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 Ne dorim i v  dorim ca acest nou an, 2014, s  fie, a a precum a 
debutat meteorologic, o PRIM VAR ! 

Prim vara, ca promisiune, prim vara ca speran  de înnoire 
spiritual , de tr ire a ceea ce ne-am propus de atâtea ori i înc  nu 
am reu it s  împlinim, prim vara ca vârst ! S  încerc m s  fim copiii 
pe care Isus le cerea Apostolilor s -i lase s  vin  la El, promi ând 
inocen ei, încrederii depline în EL, Împ r ia Cerurilor.

S  încerc m s  ne sim im atât de tineri i de entuzia ti încât s  
tr im fiecare zi cu inima plin  de iubire, de bucurie, echilibra i i 
genero i, f când totul cât de bine putem, încredin ând de la prima 
or , Cerului, problemele zilei, chiar i cele mai complicate. S  ne 
amintim ce spunea Sfânta Faustina în Jurnalul s u: ,,Când v d c  
povara încerc rii îmi dep e te for ele, nu m  mai gândesc la asta, 
nu analizez, nu aprofundez, ci alerg ca un copil la Inima lui Isus i îi 
spun doar atât: TU PO I TOTUL! i tac, fiindc  tiu c  Isus însu i va 
interveni în acea problem , iar eu, în loc s  m  fr mânt, folosesc acest 
timp ca s -L iubesc.”

Avem atâtea înv minte, îndrum ri, exemple minunate în Sfânta 
Scriptur , în vie ile Sfin ilor, în mesajele Preacuratei Fecioare Maria. 
S  avem curajul s  le urm m, s  le împlinim. S  avem curajul s  fim 
noi în ine a a precum Dumnezeu ne-a creat, puternici. S  încerc m acel 
lucru atât de greu de a ne refuza gândurile, vorbele i gesturile care ne 
îndep rteaz  de Dumnezeu, de aproapele fiindc  sunt lipsite de iubire.

S  încerc m, acum la început de nou an, s  în elegem i s  aplic m 
ceea ce Isus îi cerea Sf. Faustina: ,,Nu face nimic mai mult decât cer Eu 
de la tine i accept  tot ce- i ofer  mâna mea. Str duie te-te s  tr ie ti 
reculeas  ca s  auzi glasul Meu care este atât de optit încât numai 
sufletele reculese îl pot auzi.”

Reculegerea, ca stare de comuniune cu Dumnezeu, de cuprindere 
în Spiritul S u cel Sfânt, în lini tea rug ciunii cu inima este oare 
imposibil  în zilele noastre, în 2014? Putem s  ne r spundem fiecare, 
începând cu un gest simplu, col resc, de a a terne acum, pe hârtie 
propunerile noastre pentru noul an.

Mirela FILIMON

LA ÎNCEPUT DE AN…
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Cristos - Rege
Suntem cre tini, înrola i în 

armata lui Cristos sub drapelul Crucii. 
Singura insign  demn  de un cre tin 
e via a noastr  tr it  în Cristos.

Servim pe Cristos cu gândul 
nostru: El este Adev rul.

Servim pe Cristos cu voin a 
noastr : El este Via a.

Servim pe Cristos cu mu chii 
no tri: El este Drumul.

În afar  de El nu ne g sim decât 
pe noi în ine, zdren o i, întuneca i i 
mândri în pleava inimii noastre; în 
afar  de El nu g sim decât pe Satana. 
Un alt rege. Rege al Minciunii. Rege 
al Mor ii.

Rege al R t cirii, Satana. Rege 
al tuturor celor în afar  de Cristos. Nu 
sunt al ii în cer i pe p mânt dintre 
care s  alegi un Rege, sau Cristos, 
sau Satana! Ve nicia i timpul nu 
cunosc decât tronurile lor.

 Prin Botez am ales pe Cristos, 
Rege al nostru.

 Prin Mir am devenit solda i 
activi ai Regelui-Cristos.

 S  ne reunim în jurul Regelui 
nostru i s  înscriem pe toate faptele 
noastre deviza:

Un Rege: Cristos;
O armat : Biserica;
Un program: Evanghelia;
Un câmp al muncii: Lumea;
Fra ii mei: to i oamenii.
În fa a albului Mont-Blanc 

se proiecteaz  pe cle tarul cerului 

statuia lui Cristos-Rege, Principe al 
P cii. O mân  ine sceptrul Vie ii; 
cealalt , ridicat , asigur  protec ia 
solda ilor Lui.

Pe culmile albe ale su  etului 
nostru s  a ez m tronul Regelui 
Regilor: Cristos-Isus.

Episcop Ioan SUCIU
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(continuare în pag. 6)

Participând la o conferin  
organizat  de Centrul c lug rilor 
Augustinieni Asump ioni ti, S  n ii 
Petru i Andrei din Bucure ti, am a  at 
de la P rintele dr. Lucian Dînc  de 
existen a c r ii lui Gérard GUYON, 
”La Règle de Saint Benoît: aux 
sources du droit” . Titlul m-a surprins 
deoarece venisem în contact cu textul 
Regulii Sf. Benedict din dorin a de 
a g si elemente comune cu Regula 
Sf. Vasile cel Mare. Dar în demersul 
meu comparativ am privit Regula 
benedictin  mai mult ca un principiu 
organizator al vie ii comunit ii 
c lug rilor dintr-o m n stire i ca 
factor determinant al arhitecturii 
ansamblului m n stiresc, menit s  
faciliteze activit ile c lug rilor. În 
mod logic, organizarea vie ii unei 
comunit i presupune reguli i un 
sistem de asigurare a respectului 
regulilor. Dar nu am privit Regula 
benedictin  din unghiul Dreptului 
i nici din punctul de vedere al 

rela iei acestei Ordini, valabil  într-
un microsistem social, cu ordinea 
din societatea exterioar  m n stirii. 
Pân  la urm , cartea mi-a deschis o 
poart , sau un geam, de la care chiar 
se poate privi cum un Sf. Benedict, 
legislator al normelor de convie uire 
în universul complex al comunit ii 

monahale, devine un model i ofer  
o cale de rezolvare a problemei mult 
mai complexe a organiz rii sociale la 
o scar  mai mare decât cea a grupului 
de fra i care i-au ales un abate, 
superiorul m n stirii. 

Problema organiz rii comunit ii 
i a distribu iei puterii conform Sf. 

Benedict
Constituirea comunit ii prin legea 

care o organizeaz
Ideea de persoan  juridic  

a m n stirii este o idee central  în 
Regula Sf. Benedict. Unitatea c reia 
îi este adresat  aceast  construc ie 
juridic  este o unitate real , 
m n stirea. Pentru a în elege cartea 
scris  de Gérard Guyon, cred c  este 
necesar  o mic  incursiune în sensul 
cuvintelor m n stire (abbaye) i 
superior (abbé) a a cum sunt în elese 
în limba francez  i în special în carte, 
deoarece structura m n stire este o 
structur  aparte. Este o comunitate 
care supunându-se Înv turii lui 
Cristos caut  calea Mântuirii. Cât 
este de aparte aceast  comunitate 
putem deduce din exigen a formulat  
de Sf. Benedict: s  nu prefer m 
nimic Operei lui Dumnezeu (Nihil 
amori Christi praeponere). Structura 

R D CINILE CRE TINE ALE EUROPEI

SFÂNTUL BENEDICT DE NURSIA I DREPTUL
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(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

imaginat  de Sf. Benedict este o 
structur  vertical , bazat  pe rela ia 
dasc l-disciplol. În aceast  structur , 
rolul central îl are superiorul, abatele. 
În limba arameean  veche, pe care a 
vorbit-o Isus, ABBA înseamn  TAT . 
Limba latin  a preluat cuvântul din 
arameeana veche sub forma  abbas, 
iar de aici a fost transferat în limba 
(romanic ) francez  sub forma abbé, 
în elegând prin aceasta père spirituel, 
tat  spiritual. În acest context, chiar 
cuvântul m n stire, abbaye (latin  = 
abbatia), cap t  conota ii interesante. 

Experien a proprie a Sf. 
Benedict ca superior al comunit ilor 
de la Vicoaro, Subiaco i în  nal 
Monte Cassino, precum i studiul 
temeinic al unor Reguli anterioare, 
au contribuit la formularea propriei 
Reguli ca o reac ie juridic  contra 
anarhiei primelor forme de monahism 
i a derivelor gnostice, ascetice i 

a altor forme de deriv  monastic . 
El nu- i face iluzii asupra naturii 
umane a persoanelor care vor tr i în 
aceste comunit i. Cunoa te istoria 
popoarelor i greut ile întâmpinate 
când îi faci pe oameni s  coabiteze. 

tie foarte bine c  via a într-o 
m n stire, oricât de îndelungat , nu 
schimb  aproape deloc caracterul 
profund al oamenilor. Dar tie c  
Dumnezeu s-a întrupat, coborând 
printre noi, vame i, desfrâna i, 
farisei i cunoa te mesajul lui Cristos 
adresat apostolilor. De aceea dore te 
ca Regula s  ofere ansa Mântuirii. 

Legea Evangheliei este scris , dar Isus 
Cristos a fost Legea Vie. La nivelul 
m n stirii ”Legea” este Regula, iar 
abatele (tat l spiritual) ine locul 
lui Cristos. Pentru Sf. Benedict, nu 
poate exista o separa ie între Lege i 
Abate (Tat l spiritual). Astfel puterea 
apare sub aspectul dublu al unui text 
i al unei persoane aleas  pe via . 

Îns  persoana apare mai important  
decât litera Legii. Privind astfel 
lucrurile, Regula nu se deosebe te 
prea mult de formele vechi i durabile 
pe care le-a îmbr cat Puterea. Prin 
modelul organiz rii comunit ii 
Regula ampli  c  mo tenirea 
roman  imperial . In  uen a pe care 
a exercitat-o în lumea medieval  a 
hr nit tradi ia carolingian  a autorit ii 
politice [2 ].

Prevalen a persoanei (aleas  pe 
via ) asupra literei legii are efecte 
marcate de subiectivitate, care pot 
altera deciziile. Cred c  am în elege 
mai bine lucrurile dac  am privi 
problema înstitu iilor Bisericii la fel 
ca pe vremea Sf. Benedict, când era 
clar c  ”Biserica a fost construit  
ca o institu ie care nu- i datoreaz  
existen a unei decizii decurgând din 
principiile democratice actuale. Ea nu 
consider  expresia voin ei majoritare 
ca surs  de referin  pentru drept” [1]. 

Inova iile aduse de Sf. 
Benedict schimb  îns  modul de 
aplicare a puterii în m n stire. Din 
cauza rela iei dintre abate i fra ii 
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(continuare în pag. 8)

(urmare din pag. 6)

c lug ri, autoritatea se înscrie într-
un raport interpersonal special. 
Potrivit cu exemplele Evangheliilor, 
ascultarea (care este prima regul  
m n stireasc ) poate   cerut  de 
oricine, nu în virtutea legii scrise ci 
din cauza leg turii de dragoste, care 
este mult mai exigent , pentru c  îl 
leag  pe  ecare de Isus Cristos i pe 
to i între ei. Astfel, subiectivitatea 
abatelui va putea   folosit  pentru a 
lua decizii (chiar pedepse) mai bine 
adaptate persoanei în cauz . Aceast  
subiectivitate face mai suportabil jugul 
sever al disciplinei, în compara ie cu 
”disciplina dup  litera legii”.

Reparti ia autorit ii în 
comunitate este o alt  inova ie a 
Regulii benedictine, diferit  de regulile 
precedente care puneau în mod simplu 
grupurile de oameni sub conducerea 
unui ef. Sf. Benedict introduce o 
structur  nou  a autorit ii bazat  
pe gradul de vechime în profesie. 
Desigur, ordinea nu este imuabil , dar 
principiul este un principiu de baz  al 
organiz rii comunit ii. Ar   o gre eal  
s  vedem în aceast  organizare un fel 
de ierarhizare a membrilor comunit ii. 
Structura comunitar  nu separ  grija 
pentru binele comun de obliga iile 
fr e ti care îi privesc pe to i. În acest 
sens ”ascultarea reciproc ” înseamn  
c  cei mai tineri trebuie s  înve e 
comportamentul de la cei mai în vârst , 
care au la rândul lor obliga ia de a-i 
înv a. M n stirea este o societate 
în care ”aten ia  ec ruia este dirijat  

spre to i, în conformitate cu gradul în 
care  ecare a progresat în cunoa terea 
Regulii i în ascultare” [2 ]   .

Concep ia juridic  a puterii 
abatelui dup  Sf. Benedict: 
modelul regalit ii cre tine

Sf. Benedict i-a exprimat 
în articolele Regulii convingerea 
c  legea trebuie s   e i o form  de 
educare practic . Isus Cristos, Legea 
vie este modelul pe care se str duie te 
 ecare abate s -l urmeze pentru 

a-i conduce pe fra i spre Mântuire. 
Abatele are obliga ia personal  de a 
schimba obiceiurile, felul de a tr i, 
al  ec rui frate c lug r, pentru ca 
astfel s  se armonizeze felul în care 
comunitatea progreseaz  spre elul 
 nal, mântuirea. De aceea abatele 

trebuie s   e atât judec tor, cât i 
un medic al su  etelor. El trebuie 
s  practice o form  de pedagogie 
individual , s   e un p rinte pentru 
 ecare frate care-i este încredin at. 

Puterea i obliga iile abatelui sunt 
circumscrise unei ordini interioare 
supranaturale. Puterea abatelui este o 
putere divin . Din acest motiv abatele 
nu este un simplu vicar. Sf. Isidor din 
Sevilla expune problema cam în felul 
urm tor: regalitatea nu face altceva 
decât s -l serveasc  pe Dumnezeu, ea 
nu este oglindirea monarhiei divine, 
în timp ce func ia abatelui este de 
un ordin sacramental mult mai înalt, 
apropiindu-se de modelul divin [2 . 
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(continuare în pag. 9)

(urmare din pag. 7)

Stabilind o autoritate prin intermediul 
celor interesa i, prin alegere, Sf. 
Benedict pune în mâinile celui ales, 
abatele, o putere foarte întins , îns  
Benedict îl ”închide” pe abate într-o 
garan ie care lui i se pare cea mai 
bun  dintre toate: responsabilitatea 
direct  în fa a lui Dumnezeu.  

În opinia lui Gerard Guyon, se 
poate spune c  acest model benedictin 
i contribu iile unor personalit i 

importante, precum teoreticienii 
puterii, speciali tii în drept canonic, 
Papa Grigore cel Mare sau Sf. Isidor 
din Sevilla, au contribuit la crearea 
unei doctrine cre tine a regalit ii i la 
r spândirea ei în sec. VI i în secolele 
urm toare, adic  în epoca în care 
temelia institu iilor politice medievale a 
fost constituit  de ideologia cre tin  [2 ]. 

Gérard Guyon subliniaz  
di  cultatea de a ”m sura” aportul 
Regulii benedictine la dezvoltarea 
dreptului civil deoarece studiile 
referitoare la r spândirea principiilor 
acestei Reguli sunt pu ine, iar 
”obturarea” Regulii de c tre dreptul 
canonic nu este nici ea de neglijat. 
Dreptul canonic este mult mai 
”vizibil” deoarece este corpul de legi 
(adoptat de autoritatea eclezial ) care 
guverneaz  func ionarea Bisericii. 
El s-a cristalizat între sec. XII i 
XIV datorit  rena terii intelectuale 
amorsat  de reforma început  de Papa 
Grigore al VII-lea. Suntem îndrept i i 
s  credem c  organizarea intern  a 
m n stirilor a putut servi drept model, 

cu atât mai mult cu cât o mare parte 
a clerului catolic educat provenea din 
colile m n stire ti, iar m n stirile 

au exercitat o in  uen  considerabil  
asupra societ ii medievale. 
Di  cultatea de a evalua in  uen a 
Regulii în exteriorul m n stirii este 
generat  tocmai de acest ”absolutism” 
al puterii cuasi-divine a abatelui. 

În ciuda di  cult ilor reale de 
a cuanti  ca totu i aceast  in  uen , 
consider c  este productiv s  
enumer m i s  coment m p r ile 
originale, adev ratele înnoiri cu 
adev rat ”revolu ionare” care ”nu tim 
nici cum, i nici de ce” se reg sesc 
în dreptul civil medieval care abia 
începea s  se dezvolte...

Judec torul i justi ia în concep ia 
benedictin  a pedepsei

Modelul benedictin al vinov iei i 
judecata ei

Dup  modelul lui Cristos, al 
c rui reprezentant este, abatele este 
în acela i timp i judec tor i p stor. 
Abatele judec tor va avea în vedere 
dou  directive ale Regulii benedictine:

S  conduc  cu tot talentul s u 
lec ia culpabilit ii atât pentru vinovat, 
cât i pentru comunitate, deoarece nu 
exist  doar o gre eal  individual , toat  
comunitatea este într-un fel participant  
la gre eal  i suport  consecin ele ei, 

Prin intermediul pedepsei, s  
conduc  pe vinovat spre îndreptare i 
progres spiritual. 
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(urmare din pag. 8)

În dreptul penal laic, termenii 
vinov ie i vinovat apar abia în sec. XII 
– XIII, iar no iunea de responsabilitate 
abia la sfâr itul sec. XVIII. În vremea 
Sf. Benedict erau cunoscu i doar 
termenii vechiului drept roman: culpa 
i culpabilis. Sf. Benedict apare într-

un moment cheie, între sfâr itul 
Romei (cu toat  cultura i experien a 
ei juridic ) i epoca în care se va crea 
dreptul canonic bisericesc. El are 
privilegiul, sau este for at, s  creeze 
un model al culpabilit ii, bazându-
se pe mo tenirea dreptului roman, 
dar i pe lucr rile P rin ilor Bisericii. 
În lumea religioas  a lui Benedict, 
via a este o lupt  de importan  
capital , continu , între dragostea lui 
Cristos i p cat. Asta explic  grija Sf. 
Benedict pentru o adev rat  educa ie în 
problema culpabilit ii. El elaboreaz  
propriile criterii de culpabilitate. Face 
o distinc ie ordonat  i metodic  între 
gre eala mic  i gre eala grav , evitând 
a face din start conexiuni între vin  
i sanc iune. Cânt rirea vinei ia în 

considera ie elemente cât se poate de 
intime ale persoanei, deoarece pentru 
Benedict de Nursia natura vinovatului 
reclam  tratamentul penal i nu 
natura gre elii care aduce pedeapsa. 
Primul obiectiv este promovarea celor 
mai bune condi ii pentru schimbarea 
obiceiurilor, a felului de a  , ac ionând 
asupra con tiin ei. Vinovatul trebuie 
f cut con tient c  el însu i trebuie s  
se corecteze. Demnitatea persoanei 
cere ca vinovatul s - i poat  în elege 

gre eala pentru a se elibera. Sarcina 
delicat  a veri  c rii inten iei vinovate 
apar ine abatelui. El realizeaz  aceasta, 
uneori chiar dep ind litera legii, 
având mereu grija discre iei, deoarece 
responsabilul comunit ii va ine cont 
c  unele gre eli trebuie s  r mân  
ascunse. Este o un principiu în elept 
ca anumite gre eli s   e judecate doar 
de cei care pot asculta-în elege i 
care pot prinde sensul. Sf Benedict a 
vrut s  rup  leg tura aparent puternic  
dintre pedeaps  i delict. El s-a ar tat 
preocupat mai mult de distrugerea 
r d cinii r ului decât de a impune 
sanc iuni imediate i concrete.

Comunitatea în care se a   
vinovatul particip  la judecat  
deoarece gre eala dep e te persoana 
vinovatului, ea este o daun  care 
prejudiciaz  bunul lor cel mai pre ios: 
accesul la Împ r ia lui Dumnezeu. 
De aceea Regula benedictin  face din 
m rturisirea gre elii în fa a comunit ii 
o obliga ie general , care îmbrac  
formele împrumutate de la stilul juridic 
roman. Aceast  ”luare în grij ” a 
vinovatului de c tre comunitate nu se 
limiteaz  doar la luarea la cuno tin  
a vinei ci se manifest  printr-o primire 
generoas , consolant . Sf. Benedict 
reproduce în Regul  cuvintele Sf. 
Apostol Pavel din Epistola a II-a 
c tre Corinteni (2,8). Poate citirea 
paragrafului 2 al Epistolei v  va 
edi  ca asupra inten iei judec torului 
benedictin.
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

Si nous retrouvions du temps
pour ,,écouter la musique des choses

et la respiration des êtres’’…

Si nous retrouvions du temps
pour réapprendre les gestes simples

et ,,secouer les routines dans tous
les plis de son âme’’…

Si nous retrouvions du temps
pour nous émerveiller, nous étonner,

admirer ce qu’il y a de beau,
ce qu’il y a de vrai,

ce qu’il y a de bien autour de nous…
 

Alors , mais alors seulement,
nous saurions peut-être ce que VIVRE.

 
P. Imberdis

“C’est ce que derange qui fait vivre”
Cardinal Alexandru Todea

Si…
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PAGINI BILINGVE
Asocia ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Dac  am g si timp
pentru ,,a asculta cântecul lucrurilor
i respira ia  in elor’’...

Dac  am g si timp
pentru a relua gesturile simple
i ,,a scutura obi nuin a din toate

adâncurile su  etului s u”...

Dac  am g si timp
Pentru a ne minuna, a ne emo iona,
a admira ceea ce este frumos,
ceea ce este adev rat,
ceea ce este deosebit în jurul nostru...

Atunci, numai atunci,
am ti probabil ce înseamn  a TRAI.

P. Imberdis
Traducere Ligia Domu a

,,Ceea ce ne deranjeaz  ne face s  tr im”
Cardinal Alexandru Todea

Dac …
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Mo tenirea religioas  a iert rii 
profesate de Regula benedictin

Iertarea este atât de inerent  
cre tinismului, încât el i-ar pierde 
sensul dac  i-ar   înl turate func iile 
sale de îndreptare i mântuire, deoarece 
cre tinismul î i propune s  aduc  
oamenilor în elegerea i pacea. Regula 
benedictin  descrie detaliat în capitolele 
23 – 30 procesul judiciar al iert rii. El 
con ine la început intrarea în peniten , 
un stagiu peniten ial de isp ire a 
gre elii efectuat sub supravegherea 
unor membrii bine ale i din comunitate 
i în  nal reconcilierea care intervine în 

momentul în care abatele consider  c  
aceasta nu va aduce nici un risc pentru 
comunitate.

În viziunea Sf. Benedict pacea 
unei comunit i se sprijin  mai pu in pe 
respectul unor reguli severe i mai mult 
pe un spirit de blânde e indispensabil, 
pe care judec torul trebuie s -l cultive 
f r  încetare. Atunci disciplina este 
mai pu in un chin i mai mult o linie 
de conduit  practic . Iertarea este un 
semn de reconciliere care dep e te 
rela iile umane. Dup  exemplul lui 
Cristos, iertarea este f r  limite umane, 
geogra  ce sau istorice.

Ce se mai vede de la fereastra 
deschis  de Gérard Guyon?
În primul rând omul, profesor de 

drept i tiin e politice la Universitatea 
Montesquieu din Bordeaux. Istoric al 
institu iilor i ideilor politice, lucr rile 

sale trateaz  cu prec dere rolul 
cre tinismului în fondarea Europei. 

Regula cap t  o importan  
decisiv  abia în sec. IX, deoarece 
atunci a existat un superior  la Aniane, 
(pe teritoriul actual al Fran ei) care 
a recunoscut calit ile Regulii Sf. 
Benedict i doi monarhi (Carol Cel 
Mare i Ludovic cel Pios) care au v zut 
în monahismul organizat de Benedict 
de Aniane cheia unit ii religioase a 
Imperiului. Doar conlucrarea celor doi 
factori a condus la r spândirea aproape 
general  a Regulii în aria Europei 
Occidentale [5].

Ordinul Benedictin de la 
Cluny i-a câ tigat faima în timpul 
mandatului primilor aba i, care au 
fost realmente atât charismatici, cât 
i longevivi. De la fondare (Abatele 

Bernon), pân  la moartea celui de-al 
optulea abate, Pierre le Venerable, în 
dou  secole i jum tate, pe scaunul lui 
Petru de la Roma s-au perindat peste 
52 de papi! [3]

Ordinul de Cluny i Cistercienii 
(care sunt tot benedictini) au dat 
Bisericii cinci papi i o mul ime 
de episcopi, 94 numai în sec. XII. 
Cistercianul Bernard de Clairvaux 
(1090 – 1153) a fost la timpul s u unul 
dintre cele mai in  uente persoane ale 
Bisericii. A contribuit substan ial la 
declan area celei de a doua cruciade. 

De ce aceste date? Pentru a 
ar ta prin câteva exemple in  uen a 
benedictinilor asupra vie ii Bisericii i 
implicit asupra vie ii sociale medievale. 
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În acest fel, demersul Profesorului 
Gérard Guyon, de a considera pe Sf. 
Benedict de Nursia un mare jurist 
european, cap t  consisten  în ciuda 
absen ei unei cercet ri intense în 
aceast  direc ie. Exemplele de mai sus 
pot convinge c  in  uen a celor dou  
ordine benedictine (Ordinul de Cluny 
i Cistercienii) au putut determina 

acceptarea de c tre dreptul laic a unor 
principii din Regula Sf. Benedict.

S  nu uit m c  la 24 octombrie 
1964 Papa Paul al VI-lea l-a proclamat 
pe Sf. Benedict de Nursia Patronul 
Europei! Papa Benedict al XVI-lea, 
a  rma la 9 aprilie 2008: ”Pentru 
a crea o unitate nou  i durabil , 
instrumentele politice, economice i 
juridice sunt, desigur, importante. 
Îns  este la fel de important s  
 e declan at  o rena tere etic  i 
spiritual  alimentat  de r d cinile 
cre tine ale continentului. Altfel nu 
vom putea reconstrui Europa”. [4]

                                  Ioan SORAN
___________________________
Bibliogra  e:
Gérard D. GUYON, ”La Règle de Saint Benoît: 

aux sources du droit”, Editeur DMM (Dominique 
Martin Morin Editions), 2012

Gérard D. GUYON, ”Un grand juriste 
européen: Saint Benoît de Nursie”, Cuadernos de 
Historia 

Ioan SORAN, ”Ordinul de Cluny, reforma 
monastic  i progresul încre tin rii Europei”, 
http://ioansoran.wordpress.com

Papa Benedict al XVI-lea, Audien a general  
din 9 aprilie 2008, ”Sf. Benedict de Nursia”

Ioan SORAN, ”Reguli ale vie ii monahale în 
Orient i Occident: Regula Sf. Vasile cel Mare i 
Regula lui Benedict de Nursia”,  http://ioansoran.
wordpress.com

RUG CIUNE

Isuse cu inima sfânt ;
Tu e ti al iubirii focar,
n tine oi a pierdut

G se te -ndurare i har.
Muncit de ispitele vie ii
De- a sim ului oarbe dorin i,
Alerg, o Isuse, la mila
V p ilor tale  erbin i.

Isuse cu inima blând ,
De pace granitic liman,
n tine î i pune n dejdea,

Trudit muritorul s rman.
Din valul de griji c tre Tine,
mi port i eu gândul pripeag,

Isuse, prime te-m  ast zi
Sub ve nic sl vitul t u steag.

Isuse, cu inima dulce,
Fântân  de bine ceresc,
Virtu ile toate i via a
Din coasta- i r nit  pornesc.
Smerit ucenic i apostol
Doresc cu înfocare s -ti  u,
Isuse revars  virtutea

i-n pieptul meu ubred, 
pustiu...
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Din 1925, de când IPS Valeriu 
Traian Fren iu a preluat Eparhia de 
Oradea, care era bântuit  de secte 
protestante, a dorit s  cheme în 
ajutor fra ii franciscani din Moldova, 
recunoscu i ca lucr tori cu mare 
zel apostolic. Ordinul Franciscan 
Conventual i-a exprimat dorin a de a 
se implica în acest proiect de apostolat 
din 1927, preg tind fra i misionari 
în ritul greco- catolic.  Sfânta 
Congrega ie “Pro Ecclesia Orientali”,  
prin r spunsul redactat la 3 mai 1927, 
aprob  deschiderea unei case-colegiu 
în Transilvania unde greco-catolicii 
erau numero i [1].

Astfel, în 20 octombrie1929, s-a 
în  in at primul convent franciscan de 
rit greco-catolic la Dr ge ti, jude ul 
Bihor, iar un an mai târziu la Oradea. 
Colegiul Sera  c de la Oradea, deschis 
pentru educarea tinerilor greco-
catolici, a fost sub custodia preotului 
franciscan dr. Dominic NICUL E  
pân  în 1947, când a fost ales custode 
p rintele Iosif CELANTE.

n 1938 s-au deschis conventele 
franciscane în rit greco catolic de la 
Bilbor i Bucure ti, iar în 1947, cel de 
la Stanislau, judetul S laj.

Prezen a franciscan  în ritul greco-
catolic din Transilvania a avut o frumoas  
i rapid  evolu ie, astfel în anul 1948 

activau 10 preo i i 6 fra i de comunitate, 
locuind în 5 convente cu 7 parohii.

Num rul credinciosilor greco-
catolici din Bihor, încredin a i 

p storirii preo ilor franciscani în 1930, 
erau de 1581: din care la Dr gesti 650, 
la Dic ne ti 492, la Gruilung 334 iar 
la Bucium 100 [2].

Documentele p strate în 
arhivele OFM Conventuali cât i 
articolele din revista Via a dovedesc 
eforturile f cute de preo ii franciscani 
care la început au celebrat în casele 
parohiale i apoi cu mari sacri  cii au 
construit biserici pentru credincio i. 
Astfel, p rintele paroh franciscan 
IOAN GÂRLEANU a ridicat biserica 
din Gruilung s  n it  de Episcopul 
Valeriu Traian Fren iu la 19 octombrie 
1930. Clopotul de 84 de kg a fost 
d ruit de pr. Iosif Talmacel paroh de 
Bac u. [3]

La 14 iunie 1936 s-a s  n it noua 
biseric  din Dr ge ti ca loc de pelerinaj 
în cinstea Sfântului Anton de Padova, iar 
prin bun voin a Sfântului P rinte PIUS 
al XI-lea, acest Sanctuar a fost înzestrat 
perpetuu cu Indulgenta plenar  toties 
quoties în ziua Sfântului sau Duminica 
de dup  13 iunie i cu o pre ioas  relicva 
din osul Sfântului patron.

Activitatea fra ilor minori a 
fost elogiat  de Episcopul Fren iu  [4] 
astfel:

“Pe terenul arid s-a 
transplantat de c tre S r cu ii 
Sfântului Francisc de Assisi, izvor de 
via  supranatural . M n stirea Sf. 
Anton de Padua de la Dr ge ti e loc de 

Preotului franciscan IOAN GÂRLEANU
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pelerinaj, unde alearg  de mai multe 
ori pe an, mul ime de credincio i, 
spre a- i primeni su  etul...

Au ap rut biserici mari 
i frumoase,..., din ce in ce mai 

frecventate de c tre credincio i,..., de 
când cu venirea între ei a P rin ilor 
C lug ri”.

Printre ocupa iile deosebite ale 
fra ilor din Colegiul Sera  c Roman 
– Unit din Oradea, pia a Io ia nr. 16, 
p rintele Ioan Gârleanu enumera în 
anul 1938: 

- editarea buletinului parohial 
Bunul P stor, singura publica ie de 
acest fel în toat  Eparhia,

- foaie lunar  pentru bolnavi cu 
titlul Apostolul,

- revista lunar  pentru tineri 
Micul misionar,

- traducerea de c rticele i 
bro uri de înv tur  spiritual  din 
limba francez .

Ioan Gârleanu s-a n scut pe 
22 martie 1892 la Butea, intr  la 
Seminarul din H l uce ti la 20 de 
ani, iar la 15 august 1922, în Italia, la 
Assisi, este hirotonit  preot.

Din activitatea scriitorului Ioan 
Gârleanu amintim volumele de poezii 
Lacrimi (1926), Viorele (1926), 
Boabe de t mâie (1928), Tranda  ri 
(1929) precum i c r ile: Flori de 
pe drum (1934),  Supranaturalul 
de la Lourdes (1936), F catorul de 
minuni, Sfântul Anton de Padova 
(1936), Spre Regele Iubirii (1939), 
ntronarea  Preas  ntei Inimi a lui 

Isus (1939), Cum trebuie s  iubim pe 
Dumnezeu (1940), Sfântul Francisc de 
Assisi (1941),  Veni i la mine to i (1941).

Din activitatea pastoral  
parohial , dup  Dr ge ti, Gruilung, 
Dic ne ti i Calea Mare, p rintelui 
Gârleanu i s-a încredin at o  ciul de 
paroh II al Catedralei ,,Sf. Nicolae” 
din Oradea i apoi paroh la Beiu .

n condi iile în care Ardealul de 
Nord era cedat Ungariei, Episcopia 
Greco-Catolic  de Oradea precum i 
fra ii franciscani s-au refugiat la Beiu  
între 1940-1944. n aceast  perioad  
p rintele Gârleanu s-a îmboln vit grav, 
a fost dus la spitalul din Cluj i apoi 
acas  la S b oani, unde a avut o moarte 
sfânt  în seara de 15 martie 1944.

Imagine în timp al Sera  cului 
P rinte Francisc, purtând pecetea 
umilin ei  ca o insign  pe inim , 
preotului IOAN GÂRLEANU îi 
dator m ve nic  recuno tiin , pro 
memoria, acum la împlinirea a 70 de 
ani la trecerea la Tat l Ceresc.

Bunul Dumnezeu s -i d ruiasc  
PACE I BINE!

 O.G.

Bibliogra  e:
[1] Antonel-Aurel ILIE , 

SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI 
I FRANCISCANII DIN ROMÂNIA, 

Ed.Sera  ca, Roman, 2013, pag.108.
[2] ibidem, pag.113.
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din Gruilung, Viata, a XVI, nr.12,1930.
[4] Ep. Dr. Valeriu Traian Frentiu, 

Circular VII - 3iulie 1947, Viata, nr.7-
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Anual, pe 11 februarie, Biserica 
comemoreaz  faptele minunate care 
s-au petrecut la Lourdes, o mic  
localitate francez  de la poalele 
mun ilor Pirinei. În ziua de 11 
februarie 1858. Bernadette Soubirous, 
în vârst  de 14 ani, prove nind dintr-o 
familie de oameni s raci, împreun  cu 
sora ei i cu o prieten , au pornit s  
adune crengi uscate, în apropiere de 
stânca Massa bie lle. Fiind suferind  de 
astm, Bernadette a r mas în urma celor 
dou . Deodat , ea a auzit un vuiet ca 
de vijelie, i-a ridicat ochii i a vazut 
cu uimire cum din pe tera a  at  în 
fa a ei o privea surâzându-i o Doamna 
luminoas , îmbr cat  în alb i încins  
cu panglica azurie. Bernadette a fost 
cuprins  de fric , a c zut în genunchi 
i s-a rugat. 

Când celelalte dou  fete s-au 
intors, au g sit-o cu chipul str lucind 
de fericire. În cursul apari iilor care au 
urmat, Doamna i-a cerut Bernadettei 
s  se roage pentru p cato i i 
s -i îndemne pe credincio i s  se 
poc iasc . Grota de la Massabielle 
fusese pân  atunci, pentru oamenii 
din partea locului, una misterioas , pe 
seama sa circuland legende sinistre. Se 
spunea c  blocul de piatr  lefuit, din 
interiorul grotei, ar   fost la origine un 
altar p gân, pe care se aduceau jertfe 
omene ti. Sfânta Fecioar  a ales acest 
spa iu pentru a-l puri  ca, transformân-

du-l în loc de pelerinaj pentru cre tini. 
Cu patru ani înainte de apari iile 

de la Lourdes, Biserica Romano-
Catolica de  nise dogma Neprih nitei 
Z misliri. „Neprihanit “ este atributul 
care exprim  victoria S  ntei Fecioare 
Maria asupra Satanei.

Bernadette n-a în eles pe loc 
mesajul pe care i l-a transmis Sfânta 
Fecioar  cu ocazia apari iei de pe 
25 martie 1858, c ci nu auzise de 
Neprih nita Z mislire. Ea a dat fuga 
la parohia din sat, a intrat i a strigat: 
„Eu sunt cea Nepih nit Z mislit !“ 
Parohul a crezut-o nebun : „Cum 
adic , tu e ti Neprih nit  Z mislit ?“ 
„Nu, p rinte, nu eu, ci Doamna! Am 
repetat mereu numele ei pe drum, ca 
s  nu-l uit. “Vindec ri miraculoase, 
mul imi tot mai numeroase au început 
s  se adune la locul apari iilor, Fecioara 
s vâr ind nenum rate vindec ri, între 
care prima a fost lecuirea unui om care 
orbise de un ochi. Miracolele continu  
inclusiv în prezent. Ast zi, Lourdes-
ul are 30 de hoteluri, un aeroport, o 
bazilic  subteran  cu 20.000 de locuri 
i este vizitat anual de 4-5 milioane de 

pelerini. 
Exist  aici i un birou medical 

de constat ri, format din medici de 
confesiuni i rase diferite. Dintre 
zecile de mii de vindec ri miraculoase, 
ace tia au con  rmat 1.200, în timp 

LOURDES
Neprih nita Z mislire din Pirinei
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ce autorit ile biserice ti doar 64. Ne 
putem totu i întreba: dac  Bernadette 
a fost preferata S  ntei Fecioare, de ce 
aceasta nu a f cut o minune i pentru 
ea, înl turându-i suferin ele provocate 
de astm i de tuberculoza osoas , 
a a cum a vindecat mii de bolnavi? 
Teologii catolici cred c  Fecioara 
Maria a facut o minune i mai mare 
cu feti a, f când-o s  în eleag  c  
suferin a ei acceptat , împreun  cu 
bucuria, iubirea i supunerea, au o 
valoare in  nit  pentru mântuirea 
ei, pentru Biseric  i pentru lumea 
întreag . Bernadette s-a c lug rit în 
Mân stirea din Nevers, sub numele 
de Maria Bernarda, i a murit la 36 de 
ani, r pus  de cancer la genunchi.

Este cunoscut  leg tura strâns  
existent  între Sfânta Fecioar  de la 
Lourdes i lumea suferin ei i a bolii. 
În Sanctuarul ridicat la grota de la 
Massabielle, bolnavii sunt mereu 
protagoni tii, iar Lourdes a devenit, 
de-a lungul anilor, o adev rat  
citadel  a vie ii i a speran ei. Cum 
putea   altfel? Neprih nita Z mislire 
a Mariei este, de fapt, rodul mântuirii 
împlinite de Cristos i garan ia 
biruin ei sale asupra r ului. Acel izvor 
de ap  ie ind din p mânt, din care 
Fecioara a invitat-o pe Bernadeta s  
bea, aminte te puterea lui Cristos, 
care îns n to e te integral omul i îi 
d ruie te via a ve nic .

Samuel Adalbert Fancsali

S  ne rug m împreun

Noven  c tre Sfânta 
Fecioar  de la Lourdes

 O, scump  Fecioar  de la Lourdes, 
ca un s rman pelegrin îngenuncheat 
înaintea ta, ascund în durere fa a mea 
i plâng. Prime te rug ciunea mea i 

lacrimile mele.

 N sc toare de Dumnezeu…

O , scump  Fecioar  de la Lourdes, 
su  etul meu este întristat. Se g se te în 
necaz i fric . Ajut -m , sprijine te-m , 
pentru c  te iubesc i te rog.

N sc toare de Dumnezeu …

O, scump  Fecioar  de la Lourdes, 
în inima mea se na te speran a c  tu m  
vei asculta cu adev rat. A tept deci harul. 
Sunt  ul t u, te voi iubi întotdeauna.

S   e binecuvântat  Sfânta i 
Neprih nita Z mislire a S  ntei Fecioare 
Maria, Mama lui Dumnezeu.

Papa Leon XIII, septembrie, 1878
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Celebrarea S  ntei Liturghii, 
duminica,are o importan  
primordial . Duminica este ziua 
Domnului, s rb toarea s pt mânal  
a Învierii. Prin participarea la Sfânta 
Liturghie duminical  credincio ii 
cresc spiritual, dau m rturia credin ei 
lor i î i manifest  
ata amentul fa  de 
Domnul. Participarea 
la sfânta Liturghie este 
o porunc  a Bisericii.

 Este trist îns  
când se observ  c  
mul i cre tini, care se 
cred cre tini convin i, 
în numele unei libert i 
se lipsesc de Sfânta 
Liturghie de duminic . 
Ace tia merg sau nu 
merg la Liturghie în 
func ie de dorin a 
sau dispozi ia lor, de 
programul sfâr itului 
de s pt mân .

Aceasta înseamn  a face din 
Darul lui Dumnezeu un produs de 
consum printre altele. A asculta de 
propria subiectivitate mai degrab  
decât de Spiritul Sfânt i de chemarea 
Bisericii nu este demn de numele de 
cre tin.

Obliga iei de a asculta sfânta 
Liturghie duminica se adaug  invita ia 
de a participa cât e posibil la Sfânta 
liturghie în cursul s pt mânii. Aceasta 

nu este o invita ie recent  i nu are 
numai o particularitate catolic . 
Înainte de divizarea Bisericii, S  n ii 
P rin i au interpretat a patra cerin  
din tat l nostru în sensul euharistic 
spuneau: ,,Pâinea consacrat ,ca i 
mana, se ofer  zilnic ,,merinde” pentru 

drumul vie ii”.
 Se tie c  

mul i s  n i au dorit 
s  se împ rt easc  
zilnic în epoci când 
o rigoare moral  r u 
în eleas  îi împiedica. 
Sfântul Francisc de 
Assisi era mereu înso it 
de un preot, Fratele 
Leon. În s lb ticie 
sau în c l torii,sfânta 
liturghie era ,,inima” 
misiunii. Sfânta Ioana 
d’Arc mergea zilnic 
la Liturghie, a fost i 
în zilele marilor lupte. 

Sfânta Tereza de Liseux a ob inut de 
la confesorul ei permisiunea de a se 
cumineca des (decretul a fost dat de 
Papa Pius al X-lea).

Noi, care nu suntem s  n i, avem 
mai mare nevoie de Cuvântul divin i 
de Sfânta sa prezen  care la Liturghie 
atinge o form  incomparabil , de 
neg sit în afara Liturghiei. Nu este 
o alt  cale: sau particip m la o via  
cre tin  dinamic ,sau contribuim la 

Sfânta Liturghie în  ecare zi?
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formarea unui de ert spiritual.
Trebuie totu i precizate dou  

lucruri:mul i cre tini se plâng din 
cauza greut ilor profesionale i 
familiale care i-ar împiedica s  mearg  
la Liturghie în timpul s pt mânii. Se 
în elege regretul i suferin a lor. Pentru 
ace tia este sfânta Liturghie de sear . 
Ei trebuie s  aib  pace în su  et, sunt 
cu Domnul, sunt acolo unde trebuie s  
 e. Se în eal  grav crezând c  trebuie 

s - i p r seasc  obliga iile.
O alt  tenta ie este a crede 

c  mergând la Liturghie în cursul 
s pt mânii, e ti scutit de rug ciunea 
personal , pentru c  ai dat din timpul 
t u lui Dumnezeu. Este îns  necesar  
leg tura intim , inim  lâng  inim , cu 
Dumnezeu. De  aceea s  ne închidem 
în camera noastr  i s  ne rug m în 
secret lui Dumnezeu.

Preo ii celebreaz  zilnic Sfânta 
Liturghie, este o obliga ie, iubirea 
lui Dumnezeu îi cheam  la altar i 
ei r spund cu iubire acestei chem ri. 
Liturghiile se celebreaz  zilnic în 
prezen a sau absen a credincio ilor, 
Liturghia este ac iunea lui Cristos în 
Biseric .

S  particip m cât de des 
putem la S  ntele Liturghii, nimic nu 
întrece valoarea i harurile pe care le 
ob inem prin Sfânta Liturghie, pentru 
noi,pentru familiile noastre, pentru 
Biseric , pentru cei din Purgator, 
pentru to i i tot ce purt m în su  et.
,,Famille chrétienne”, nr. 1356, p. 29

Împreun

Mergeam prin ploaia optitoare,
i Te ineam la piept sub hain ,

Ca pe o pas re lovit ,
Ca pe-o lumin -n spulberare,

i te rugam s  nu te stingi,
S  nu m  la i în întuneric.
Veneau de-a valma pe trotuare
Figuri p tate de triste e,
Dar Tu erai cu mine. Înc
Mai câ tigam o b t lie,
Smulgeam trofeul unei clipe
De neînvins,tr iau în zâmbet.
Dar iat  lumea-mi rupe straiul
S  vad  ce-ascund în untru,
S  a  e unde-mi st  puterea,

i m  arunc afar  gol.
Numai c  ploaia optitoare 
M  înf oar  – n - pelerinaj
De pic turi care vegheaz .

i dac  nu Te mai pot ine
La ad post ca pân  azi,
M  iei la Tine de pe drumuri,
Ca pe o pas re lovit
Ca pe-o lumin -n spulberare,

i m -nt re ti s  nu m  sting
S  nu Te las în întuneric.

Maria Pillat,
în ,,România literar ”, nr.51-52,

2003-2004, p.8
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Scrisoarea PS Virgil adresat  eurodeputa ilor 
Stimat  Doamn /Domnule Euro-Deputat,
Cu toat  considera ia i respectul pentru munca pe care o depune i în folosul 

cet enilor României, deci ai Europei, V  rug m s  reanaliza i i s  nu  i de acord 
cu propunerile f cute de Raportul Lunacek  – care se va vota în plen, s pt mâna 3-6 
februarie. Motivele pentru care v  solicit acest lucru sunt:

1. Domnia Voastr , ca român, pleda i i duce i în Europa valori care au la baz  
legile naturale în care cu to ii am fost crescu i. Biserica nu condamn  persoanele, orice 
orientare ar avea, ci le ajut  s  mearg  pe un drum al binelui, al frumosului, al iert rii, al 
împ c rii al responsabilit ii i demnit ii. Fiecare persoan  uman  are dreptul natural 
de a tr i i de a se dezvolta liber pe acest p mânt. Valoarea libert ii este un drept 
fundamental. Consider m c s toria dintre un b rbat i o femeie ca încadrându-se în 
legile naturii pe care v  rug m s  o proteja i;

2. V  rug m, în acela i timp, s  promova i ca întotdeauna i de aceast  dat  
principiul universal al drepturilor omului i s  nu vota i favorabil „Raportul Lunacek”;

3. Biserica promoveaz  i respect  egalitatea de anse a femeii, recunoscându-i 
rolul important pe care îl joac  în societate ca mam , sor , so ie, dar i ca având acelea i 
drepturi precum b rbatul. Femeia nu poate   umilit  i nici îngr dit  i nici nu poate   
transformat  în b rbat i nici b rbatul în femeie. V  rug m s  sus ine i egalitatea dintre 
femeie i b rbat ca dou  identit i pre ioase i de neînlocuit ale  rii umane;

4. Consider m c , într-o Europ  a popoarelor,  ecare poate contribui cu darurile 
sale. România noastr  are aceste valori pe care Domnia Voastr  pute i s  le oferi i 
Europei i lumii. V  rug m s  v  face i un mesager al valorilor care ne caracterizeaz  i 
de aceea v  rug m s  nu  i de acord cu „Raportul Lunacek”.

Sunt convins, Doamn /Domnule Euro-Deputat, c  întotdeauna i prin tot ceea 
ce face i urm ri i binele persoanei umane i al societ ii. V  mul umesc pentru aceast  
munc , bunul Dumnezeu s  v  binecuvânteze iar Maica Sfânt  s  v  ocroteasc  mereu!
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