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,,Anul Credin�ei” începe. Suntem deja în luna în care, în Pia�a San Pietro, la 11 
octombrie , în cadrul unei Sf. Liturghii celebrat� de c�tre Papa Benedict al XVI-lea, 
Sfântul P�rinte va declara solemn deschiderea acestui An închinat Credin�ei. 

Biserica este con�tient� de problemele pe care, în lumea secularizat� de azi, 
trebuie s� le înfrunte credin�a: existen�a unor curente ca scientismul, relativismul 
�i altele, cu capcane în care se poate c�dea u�or, toate curentele având ca baz� 
negarea lui Dumnezeu, curente care sus�in teorii false, dintre care amintim doar 
câteva: începutul �i sfâr�itul universului sunt gândite în afara Creatorului, ideea 
c� omul e un produs al hazardului, religia cre�tin� este v�zut� ca o surs� a r�ului, 
este lovit� mai ales Biserica Catolic�, încercarea de a crea o pseudoreligie cu 
alur� �tiin�i� c� etc.

Este explicabil de ce, în mod deosebit, în ,,Anul Credin�ei” se impune 
aprofundarea doctrinei catolice, pentru a �  bine în�eleas� �i transmis�. Ca �i cei 
din genera�iile trecute, credincio�ii de azi trebuie s� �tie pe de rost ,,Crezul”.  
Arhiepiscopul Rino Fisichella, pre�edinte al Consiliului Ponti� cal pentru ,,Noua 
Evanghelizare”, îndeamn� pe � ecare credincios s� � e un sem�n�tor al Cuvântului 
lui Dumnezeu în toate circumstan�ele vie�ii, chiar �i prin cele mai m�runte gesturi.

Cu dispozi�ie de la Sfântul P�rinte, ,,Congrega�ia pentru Doctrina Credin�ei” 
a redactat o Not� cu indica�ii pastorale. În partea introductiv� este speci� cat scopul 
Anului Credin�ei: ,,Anul Credin�ei vrea s� contribuie la o reînnoit� convertire 
în Domnul Isus �i la redescoperirea credin�ei pentru ca to�i membrii Bisericii 
s� � e martori credibili �i bucuro�i ai Domnului Înviat, capabili s� arate Poarta 
Credin�ei �i celorlalte persoane”. Credin�a este un dar, se tr�ie�te azi, s-a tr�it în 
trecut. Îndemnul Sfântului P�rinte este s� cunoa�tem trecutul Bisericii, s� cunoa�tem 
vie�ile s� n�ilor, inclusiv ale s� n�ilor din Biserica local� din care facem parte, s� ne 
cunoa�tem martirii care �i-au dat via�a pentru credin��. Datorit� persecu�iei la care 
a fost supus� mai bine de 40 de ani, Biserica Greco-Catolic� are martiri, se a�teapt� 
momentul beati� c�rilor. M�rturia credin�ei o dovede�te via�a lor jert� t�, cuvintele 
care o con� rm�: ,,Credin�a noastr� este via�a noastr�” a� rma Cardinalul Iuliu 
Hossu �i ,,Convingerile mele se identi� c� cu via�a mea”, Cardinalul Alex. Todea. 

Asocia�iilor din Biserica Catolic� li se cere ini�iativ� pentru a introduce în 
activitatea lor ac�iuni legate de via�a de credin�� �i angajare în noua evanghelizare. 

În via�a personal� ni se cere ,,s� redescoperim drumul credin�ei” �i s� �tim c� 
,,Poarta Credin�ei este mereu deschis� �i mereu este posibil s�-i trecem pragul”.

Credin�a ca atitudine personal� este ,,un ata�ament existen�ial la persoana 
lui Cristos, unic Domn”. A-l alege pe Cristos ca valoare suprem� înseamn� 
consim��mântul nostru pentru transformarea pe care o face în noi El însu�i.

S� trecem Poarta Credin�ei
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S U M A R

 Mult timp nu facem altceva decât s� c�dem �i s� ne ridic�m. Dar 
cu ajutorul unei reculegeri de câteva zile se va întâmpla ca deodat� s� 
ne sim�im nemul�umi�i de gre�elile noastre, înt�ri�i în sim��minte bune 
�i cu totul hot�râ�i a ne schimba felul de via��. Stând de vorb� câtva 
timp cu noi în�ine �i cu Dumnezeu, în rug�ciune, Atotputernicul o s� 
ne vorbeasc� inimii �i o s�-i trimit� haruri mari. Cu ajutorul reculegerii 
�i al rug�ciunii ne vom ridica deasupra noastr� �i vom fi al�i oameni.



4 - CALEA DES�VÂR�IRII - nr.10 octombrie 2012

,,Preotul’’
 Ca lumea s� nu se chinuie în bezn�, îi trebuiesc 

Preo�i buni �i Preo�i mul�i.

Ca suferin�ele s� aib� noima lor �i r�nile s� 
cânte, ne trebuiesc Preo�i buni, ne trebuiesc Preo�i 
buni �i mul�i.

Ca s� � e foc credin�a �i diamant n�dejdea, ne 
trebuiesc Preo�i buni �i mul�i.

Ca s� cl�dim pentru ve�nicie �i s� tr�im pentru 
via��, ne trebuie Preo�i buni, Preo�i mul�i.

Ca jertfa s� �opteasc� bel�ug, iar moartea s� 
intoneze osanele învierii, ne trebuiesc Preo�i buni, 
Preo�i s� n�i.

Tineri, care v� plimba�i via�a pe gondolele 
visurilor, prinde�i pe aripi cel mai frumos vis pe care 
vi-l îmbie Spiritul lui Dumnezeu, visul de a �  Preot 
bun, un Preot sfânt.

Nimic mai dumnezeiesc decât s� colaborezi cu 
Dumnezeu la r�scump�rare de su� ete.

Leatul cere oameni care nu tr�iesc pentru sine.

Preotul este omul chemat s� tr�iasc� pentru al�ii.

Dumnezeu vrea s� ne înve�mânte întru sine, 
spre a crea înc� o dat� pe oameni în Spirit �i în Adev�r.

Dumnezeu vrea s� scrie cu tine ceva frumos, ce 
s� nu piar�. Ofer�-te Mâinilor Lui.

Vai de acela care r�spunde: ,,Nu” acestei voca�ii!

 Episcop Ioan Suciu
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 ,,Cardinalul Todea - Omagiu - Centenarul na�terii” 
Reculegere, omagiu, recu-

no�tin�� �i speran�� sunt sentimentele 
tr�ite de noi, greco-catolicii, la ceasul 
aniversar, când P�rintele �i Cardinalul 
Alexandru Todea ar �  împlinit 100 de 
ani de la na�tere (5 iunie 1912). 

 În seri de rug�ciuni �i evoc�ri, 
Biserica �i-a adunat credincio�ii ca s� 
readuc� între noi imaginea Preotului 
sfânt, a Martirului �i a P�storului, a 
Cardinalul Alexandru Todea, a c�rui 
for�� spiritual�, capacitate intelectual� 
�i spirit de jertf� trezesc necontenit 
uimire, respect �i admira�ie. Cei care 
l-au cunoscut direct l-au reg�sit �i 
continu� s�-l reg�seasc� în rug�ciunea 
tainic� a � ec�rei seri.

Un mod de a-l omagia, care 
emo�ioneaz� �i onoreaz�, cu atât 
mai mult cu cât este tot mai rar 
azi, �i care �ine de ceea ce numim 
,,frumuse�ea uitat� a vie�ii”, este 
editarea c�r�ii ,,Cardinalul Todea 
- Omagiu - Centenarul na�terii”, 
Galaxia Gutenberg, 2012, volum 
prefa�at de Lucian Cardinal Mure�an, 
Arhiepiscop Major, alc�tuit din 
evoc�ri, cu preponderen�� ale 
Episcopilor catolici din �ar�, de armele 
rituri: Lucian Cardinal Mure�an, 
PS. Virgil Bercea, IPS. Jakubinyi 
Gyorgy, Arhiepiscop de Alba Iulia, 
IPS. Ioan Robu, Arhiepiscop Major, 
PS. Florentin Crih�lmeanu, PS. Vasile 
Biz�u, PS. Mihai Fr��il�, PS. Bocskei 
Laszlo, PS. Alexandru Mesian, PS. 
Jeno Schonberger �i PS. Claudiu 

Pop, dar �i ale Cardinalilor Fiorenzo 
Cardinal Angelini, Camillo Cardinale 
Ruini, Peter Cardinal Erdo, ceea ce 
face ca volumul s� aib� �i pagini în 
limba italian�. Sunt �i amintiri ale 
unor preo�i, Pr. I. Mitrofan �i Pr. I. 
F�rca�, Pr.Florian Gu�iu, ale unor 
persoane consacrate, Sr. M. Florina-
Leontina M�rie�, Sr. Maria-Ionela 
Cristescu �i ale laicilor, Lucia Hossu 
Longin, I. Brad, I. Buza�i, Adrian 
Popescu,Valeriu 	uteu �i al�ii. În 
cultura român� o astfel de unitate în 
preluarea �i transmiterea unui Crez, 
�i în recunoa�terea unei Valori nu 
se întâlne�te decât în cadrul 	colii 
Ardelene. 

În istoria României anul 
1948 este anul suprim�rii violente 
a Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic�, de c�tre statul 
comunist în colaborare cu Biserica 
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Ortodox�, dar ,,în realitate, aceast� 
Biseric� româneasc� f�r� existen�� 
recunoscut� în cetate a rezistat în tot 
acest timp, prin clerul �i credincio�ii 
care i-au r�mas � deli” (Cristian 
Vasile, ,,Între Vatican �i Kremlin-
Biserica Greco-Catolic� în timpul 
regimului comunist”, Curtea Veche, 
Bucure�ti, 2003, p.5). Episcopii titulari 
IPS .Valeriu Traian Fren�iu, IPS. Iuliu 
Hossu, IPS. Alexandru Rusu, IPS. 
Ioan B�lan, PS. Vasile Aftenie, PS. 
Ioan Suciu sunt în închisoarea de 
exterminare din Sighet, unde vor muri 
Valeriu Traian Fren�iu �i Ioan Suciu, 
Vasile Aftenie s-a stins din via�� mai 
înainte, la 10 mai 1949,la Ministerul 
de Interne, în urma presiunilor de a-�i 
p�r�si credin�a catolic� �i a refuzului 
s�u. IPS. Alexandru Todea face 
parte din seria episcopilor care au 
fost consacra�i în clandestinitate: I. 
Ploscaru, Tit Liviu Chinezu (�i el s-a 
stins din via�� la Sighet), Iuliu Hir�ea 
�i I. Dragomir, I. Chertes, descoperi�i 
�i închi�i la rândul lor.

Toate evoc�rile din volumul 
omagial pe care îl prezent�m 
reconstituie personalitatea P�rintelui 
Alex. Todea , o îmbog��esc cu � ecare 
pagin�, pentru c� la to�i cei care scriu 
�i l-au cunoscut personal, i-au fost în 
apropiere le-a l�sat urme adânci în 
su� ete; un gest, un cuvânt, o atitudine 
sunt înc�rcate de semni� ca�ii. Fiecare 
ar putea spune ceea ce a spus o persoan� 
care l-a vizitat pe Sf. Vianney: ,,Am 

v�zut pe Cristos într-un om”. Chiar 
�i enumerarea titlurilor în în�iruirea 
evoc�rilor creeaz� imaginea unui 
om �i preot de excep�ie: ,,Stâlp de 
foc c�l�uzitor în noaptea istoriei”, 
,,Model de credin�� �i de statornicie”, 
,,M�sura curajului �i a eroismului”, 
,,Omul Providen�ei”, ,,O persoan� 
emblematic� a Bisericii Catolice”, 
,,Omul care mi-a orientat pa�ii spre 
preo�ie” �i ,,Un exemplu demn de 
urmat”.

Cartea scoate în eviden�� un 
adev�r dureros: r�ul exist� în lume 
�i condi�ia noastr� uman� este aceea 
a rezisten�ei în fa�a for�elor lui. 
Via�a P�rintelui Todea este o via�� 
de lupt� �i rezisten�� împotriva 
r�ului  prin jertf�.

Sistemul totalitar instalat la 
noi dup� cel de al Doilea R�zboi 
Mondial reprezint� absurdul. În acest 
sistem �i-au g�sit loc toate metodele 
de exterminare sau de transformare a 
omului în � ar�. Acestui r�u a trebuit 
s�-i reziste Biserica noastr� �i a rezistat.

,,Voi care intra�i aici, l�sa�i 
afar� orice speran��!” scrie pe 
frontispiciul ,,Infernului” lui Dante. 
Într-un ,,infern” au intrat to�i Episcopii 
no�tri, deopotriv� cei titulari �i cei 
consacra�i în clandestinitate, �i preo�ii. 

Vorbind de IPS. Alex. Todea, 
putem vorbi de o identi� care a vie�ii 
personale cu cea a Bisericii sale, 
a c�rei misiune, în închisoare �i în 
cele mai primejdioase timpuri de 



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 10 octombrie 2012 - 7

(continuare în pag. 8)

(urmare din pag. 6)

clandestinitate, a f�cut-o posibil� 
,,chiar cu pre�ul vie�ii”, a� rm� PS. 
Virgil Bercea în prima evocare ce 
deschide volumul, ,,Cardinalul 
Alexandru Todea”.

A fost omul unei linii drepte, 
a unui singur drum. Pentru P�rintele 
Todea a-l avea pe Dumnezeu 
reprezenta unicul sens al vie�ii, de 
aici încrederea total� în voia Lui. ,,Te-
am prins �i nu te vei mai întoarce 
niciodat�”, îi strig� o� �erul la ultima 
arestare. R�spunsul Preas� n�itului nu 
întârzie: „dac� este voia Domnului, 
m� voi întoarce �i dup� paisprezece 
mii de ani” - �i s-a reîntors la Reghin 
dup� 14 ani (,,Cardinal Todea - 
Omagiu - Centenarul na�terii”, 
Galaxia Gutenberg, 2012, p.15). În 
închisoarea din Sighet Preas� n�itul 
Todea, ne spune PS. Virgil Bercea, a 
fost ,,m�tur�tor, cr�p�tor de lemne, 
sp�l�tor de WC-uri �i de camere 
pline de mizerie uman�, învârtitor 
la pompa de ap�, de spiritual pentru 
de�inu�i, dar �i pedepsit la ,,neagra” 
pentru rug�ciunile f�cute” (Op.
cit.p.16). I.PS. Ioan Robu scoate 
în eviden��, evocându-l, curajul �i 
eroismul, faptul de a �  fost ,,vârful 
de lance de rezisten�� de lupt� pentru 
supravie�uirea Bisericii Greco-
Catolice [...] a fost tor�a speran�ei”, 
dar �i a efortului ,,de reorganizare a 
diecezelor, a episcopatului, a clerului 
�i a comunit��ilor parohiale” dup� 
1989. (Op. cit. p.38). 

Despre prezen�a între noi a 

P�rintelui Todea, despre statura sa 
spiritual� �i uman�, vorbesc cei mai 
mul�i dintre autorii evoc�rilor. Pentru 
Episcopul romano-catolic de Oradea, 
Bocsekei Laszlo, ,,a fost o prezen�� 
divin� în mijlocul nostru”. PS. 
Florentin Crih�lmeanu îl vede într-un 
timp f�r� limite, reu�ind întotdeauna 
,,s� ne emo�ioneze �i s� ne edi� ce 
deopotriv�, f�cându-ne, atunci când 
îl auzeam vorbind, s� ne sim�im 
mai înt�ri�i, mai ap�ra�i, dar �i mai 
dornici s�-i p��im pe urme” (Op. 
cit. p.51). Pentru Pr. Ioan F�rca�, 
Preas� n�itul Todea este persoana 
c�reia îi datoreaz� întoarcerea ,,întru 
credin�� �i dragoste, [în] Biserica 
mo�ilor �i str�mo�ilor mei”. Din 
evocarea ,,Omul care a avut încredere 
în mine” a� �m cât de hot�râtoare 
au fost pentru el, formal, preot în 
Biserica Ortodox�, paroh al Catedralei 
din Blaj, întâlnirile cu Episcopul 
Todea. La o întâlnire cu Preas� n�ia 
Sa �i câ�iva preo�i din clandestinitate, 
r�mâne surprins descoperind în felul 
cum vorbeau, un alt mod de abordare. 
Preas� n�ia Sa ,,l-a cucerit” prin felul 
de a � , prin aten�ie �i încredere, nu 
umilind, ci dând speran��, construind. 
Uneori intra în Catedral�, îi asculta 
predicile. Era încurajator când erau 
apreciate. Cred c� una din paginile 
cele mai tulbur�toare ale volumului 
este nota din Jurnalul Pr. F�rca�, din 19 
mai 1991, când a f�cut m�rturisirea de 
credin�� catolic�: ,,Am înscris azi cea 
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mai frumoas� �i mai dorit� pagin� 
a vie�ii mele: Sunt preot catolic! În 
aceast� zi, Mitropolitul Alexandru 
a con� rmat c� are încredere în 
mine. Printr-o rug�ciune în numele 
Preas� ntei Treimi, îngenuncheat în 
fa�a Dânsului, cu mâinile impuse 
pe cre�tetul meu, m-a primit �i m-a 
declarat preot al Bisericii Române 
Unite cu Roma” (Op. cit. p.84). 
	i P�rintele continu� s�-l evoce 
accentuând �i farmecul personal, 
surâsul �i umorul, un fel particular 
care înl�tur� distan�ele, care d� celui 
sau celor din apropierea sa o linie 
de lumin� �i o stare de siguran��: 
,,M�rea�a lui prezen�� în istoria 
Bisericii noastre, precum �i în via�a 
mea �i a multora, a fost ca o pecete de 
ne�ters. Ne-a sigilat cu credin�a lui, 
cu iubirea lui, cu încrederea lui, cu 
m�re�ia �i demnitatea lui! Era, prin 
tot ceea ce f�cea �i spunea, fascinant 
�i fascina” (Op. cit. p.85).

În ,,Omul care mi-a orientat 
pa�ii spre preo�ie”, P�rintele I. 
Mitrofan ne duce în via�a Bisericii 
din clandestinitate, când a �  preot al 
Bisericii Unite impunea un mod de 
a tr�i în rezisten��, desigur, riscant. 
Hirotonire implic� �i pe Episcopul 
care o celebreaz� �i pe viitorul preot. 
Celebrat� de IPS. Todea, pentru doi 
tineri,dar separat, viitorul Episcop de 
Oradea, Virgil Bercea, �i Pr. Mitrofan, 
hirotonirea aminte�te simplitatea 
din timpurile primelor comunit��i 
cre�tine: Chemarea lui Cristos: ,,Vino 

dup� Mine” �i urmarea Lui. 
Nimeni nu poate sc�pa din 

vedere suprapunerea total� a vie�ii 
Bisericii Unite cu cea a PREOTULUI, 
EPISCOPULUI, MITROPOLITULUI 
�i CARDINALULUI Alex. Todea. 
Lucia Hossu Longin subliniaz� acest 
adev�r: ,,Nimicit� temporar, Biserica 
Unit� prin vocea Cardinalului dr. 
Alexandru Todea a dovedit c� timp de 
decenii a tr�it, a lucrat în con�tiin�ele 
oamenilor �i a devenit o mare �coal� 
a rezisten�ei în victoria Crucii 
împotriva comunismului ateu” (Op. 
cit. p.132).

Adev�rul devenise atât de 
evident, încât Papa Ioan Paul al 
II-lea, la o întâlnire particular� cu 
Sora Valentina H�d�r�u, OSBM, 
Superioara Provincial�, exclam�: ,,A, 
e�ti din Biserica lui Todea!”

Expresia ,,Ceasul Domnului”, 
IPS. Alex. Todea o repeta adesea 
pentru a aminti interven�ia decisiv� 
a lui Dumnezeu în existen�a omului, 
a istoriei �i în ceea ce obi�nuim s� 
numim coinciden�e. A fost Ceasul 
Domnului hirotonirea sa de diacon 
de c�tre Episcopul Iuliu Hossu, 
privegherea, în 1970, la c�p�tâiul celui 
ce l-a hirotonit �i primirea cuvintelor 
sale testamentare: ,,Lupta mea s-a 
sfâr�it, a voastr� continu�...”. 	i 
a continuat-o în to�i anii sumbri ai 
persecu�iei, dovad� sunt zecile de 
memorii adresate autorit��ilor de stat 
pentru ob�inerea libert��ii Bisericii 
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Unite, a continuat-o �i prin suferin�a 
ultimilor zece ani din via��, suferin�� 
oferit� pentru Biserica sa. 

Un Ceas al Domnului a fost 
�i ridicarea celor doi Episcopi la 
demnitatea de Cardinali ai Bisericii 
Catolice. 	i tot Ceasul Domnului 
a fost ie�irea Bisericii noastre în 
libertate. Dar ca s� tr�iasc� bucuria 
libert��ii, s� se prezinte în fa�a lumii 
cu toate valorile trecutului, inclusiv 
contribu�ia la istoria �i cultura 
na�ional�, cu martiriul tr�it, cu 
oamenii ei mari f�r� asem�nare, cu 
claritatea misiunii ce-i st� în fa��, s� 
� e adev�rata Biseric� a Blajului, cu 
trei ani înaintea evenimentelor din 
decembrie 1989, IPS. Todea ,,s-a opus 
solu�ion�rii <spinoasei> probleme a 
Bisericii Române Unite cu Roma 
prin trecerea acesteia la ritul latin - 
solu�ie propus� autorit��ilor de stat 
comuniste, în spe�� de Securitate” 
(Op. cit. p.196).

Vocea IPS. Alex. Todea, vocea 
Bisericii T�cerii, dup� zeci de ani, 
s-a auzit la Sinodul Episcopilor �inut 
la Roma în 1990. Vorbind despre 
persecu�ia suferit� de Biserica 
Român� Unit� cu Roma, de Episcopii, 
preo�ii �i credincio�ii ei, a în� orat pe 
ascult�tori de a�a mult� suferin��.

Cardinalii, autori ai evoc�rilor 
prezentate în carte, dar �i al�i autori 
cer beati� carea P�rintelui Todea. 
Sr. Florina-Leontina M�rie� a� rm� 
c� Preas� n�ia Sa ajut� celor care se 

roag� la mormântul s�u din Catedrala 
Blajului.

Cartea ,,Cardinalul Todea-
Omagiu-Centenarul na�terii” trebuie 
citit� �i recitit�, este o m�rturie despre 
ce este Biserica Greco-Catolic�, despre 
oamenii ei , despre unul din martirii 
�i s� n�ii acestei Biserici, Cardinalul 
Alex. Todea. O personalitate ca 
cea a P�rintelui Todea este model 
pentru lume, pentru to�i cei care vor 
s� tr�iasc� la în�l�imea demnit��ii. 
Este �i o mândrie a noastr�, este unul 
dintre noi. Adev�rat, e trist� realitatea 
remarcat� de PS. Mihai Fr��il�, aceea 
c� neamul nostru ,,s-a ar�tat în istorie 
ingrat �i zgârcit când era vorb� de 
� delitate fa�� de valorile sale...”

S�-i mul�umim necontenit lui 
Dumnezeu pentru darul de a-l avea 
pe IPS. Alex. Todea, de a ne �  înv��at, 
prin durerea sa, ce este � delitatea fa�� 
de Cristos �i Biseric�, � delitate atât 
de ferm m�rturisit�: ,,Cred c� nici 
celula, nici zeghea, nici lan�urile, nici 
foamea, nici frigul, nici moartea...nu 
m� despart de convingerea c� Blajul 
�i Biserica Unit� au misiunea de 
reîncre�tinare a neamului românesc 
�i c�-�i vor duce la îndeplinire aceast� 
misiune” (Op. cit. p.201). 

,,Cardinalul Todea-Omagiu-
Centenarul na�terii” este m�rturia 
credin�ei a� rmat� de Preas� n�ia Sa: 
,,Convingerile mele se identi� c� cu 
via�a mea”. 

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

L’exploit de Mgr. Ploscaru en 1994 a été suivi par participation 
de Mgr. Tertulian Langa, Vicaire général de Cluj, a l’Université d’ete 
organisée a Valpre (Lyon), en aout 1994, par les Assomptionnistes sur 
le thème: ,,Peut-on vivre sans l’Est?’’ Au cours de son intervention, 
Mgr. Langa a pu décrire devant un public nombreux la situation de son 
Eglise largement méconnue même dans le milieux ecclésiastiques. Il 
fera également des rencontres au Conseil de l’Europe, a l’Archeveche 
de Strasbourg, et Troyes, ou il rencontrera Mgr. Daucourt.

Puis, seront invites a l’Assemblée Pleniere de Lourdes, apres 
Mgr. Virgil Bercea, tout, nouvel évêque, Mgr. Gheorghe Gu�iu, eveque 
de Cluj, et Mgr. Florentin Crih�lmeanu, évêque auxiliaire, qui dira 
devant cette assemblée: ,,Ce sont des laïcs qui ont fait connaître notre 
Eglise en France!’’ et qui nouera de nombreux contacts grâce l’appui 
de Mgr. Francois Garnier.

Maintenant, nous n’avons plus guère a intervenir. Ces invitations 
se font directement entre évêques français et roumains: ainsi Mgr. 
Virgil Bercea, évêque d’Oradea, a participe a l’Assemblée Plénière 
d’octobre 2003.

(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

Vizita Episcopului Ploscaru în Fran�a, în 1994, a fost urmat� de 
participarea P�rintelui Tertulian Langa, Vicarul general al Clujului, la 
Universitatea de Var�, organizat� la Valpre (Lyon), în august 1994, 
de c�tre Asump�ioni�ti, cu tema: ,,Se poate tr�i f�r� Est?” În cursul 
interven�iei sale, P�rintele Langa a putut prezenta în fa�a unui public 
numeros situa�ia Bisericii sale, foarte necunoscut� chiar �i de c�tre 
preo�i. În aceea�i m�sura a avut întâlniri la Consiliul Europei, la 
Arhiepiscopiile din Strasbourg �i Troyes, unde îl va întâlni pe Mgr.
Daucourt.

Apoi episcopii au fost invita�i la ,,Ansamblul Plenar’’ de la 
Lourdes, Episcopul Virgil Bercea, episcop nou, Episcopul Gheorghe 
Gu�iu al Clujului �i Episcopul Florentin Crih�lmeanu, auxiliar, care 
a spus în plenul ,,Ansamblului’’: ,,Laicii sunt aceia care au f�cut 
cunoscut� Biserica noastr� în Fran�a!’’ �i ei vor sus�ine numeroase 
contacte datorit� sprijinului Mgr. Francois Garnier.

 Acum nu mai trebuie s� intervenim deloc. Invita�iile se fac direct 
între episcopii francezi �i români: astfel Episcopul Virgil Bercea al 
Oradiei a participat la Ansamblul Plenar din octombrie.

 (va urma)

,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”
Cardinal Alexandru Todea
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Parabola talan�ilor asupra c�reia 
v� propunem s� re� ect�m în cele ce 
urmeaz� ne invit� s� consider�m via�a 
ca un talant, ca un dar pe care Domnul ni 
l-a f�cut �i pentru care suntem chema�i 
s�-l facem s� aduc� roade. Parabola 
aseam�n� via�a omeneasc� cu un 
dar l�sat de Dumnezeu, care s� 
aduc� rod. Creându-ne, Dumnezeu a 
dorit s� împ�rt��easc� cu noi ceva din 
sine însu�i. 

El dore�te ca �i creatura s� 
devin� „împ�r�itoare de bunuri”. De 
aceea, lucrul cel mai concret care 
se poate face cu propria via�� este 
de a o folosi pentru a aduce roade 
abundente de dragoste; a ne pune 
în joc toate capacit��ile intelective �i 
ale voin�ei pentru a aduce roadele pe 
care Dumnezeu le a�teapt� de la noi. 
Fiecare cu propriile daruri primite e 
chemat s� se pun� în slujirea altora, cu 
con�tiin�a limpede c� Domnul se va 
întoarce �i c� va trebui s� d�m seama, 
nu de inten�iile noastre, ci de faptele 
noastre. 

Ziua Domnului va veni pe 
nea�teptate, când nimeni nu se 
a�teapt�. De aceea, atitudinea 
speci� c� cre�tinului este aceea 
a privegherii. A�a cum un tat� de 
familie vegheaz� pentru ca ho�ul s� 
nu-i sparg� casa, la fel cre�tinul nu se 
abandoneaz� într-un somn indolent în 
aceast� via��. Adic� nu se abandoneaz� 
odihnei �i trând�viei, când are înaintea 

ochilor s�i foarte multe posibilit��i de a 
face binele. 

Riscul mare în via�� este acela 
de a gândi c� totul se termin� aici; 
speran�ele sunt reduse la minim, 
alegerea cea mai convenabil� e de 
a se bucura cel mai mult de ocaziile 
curente, având în vedere c� nu se 
�tie nimic de ve�nicie. Ispita de 
a transforma speran�a bunurilor 
cere�ti în speran�e p�mânte�ti e 
foarte insidioas� în lumea noastr� 
secularizat�. Aceast� ispit� const� în 
a considera starea actual� ca unic� 
�i de� nitiv� �i, prin urmare, a c�uta 
ob�inerea avantajelor �i pl�cerilor 
maxime, deoarece viitorul ar �  
oricum nesigur. 

Parabola talan�ilor
Mt. 25, 14-30
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Cre�tinul �tie îns� c� a 
trecut de la întunericul p�catului 
la lumina minunat� a harului. El 
a fost iluminat, �i are con�tiin�a vie 
a ceea ce trebuie s� fac� în aceast� 
lume. 	tie c� este un pelerin, în drum 
spre patria cereasc�. 	tie c� trecerea 
sa prin aceast� via�� e scurt�, un mic 
punct în universul in� nit. Timpul e 
prea scurt pentru a face tot binele 
pe care ar dori s�-l fac�. Departe de 
el o via�� care s� nu aduc� rod pentru 
via�a ve�nic�. 

De aceea Domnul ne pofte�te s� 
„facem comer�” cu darurile primite 
de la El. Nu conteaz� dac� am primit 
mult sau pu�in, ceea ce conteaz� e ca 
nici un talant s� nu r�mân� inert, dar 
s� � e cu totul în slujba lui Dumnezeu, 
a Bisericii �i a fra�ilor no�tri. Nimeni 
nu este atât de s�rac încât s� nu 
aib� nimic de d�ruit altora, s� nu 
aib� ceva de oferit. Du�manii care 
trebuie învin�i sunt indolen�a, iner�ia, 
omisiunea; acea specie de amor�eal� 
uman� �i spiritual� care anesteziaz� 
calit��ile cele mai valoroase ale inimii, 
�i ne face s� alunec�m într-o via�� 
steril� �i ezitant�. Du�manul pe care 
trebuie s�-l învingem este teama, care 
ne face s� ascundem talantul de frica 
unui faliment. 

A „comercializa” proprii 
talan�i în aceast� via�� ar putea 
însemna: 

- dep��irea egoismului �i a 
subiectivismului individualist care 

ne face s� ne retragem în mica 
noastr� lume personal�, care ne 
face s� ne vedem doar propriile 
interese meschine. Astfel devenim 
insensibili în fa�a suferin�elor celor 
nevinova�i �i a aproapelui. Nimic nu 
e mai trist ca a tr�i doar pentru sine 
însu�i. Nimic nu e mai trist ca a lua 
talantul destinat s� aduc� rod �i a-l 
îngropa în câmpul steril al propriului 
egoism. 

- a practica renun�area le 
tendin�ele noastre dezordonate. 
Omul tinde spre bine, dar 
examinându-�i inima descoper� 
tendin�e dezordonate, care nu-�i 
pot avea originea în Creatorul s�u. 
Dac� vrea ca s�-�i pun� darurile 
sale �i via�a sa în slujba altora, 
omul trebuie s� fac� ordine în acele 
tendin�e proprii care îl împiedic�, îl 
întârzie �i în îndep�rteaz� de drumul 
drept. Trebuie s� înve�e s� renun�e 
la sine însu�i, la poftele �i pl�cerile 
dezordonate �i s� tr�iasc� conform 
cu morala cre�tin� ceea ce omul 
modern de multe ori uit�. 

- a participa la misiunea 
apostolic� a Bisericii. Prin de� ni�ie, 
un cre�tin e un apostol. E un om 
trimis s� aduc� roade pentru via�a 
cea ve�nic�. E o persoan� chemat� 
de Cristos s� participe la opera 
r�scump�r�rii. A spune c� nu e timp 
pentru a face apostolat �i a participa 
la misiunea Bisericii e echivalentul 
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cu a nu avea timp pentru a �  cre�tin, 
având în vedere c� apostolatul e 
esen�ial în via�a cre�tin�. 

 Cre�tinul tr�ie�te sobru, 
�tie c� toate bunurile materiale 
de care dispune în aceast� via�� 
sunt instrumente pentru a ajunge 
la Dumnezeu �i pentru a-i aduce 
pream�rire. 

 Unul din cele mai mari 
daruri pe care le-am primit �i 
c�rora din p�cate îi d�m foarte 
mic� importan�� este timpul. 
Timpul este un dar minunat al lui 
Dumnezeu. Prin el colabor�m cu 
Cristos la r�scump�rarea omenirii. 
Totu�i de cele mai multe ori folosim 
timpul distra�i. Într-adev�r pare c�, 
cel mai adesea, în loc s� folosim 
timpul, îl pierdem; îl l�s�m s� ne 
treac� printre degete f�r� a face 
nimic constructiv, nimic care s� 
serveasc� genera�iilor viitoare, 
nimic care s� aduc� pace, mângâiere 
�i bucurie altora. 

 Îndatorirea, deci, în ceea 
ce prive�te timpul nostru dar �i 
talan�ii no�tri, e aceea de a lucra 
cu sârguin��, întrebuin�ând � ecare 
minut, � ecare talant spre a aduce 
roade pentru ve�nicie. A tr�i printr-o 
participare activ� care s� duc� pân� 
la jert� rea de sine spre gloria lui 
Dumnezeu �i binele fra�ilor no�tri.

p. Mihai V�t�m�nelu OFMConv.

 Luna Sfântului Rozar
 Din ani e ultimul p�trar
 �i z�rile sunt sumbre,
 dar Maica Sfânt� face-un dar
 de luna sfântului Rozar,
 C-un cald �i blând octombrie.

 Prin vii tot bobu-i aurit
 ca-n cinstea Maicii S� nte,
 mari crizanteme s-au ivit
 cire�i din nou au în� orit
 ca s-o binecuvinte.
 ……………………….
 În unghiuri p�s�ri ce plecau
 pe ceruri ca Rozare,
 s-au r�zgândit �i-acum mai stau
 în semn de cinste care-l dau
 divinei N�sc�toare!
 
 Clipesc copacii prin p�duri
 culori de � ori str�ine,
 minuni de tainice picturi
 e-un dar al ultimei naturi,
 angelicei Regine.

 ,,-Azi, Maic�, � ori în roz carmin
 �i-nconjur� altarul,
 s� tac� îngerii pu�in,
 iar Tu cu Pruncul t�u divin
 Ascult�-ne Rozarul.

 Prin Tine vine orice har,
 prin Tine-n Cer se duce,
 Tu e�ti st�pân� pe Calvar
 Cum boabele de la Rozar
 	i merg �i vin la cruce!”

 Ioan Andrei (Episcop Ioan Ploscaru), ,,Cruci 
de  gratii”, Ed. Helicon,   Timi�oara, 1992.
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Parabola Talan�ilor ilustrat� prin gravuri
Talantul a fost una din unit��ile 

vechi de m�sur� a masei. Acesta avea 
aproximativ masa de ap� necesar� 
pentru a umple o amfor�. Un talant 
grec, sau un  talant attic avea 26 kg, un 
talant roman avea 32,3 kg, un talant 
egiptean avea 27 kg, iar un talant 
babilonian avea 30,3 kg. Palestina 
Antic� a adoptat talantul babilonian, 
dar a revizuit mai târziu masa. Talantul 
greu comun, utilizat în timpul Noului 
Testament avea 58,9 kg.

Un talant attic de argint avea 
valoarea de nou� ani de munc� 
cali� cat�. Mercenarii greci au fost 
pl�ti�i în mod obi�nuit cu o drahm� 
pe zi de serviciu militar. Erau 6000 
de drahme într-un talant attic. Aceste 
in� rma�ii sunt preluate de pe Internet, 
din Wikipedia.

Cuvântul „Talant” provine 
din latinescul talentum, �i mai 
vechi grecescul talanton. În limbile 
francez� �i englez� „Talant” este 

preluat din latin� �i în 
ambele limbi are forma 
talent, care este o surs� 
de ambiguit��i deoarece 
cuvântul semni� c� atât 
unitatea de m�sur� despre 
care este vorba mai sus, cît 
�i aptitudine, superioritate 
natural� sau dobândit� de a 
face un anumit lucru.

În limba român� 
celor dou� sensuri le 
corespund dou� cuvinte, dar 
interpretarea super� cial� 
a Parabolei Talan�ilor se 
face foarte des în dou� 
chei: � nanciar� (investi�ie 
– pro� t), sau alegoric�, 
”talantul” � ind o aptitudine 
pe care trebuie s� o cultivi 
pentru a aduce rezultatele 
ce L-ar bucura pe Cel care 
�i-a d�ruit aptitudinea.
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Deoarece Parabola Talan�ilor 
apare atât la Matei (25, 14-30), cât �i 
la Luca (19, 12-27), �i deoarece exist� 
mici diferen�e între cele dou� texte, 
atât interpretarea parabolei, cât �i 
ilustrarea ei în art� este diferit�.

Evanghelistul Matei include 
parabola talan�ilor în capitolul 25 
care începe cu ,,Parabola celor zece 
fecioare”, continu� cu ,,Parabola 
talan�ilor” �i sfâr�e�te cu ,,Judecata 
de Apoi”. Este deci o parabol� care 
pune accentul pe responsabilitatea 
pe care o ai fa�� de ”uleiul candelei”, 
fa�� de averea imens� pe care 
Dumnezeu �i-a d�ruit-o din dragoste 
�i care trebuie gestionat� cu dragoste 
fa�� de El, deoarece va veni ceasul în 
care Fiul omului va reveni �i va alege 
oile de capre.

Evanghelistul Luca include 

parabola talan�ilor în capitolul 19, 
într-un alt context. Trecând prin 
Ierihon spre Ierusalim, Isus accept� 
s� intre în casa lui Zaheu, care era 
mai mare peste vame�i. Iar pentru 
a sublinia c� Fiul omului a venit s� 
caute �i s� mântuiasc� pe cel pierdut, 
spune parabola tala�ilor, înainte de a-�i 
face intrarea triumfal� în Ierusalim 
pe spatele mânzului pe care nimeni 
dintre oameni n-a �ezut vreodat�. Tot 
în capitolul 19 Evanghelistul Luca 
red�  jelitrea Ierusalimului de c�tre 
Isus �i cur��irea templului.

Arti�tii care au ilustrat parabola 
au folosit pentru a � gura avu�ia l�sat� 
de st�pân slugilor sale primul sens al 
cuvântului ”talant”, adic� echivalentul 
în bani, pu�i în pungi sau � gura�i prin 
monede.

Ioan SORAN
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 Dreptatea este virtutea 
recomandat� regelui Fran�ei: ,,...
s� respecta�i sfânta �i adev�rata 
dreptate; s� nu o �tirbi�i nici 
prin iubirea de voi în�iv�, nici 
pentru lingu�eli, nici pentru a 
pl�cea vreunui om, �i s� veghea�i 
ca func�ionarii vo�tri s� nu fac� 
nedrept��i fa�� de cei s�raci, pentru 
bani. Dar s� � �i tat�l s�racilor, � ind 
distribuitor a ceea ce Dumnezeu 
v-a dat (nu preconizeaz� oare 
asisten�a social�?) �i s� urm�ri�i ca 
vinov��iile care se g�sesc în regatul 
vostru s� � e pedepsite, �i virtutea 
r�spl�tit�” (Scrisoarea 265).

Justi�ia trebuie administrat� 
cu iubire: ,,...În regele David �i în 
regele Ludovic al IX-lea al Fran�ei 
str�lucea m�rg�ritarul drept��ii, 
cu adev�rat� umilin�� �i aprins� 
iubire. Fiec�ruia îi d�dea ce se 
cuvenea, �i celui mic, �i celui mare. 
Nu f�cea ca aceia ce domnesc azi, 
în care prisose�te iubirea de sine, 
c�ci de aici se nasc nedrept��ile, 
crimele �i cele mai mari cruzimi”. 
Guvernarea ca act de dreptate �i 
iubire este slujire - o slujire nu 
cu team� servil�, ci cu team� de 
Dumnezeu fa�� de cei ce �i-au 
încredin�at puterea. Fiind înzestra�i 
cu daruri diferite, avem nevoie 
unii de al�ii, suntem constrân�i s� 
practic�m iubirea. ,,În aceast� via�� 
muritoare v-am legat prin leg�turile 

iubirii... Dac� o pierde�i prin via�a 
voastr� vinovat�, cel pu�in sunte�i 
constrân�i de nevoile voastre ca 
unul s� aib� nevoie s� apeleze la 
slujirea altuia (Scrisoarea 148).

În Scrisorile Caterinei revine 
cu insisten�� ideea c� scopul 
activit��ii politice e realizarea 
binelui comun: ,,...s� nu gândi�i 
numai la voi”, le spune guvernan�ilor 
Floren�ei, ,,ci la binele universal al 
întregii cet��i”. Deci ea combate, cu 
peste un secol înainte de enun�area 
ei, concep�ia machiavelic� a 
,,interesului de Stat”, a politicii 
totalitariste, din ambele extreme ale 
politicii noastre. Epistolarul ei e un 
tratat antimachiavelic.

Pe de alt� parte, obliga�ia 
tuturor cet��enilor cre�tini este aceea 
de a participa la activitatea public�: 
,,S� � i � erbinte, nu c�ldu�. Dac� vei 
�  ceea ce trebuie s� � i, vei aprinde 
Italia întreag�... S� ie�i din p�dure 
�i s� intri în câmpul de lupt�”.

Papa Ioan Paul al II-lea 
reitereaz� ideea c� avem datoria de a 
�  prezen�i în via�a Cet��ii, c�ci omul 
are o dimensiune social� pe care e 
obligat s� o respecte. ,,În aceast� 
via�� suntem lega�i unul de cel�lalt 
cu leg�tura dragostei; vrea, nu vrea, 
omul e legat” (Scrisoarea 148).

Carismele Sf. Caterina le 
reg�sim, în cursul istoriei, �i la alte 

Sfânta Caterina de Siena, contemporana noastr�
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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.

femei. Ea era o ,,femeie b�rbat�”, 
curajoas� �i nu fricoas�, din rasa 
Ioanei d’Arc (1412-1431), care avea 
s� intre în scen� dup� o jum�tate 
de veac; în zilele noastre, pân� anii 
trecu�i a purtat stigmatele Marta 
Robin; prietenia tuturora a practicat-o 
Chiara Lubich; caritatea am reg�sit-o 
la Maica Tereza, iar cateheta 
guatemalez� Rigoberta Menchu s-a 
aruncat în lupta politic� (aceasta din 
urm� laureat� a Premiului Nobel)

Dar Caterina era �i literat�, 
f�r� �coal�, care s�-i altereze 
spontaneitatea. Stilul ei oral (care a 
fost comparat cu al lui Savonarola) e 
inconfundabil, colorat, cu înc�rc�tur� 
emotiv�, e contagios. Î�i permite 
invective �i familiarisme, note aspre, 
dar �i de duio�ie. Cine s-ar �  gândit s�-l 
numeasc� pe Pontiful Roman ,,dolce 
babbo mio?” sau s� îi spun�: ,,V� 
rog, din partea lui Cristos R�stignit, 
s� nu � �i un copil fricos, ci curajos... 
sper... c� ve�i �  om ferm �i neclintit, �i 
nu v� ve�i cl�tina la orice adiere de 
vânt”. Caterina a f�cut-o, �i nu o dat� 
i-a spus ,,eu vreau” (pe � ecare pagin� 
g�sim verbul voglio); în�elegând c�, în 
des�vâr�ita ei unire cu Cristos, se face 
purt�toarea Sa de cuvânt...

Epistolarul ei este un document 
de proz� italian�, din perioada 
originilor, de prim� importan��; �i 
not�m, ca o coinciden��, c� în anul 
mor�ii sale s-a n�scut Sf. Bernardino 
de Siena.

 Viorica LASCU
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Episcopii romano-catolici �i 
greco-catolici din România, reuni�i în 
zilele de 25-27 septembrie la 	umuleu 
Ciuc, cu ocazia sesiunii de toamn� a 
Conferin�ei Episcopilor Catolici din 
România (CER), au abordat diferite 
teme din via�a Bisericii, probleme cu 
caracter pastoral �i social, evenimente 
importante ce vor avea loc curând: 
Anul Credin�ei (11 octombrie 2012 - 24 
noiembrie 2013) �i Sinodul Episcopilor 
(Vatican, 7-28 octombrie 2012).

Biserica Catolic� din România 
va �  reprezentat� la Sinodul 
Episcopilor, de la Vatican, de c�tre 
PSS Virgil Bercea, episcop greco-
catolic de Oradea Mare, �i PSS Petru 
Gherghel, episcop romano-catolic de 
Ia�i. Cei doi episcopi vor prezenta, în 
interven�ia lor din plenul lucr�rilor, 
principalele probleme cu care se 
confrunt� episcopatul român pe plan 
pastoral �i social.

În ceea ce prive�te Anul 
Credin�ei, episcopii au împ�rt��it 
ac�iunile ce se vor desf��ura în propriile 
dieceze pe parcursul acestui an pastoral 
�i au decis ca unele dintre aceste ac�iuni 
s� � e extinse la nivel na�ional, cum ar 
�  pelerinajele comune la diferite locuri 
semni� cative pentru Biserica local� 
�i universal�. Totodat�, episcopii au 
hot�rât ca, în prim�vara anului viitor, 
ei în�i�i s� fac� un pelerinaj comun 
la „Cimitirul s�racilor” de la Sighet, 
pentru a cinsti memoria celor care 
„au mers înaintea noastr� cu semnul 

credin�ei �i dorm somnul p�cii” (cf. 
Canonul Roman) �i au pl�tit cu sângele 
pre�ul � delit��ii lor fa�� de Cristos �i 
fa�� de Biserica Sa în timpul prigoanei 
din secolul trecut.

De asemenea, episcopii au 
decis ca, în cadrul Anului Credin�ei, 
în septembrie 2013, s� se organizeze 
un congres na�ional misionar, cu tema 
„Doamne, m�re�te credin�a noastr�!” 
(Lc. 17,5), la care vor participa 
reprezentan�i din toate diecezele �i 
eparhiile catolice din �ar�, precum 
�i invita�i din str�in�tate, îndeosebi 
de la Operele Ponti� cale Misionare. 
Congresul na�ional misionar va �  
un prilej pentru Biserica local� de 
a intensi� ca spiritul misionar al 
comunit��ilor �i al � ec�rui credincios 
în parte.

Conferin�a Episcopilor Catolici 
din România, care îi reune�te pe to�i 
episcopii romano-catolici �i greco-
catolici din România �i care exprim� 
unitatea Bisericii locale �i uniunea 
intim� cu Urma�ul lui Petru, Sfântul 
P�rinte, transmite salutul arhieresc 
c�tre toate comunit��ile, iar, la acest 
început de An al Credin�ei, invoc� 
binecuvântarea lui Dumnezeu asupra 
întregului popor credincios.

Urm�toarea sesiune a Conferin�ei 
Episcopilor Catolici din România va 
avea loc la Baia Mare, în perioada 8-10 
mai 2013.

Pr. Eduard Mihai CO�A

Comunicat de pres�
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 „Taina c�s�toriei. Adev�rata identitate a so�ilor”

La Editura Surorilor Lauretane 
din Baia Mare a ap�rut cartea 
p�rintelui Renzo Bonetti: „Taina 
c�s�toriei. Adev�rata identitate a 
so�ilor” , o lucrare tradus� în limba 
român� de pr. Mihai Tegze�.

Lucrarea prezint� în chip 
„practic” spiritualitatea. De fapt, 
în introducerea c�r�ii semnat� de 
cardinalul Dionigi Tettamanzi se 
poate citi: „În virtutea sacramentului 
C�s�toriei, în care este adus� la 
împlinire plin�tatea darului Spiritului 
Sfânt primit la Botez �i Mir (cap. 
I), în via�a cuplului, în gesturile �i 
cuvintele de iubire ale so�ilor cre�tini, 
Dumnezeu este prezent în mod real 
�i se ofer� so�ilor (precum �i celor 
care, începând cu � ii, intr� în leg�tur� cu acest cuplu). El este prezent nu 
numai în rug�ciunea lor („Atunci când doi sau trei sunt aduna�i în numele 
Meu...”), dar �i-n cuvintele sau ac�iunile care demonstreaz� grija unuia fa�� 
de cel�lalt, pân� la gesturile de afec�iune �i pasiune. Fiecare gest de iubire, 
� ecare cuvânt, � ecare moment al vie�ii conjugale, orice act de ascultare �i 
încredere reciproc� sau de consolare sau afec�iune între so�i, � ecare sacri� ciu 
mic sau mare, matern sau patern, face din cei doi so�i �i din rela�ia lor, o 
icoan� a Treimii, o prezen�� real� a lui Dumnezeu”.

Biroul de pres�


