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 În Scrisoarea Apostolic� ,,Porta � dei”, Papa Benedict al XVI-lea scria: 
,,Înc� de la începutul slujirii mele ca succesor al lui Petru, mi-am amintit de 
exigen�a de a redescoperi drumul credin�ei pentru a pune în lumin� cu claritate 
tot mai mare bucuria �i entuziasmul reînnoit al întâlnirii cu Cristos”.

Anul Credin�ei va începe cu evocarea a dou� mari evenimente: deschiderea 
Conciliului Vatican II (1962) �i dou�zeci de ani de la publicarea Catehismului 
Bisericii Catolice (1992). Conciliul Vatican II, în constitu�ia dogmatic� ,,Lumen 
gentium”, a subliniat adev�rul de credin�� mereu actual, acela c� ,,Cristos este 
lumina neamurilor” �i vestirea Evangheliei ,,s� lumineze pe to�i oamenii cu 
lumina lui Cristos, care str�luce�te pe chipul Bisericii”.

Catehismul se situeaz� pe linia Conciliului �i prezint� doctrina catolic� 
. Publicarea lui a fost o necesitate pentru Biserica Universal� �i pentru Bisericile 
particulare. Pia�a San Pietro va �  locul în care se va deschide solemn Anul Credin�ei, 
la 11octombrie. Sf. Liturghie va �  celebrat� solemn de c�tre Sfântul P�rinte, în 
concelebrare cu to�i P�rin�ii Sinodali, cu Pre�edin�ii Conferin�elor Episcopale 
din lume �i cu P�rin�ii conciliari înc� în via��. Anul Credin�ei se va încheia la 24 
noiembrie 2013, la solemnitatea Domnului nostru Isus Cristos, Regele Universului.

Calendarul evenimentelor este foarte bogat. Se poate vorbi de un calendar cu 
caracter universal la care va participa Sfântul P�rinte, calendar deja publicat, �i de 
un calendar al � ec�rei dieceze. În acest timp al credin�ei în care vom intra, Biserica 
este chemat� s� vesteasc� cu t�rie Evanghelia, s� transmit� adev�rurile credin�ei 
cre�tine pentru a-i �  în�eles fundamentul care este întâlnirea cu Cristos cel Înviat, 
Cel ce ,,d� via�� unui nou orizont” existen�ei noastre.

Calendarul are stabilite, în anumite zile ale anului, evenimentele majore. 
Primul eveniment, duminic�, 21 octombrie, va �  canonizarea a �ase martiri �i 
m�rturisitori ai credin�ei; la 25 ianuarie 2013, tradi�ionala celebrare din Bazilica 
Sf. Pavel din afara zidurilor; duminica din 28 aprilie va �  dedicat� copiilor �i 
adolescen�ilor care au primit Sacramentul Mirului; duminica din 16 iunie va 
�  dedicat� m�rturisirii Evangheliei vie�ii; duminic�, 13 octombrie, va �  ziua 
mi�c�rilor mariane. Calendarul ofer� �i numeroase evenimente cu caracter cultural, 
arta, literatura, muzica �i pictura � ind c�i de tr�ire �i exprimare a credin�ei.

Poarta Credin�ei ni se deschide larg în fa�� ca s�-l privim pe Cristos, mereu prezent 
în mijlocul nostru, ,,în toate zilele pân� la sfâr�itul lumii” (Mt.28,20).

Credin�a este ,,un dar” care trebuie ,,redescoperit, cultivat �i m�rturisit”, 
pentru ca � ecare dintre noi ,,s� tr�im frumuse�ea �i bucuria faptului de a �  
cre�tin”. S� tr�im aceast� frumuse�e �i bucurie împreun� cu cei de lâng� noi �i cu 
catolicii din întreaga lume �i, împreun�, în lumea descump�nit� de azi, s�-L facem 
cunoscut pe Cristos, cum spune Cardinalul Henri de Lubac ,,prin noi Isus Cristos 
s� continue s� � e vestit, prin noi El s� continue s� � e vizibil”.

Anul Credin�ei
 11 octombrie 2012 - 24 noiembrie 2013
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S U M A R

Sfântul Augustin ne spune c� cine �tie s� se roage cum 
trebuie �tie �i s� tr�iasc� cum trebuie. Noi sim�im c� atunci când 
ne-am f�cut bine rug�ciunea, ne sim�im mai lini�ti�i ca de obicei 
�i sim�im cum cre�te bucuria în sufletul nostru, zelul �i hot�rârile 
sfinte. Îns� îndat� ce ne îndep�rt�m de rug�ciune, ne d�m seama 
de adev�rul spus de Sf. Bonaventura: sufletul începe s� sl�beasc� 
�i s� piard� curajul pentru lucrurile bune �i pentru cele cere�ti, în 
timp ce înclin�rile rele se de�teapt�.
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Cuvântare înainte de Sfânta Împ�rt��anie

Isus este aici �i v� dore�te.
În acest fel a chemat Marta pe sora ei, Maria, la Isus.
A�a v� chem eu pe voi: Isus e pe Altar �i v� dore�te.
Pl�cerea Lui este s� locuiasc� în inimile voastre, s� le 
înfrumuse�eze, s� v� înt�reasc� �i s� v� duc� la Ceruri. 
 
Isus e pe Altar, ascuns sub chipul Pâinii �i al 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 su� etele noastre. 
 
Dar s� �tim c� Isus de pe Altar este Domnul Cerului �i al 
P�mântului. El a pres�rat luceferi pe ceruri. El a risipit � orile pe 
crânguri. El a creat su� etele 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 ce s-a f�cut.
 
Isus e aici pe Altar, ascuns sub forma Pâinii �i sub chipul 
Vinului. Care Isus? Acel Isus care a înviat pe � ul v�duvei din 
Naim �i pe � ica 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 su� ete.

 Episcop Ioan Suciu
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Ion Agârbiceanu, continuator al �colii Ardelene 
 12 septembrie 1882 - 28 mai 1963 

La 12 septembrie se împlinesc 
130 de ani de la na�terea P�rintelui 
�i scriitorului Ion Agârbiceanu. De�i 
evocarea P�rintelui Ion Agârbiceanu 
se impune, este chiar o datorie, � ind 
unul din oamenii mari ai Bisericii 
Române Unite cu Roma, ai culturii �i 
literaturii române, cunoscând mersul 
lucrurilor, �tim c� prea pu�ini vor �  
aceia care o vor face.

În adev�r, scriitorul Ion 
Agârbiceanu a fost preot greco-catolic, 
la început într-un sat din Mun�ii Apuseni, 
Bucium-Sa�a, apoi paroh al Clujului �i 
Canonic al Diecezei de Cluj-Gherla. 

S-a format în ,,citadela culturii” 
din Transilvania, la �colile Blajului, 
unde a avut profesori-apostoli, spirite 
luminate, creatori de cultur�, erudi�i, 
mode�ti �i de înalt� �inut� moral�, 
intransigen�i pân� la jertfa vie�ii pentru 
ap�rarea credin�ei �i a adev�rului. 
Blajul i-a cunoscut primele scrieri �i 
tot Blajul i-a conturat personalitatea 
�i opera. S-a format în spiritul Scolii 
Ardelene, s-a identi� cat cu înainta�ii, 
î�i sim�ea inima lui lâng� inima lor 
,,de care, spunea, m� leag� porunca 
tuturor str�mo�ilor, simt puternica 
lor b�taie vie �-ascult �oapta cald� 
ce porne�te din adâncul su� etului. 
Îmi descop�r capul �i ascult ca în 

biseric�” (,,Ceasuri de sear� cu Ion 
Agârbiceanu” - M�rturii - Comentarii 
- Arhiv�, O carte gândit� �i alc�tuit� 
de Mircea Zaciu, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, p. 366). Facultatea de 
Teologie a urmat-o la Universitatea 
Regal� din Budapesta. Au fost anii în 
care �i-a des�vâr�it cultura, dar �i anii 
în care a continuat s� scrie. 

P�rintele Agârbiceanu a preluat 
crezul �colii Ardelene �i i-a dat via��, 
fapt ce se reg�se�te în omul, preotul �i 
scriitorul care a fost.

,,Pu�ini sunt cei care ar putea 
a� rma c� au stat în intimitatea 
acestui mare timid; majoritatea l-au 
v�zut fugar, în ultimii ani; au r�mas 
marca�i totu�i de for�a iradiant� a unei 
prezen�e blânde, t�cute, tr�gându-�i 
energia dintr-o candoare niciodat� 
tr�dat�”, ne m�rturise�te istoricul �i 
criticul literar Mircea Zaciu.

În ,,Amintirile’’ sale din 
volumul ,,Ceasuri de sear� cu Ion 
Agârbiceanu”, Ovidiu Papadima 
evoc� una din serile de ,,M�rturisiri 
literare”, organizate de prof. D. 
Caracostea, în 1932, pe lâng� 
Seminarul catedrei de Istoria literaturii 
române �i moderne a Facult��ii de 
Litere din Bucure�ti, sear� care l-a 

 ,, ...oricâte modi� c�ri au r�scolit istoria, societatea �i literatura
 româneasc�, Ion Agârbiceanu ne apare nea�teptat de actual”

 Mircea Zaciu
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avut invitat pe Preotul �i scriitorul 
Ion Agârbiceanu. Portretul schi�at 
este opus, chiar �ocant, cu al unui 
alt invitat, tot scriitor �i preot, dar 
ortodox, Gala Galaction. Pe acesta din 
urm� Papadima nu �i-l putea închipui 
decât ,,alergând prin Bucure�ti, în 
ve�nica agita�ie a facerii de bine 
oricui, cu barba �i sutana � uturând 
în vânt[...] cu gesturile sale largi, ca 
de îmbr��i�are �i binecuvântare.” 
(Op. cit. p. 34).

Contrar lui Gala Galaction, 
P�rintele Ion Agârbiceanu ,,fusese 
în seara aceea de o sinceritate deloc 
spectaculoas�, dezv�luindu-se întreg 
a�a cum era, ca �i cum ar �  vorbit 
doar unui prieten” (Op. cit.p34).

To�i marii oameni ai culturii 
noastre, care l-au cunoscut, au r�mas 
tulbura�i de prezen�a P�rintelui Ion 
Agârbiceanu, nu aceasta era imaginea 
preotului cu care erau obi�nui�i. 
Eugen Lovinescu î�i aminte�te: 
,,Z�risem deodat� pe Calea Victoriei, 
în mijlocul lumei cunoscute, un 
om de aiurea, str�in în port �i în 
chip. Un b�rbat bine închegat, cu 
tr�s�turi totu�i delicate, ca �i cum 
n-ar �  fost b�tute de soarele �i 
vântul Abruzilor, blond �i, de sub 
bolta frun�ei c�ruia str�luceau doi 
ochi unde puteai ceti deodat� întreg 
su� etul, - un su� et nu aprig, nu 
aprins, ci blând, vis�tor, idealist, un 
su� et mai mult de poet, care la cea 
dintâi atingere cu asprimile vie�ii 

love�te din aripi pentru a se ridica la 
în�l�imile albastre. Era P�rintele Ion 
Agârbiceanu, desc�licat din mun�ii 
lui în cetatea grijelor, tru� ilor �i 
n�zuin�elor noastre. Îl vedeai stângaci 
în vorb� necunoscând oamenii 
ce-l înconjurau, dar mergând cu 
fruntea sus, odihnindu-�i seninii lui 
ochi peste m�ririle noastre, ce nu-i 
speriau s� iciunea pe care i-o puteai 
ceti totu�i în su� et. �i l-am primit ca 
pe un sol venit dintr-o lume drag�, 
atât de aproape de su� etul nostru...” 
(Op. cit. p. 111).

Oricâte evoc�ri am c�uta 
la contemporanii s�i, le-am g�si 
apropiate, acelea�i. Oct. C. T�sl�uanu 
le sintetizeaz� în cuvintele: ,,sem�na cu 
un � uviu cu ape limpezi, în care Cerul 
î�i oglinde�te frumuse�ea �i tainele”. 
Un preot atât de aproape de s� n�enie!

Volumul ,,Fa�a de lumin� a 
cre�tinismului - Medita�ii” - 1943 -, 
dezv�luie chipul interior al preotului 
- scriitor, de� nit de t�ria credin�ei în 
Dumnezeu �i tr�irea Evangheliei, 
care aduce în su� etul nostru fericirea 
cea mai înalt�. Evanghelia vie�ii 
ar schimba fa�a lumii, ne asigur� 
I. Agârbiceanu, ,,ar putea coborî 
Împ�r��ia lui Dumnezeu dac� to�i 
oamenii ar tr�i dup� Evanghelie, 
dac� ar merge pe urmele lui Isus”. 
Îl de� ne�te de asemenea credin�a în 
Biserica Catolic� �i bucuria de a �  �i 
românii greco-catolici în Biserica cea 
adev�rat� a lui Cristos condus� de 
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Papa de la Roma. 
Suprimarea atât de violent� a 

Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic� în 1948, Biserica sa, îl 
face P�rintele Ion Agârbiceanu s� se 
simt� îngenuncheat pe p�mântul ��rii 
sale. Mircea Zaciu m�rturise�te c� îi 
era imposibil s� intuiasc� adâncimea 
stratului de durere care îl st�pânea. 
Într-o c�l�torie f�cut� împreun� la 
Bucure�ti, cu trenul, î�i aminte�te 
profesorul Zaciu, ,,îl sim�eam 
undeva adânc mi�cat, de o agita�ie 
interioar�, greu st�pânit�. Trecusem 
printr-o mic� sta�ie în mijlocul unui 
câmp multicolor: Valea Florilor. 
<Aici veneam uneori, când eram 
parohul Clujului>. Lung� t�cere. La 
Blaj, se ridic� s� vad� vechea stamp� 
a or��elului a�ipit. <�colile>, zise 
doar. În atitudinea lui mi se p�ru 
c� era un omagiu” (Op. cit., p.107). 
Undeva, în scrierile sale, Agârbiceanu 
vorbe�te despre eroismul cre�tin. 
Este un erou cre�tin cel care sluje�te 
�i ap�r� ,,Adev�rul, Dreptatea �i 
Binele etic, al s�u, al altora, al lumii 
întregi”, spune P�rintele. Fiind � del 
Bisericii Greco-Catolice, ap�rând-o 
în timpul persecu�iei, m�rturisindu-se 
greco-catolic în anii în care o astfel 
de m�rturisire însemna închisoare, 
P�rintele Agârbiceanu este un erou 
cre�tin. Trecând peste pericolul care 
îl amenin�a, în to�i anii persecu�iei, 
oriunde s-a g�sit, P�rintele era 
întotdeauna în reverenda greco-
catolic�, neagr�, lung�,cu �ir de 

nasturi urcând pân� la baza gâtului. 
Reverenda P�rintelui era mai mult 
decât un simbol.

În condi�iile statului comunist, 
refuzul de a-�i tr�da credin�a catolic� 
i-a adus continue suferin�e, care se 
ad�ugau la cele existente deja: statutul 
de preot greco-catolic �i opera sa 
moral-cre�tin�. Toate acestea au dus 
la t�cerea nemeritat�, la izolarea 
complet� din partea societ��ii �i la o 
neîncredere a scriitorului în oameni. 
,,F�r� nici o slujb� �i discret cum 
era, Ion Agârbiceanu ap�rea tot mai 
rar prin ora� [...] Ca s�-l vezi, trebuia 
s� te strecori, mai ales diminea�a, 
când prozatorul ap�rea în pia�a din 
apropierea str�zii Andrei Mure�an 
[...] C�ra o strai�� grea, bine îndesat�, 
cu mâinile acele mari, de plugar, nu 
de scriitor”, (Ion Brad în ,,Ceasuri 
de sear� cu Ion Agârbiceanu”, p. 
55). În acela�i volum, Ana Blandiana 
are o alt� evocare dureroas� a 
P�rintelui, întâlnit într-un autobuz 
supraaglomerat: ,,am descifrat în 
masa de oameni strivindu-se unul pe 
altul în înghesuiala dintre scaune, 
spatele aplecat al unui b�trân c�ruia 
am vrut s�-i cedez locul. Dar b�trânul 
nu era singur, ci cu o b�trânic�, înc� 
�i mai fragil�, �i mai pâlpâitoare decât 
el, pe care a chemat-o , mul�umindu-
mi, în numele ei, s� se a�eze. El 
a r�mas în picioare [...] Atunci l-am 
recunoscut. Nu-mi venea s� cred; îmi 
venea s� lovesc �i s�-i resping pe cei ce 
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îl împingeau din spate, f�cându-l s� se 
clatine pe picioare; îmi venea s�-i smulg 
pe to�i de pe scaune �i s� le strig: Nu-l 
recunoa�te�i? Este Ion Agârbiceanu!” 
(Ana Blandiana, Op. cit., p78). 

Crezul literar �i uman al 
P�rintelui: ,,O oper� literar� care nu 
adaug� nimic la gândul nostru, la 
voin�a �i sim�irea noastr�, la bucuria 
noastr� de via��, cred c� e zadarnic 
scris�, zadarnic citit�”, expus ,,cu 
simplitate �i blânde�e”, cât �i dorin�a 
de a face tot ce este bun pentru oameni, 
pentru ,,a-i feri de r�t�ciri �i umilin�e”, 
se identi� c� ,,marilor dasc�li tutelari 
ai Ardealului, Inochentie Micu, 
Samuil Micu, Gheorghe �incai 
�i Petru Maior”, a� rm� Augustin 
Buzura (Op. cit. p. 100).

De prin 1956, la Cluj, în unele 
,,cercuri literare”, printre care �i cel al 
Universit��ii, începe s� se contureze 
interes pentru opera �i personalitatea 
lui Ion Agârbiceanu din partea fo�tilor 
elevi ai Blajului, Dumitru Mircea, 
Aurel Martin �i Aurel Gurghianu, 
dar �i al cadrelor universitare 
Mircea Zaciu, greco-catolic, Romul 
Munteanu �i Ion Vlad. De asemene, 
Ion Breazu (1901-1958), �i el fost elev 
al Blajului, profesor la Facultatea de 
Litere a Universit��ii din Cluj.

La propunerea lui M. Zaciu, 
de a i se reedita povestirile, P�rintele 
Ion Agârbiceanu îl deruteaz�: ,,...tace. 
Nu-mi pot da seama dac� ideea îl 
intereseaz� sau nu; dac� faptul c� 
un tân�r din lumea de azi �i-a adus 

aminte de el îl mi�c� sau îl las� 
indiferent. Când începe s� r�spund� 
propunerii mele, nu e nici o urm� 
de efuziune sau sentimentalitate 
în vocea lui. O simpl� constatare  
deta�at�, despre uitarea în care 
tr�ie�te” (Op. cit. p. 105).

În 1962, profesorul Mircea Zaciu 
se îngrije�te de apari�ia primului volum 
din ,,Opere”, pe care îl prefa�eaz�; 
volumul este continuat de seria de 
,,Opere”, pân� la �aisprezece. Desigur, 
scrierile teologice nu au fost acceptate, 
dar apar dup� 1989, prin str�duin�a 
domnului profesor Ion Buza�i, 
sunt volumele: ,,Fa�a de lumin� a 
cre�tinismului”, ,,C�ile fericirii” 
�i ,,Ion Agârbiceanu �i ASTRA”, 
antologie �i prefa�� de Ion Buza�i �i 
Radu Gavril�; cartea pune în lumin� 
activitatea P�rintelui Agârbiceanu, 
în spiritul �colii Ardelene, în cadrul 
Asocia�iei ASTRA, pentru emanciparea 
cultural� a românilor.

Volumele editate de Mircea 
Zaciu sunt frumoase, se impun prin 
stil �i elegan��: copertele din material 
textil gri-deschis, sus, în col�ul din 
dreapta, un mic medalion negru, 
pe care este imprimat, în auriu, 
monograma autorului.

Cuprins� în întregul ei, opera 
P�rintelui Agârbiceanu este ,,o cronic� 
transilvan� �i ea a r�mas pân� acum 
�i singura în literatura noastr�”, 
sus�ine, întemeiat, D. Vatmaniuc.

Cititorul de azi are în fa�� 
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opera unui preot care cunoa�te 
satul transilv�nean, oamenii �i 
suferin�ele lor, cunoa�te su� etul 
omului, întunericul �i lumina în 
toat� profunzimea lor, durerea �i 
zbuciumul, con�tiin�a gre�elii �i a 
p�catului, zguduitoarea p�rere de r�u. 
Ion Agârbiceanu este singurul scriitor 
din literatura noastr� care le aduce, 
din viziunea celui ce sluje�te la altar, 
în pagina scris�, în art�. În aten�ia 
prozatorului este morala cre�tin� 
spre care, cu deosebit tact, îndreapt� 
su� etul omului, ca s� � e salvat, pentru 
c� ,,în cre�tinism esen�ialul nu e 
de câte ori cazi înfrânt în drumul 
idealului, ci de câte ori te ridici, nici 
dac� ai ajuns la piscul suprem, ci 
dac� ai voit s� ajungi �i ai asudat 
sudori de sânge s� ajungi’’.

Nu putem enumera toate titlurile 
prozei lui Agârbiceanu, articole, schi�e, 
povestiri, nuvele �i romane, scrise timp 
de 60 de ani, amintim doar câteva: 
,,Dou� iubiri”, ,,În întuneric”, ,,Vâlva 
b�ilor”, ,,Fefeleaga”, ,,Lumini�a”, 
,,Vârvoara”, ,,Ceasul r�u”, ,,Iarn� 
grea”, ,,Baba Ilina se g�te�te de 
drum”, ,,Moartea clopotarului”, 
proze care cuprind intensa suferin�� 
omeneasc� cunoscut� ca preot în 
Mun�ii Apuseni; volumele de nuvele 
,,Popa Man”, ,,Chipuri de cear�”,  
,,Spaima”, ,,Pr�pastia”, ,,Singur�tate”,  
,,Prim�vara”,    volumul de proze scurte 
cu observa�ii asupra coresponden�ei 
om-natur�, ,,File din cartea naturii” 
�i romanele ,,Arhanghelii”, ,,Licean... 

odinioar�”, ,,Domni�oara Ana’’, 
,,Legea trupului”, ,,Legea min�ii” etc.

Tot fo�tii elevi ai Blajului 
aminti�i, la care men�ion�m �i 
numele poetului Ion Brad, �i el fost 
elev al Blajului, �i al profesorului 
Mircea Zaciu, au dorit s�-l onoreze 
pe Ion Agârbiceanu la o reuniune 
a scriitorilor. P�rintelui nu-i venea 
s� cread�, de atât de mult timp era 
,,b�trân uitat de lume”, �i a acceptat 
punând o singur� condi�ie: ,,s� nu-l 
declar�m cumva comunist”, el � ind 
preot. A venit la întrunirea literar� în 
�tiuta reverend�.

Azi �i oricând, opera P�rintelui 
Agârbiceanu trebuie citit� �i recitit�, 
c�ci legile moralei cre�tine pe care 
le sus�ine sunt valori eterne, nu sunt 
legate de un anumit timp. P�rintele 
Ion Agârbiceanu are un loc distinct în 
literatura român�, este unul dintre cei 
mai mari prozatori. Ion Breazu sus�ine 
c� ,,Opera lui Ion Agârbiceanu 
r�mâne printre cele mai bogate �i mai 
autentice...” din literatura noastr�, 
iar Emil Gârleanu a� rm� c� vorbind 
despre P�rintele Agârbiceanu, vorbim 
despre ,,un mare �i adânc scriitor, 
poate despre cel mai adânc scriitor 
de ast�zi al nostru”.

La 130 de ani de la na�tere, 
gândul, rug�ciunea �i scrisul nostru vor 
s� � e un pios omagiu adus ,,Sfântului 
P�rinte al literaturii române”, Ion 
Agârbiceanu.

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

En avril 2001, avec les Peres Christian Mellon, S.J., secrétaire 
national de la Commission ,, Justice et Paix”, et Jean–François Desclaux, 
lazariste, ancien supérieur du Séminaire des Carmes et professeur a 
l’Institut Catholique de Paris, qui s’occupe depuis plusieurs années de 
faire venir quelques séminaristes gréco-catholiques recommandes par 
leurs évêques pur des études supérieures en France.

Nous nous arrêtons pour le première fois a Sighet: le Père Marius 
Visovan, prêtre gréco-catholique, nous fait visiter l’église qu’il a 
construite avec ses paroissiens et nous conseille d’aller photographier 
l’ ancienne église de sa paroisse que les Orthodoxes vont démolir. Nous 
visitons aussi le Mémorial installe dans l’ancienne prison de Sighet ou 
sont morts tant de martyrs. On se remémore avec émotion les récits de 
Mgr. Ploscaru!

 En avril 2002, Mgr. Olivier de Berranger, évêque de St. Denis 
et notre nouvel ,,évêque référent”, nous conseille de faire traduire 
en roumain des ouvrés théologiques de base , a commencer par le 
principaux ouvrages du Cardinal Henri de Lubac. ,,Méditation sur 
l’Eglise” en premier. Les évêques roumains approuvent des deux 
mains.

 En avril 2003, Mgr. Michel Dubost, évêque d’Evry est 
impressionne par la force de cette Eglise: ,,Malgré ses faiblesses et sa 
pauvreté, elle a sa source dans la foi des martyrs. Sa volonté de bâtir 
en son énergie sont évidentes”.

 (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 2003, cu P�rintele Christian Mellon S.J., secretar 
na�ional al Comisiei ,,Justi�ie �i Pace”, �i cu Jean-Francois Desclaux, 
lazarist, fost superior al Seminarului de Carmes �i profesor al 
Institutului Catolic din Paris, care se ocup� de mai mul�i ani de primirea 
seminari�tilor greco-catolici recomanda�i de Episcopii lor pentru studii 
superioare în Fran�a. 

 Ne-am oprit pentru prima dat� la Sighet: cu P�rintele Marius 
Vi�ovan, preot greco-catolic, am vizitat biserica pe care a construit-o 
cu credincio�ii s�i, P�rintele ne-a sf�tuit s� fotogra� em vechea biseric� 
parohial� pe care ortodoc�ii vreau s� o demoleze. De asemenea, am 
vizitat ,,Memorialul” din vechea închisoare din Sighet unde au murit 
atâ�ia martiri. S� ne amintim cu emo�ie versurile Mgr. Ploscaru!

 În aprilie 2002, Mgr. Olivier Berranger, Episcop de St. Denis 
�i noul nostru ,,episcop referent”, ne-a sf�tuit s� traducem în limba 
român� opere teologice de baz�, s� începem cu principalele opere 
ale Cardinalului Henri de Lubac, cu ,,Medita�ii asupra Bisericii”. 
Episcopii greco-catolici au primit vestea cu entuziasm, cu amândou� 
mâinile.

 În aprilie 2003, Mgr. Michel Dubost, Episcop de Evry a fost 
impresionat de for�a acestei Biserici: ,,În po� da sl�biciunii �i a 
s�r�ciei sale, ea î�i are izvorul în credin�a martirilor. Voin�a sa de a 
construi �i energia sunt evidente”.

 (va urma)

,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”
Cardinal Alexandru Todea
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Papa Ioan Paul al II-lea într-una 
din enciclicile sale a� rm�: „Cristos 
s-a unit cu � ecare om” prin urmare 
„toate c�ile Bisericii conduc spre om”. 
Adev�ra�ii discipoli ai lui Isus �tiu c� 
Înv���torul lor îi cheam� �i îi trimite 
s� slujeasc� omul, orice om. Este 
înv���tura sa care reiese din parabola 
Samariteanului milostiv (Lc. 10, 25-
37), asupra c�reia ne-am propus s� ne 
oprim în acest num�r al revistei noastre. 

Exist� un secret pentru „a 
mo�teni via�a ve�nic�”, adic� pentru 
a se realiza pe deplin �i a ajunge la 
fericirea perfect�? Acest secret ni-l 
dezv�luie Cuvântul lui Dumnezeu. 
Iat�-!: „S� iube�ti pe Domnul 
Dumnezeul t�u din toat� inima ta… 
�i pe aproapele t�u ca pe tine însu�i”. 
Nu ajunge îns� s� cuno�ti acest secret. 
E nevoie s� actualiz�m Cuvântul 
care cere o leg�tur� indisolubil� 
între porunca iubirii lui Dumnezeu 
�i porunca iubirii aproapelui. „F� 
aceasta �i vei �  viu”. Orice gest e 
autentic dac� este mereu un gest de 
iubire fa�� de Dumnezeu �i în acela�i 
timp fa�� de aproapele. „�i cine este 
aproapele meu?”. Isus nu d� un 
r�spuns teoretic, dar relateaz� un fapt: 
dup� ce a fost prezentat� atitudinea 
de indiferen�� din partea preotului �i 
a levitului fa�� de omul grav r�nit, 
iat� gestul de iubire înf�ptuit de un 
Samaritean, adic� de un str�in, un 
eretic pentru iudei. Gestul s�u arat� 
anumite caracteristici esen�iale ale 

iubirii cerute de Isus: 
- Iubirea este universal�. 

Samariteanul ajut� pe cel care îi era 
din punct de vedere social str�in, 
chiar du�man. O iubire deci care 
nu discrimineaz�, nu exclude pe 
niciunul. Nu �ine cont de culoarea 
pielii, de culoarea politic�, religioas�, 
ideologic�; dar ia act c� are de-a face 
cu un om: „Un om cobora de la 
Ierusalim la Ierihon”. �i acest „om”, 
personajul principal al parabolei, pus 
în scen� înc� de la început, mai întâi 
în leg�tur� (e�uat�) cu preotul �i cu 
levitul, �i mai apoi în rela�ie (înf�ptuit�) 
cu Samariteanul. Este pur �i simplu un 
om �i ca atare stârne�te compasiunea 
în Samaritean. 

- Iubirea este curajoas�, nu 
se teme s� ri�te �i s� implice întreaga 
persoan�. Dac� primii doi nu s-au oprit, 
din motive de puritate ritualic�, dar �i 
de fric�, c�ci dac� z�boveau, puteau 
s� suporte aceea�i soart� ca a acelui 
nefericit c�zut în mâinile tâlharilor. 

- Iubirea este generoas� întru 
totul, nu se mul�ume�te cu o interven�ie 
imediat�, dar se îngrije�te �i de viitorul 
acestui om �i implic� �i pe al�ii în 
îngrijirea lui. Cheia comportamentului 
Samariteanului o a� �m în aceste dou� 
verbe: „îl v�zu �i i se f�cu mil� de el”.  
Mila explic� �i provoac� apropierea 
sa de cel r�nit cu toate ac�iunile care 
exprim� ajutorul e� cace �i concret. 
Practic verbul „i se f�cu mil�” în limba 

„Mergi �i f� �i tu la fel”! 
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greac� a Evangheliei înseamn� „a te 
sim�i tulburat în interior” �i e adesea 
folosit pentru a indica ging��ia unei 
mame în fa�a � ului care sufer�. Nu e 
vorba deci de o comp�timire emotiv� 
�i super� cial�, dar se în�elege o 
atitudine de participare �i implicare. 
E o empatie în realitatea celuilalt, o 
„p�timire �i sim�ire cu cel�lalt”. 

 Aceasta reiese înc� mai bine 
dac� observ�m cum comportamentul 
Samariteanului se deosebe�te net 
de cel al celor doi reprezentan�i ai 
cultului. To�i trei sosesc, v�d. Primii 
doi, îns�, trec mai departe, în timp 
ce al treilea se apropie, pentru c� 
v�zându-l, s-a ivit în el compasiunea. 

 În gestul Samariteanului 
Isus arat� cum iubirea adev�rat� 
„descentralizeaz�”, în sensul c� nu-i 
mai consider pe ceilal�i în func�ie de 
leg�tura lor cu mine, rotindu-se totul 

în jurul meu; dar m� consider pe mine 
în raport cu ceilal�i. Nu mai sunt eu în 
centrul aten�iei, dar cel�lalt. 

 Exemplul Samariteanului 
subliniaz� leg�tura strâns� între 
iubirea lui Dumnezeu �i cea a 
aproapelui: cultul separat de iubire e 
steril, chiar fals. E ceea ce nu au în�eles 
preotul �i levitul. Au r�mas prizonieri 
ai schemelor lor mentale. Nu au �tiut 
s� discearn� voin�a lui Dumnezeu 
care în acel moment cerea întârzierea 
lor sau absen�a lor de la actele de cult 
pentru a-i oferi tocmai cultul adev�rat 
(iubirea) în acel loc profan departe de 
templul din Ierusalim. Cultul autentic 
îns� a fost oferit de Samaritean. 
Omul r�nit era într-adev�r templul lui 
Dumnezeu. 

 Nu au în�eles c� binele, iubirea 
nu doar c� nu are frontiere; dar trebuie 
s� � e „inventat�” printr-o capacitate 

creativ� în 
situa�iile dintre 
cele mai stranii 
�i imprevizibile 
în care � ecare 
din noi s-ar 
putea a� a. Nu 
au în�eles c� 
iubirea nu e o 
m�sur� ce se 
poate aplica 
tuturor în 
mod egal, ca 
un cli�eu; dar 
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� ecare este iubit în manier� unic� �i 
irepetabil�. 

  �i noi de atâtea ori suntem 
prizonieri ai unor anume atitudini 
care ne blocheaz� �i ne împiedic� s�-l 
iubim cu prioritate pe aproapele. Spre 
exempli� care enumer�m trei astfel de 
atitudini: 

- Graba: to�i alearg�. E atât 
de greu s� g�se�ti pe cineva care are 
timp pentru tine, care �tie s� „piard� 
timp”, care s� �tie s� „întrerup�” 
propriile activit��i pentru a �i se d�rui 
cu toat� aten�ia. Care nu-�i r�spunde: 
„Am treab�!”, ci: „Acum sunt ocupat 
cu tine!”. Nu-�i spune: „Numai tu îmi 
lipseai”. Ci: „E�ti doar tu!”. 

- Frica unei noi îndatoriri, frica 
de a �  deranja�i, c�utarea propriilor 
comodit��i, dorin�a de a �  l�sa�i în pace.

- C�utarea de pretexte pentru 
„a ne a� �a”; suntem foarte buni a 
descoperi, a inventa, a construi pretexte.  

E necesar�, atunci, o veghere 
continu�. Noi suntem într-adev�r în mod 
instinctiv apleca�i spre a lua distan�� de 
cel�lalt, spre a-l refuza, pentru c� vedem 
în cel�lalt un posibil pericol pentru 
autonomia noastr�, pentru libertatea 
noastr�, pentru lini�tea noastr�. 

Isus a r�spuns amplu întreb�rii 
„Cine este aproapele meu?”. 
Aproapele pe care trebuie s�-l iubim 
cu toate modalit��ile concrete tr�ite 
�i de Samaritean, este orice persoan� 
care se a� � în necesitate. Isus, încheind 
istorisirea sa, lanseaz� îns� altfel 
întrebarea: „Care dintre cei trei �i se 

pare c� a fost aproapele celui ce a c�zut 
între tâlhari?”. C�rturarul r�spunde: Cel 
ce a avut mil� de dânsul”. În mod literar: 
cel ce a folosit mil�. 

Nu conteaz� atât a �ti cine este 
cel�lalt pe care trebuie s�-l iubim, dar 
mai curând, a m� decide de a face un 
pas spre cel�lalt, a m� face aproape, 
aproapele celuilalt, „a m� face altul”. Ca 
�i Samariteanul, ca �i Isus însu�i, care în 
mod discret în aceast� parabol� vorbe�te 
despre sine, despre istoria sa de solidaritate 
�i împ�rt��ire total� cu noi oamenii r�ni�i �i 
bolnavi. O istorie de iubire care în � ecare 
zi la Sf. Liturghie este amintit� �i retr�it�: 
„Mergi �i f� �i tu la fel”. 

Iat� deci în sintez� mesajul mereu 
actual al acestei pagini din Evanghelie: 
pentru a avea via�a ve�nic� e nevoie 
a-l iubi pe Dumnezeu din toat� inima, 
�i inseparabil, a-l iubi pe aproapele. În 
ce manier�? L�sându-m� c�l�uzit de 
compasiunea care m� face „aproape” �i 
solidar cu orice om, gata de „a avea, a 
folosi mil�”. Calea spre via��, de-acum 
este compasiunea activ� �i implicarea 
milostiv�, care î�i au în Isus modelul �i 
izvorul. Isus, samariteanul milostiv, �i 
ast�zi continu� s� ajute omul care zace 
r�nit la marginea drumului, simbolul 
oric�rui om s�rman care are nevoie de 
ajutorul �i aten�ia noastr� concret�. Isus 
care, se ascunde chiar �i în omul r�nit, 
prime�te aten�ia mea milostiv� �i m� 
roag�: „Nu m� refuza. Sunt Isus!”

Pr. Mihai V�T�M�NELU 
OFMConv.
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PARABOLA BUNULUI SAMARITEAN
ÎN GRAVUR� 	I PICTUR�

În parabola Bunului Samaritean Isus de� ne	te f�r� echivoc cine este aproapele 
nostru 	i cum trebuie s� ne comport�m fa�� de el, atât pentru contemporanii s�i cât 	i 
pentru noi. Problema identi� c�rii aproapelui r�mâne intact� pentru oamenii secolului 
XXI, dup� cum 	i problema modului în care îl tratez. M�car pentru a ne comporta  
corect. Nu? Oricum, vom da seama Cuiva. Ar �  bine s� ne gândim la asta. 

Tema parabolei i-a preocupat mult pe arti	ti, motiv pentru care operele 
de art� legate de Bunul Samaritean sunt numeroase. Doresc s� încep ilustrarea 
comentariului parabolei cu o gravur� a lui Julius Schnorr extras� dintr-o Biblie în 
imagini ap�rut� între anii 1851 	i 1860.

Julius Schnorr, Bunul 
Samaritean,

sau Samariteanul 
milostiv

Omul r�nit 	i jefuit este culcat pe p�mânt. Parabola nu-i dezv�luie identitatea 
rasial�. Preotul 	i levitul care trec pe lâng� el, îl ignor� ca pe un impur, nu-i 
intereseaz� prea mult starea omului r�nit. Gravura îi reprezint� în fundal, la distan�e 
diferite, în func�ie de momentul când l-au ignorat pe aproapele lor. Samariteanul 
este aplecat deasupra omului, îi îngrije	te r�nile 	i-l va urca în spatele m�g�ru	ului 
pe care-l are în stânga sa.

Pictura lui Rembrandt pune în eviden�� momentul în care samariteanul l-a 
adus pe r�nit la un han. Personalul hanului îl ia pe r�nit de pe cal (Rembrandt 
nu folose	te acela	i animal de povar� ca Schnorr, iar Evanghelia spune doar c� 
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Samariteanul l-a pus pe “dobitocul 
s�u”), iar el discut� cu hangiul 	i putem 
deduce c� pl�te	te cei ”doi dinari” 
pentru îngrijirea r�nitului 	i promite 
(cum spune textul Evangheliei) c� va 
reveni 	i va încheia socotelile. 

  Eugène Delacroix, pictor rebel, 
personalitate n�valnic�, precursor 
al pictorilor ”romantici” nu a fost 
apreciat prea mult la începutul carierei 
sale artistice, dar s-a înc�p��ânat 
urmându-	i drumul 	i credo-ul:  
„Nimeni �i nimic nu m� impiedic� s� 
percep lucrurile a�a cum vreu eu”. 

Peisajul în care are loc scena este 
practic inexistent, incert, imposibil de 
localizat. Este oriunde indiferen�a nu 
ne opre	te la marginea drumului, lâng� 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 
Bunul Samaritean, 1632-1633, Wallace 

collection, Londra

aproapele nostru. Un drum care duce 
nu 	tiu unde 	i un om-umbr� care iese 
din scena pe care a refuzat s� o vad�.

Scena central� îns� este puternic 
luminat� de o surs� localizabil� undeva 
sus, în afara pânzei. De altfel, scena 
central� este practic singurul lucru pe 
care-l vedem, o scen� frapant� : un om 
îmbr�cat în mantie ro	ie în centru. El 
�ine în bra�e corpul altui om aproape 
gol, plin de sînge, pe care încearc� 
cu greutate s�-l ridice pe cal. Întregul 
corp este încordat, arcuit, în efortul de 
a ridica greutatea.  

Construc�ia tabloului 	i 
momentul ac�iunii l-au impresionat 
mult pe Van Gogh, care pu�in înainte 
de moarte a dat propria interpretare 
a acestui moment, bineîn�eles în 
propriul stil coloristic 	i pictural.   

Eugene Delacroix, Bunul Samaritean, 1849
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Trebuie semnalat faptul c� 
în Evul Mediu, în arta vitraliului, 
imaginea Bunului Samaritean 
este aproape peste tot (Chartres, 
Bourges, Sens) legat� de 
C�derea lui Adam. Adam este 
plasat, din punct de vedere 
simbolic, oarecum simetric 
fa�� de Bunul Samaritean, 
Mântuitorul Isus Christos însu	i. 
În logica acestei interpret�ri 
omul atacat îl reprezint� pe Adam 
dup� c�derea sa. Ierusalimul pe 
care-l p�r�se	te c�l�torul este 
Paradisul. Ierihonul, �inta spre 
care ne spune Evanghelia c� 
se îndreapt� omul, este lumea 
corupt�. Ho�ii sunt for�ele r�ului, 
ostile, r�nile ar �  p�catele, iar 
preotul reprezint� Legea, dup� 
cum levitul îi reprezint� pe 
Profe�i. Hanul care-l prime	te 
pe r�nit ar �  Biserica, iar când 
Bunul Samaritean, adic� Isus 
Mântuitorul, pleac� 	i declar� c� 
va reveni, trebuie s� în�elegem 
c� El promite Întoarcerea Sa pe 
P�mânt.

Ioan SORAN
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 Rug�ciune c�tre Preasfânta 
Inim� a lui Isus

 O, Isuse al meu, care ai spus: ,,Adev�r 
zic vou�, cere�i �i ve�i primi, c�uta�i �i ve�i 
g�si, bate�i �i vi se va deschide!”, iat� c� eu 
bat, eu caut, eu î�i cer harul

Tat�l nostru, N�sc�toare de Dumnezeu, 
M�rire Tat�lui...

 Preasfânt� Inim� a lui Isus, eu cred �i 
n�d�jduiesc în Tine.

 O, Isuse al meu, care ai spus:,, Adev�r 
zic vou�, orice ve�i cere Tat�lui Meu în 
numele Meu, El v� va d�rui!”, iat� c� eu cer 
Tat�lui T�u, în numele T�u, harul...

Tat�l nostru, N�sc�toare de Dumnezeu, 
M�rire Tat�lui...

 Preasfânt� Inim� a lui Isus, eu cred �i 
n�d�jduiesc în Tine.

O, Isuse al meu care ai spus: ,, 
Adev�r zic vou�, cerul �i p�mântul vor 
trece, dar cuvintele Mele nu vor trece 
niciodat�!”, iat� c� eu m� încred în s� ntele 
Tale cuvinte �i î�i cer harul

Tat�l nostru, N�sc�toare de Dumnezeu, 
M�rire Tat�lui...

Preasfânt� Inim� a lui Isus, eu cred �i 
n�d�jduiesc în Tine.

O, Preasfânt� Inim� a lui Isus,c�reia îi 
este imposibil s� nu aib� mil� de cei nec�ji�i, 
ai mil� de noi, s�rmanii p�c�to�i �i d�ruie�te-
ne harurile pe care �i le cerem prin mijlocirea 
Inimii Neprih�nite a Fecioarei Maria, Mama 
Ta �i Mama noastr�.

 S� nte Iosife, Tat� cresc�tor al Inimii 
Preas� nte a lui Isus, roag�-te pentru noi. 
Bucur�-te, Regin�...
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M�rirea este m�re�ia �i 
grandoarea pe care oamenii o 
aducem divinit��ii. Cuvântul m�rire 
este sinonimul cuvântului glorie. Cel 
mai important concept este acela al 
gloriei lui Dumnezeu. Aceasta denot� 
revela�ia � in�ei, naturii �i prezen�ei lui 
Dumnezeu printre oameni, revela�ie 
înso�it� uneori �i de fenomene � zice. 
Biblia evoc� slava lui Dumnezeu 
care a înso�it pe israeliteni la ie�irea 
din Egipt �i s-a ar�tat în norul care 
i-a condus în pustie. Nici un om nu 
poate vedea fa�a lui Dumnezeu �i s� 
tr�iasc�, dar a fost revelat� o viziune 
a m�ririi Lui. Se sugereaz� mai multe 
cu privire la caracterul lui Dumnezeu 
care trebuie f�cut cunoscut oamenilor 
aici pe p�mânt.

Cuvântul m�rire este folosit, cu 
deosebire, pentru a descrie revela�ia 
caracterului lui Dumnezeu în 
Persoana �i lucrarea lui Isus Cristos. 
Gloria lui Dumnezeu a fost v�zut� de 
p�stori la na�terea lui Cristos �i de 
ucenicii Lui în trup. Slava Lui a fost 
revelat� în mod deosebit în semne 
la nunta din Cana Galilei când „�i-
a ar�tat m�rirea Sa” (In. 2,11) �i pe 
muntele Tabor unde „S-a schimbat 
la fa��” înaintea apostolilor Petru, 
Iacov �i Ioan „�i a str�lucit fa�a Lui 
ca soarele, iar ve�mintele Lui s-au 
f�cut albe ca lumina” (Mt. 17,1-2).

Cristos re� ect� gloria divin�. 
„�i Cuvântul s-a f�cut trup �i S-a 

s�l��luit între noi �i am v�zut m�rirea 
Lui” (In.1,14). Îns�, gloria Lui va �  
revelat� mai deplin în exodul viitor 
de la Ierusalim �i în toat� plin�tatea 
ei, la a doua venire a Sa. Învierea �i 
în�l�area sunt privite de asemenea ca 
manifest�ri ale gloriei lui Dumnezeu 
în Cristos. Omul a fost f�cut dup� 
chipul lui Dumnezeu �i ca oglind� a 
gloriei Lui. Gloria lui Dumnezeu pe 
fa�a lui Cristos continu� s� � e v�zut� 
�i re� ectat� de Biseric� care este 
m�rirea noului leg�mânt.

Cât despre Cruce ea este 
adev�rat� m�rire a lui Cristos. 
Mântuitorul înainte de r�stignire 
a spus: „P�rinte, a venit ceasul! 
Pream�re�te pe � ul T�u” (In. 17,1). 
Astfel Isus nume�te Crucea adev�rat� 
m�rire. Despre faptul c� Sfânta 
Cruce înseamn� m�rire, Evanghelia 
vorbind despre Spiritul pe care 
aveau s�-L primeasc� cei care cred în 
Isus, precizeaz�: „C�ci nu era (dat)
Spiritul pentru c� Isus înc� nu fusese 
pream�rit” (In. 7,39). Ceea ce ne 
spune Sf. Evanghelist Ioan se refer� 
la faptul c� harul nu fusese înc� dat, 
deoarece du�m�nia fa�� de oameni 
nu fusese înc� pierdut� de vreme ce 
crucea nu fusese în�l�at�.

Sf. Ioan Gur� de Aur spune: 
„Pentru c� Sfânta Cruce a risipit 
du�m�nia lui Dumnezeu fa�� de 
oameni, a adus împ�carea, a f�cut 

CRUCEA ESTE M�RIREA LUI CRISTOS
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p�mântul Cer, i-a unit pe oameni cu 
îngerii, a stricat acropola mor�ii, a 
paralizat puterea diavolului, a pierdut 
puterea p�catului, a sc�pat p�mântul 
de în�el�ciune, a readus adev�rul, i-a 
alungat pe demoni, a stricat templele 
idolatre, a în�l�at altare, a pierdut 
fumul jertfelor, a s�dit virtutea, a 
întemeiat bisericile. Crucea este 
voia Tat�lui, slava Fiului, bucuria 
Sfântului Spirit, lauda fericitului 
Apostol Pavel, pentru c� zice: «Iar 
mie s�-mi � e a m� l�uda numai cu 
crucea Domnului nostru Isus Cristos 
prin care lumea este r�stignit� pentru 
mine, �i eu pentru lume! »(Gl. 6,14)”. 

Crucea este mai luminoas� 
decât soarele, mai str�lucitoare 
decât razele lui, pentru c� atunci 
când soarele se întunec�, Crucea 
str�luce�te �i soarele se întunec� nu 
pentru c� dispare, ci pentru c� este 
biruit de str�lucirea Crucii! Cruce 
a sfâ�iat zapisul p�catelor noastre, 
a f�cut nefolositoare legea mor�ii, 
Crucea este m�rturia iubirii lui 
Dumnezeu. „C�ci Dumnezeu a�a a 
iubit lumea, încât pe Fiul S�u Cel 
Unul - N�scut L-a dat ca oricine 
crede s� nu piar�, ci s� aib� via�� 
ve�nic�” (In.3,16). �i iar��i fericitul 
Pavel spune: „dac� pe când 
eram vr�jma�i ne-am împ�cat cu 
Dumnezeu prin moartea Fiului 
S�u, cu atât mai mult, împ�ca�i 
fiind, ne vom mântui prin via�a 
Lui” (Rom. 5,10).

Sf. Ioan Gur� de Aur a� rm� 
iar: „Crucea este zidul cel tare, arma 
nebiruit�, garan�ia celor boga�i, 
bun�tatea celor s�raci, zidul de 
ap�rare a celor vâna�i, arma celor ce 
se lupt� în r�zboaie, pieirea patimilor, 
dobândirea virtu�ilor, semn minunat 
�i nemaiîntâlnit. Crucea a deschis 
Raiul, l-a b�gat în Rai pe tâlhar, a 
condus neamul omenesc, care urma 
s� piar� �i nu era vrednic de Împ�r��ia 
Cerurilor. A�adar, spune-mi atâtea 
bunuri s-au întâmplat �i ne-au venit 
prin Cruce. De aceea Isus a zis: «Cu 
ce dor am dorit s� m�nânc cu voi 
acest Pa�ti mai înainte de patima 
Mea» (Lc. 22,15). �i n-a spus-o la 
întâmplare, ci pentru c� dup� seara 
Cinei urma Crucea”.

Crucea este m�rirea cea 
nepieritoare a lui Isus. „Nu trebuia 
oare ca Cristos s� p�timeasc� acestea 
�i s� intre în m�rirea Sa?” (Lc. 24,26). 
Isus a jert� t pe Cruce doar umanul cu 
patimile sale �i a pream�rit divinul 
prin care a adus mântuirea neamului 
omenesc dup� voia Tat�lui. Bucuria 
Invierii celei de a treia zi a încununat 
m�rirea Sa cu cununa adev�rului �i 
a fericirii noastre ve�nice. Crucea nu 
este sfâr�it, ci un nou început. Iubirea 
Sa d�ruit� pe cruce este noul vin ales 
destinat S� ntei Euharistii.

Crucii tale ne închin�m 
Cristoase �i sfânta Învierea Ta o 
l�ud�m �i o m�rim în veci!

Ioan M�GERU�ANU
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Voluntari italieni în Oradea
Un grup de tineri voluntari 

înso�i�i de un preot �i venind din trei 
parohii din Padova, au desf��urat un 
serviciu la Centrul Social Maria Rosa, 
cu mult� bucurie �i spirit de grup. Un 
grup mare �i frumos, plin de valori �i 
idealuri, cu mult� generozitate s-au pus 
la „munc�” pentru a putea cunoa�te 
o nou� realitate, nu prea cunoscut�, 
aceea a Caritas-ului din Oradea.

Administratorul Centrului Social i-a primit prezentându-le ce este 
Caritas-ul, coordonatorul Departamentului de Asisten�� Social� le-a explicat 
rolul asistentului social în Caritas, în serviciul celor s�raci; iar coordonatorul 
Centrului de Îngrijire la Domiciliu le-a povestit despre serviciul acordat celor 
în vârst� precum �i despre serviciul medical din România. Au fost interesa�i 
despre rolul Statului în mediul social �i s-au pus apoi l-a treab� f�când o 
cur��enie general� în Centru Social pentru c�, nu-i a�a, în aceast� „cas�” 
trebuie s� îi primim pe cei care bat la u�� în � ecare zi cerând ajutor.

Au petrecut apoi ore fericite în compania copiilor rromi �i s-au jucat cu 
ei. Au fost în mijlocul lor chiar dac� nu cuno�teau limba.

O parte dintre fetele din grup au stat împreun� cu tân�ra mam� din 
Centrul Maternal pe care am g�zduit-o pe o perioad� de 7 luni, �i au v�zut ce 
înseamn� s� cre�ti un copil, singur�, f�r� ajutorul nim�nui.

La sfâr�itul perioadei, tinerii au în�eles lucrarea pe care o întreprindem 
aici �i cu ajutorul lor sper�m c� în viitor vom putea continua s� facem ceva 
mai mult pentru s�racii comunit��ii noastre. Mul�umim tinerilor, a�i fost mari!

Alessandra CROVASCE


