�edin�ele, bucurându-se �i de prezen�a 
parohului Bisericii, Tit Liviu Chinezu, 
viitorul episcop martir. Parohia 
devenise ,,un focar de lumin� �i de 
îndrumare, nu numai pentru catolici, 
ci �i pentru tineri în general”. Din 
scrisorile c�tre fratele s�u Demetriu �i 
din m�rturiile celor care îl frecventau 
reiese cât de mult aprecia �i iubea 
Biserica Greco-Catolic�, cât de 
profund cuno�tea martirajul pe care 
îl tr�ia, cât de mândru era de preo�ii 
ei. În timp ce-i cumineca pe tinerii 
ardeleni, plângea.

Monseniorul a iubit Biserica 
cu toata puterea su� etului, avea un 
respect deosebit pentru Biserica �i 
infailibitatea Papei, considerându-
le de nedesp�r�it: ,,Pentru de� nirea 
adev�rului, în func�ia Papei nu se a� � 
un om, ci însu�i Cristos”.

Bolnav, în in� rmerie, sim�indu-
�i sfâr�itul, Monseniorul a cerut 
permisiunea de a-i trimite doi c�lug�ri 
catolici, a� a�i la a doua celul�; nu 
s-a permis. În absen�a unui preot, 
a f�cut o m�rturisire public�, care 
arat� cât de mare îi era iubirea fa�� de 
Biseric�: ,,Mor cu con�tiin�a împ�cat� 
c� am f�cut tot ce am putut, de�i nu 
întotdeauna tot ce a trebuit, pentru 
adev�rata biseric� a lui în Cristos, 
într-o perioad� trist� pentru �ara mea 
�i pentru întreaga lume civilizat�”. 

Preotul �i misionarul sfânt, 
Vladimir Ghika, începe drumul 
martiriului în 18 noiembrie 1952, 
când este arestat pe strad�. Va face 
parte din numitul ,,lotul Menges”; Pr. 
Heronim Menges a fost Ordinariusul 
pentru Arhidieceza Romano-Catolic� 
de Bucure�ti �i Dieceza de Ia�i. 
În aceast� calitate nu a acceptat o 
Biseric� rupt� de Roma, a fost arestat 
�i condamnat pentru ,,spionaj în 
favoarea Vaticanului”. 

În timpul procesului 
Monseniorul refuz� ap�rarea din 
o� ciu, sus�inea c� se poate ap�ra singur, 
având studii juridice, dar ceea ce se 
nume�te proces ,,este o mascarad�”. 
Monseniorul ,,s-a cramponat de 
bar�’’, �i, de�i foarte slab, mili�ienii 
nu au reu�it s�-l desprind�, ,,cu barba 
�i p�rul s�u alb, p�rea un profet ie�it 
din mormânt”. Reîntors în celul�, a 
spus: ,,Am f�cut aceasta ca s� v� înv�� 
s� nu v� � e fric� de ei”.

 Din m�rturiile celor cu care au 



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 7-8 iulie-august 2012 - 9

(urmare din pag. 8)

tr�it al�turi de Monsenior în timpul 
deten�iei se întrege�te portretul 
sfântului preot: ,,Începând din prima 
zi, el s-a pus la dispozi�ia tuturor: 
instruia, predica, ajuta, consola 
- cu un � resc de parc� ar �  fost 
dintotdeauna în închisoare”. Erau 
medita�ii, era Rozarul, Calea Crucii, 
era rug�ciunea, era unirea suferin�ei 
cu Patimile lui Cristos, era dorin�a de 
s� n�ire a vie�ii ca ,,s� ie�im de aici al�i 
oameni, oameni mai buni”.

Era iubit de to�i de�inu�ii. Cei 
tineri îl a�ezau pe un loc mai înalt, de 
unde vorbea tuturor, �i era ascultat, 
indiferent de na�ionalitatea sau religia 
celor din celul�. Avea întotdeauna 
multe de spus, era de o vast� cultur�, 
avea cuno�tin�e din toate domeniile, 
avea puterea de a încuraja �i de a 
da speran��. Era omul cel mai liber 
pe care l-au cunoscut de�inu�ii. 
Monseniorul avea la sine o relicva: un 
spin din cununa Mântuitorului, relicv� 
autentic� cu care vindeca durerile 
�i bolile tuturor. M�rturiile celor 
care au fost închi�i la Jilava vorbesc 
despre foarte multe vindec�ri. În urma 
unei perchizi�ii relicva i-a fost luat�, 
dar, printr-un miracol, nu s-a pierdut 
�i a fost dat� Arhiepiscopului de 
Bucure�ti, Ioan Robu. 

În urma unei perchizi�ii, în 
timpul iernii, când de�inu�ii au fost 
�inu�i câteva ore în ger, f�r� haine, 
la mai mult de minus 10 grade, de�i 
cei de lâng� Monsenior au încercat 
s�-l înc�lzeasc� cu trupurile lor, nu 

l-au putut salva. ,,Era prea b�trân 
�i, oricât ar �  de preg�tit pentru 
Golgota, pe care o urcam cu to�ii, era 
nevoie de un Simon care s�-l ajute la 
purtarea crucii”, spune unul dintre 
fo�tii de�inu�i. La scurt timp s-a stins 
în in� rmeria închisorii Jilava. 

A� ându-se de moartea 
Monseniorului, cei care l-au cunoscut 
au început s� se roage, dar nu pentru 
el, ci, ca la un SFÂNT, pentru ei. Îi 
cuno�teau iubirea cre�tin�, iubire 
,,care-l f�cea s� semene atât de mult 
cu Mântuitorul s�u”.

Cartea pune în fa�a cititorului 
r�spunsurile pe care Monseniorul le-a 
avut la toate cele date lui de Dumnezeu, 
�i la încerc�ri. Aceste r�spunsuri 
reliefeaz� cuvintele Monseniorului: 
,,Nu calea conteaz�, ci cum o 
parcurgem”. Pe drumul s� n�eniei, o 
treapt� a fost chiar închisoarea, lucru 
de care era deplin con�tient �i chiar l-a 
m�rturisit: ,,Închisoarea aceasta era 
sfânt� �i noi nu b�nuiam”.

 Cu 25 de ani în urma celor 
evocate, Monseniorul m�rturisea 
profetic gândul de a �  martir: 
,,M� st�pâne�te gândul �i dorin�a 
martiriului. Oare Domnul îmi va 
acorda, într-o zi, acest har pe care m� 
face s�-l doresc?”

Dumnezeu i-a acordat 
Monseniorului Vladimir Ghika harul 
de a �  unit cu �irul neîntrerupt al celor 
care au m�rturisit credin�a �i au murit 
pentru ea, harul de a �  sfânt.

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

 En avril 1997, Dom Antonie Forgeot, Pere Abbe de l’abbaye bénédictine 
de Fontgombault, nous donne l’occasion de la première rencontre avec Mgr. 
Nicolae Coeneanu, Métropolite orthodoxe du Banat, qui, depuis la chute du régime 
communiste, a courageusement fait preuve d’une attitude libérale vis a vis des 
Greco-Catholiques. Il nous a dit:

 ,,Nous avons un grand problème de re-évangélisation, il nous fait a dire 
qui est Jesus-Christ a qui correspondent les fêtes de Noel, Paques, Pentecote... Il 
faut aussi re-enseigner les valeurs morales...

 Les Orthodoxes ont été formes a considérer les Catholiques comme des 
ennemis du peuple roumain. Pourtant, avant la guerre, les relations etaient 
fraternelles: dans les villages, le prêtre catholique remplaçait le prêtre orthodoxe 
en cas d’urgence et inversement! J’ai dit au Président Iliescu: << Comment peut-
on persécuter une Eglise qui a tant souffert? Puisquie la dictature a pris � n, il 
devrait être normal que la injustice et les contre-vérités qui ont eu cours alors 
prennent � n aussi >>”... L’idéologie communiste a seme la haine, enseigne la 
lutte de classes.

 Chez nous, nous avons une certaine conception des relations entre l’Eglise 
et l’Etat: celles-ci doivent toujours être bonnes mais entre le communisme et 
nous il y a la même différence qu’entre la terre et la ciel. Dans un premier temps, 
on n’a pas vu la différence et cela a été fatal”.

 En mai 1998, Mgr. de monleon, dominicain, alors évêque de Pamires et 
maintenant évêque de Meaux, rend visite a la petite communauté Dominicaines 
françaises. Installées a Cluj depuis quelques années, elle accueillent dans leur 
maison quelques cas dif� ciles de bébés orphelines con� es par l’assistance publique. 
Vous imaginez la joie de nos sœurs! Il nous a écrit:

 ,, En visitant pendant une semaine cette Eglise, j’ai été frappe, certes, par 
la précarité de leur moyens, mais aussi par la profondeur de leur foi et de leur 
dynamisme pour la reconstruction matérielle et spirituelle de leur Eglise. Il m’est 
apparu également combien le témoignage vivant de cette tradition orientale nous 
est indispensable dans notre Eglise latine”.

 (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 aprilie 1997, Dom Antonie Forgeot, P�rintele superior al Aba�iei 
benedictine Fontgombault, ne-a dat ocazia primei întâlniri cu Episcopul Nicolae 
Corneanu, Mitropolitul ortodox al Banatului, care, dup� c�derea regimului 
comunist, are curajul s� fac� dovada unei atitudini corecte fa�� de greco-catolici. 
El ne-a spus:

 ,,Noi avem o problem� grav� cu reenvaghelizarea, trebuie s� spunem lumii 
cine este Isus Cristos, leg�tura Lui cu S�rb�torile Cr�ciunului, ale Pa�telui �i ale 
Rusaliilor... Trebuie s� reînv���m valorile morale...

 Ortodoc�ii au fost forma�i s�-i considere pe catolici ca pe du�mani ai 
poporului român. Cu toate acestea, înainte de r�zboi, rela�iile erau fraterne: în 
sate, preotul catolic înlocuia preotul ortodox în caz de urgen�� �i invers! Eu am 
spus Pre�edintelui Iliescu: <<Cum se poate persecuta o Biseric� care atât de 
mult a suferit ? Din moment ce dictatura a c�zut, trebuie s� se intre în normal ca 
injusti�iile �i neadev�rurile care au fost s� se încheie de asemenea>>... Ideologia 
comunist� a sem�nat ur�, a înv��at ura de clas�.

 Indiscutabil noi avem o anumit� concep�ie despre rela�iile dintre Biseric� 
�i Stat: aceea de a �  întotdeauna bune. Dar între noi �i comunism diferen�ele 
sunt de la cer la p�mânt. În prima perioad� îns� nu s-a v�zut diferen�a �i acest 
lucru a fost fatal”.

 În mai 1998, Mgr. de Monleon, dominican, atunci Episcop de Pamiers �i 
acum Episcop de Meaux, a vizitat o mic� comunitate dominican� francez� de la 
Cluj, care primea în casa lor �i se îngrijea de orfanii încredin�a�i lor de autorit��ile 
publice. V� pute�i imagina bucuria surorilor! Episcopul ne-a scris: ,,Vizitând timp 
de o s�pt�mân� aceast� Biseric� Greco-Catolic�, am fost frapat, cu adev�rat, de 
s�r�cia mijloacelor, dar, de asemenea, de profunda lor credin�� �i de dinamismul 
pentru reconstruc�ia material� �i spiritual� a Bisericii lor. Am v�zut în ce m�sur� 
m�rturise�te viu tradi�ia oriental� care ne este indispensabil� în Biserica noastr� 
latin�”. (va urma)

,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”
Cardinal Alexandru Todea
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Sfânta Caterina de Siena, contemporana noastr�
,,Adev�rata cetate pe care o 

st�pâne�ti este persoana ta. Dac� omul 
ar domni asupra lumii întregi, s� se 
considere o nimica, deoarece e supus 
mor�ii ca orice � in�� neînsemnat�; �i 
totu�i a�a trec nebunele pl�ceri ale vie�ii 
�i se vor �terge în el ca �i în al�ii. �i nu 
le poate �inea, c�ci via�a �i s�n�tatea, 
�i toate cele create trec ca vântul... 
Cel mai dulce �i mai fermec�tor �i 
puternic lucru este cetatea inimii 
voastre. Exist� oare lucru mai mare 
�i mai m�re� decât s� ai o cetate în 
care s�l��luie�te Dumnezeu care e tot 
binele, unde se g�se�te pacea, lini�tea 
�i orice mângâiere? Ea se pierde 
numai prin p�catul de moarte... nimeni 
nu ne poate constrânge s� comitem cel 
mai mic p�cat, pentru c� Dumnezeu a 
a�ezat DA �i NU în cel mai puternic 
lucru care exist�, adic� în voin��”, 
îi scria Caterina sângerosului tiran 
Bemabo Visconti(28). �i în alte ocazii 
repet� (Scrisoarea 148): ,,Dumnezeu 
l-a înarmat pe om cu o arm� atât de 
puternic�, încât nici demonii, nici 
oamenii nu îl pot r�ni; �i aceasta este 
libera voin�� a omului. Omul e ceea ce 
vrea s� � e”. Oare nu ne propune nou�, 
azi, ca norm� de conduit� ,,s� purt�m 
cor�bioara liberului arbitru cu setea 
�i voin�a de a iubi?” (Scrisoarea 164) 
,,Acum, v� rog, în numele lui Cristos 
R�stignit, s� nu mai dormi�i , ci s� 
veghea�i neîncetat, �i nu numai prin 
veghea trupeasc�, ci si prin cea a 
min�ii”.

,,Cetatea exterioar� persoanei 

tale, care î�i este încredin�at�, este numai 
împrumut, nu un dar; trebuie s� o restitui . 
�i r�u se va administra lucrul împrumutat 
dac� mai întâi omul nu se conduce �i 
st�pâne�te pe sine însu�i. Domniile 
împrumutate sunt domniile cet��ilor sau 
ale st�pânirii temporare, care ne sunt 
împrumutate nou� �i altor oameni din 
lume, care au fost împrumutate pentru 
un timp ...dup� obiceiurile �i tradi�iile 
locurilor; �i deci ele sau prin moarte, sau 
prin via�� trec. A�a c� oricum ar � , ele 
sunt împrumutate. Cel ce se st�pâne�te 
pe sine le va conduce cu o sfânt� team�, 
cu iubire ordonat� �i nu dezordonat�, ca 
un lucru împrumutat, �i nu ca un lucru al 
s�u. Va de�ine domnia împrumutat� care 
i-a fost dat�, cu team� �i respect pentru 
cel ce i-a dat-o” (Scrisoarea 123).

Care sunt deci calit��ile unui om 
politic? În primul rând b�rb��ia: ,,S� 
� i om b�rbat, care b�rb�te�te iese pe 
câmpul de lupt�” (Scrisoarea 205). ,,S� 
nu � �i copil fricos, ci b�rbat” (Scrisoarea 
adresat� Papei Grigore XI, 239)... 
,,Scriu cu dorin�a s� v�d c� sunte�i un 
om b�rbat, �i nu un om fricos, pentru ca 
b�rb�te�te s� o serve�ti pe Mireasa lui 
Cristos” (Cardinalului Petru din Ostia, 
Scrisoarea 11). ,,V� scriu cu dorin�a de 
a vedea oameni b�rba�i, �i nu frico�i 
guvernatori ai cet��ii proprii �i ai cet��ii 
împrumutate” (Scrisoarea 123). ,,De 
altfel b�rb��ia, for�a, trebuie s� � e �i o 
calitate a femeilor” (Scrisoarea165).

 (va urma)

 Viorica LASCU
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Tabloul Întoarcerea � ului 
risipitor pictat de Rembrandt în 1667 
se a� � în muzeul Ermitage din Sankt 
Petersburg. El este folosit adesea 
pentru a ilustra ideea de iertare 	i 
reconciliere. P�rintele Paul Baudiquey 
scrie c� pentru el este primul portret 
în m�rime natural� pentru care însu�i 
Dumnezeu ar �  pozat... 

Rembrandt avea 	aizeci de 
ani când a executat pictura 	i era 
falit � nanciar 	i îndoliat. Starea sa 
su� eteasc� se re� ect� chiar în maniera 
de execu�ie a operei, cu tu	e puternice, 
groase, f�r� nici o tendin�� de a le 
prelucra ulterior, înfrumuse�ându-
le. Pentru c� Rembrandt 	tie c� via�a 
unui om nu este neted�, frumoas�. 

Când picteaz� acest Tat� risipitor în 
compasiune �i iertare, el înc� o mai 
plânge pe Saskia moart� la treizeci de 
ani 	i pe � ul s�u Titus. 

Tat�l are fa�a ridat� 	i este 
aproape orb, ochii lui � ind obosi�i 
de pânda întoarcerii improbabile a 
� ului care l-a p�r�sit. Statura sa este 
rotunjit�, aproape oval�, amintind 
motivul “migdalei sacre” folosit 
de sculptorii medievali pentru a-L 
reprezenta pe Isus Cristos în timpanele 
portalelor de intrare.

Tat�l pictat de Rembrandt 
este un Tat� care nu înceteaz� a se 
coborâ spre noi, a se pleca spre noi, 
a pândi pa	ii no	tri 	ov�itori pe 
drumul întoarcerii spre El. Iar când 
noi am f�cut m�car  un pas spre El, ne 
prime	te ca un Tat� plin de dragoste.

Adesea comentariile tabloului 
insist� asupra mâinilor Tat�lui: una se 
pare c� ar �  masculin� (mâna stâng�, 
mai puternic�), iar cealalt� (mâna 

PARABOLA FIULUI RISIPITOR
POVESTIT� DE REMBRANDT 

Catedrala din Chartres, fa�ada occidental�, timpanul central
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dreapt�) mai feminin�. Chiar dac� 
acest am�nunt este doar o p�rere, 
exist� în atitudinea Tat�lui o atitudine 
matern�. Fiul î	i ascunde fa�a în burta 
lui, atitudine convenabil� mai mult 
unei mame decât unui tat�. Acest 
om, redevenit copil, se sprijin� pe 
locul m�runtaielor materne c�rora le 
datoreaz� (re) na	terea sa.

S�-l privim acum pe � u. Este 
pictat ca un condamnat abia ie	it 
din ]nchisoare, cu p�rul t�iat, cu 
hainele rupte, cu un picior gol, ie	it 
din sandala aproape rupt�, cel�lalt 
înc�l�at, îngenunchiat. Golul sandalei 
poate sugera prin câte a trecut � ul 
pentru a ajunge în starea aceasta, 
golit de orgoliul celui sigur pe sine, 
de bog��iile în	el�tore 	i atrac�ia 
pl�cerilor de	arte. A devenit � in�a 
neajutorat� care se cuib�re	te în 
bra�ele tat�lui s�u, c�utând salvarea. În 
bra�ele Lui în�elege bog��ia Tat�lui: 
dragostea f�r� condi�ie. Iar mantia 
regeasc� de pe umerii Tat�lui poate 
s�-l acopere din nou pe � ul revenit...

Din restul personajelor 
prezentate în tablou, ne atrage aten�ia 
un b�rbat cu � gur� sever�, cu o pozi�ie 
vertical� a corpului, în contrast cu 
pozi�ia tat�lui. Este îmbr�cat într-o 
mantie ro	ie, 	i manifest� o greutate 
vizibil� de a în�elege, sau accepta mila 
f�r� margini ar�tat� de Tat�, pentru 
� ul revenit. 

Oricare ar �  identitatea lui 
(poate este � ul întors de pe câmp) 
suntem invita�i s� ne întreb�m cum 
privim noi mila lui Dumnezeu, cât 
de mult credem în acest� mil� 	i în ce 
m�sur� ea ne uime	te �i ne bucur�. 
Uneori suntem tenta�i s� gândim ca � ul 
mai în vârst�, 	oca�i de un Dumnezeu 
care îi iart� pe cei mai mari p�c�to	i 
	i pare c� se ocup� mai mult de ei 
decât de ceilal�i � i ai s�i care tr�iesc 
într-o oarecare dreptate, mai precis în 
dreptatea lor.

A refuza îns� dragostea 
nem�rginit� a Tat�lui, a refuza intrarea 
în aceast� atitudine de mil�, înseamn� 
a-L refuza pe Tat�l în întregime. Iar 
calea aceasta este cu mult mai gre	it� 
decât calea urmat� de � ul care a 
fost am�git de bog��ie, dar a revenit 
la adev�rata surs� a bog��iei, Tat�l 
risipitor de dragoste.

Avertisment 
Textul publicat este în propor�ie 

de 80% traducerea prezent�rii 
tabloului de c�tre http://www.
portstnicolas.org/le-musee/Le-retour-
du-� ls-prodigue-de  

Restul informa�iilor provin de 
la sursa  http://fr.chartressecrets.org/
cathedrale/mandorle.htm

Ioan SORAN
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Am putea intitula Parabola 
Fiului Risipitor, asupra c�reia ne 
vom opri în aceast� medita�ie, astfel: 
Un Dumnezeu cu bra�ele deschise. 
Iubirea lui Dumnezeu care se 
manifest� în aceasta semni� c�, într-
adev�r, ging��ia Tat�lui �i iertarea 
milostiv� fa�� de cel care gre�e�te.  
Ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu 
din cap. 15 al Evangheliei lui Luca, 
ne poate ajuta s� modi� c�m imaginile 
pe care le avem despre Dumnezeu 
�i modul nostru de a ne rela�iona cu 
aproapele. Pe baza acestei con�tiin�e 
reînnoite parabola ne invit� s� facem 
s�rb�toare împreun� cu îngerii 
chiar �i pentru un singur p�c�tos 
care se converte�te. 

  Din tradi�iile care l-au 
precedat, Luca a primit mo�tenire trei 
parabole. Le-a desp�r�it de contextul 
lor originar, pentru a le introduce 
în discursul narativ �i a le adresa 
membrilor comunit��ii sale biserice�ti. 
Problematica care mai înainte îl 
separa pe Isus de reprezentan�ii unui 
anumit ebraism ortodox (a mânca cu 
p�c�to�ii �i murmurul c�rturarilor �i 
al farizeilor) este repropus� acum ca 
�i problematic� în interiorul Bisericii. 
Ceea ce Isus condamna ca pozi�ionare 
ilogic� fa�� de p�c�to�i din partea 
fariseilor �i a c�rturarilor se poate 
ivi �i în comunitatea discipolilor �i 

Bucurie va �  în Cer
pentru un p�c�tos care se converte�te

în mod particular a celor care sunt 
responsabili. Conexiunea verbelor din 
parabol�, ne descoper� sensul profund 
al acesteia. 

Înainte de toate verbele a pierde 
- a g�si: se a� � de mai multe ori în text 
�i, dincolo de semni� ca�ia lor concret�, 
au �i una metaforic�, echivalent� cu al 
nostru a se pierde �i a se reg�si. În al 
doilea rând ne gândim la verbele care 
împreun�  semni� c� a se bucura �i a 
face s�rb�toare. Toate aceste verbe 
reapar în versetul � nal (Dar trebuia s� 
s�rb�torim �i s� ne bucur�m pentru 
c� acest frate al t�u era mort �i a 
revenit la via��, era pierdut �i a fost 
g�sit! Lc.15, 32).

În primele dou� parabole din 
capitolul 15 al lui Luca accentul e 
pus pe reg�sirea a ceea ce era pierdut 
(o oaie, o drahm�) ca urmare a unei 
c�ut�ri. Acest lucru e motivat de 
simplul fapt c� ceea ce era pierdut 
apar�ine personajului principal. 

În a treia parabol�, cea asupra 
c�reia ne oprim noi acum, accentul 
este u�or diferit: g�sirea nu deriv� 
din c�utarea obositoare, dar din 
disponibilitatea – în ciuda a toate – de 
a reprimi pe cel care se îndep�rtase. Ea 
se îmbog��e�te, apoi, dintr-un element 
contrastant care apare nu în � ul mai 
mic, dar în cel mai mare. Acesta 
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(urmare din pag. 15)

se opune comportamentului 
tat�lui �i prin argumentarea sa, 
d� glas logicii (în mod fals) 
spirituale a interlocutorilor 
lui Isus: „niciodat� nu am 
înc�lcat… dar acum c� acest 
� u al t�u s-a întors…”.  Ei 
pretind o pedeaps� pentru orice 
„pierdut”, tat�l, în schimb, 
introduce inelul în degetul 
� ului reg�sit; ei iau distan�� 
(„acest � u al t�u”), tat�l îns� îl 
strânge la sine pe cel reg�sit 
îmbr��i�ându-l; ei formuleaz� 
o condamnare, tat�l lanseaz� o 
invita�ie la a face s�rb�toare. 

Capitolul 15 din Luca 
care mai e numit �i „c�rticica 
parabolelor milostivirii”, este 
de o atare frumuse�e, intensitate, 
transparen�� a mesajului încât 
orice comentariu pare de prisos. 
Sunt cuvinte care ar trebui s� 
r�sune în con�tiin�a noastr� atunci când 
suntem convin�i de falimentul nostru 
�i al altora pentru a reg�si bucuria 
iert�rii, speran�a de a continua, 
siguran�a îmbr��i��rii � nale. 
Parabola celor doi fra�i „risipitori”, 
unul de p�cat, altul de orgoliu, ocup� 
partea preponderent� a capitolului. 
Aceasta pare a �  o „ap�rare” a lui Isus 
în fa�a criticilor aduse de c�rturari 
�i farisei cât prive�te opera sa. Ni-i 
imagin�m parc� în timp ce-�i scutur� 
capetele, luând un aer sever, judecând 
lucrarea acestui pretins Mesia, care în 
loc s� se �in� departe de p�c�to�i, îi 

prime�te �i st� la mas� cu ei. 
R�spunsul lui Isus îl g�sim 

în parabol�: Dumnezeu face a�a, 
Dumnezeu se comport� a�a. El face 
s�rb�toare în Cer pentru � ecare 
p�c�tos care se converte�te. S-a 
pierdut o oaie, s-a pierdut o drahm�, 
s-a pierdut un � u. S-ar spune aproape 
de înfrângerile lui Dumnezeu. În 
schimb iubirea învinge tocmai din 
suferin�a celui ce era pierdut. Nu 
este povestea amar� a unui tân�r – nu 
foarte departe de pove�tile de iubire 
ale atâtor tineri ai zilelor noastre – 
dar un cuvânt hot�râtor, un cuvânt 
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fundamental: „M� voi ridica �i m� 
voi întoarce la Tat�l meu”. Calea 
de întoarcere spre cas� este calea 
surprizelor. Pe Dumnezeu nu-l 
intereseaz� motivul pentru care ne 
întoarcem la el, lui îi este su� cient s� 
ne pornim la drum, el a�teapt� f�r� 
necesitatea unui armisti�iu, te „vede 
când e�ti înc� departe”, î�i alearg� în 
întâmpinare, �i se arunc� la gât, nu 
te las� s� vorbe�ti, pentru a te salva 
de inima ta când aceast� inim� 
te acuz�, pentru a te salva �i de 
tenta�ia de a te îngreuna cu trecutul 
t�u. E o moarte care devine via��, e 
o dispari�ie pe c�i pierdute care se 
transform� în reg�sire bucuroas�, 
este celebrarea deplin� a iert�rii care 
�terge trecutul. Nu vor �  niciodat� nici 
peniten�a, nici frica, nici remu�carea 
cele ce vor elibera omul de r�ul s�u 
cel mai adânc, dar un „mai mult” de 
la via��, îmbr��i�area �i s�rb�toarea 
unui Tat� mult mai mare decât 
inima noastr�. 

Fratele mai mare, „risipitorul” 
de orgoliu, este dreptul cuget�tor al 
tuturor timpurilor. El, satisf�cut �i 
compl�cut în onestitatea sa, prive�te 
cu dispre� toat� lumea înconjur�toare. 
Reac�ia sa rece �i f�r� mil� e tipic� 
anumitor persoane religioase �i 
riguroase care nu cunosc iubirea. 
Virtuo�i �i ferici�i, pentru c� m�soar� 
totul în func�ie de ceea ce fac, de 
contabilitatea lui ,,a da’’ �i ,,a avea.” 
„Eu mereu ti-am ascultat, �i tu nu 

mi-ai dat nici m�car un ied”. Sunt 
cuvintele celui care a observat regulile, 
ca un angajat; este m�rturisirea unui 
falimentar, care a f�cut bine visând în 
inima sa îns� la o cu totul alt� via��. 

Dar Tat�l vrea s�-l salveze �i 
pe el de inima sa de servitor: „Tu 
întotdeauna e�ti cu mine, �i toate ale 
mele sunt �i ale tale”. Va �  în�eles? 
Mai exist� apoi un element care ar �  
laitmotivul întregii istorisiri: este 
motivul bucuriei p�storului care 
g�se�te oaia pierdut�, a femeii care 
g�se�te drahma pierdut�, a tat�lui 
pentru � ul reîntors. 

,,Parabola � ului risipitor” 
este deci un cântec sublim în 
care se între�es  câteva din temele 
fundamentale ale Evangheliei: 
iubirea divin�, bucuria, convertirea, 
speran�a, lupta împotriva ipocriziei 
�i orgoliul. Sentimentul p�catului e 
de asemenea un dat important pe care 
ar trebui s�-l facem s� în� oreasc� în 
de�ertul actual al super� cialit��ii �i al 
indiferen�ei. Dar pentru Evanghelie 
nu acesta este elementul ultim �i 
decisiv. Fundamental este tat�l 
care a�teapt�, care îmbr��i�eaz�, 
care �terge trecutul, care rena�te 
pe � ii s�i în iubire �i bucurie. 
Ultimul cuvânt al lui Dumnezeu este 
IERTAREA, ultimul s�u gest este 
ÎMBR��I�AREA.

pr. Mihai V�T�M�NELU ofmc
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Papii secolului al XX-lea

 Papa Ioan Paul al II-lea (II)
Oricât au încercat conduc�torii 

comuni�ti din Polonia, în 1966, ,,de 
a anexa la ideologia lor s�rb�torirea 
unui mileniu de cre�tinism polonez”, 
nu au reu�it. Ar �  dorit s� imprime 
con	tiin�elor ideea ca stat polonez 
f�r� Biserica, peste lozincile lor, 
Biserica punea îns� altele, cum ar 
� : ,,Mileniul sfânt al Poloniei 966-
1966”’, ,,Na�iunea este cu Biserica”, 
,,Polonia întotdeauna credincioas�” 
�i multe de acest fel.

În iunie 1979, prezen�a Papei 
Ioan Paul al II-lea a dus la desf��urare 
unor manifest�ri publice pe care regimul 
comunist niciodat� nu le-a avut.

Drumul de la aeroport pân� în 
Capital� era plin de b�rba�i, femei �i de 
copiii, a�eza�i în cinci – �ase rânduri, 
pe locurile stabilite de parohii, într-o 
ordine excep�ional�. În calea Papei 
ace�tia � uturau steagurile na�ionale 
�i ale Vaticanului. Oamenii nu-�i mai 
puteau �ine lacrimile, îngenunchea�i, 
primeau binecuvântarea papei care 
trecea printre ei.

Pia�a Victoriei din Var�ovia 
era de nerecunoscut: în locul central 
s-a ridicat un altar de pe platforma 
c�ruia se în�l�a o cruce înalt� de 5 
metri, drapat� cu o pânz� , în forma 
unei stole, sub cruce era a�ezat� o 
reproducere a Madonei Negre din 
Czestochowa. Milioane de polonezi 
erau acolo; atât de mul�i, încât au 

dublat popula�ia ora�ului.
Miile de pelerini au fost 

g�zdui�i la casele de oaspe�i, bisericile 
au r�mas deschise în tot cursul nop�ii 
pentru a ad�posti pe cei care nu mai 
g�seau loc la casele destinate. 

Blocurile si-au pierdut culoarea 
cenu�ie, balcoanele deveniser� altare 
pline de � ori �i de fotogra� ile Papei.

Pe muzica ,,Imnului papal” �i 
a imnului ,,Gaude Mater Poloniae” 
(Bucur�-te , Mam� a Poloniei), Papa �i 
Primatul Poloniei au mers la Mormântul 
Soldatului Necunoscut, unde Papa a 
îngenuncheat �i a depus � ori.

La Sf. Liturghie ponti� cal� au 
fost de fa�� întregul corp diplomatic 
�i reprezentan�ii Bisericilor din �ar�. 
De necrezut, Primatul Poloniei a 
spus înainte de celebrarea Liturghiei: 
,,S� nte P�rinte, capitala este unit� 
în rug�ciunea condus� de capul 
Bisericii Romano-Catolice... Vicarul 
lui Cristos pe p�mânt, apostol al 
lui Cristos �i al Evangheliei Sale, 
mesager al adev�rului �i iubirii, un 
� u al Poloniei , ales de Dumnezeu...” 
(George Weigel ,,Martor al speran�ei” 
- Biogra� a Papei Ioan Paul al II-lea 
(1920-2005), Galaxia Gutenberg, 
2007, p.347).

Dup� citirea Sf. Evanghelii, s-a 
l�sat o t�cere adânc�. De la fereastra 
unui hotel din apropiere, liderul 
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comunist, Edward Gierek, privea 
însp�imântat punându-�i obsesiv 
întrebarea: ,,Ce va spune Papa?”

Papa a privit ,,oceanul” de lume 
�i ,,a �inut cea mai m�rea�� predic� a 
vie	ii sale”. Cuvintele sale erau un imn 
de laud� adus lui Dumnezeu pentru 
c� i-a f�cut posibil� ,,venirea acas�, 
ca pelerin’’, împlinind �i o dorin�� a 
Papei Paul al VI-lea, aceea de ,,a pune 
piciorul pe p�mântul Poloniei”.

Evenimentul de acum, 
pelerinajul, Papa Ioan Paul al II-
lea l-a situat în ,,înscrisul special 
al istoriei Bisericii”: 966 de ani de 
cre�tinism al Poloniei. Chemarea 
unui polonez de a �  pap� se poate 
explica prin faptul c� aceast� �ar�, 
care a cunoscut ,,teribile încerc�ri” 
în secolul al XX-lea, reu�e�te s� 
dea lumii m�rturii extraordinare de 
eroism, onoare �i credin��. �i Papa 
punea în eviden�� continuitatea 
acestor în�l�imi moral-cre�tine chiar 
în acel timp, când ei, polonezii, ofer� 
iar��i ,,m�rturia Crucii �i Învierii”. 
Lumea îi r�spundea Papei, gândului 
s�u m�rturisit scandând: ,,Îl vrem pe 
Dumnezeu, îl vrem pe Dumnezeu...!” 
Ca r�spuns, Papa a f�cut o a� rma�ie 
care a nelini�tit puterea comunist� de 
peste tot: ,,Cristos nu poate �  �inut în 
afara istoriei umane. A-l exclude pe 
Cristos din istoria omenirii înseamn� 
un act îndreptat împotriva omului. 
F�r� Cristos este imposibil s� în�elegi 
istoria Poloniei, istoria celor care 
au tr�it sau tr�iesc pe acest p�mânt 

[...] Chiar �i cei care par a se a� a 
la distan�� de Biseric�, cei care se 
îndoiesc �i cei care se opun, tr�iesc în 
contextul cre�tin al istoriei �i culturii 
poloneze. Pentru c� Polonia �i istoria 
sa, începând cu Stanislaw la râul 
Skalka �i terminând cu Maximilian 
Kolbe la Oswiecim, nu pot �  în�elese 
f�r� a se face referin�e la Isus Cristos” 
(Op. cit. P. 348).

Papa amintea adev�ruri pe care 
puterea le-ar �  dorit uitate: ,,Cristos 
nu a încetat s� ne înve�e marea cauz� 
a omului”, pentru c� Cristos ,,este 
cartea ve�nic deschis� asupra omului, 
demnit��ii �i drepturilor lui”. �i Papa 
a continuat, amintind atâtea jertfe 
ale polonezilor c� � ecare s�mân�� 
care cade pe p�mânt �i moare, 
rena�te �i d� roade. Poate �  s�mân�a 
martirilor, poate �  �i s�mân�a muncii 
zilnice �i grele, a muncii creatoare 
din universit��i, poate �  s�mân�a 
rug�ciunii...Mul�imea relua scandarea: 
,,Îl vrem pe Dumnezeu, îl vrem pe 
Dumnezeu, îl vrem pe Dumnezeu în 
familie, îl vrem pe Dumnezeu în �coli, 
îl vrem pe Dumnezeu în c�r�i, îl vrem 
pe Dumnezeu, îl vrem pe Dumnezeu...” 
(Op. cit. p. 349).

La câteva ore dup� sosirea 
Papei în Polonia, un adev�r crucial 
era limpede: ,,Polonia nu era o �ar� 
comunist�, Polonia era o �ar� catolic� 
cu un stat comunist”.

Sfânta Fecioar� Maria �inea în 
mâinile ei s� nte, acum ca �i în trecut, ,,la 
picioarele Crucii”, speran�a �i biruin�a.

 (va urma)



Colectivul redac�ional:
Director: prof. Otilia B
LA�
Secretar de redac�ie: Pr. Olimpiu TODOREAN
Redactori: Pr. Ioan ERDELI
Tehnoredactare computerizat�: Pr. Olimpiu Todorean

Adresa: Redac�ia CALEA DES
VÂR�IRII
Str. Gen. Magheru, 3/5 - ORADEA -3700 (BH)

 S� ne rug�m împreun�

 O, Fecioar� Marie, Mama Bisericii, noi î�i 
recomand�m Biserica întreag�.

O, Tu sprijinul episcopilor, ocrote�te-i �i-i asist� 
în misiunea lor apostolic�, precum �i pe to�i preo�ii, 
c�lug�rii, laicii care-i ajut� în serviciul lor greu.

Tu care ai fost dat� ca Mam� de dumnezeiescul t�u 
Fiu înv���celului iubit, adu-�i aminte de poporul cre�tin 
care se încrede în tine. Adu-�i aminte de to�i copiii t�i; 
prezint� lui Dumnezeu rug�ciunile lor; p�streaz�-le o 
credin�� tare; înt�re�te-le speran�a, m�re�te-le credin�a. 
Adu-�i aminte de to�i cei care tr�iesc în încerc�ri, lipsuri, 
primejdii �i mai ales de aceia care sunt persecuta�i �i 
întemni�a�i pentru credin��. O, Fecioar�, d�-le t�rie �i 
gr�be�te ziua mult dorit� a dreptei lor libert��i.

 Papa Paul al VI-lea


