
CALEA DES VÂR IRII
Revist  de spiritualitate i de cultur  cre tin  a Societ ii

„EPISCOP DR.  IOAN SUCIU”
Anul XXI Nr. 6 (239) iunie 2014

o noua eparhie

P
ri

n 
ru

g
ci

un
e 

i 
cr

ed
in

 s
pr

e 
ci

ns
te

a 
al

ta
re

lo
r;

 s
 n

e 
ru

g
m

 p
en

tr
u 

be
at

if
ic

ar
ea

 e
pi

sc
op

il
or

 g
re

co
-c

at
ol

ic
i, 

m
or

i 
în

 f
ai

m
 d

e 
m

ar
ti

ri
 s

ub
 r

eg
im

ul
 c

om
un

is
t



Biserica Român  Unit  cu Roma, Greco-Catolic  i credincio ii ei tr iesc 
azi bucuria de a vedea în  in at  o nou  Eparhie Greco-Catolic : 

Între 7-9 mai a.c., la Oradea, au avut loc lucr rile sesiunii de prim var  
ale Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic , sub 
conducerea Eminen ei Sale Cardinal Lucian Mure an. Având în vedere 

dup  consultarea 
Scaunului Apostolic al Romei, cu acordul i binecuvântarea Sfântului P rinte 
Papa Francisc, conform Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, Eminen a Sa 
Cardinal Lucian Mure an, în calitate de Arhiepiscop Major, a în  in at 

(
 Teritoriul canonic al noii Eparhii cuprinde Capitala 

i jude ele provinciei istorice a rii Române ti (Muntenia, Oltenia i Dobrogea).
Biserica (strada Polon ) din Bucure ti prime te 

rangul i statutul de a noii Episcopii. Sfântul P rinte Francisc l-a 
transferat pe PSS Mihai Fr il  din func ia de Episcop titular de Nove i auxiliar de 
Alba Iulia i F g ra , în func ia de Episcop eparhial al noii Episcopii.

Se spune c   ecare dintre credincio i, inclusiv Episcopul, trebuie s   e 
solidar cu cei care 

 Cine sunt ace tia în noua Eparhie? Simpla în irare a 
numelor arat  c , f r  excep ie, au fost m rturisitori ai credin ei, martiri i s  n i: 
PSS Demetriu Radu, Fericitul Vladimir Ghika, PSS. Ioan B lan, PSS Vasile Aftenie, 
PSS Tit Liviu Chinezu, Canonicul Gh. D nil  i Pr. Zenovie Pâcli anu,Vicar general 
în clandestinitate. În afar  de Episcopul D. Radu, care a murit în urma exploziei 
bombei în Senat, to i au murit prin închisorile de exterminare în anii de martiriu 
ai Bisericii noastre. i preo ii parohi au avut aceea i soart , pu ini au supravie uit.

Cu acest trecut în inim  porne te PSS Mihai Fr il  pa ii noii Episcopii. Dar i 
cu lumina din su  etul credincio ilor i cu credin a lor. Lui Raymund Netzhammer, 
c lug r benedictin i Arhiepiscop romano-catolic de Bucure ti (1905-1924), 
sus in tor al Bisericii Unite, îi pl cea s  stea între credincio ii greco-catolici i s  
asiste la celebr rile liturgice. În ,,Jurnalul” s u g sim m rturia: 

pagin  din istoria credin ei pentru noua Episcopie.
Ne rug m i încredin m Preas  ntei Fecioare Episcopie Greco-Catolic  de 

Bucure ti i-i spunem din inim  PSS Mihai Fr il : ,,Întru mul i ani, St pâne!”

 O nou  Eparhie Greco-Catolic
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S U M A R

Rug ciunea înalt , care cere contemplare i iubire fa  de 
Dumnezeu, este un dar foarte ales, pe care Dumnezeu nu-l d  decât la 
foarte pu ine persoane, îns  rug ciunea mental  obi nuit  Dumnezeu 
nu o refuz  nim nui. Rug ciunea obi nuit  este foarte sfânt  i 
folositoare i ajunge ca s  ne fac  des vâr i i. Aceast  rug ciune cere 
i ea iubire fa  de Dumnezeu, dar i voin  ca s  st pânim ,,seceta 

su  eteasc ”, c ci oricât de mare ar   ea, voin a noastr  de a ne ruga i 
a   în leg tur  cu Dumnezeu este mai mare.



Isus nu- i d ruie te pe p mânt 
decât toate bog iile l untrice ale 
p cii, ale lini tii con tiin ei, ale 
dragostei, ale rezolv rii vie ii tale 
în lumina în care Dumnezeu a 
l sat-o prin gra ia Sa.

De când a ap rut pe p mânt, 
cele mai frumoase inimi au fost 
pentru El i cele mai frumoase 
 in e au fost acelea care l-au iubit.

, în ultima sa carte, a 
spus: 

 Cuprins 
de o puternic  i adânc  luciditate, 
acest mare savant a spus în ultimii 
ani: 

Aceasta a fost m rturisirea 
din urm  a lui Bergson.



(continuare în pag. 6)

Suntem la câteva luni de la 
încheierea ,,Anului Camus”- 2013 
i interesul pentru scriitorul i omul 

Albert Camus continu . Actualitatea 
lui Camus se datoreaz  scriitorului, 
dar i omului 

Albert Camus cucere te i va 
cuceri întotdeauna prin umanismul 
s u atât de accentuat în apelurile, 
conferin ele, articolele sale i în 
literatura scris . Motivul a fost re inut 
i de Juriul Nobel care i-a acordat, 

în 1957, Premiul Nobel pentru 
Literatur : 

, unite, 
sunt rar întâlnite la aceea i persoan , 
Albert Camus le-a avut. Dup  cel de 
al Doilea R zboi Mondial a ap rat 
valorile  cu siguran a 
celui care tie c  

(Rob Riemen, 
,,Noble ea spiritului - Un ideal uitat”, 
Ed. Curtea Veche, Bucure ti, 2008, 
p.111).

Într-o conversa ie avut , prin 
1946, în casa lui Malraux, unde erau mai 
mul i intelectuali de seam , ridicându-
se problema crimelor unor state 
împotriva persoanei umane, Camus a 
atras aten ia asupra responsabilit ii 
intelectualilor pentru pierderea 
valorilor morale: 

Op.cit., p.110).
A fost antifascist i anticomunist 

- considera Uniunea Sovietic  un 
infern. Toat  Fran a de stânga i-a fost 
împotriv , comuni tii l-au calomniat 
continuu, dar scriitorul a r mas 
ap r torul de neclintit al idealului 
în care a crezut, acela al demnit ii 
umane. Nu a fost un scriitor religios, 



(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

îns  a c utat neobosit reperele 
luminoase în via a i scrisul s u.

S-a n scut la 7 noiembrie 1913 
în localitatea Mondovi din Algeria. 
Tat l s u, Lucien Camus, muncitor 
într-o exploatare viticol , era originar 
din Fran a, stabilit în Algeria, 
mama, Catherine, era spaniol . Tat l 
viitorului scriitor moare în Primul 
R zboi Mondial, r mânându-i so iei 
s - i creasc  singur  cei doi copii, 
Lucien si Albert. A înfruntat greul 
vie ii, a fost sp l toreas  s rac  i 
analfabet , dar a asigurat studiile 
copiilor. Dup  absolvirea liceului la 
Alger, Camus urmeaz  Facultatea de 
Filozo  e pe care o încheie cu lucrarea 
de licen a 

. 
Nu s-a manifestat ostil s r ciei 

în care a crescut, dimpotriv , în 
m rturise te c  

Pentru scurt timp se stabile te la 
Oran unde este jurnalist - aici va plasa 
ac iunea din romanul iar în 
1940 pleac  de  nitiv la Paris, angajat 
ca secretar de redac ie la 

în 1941 intr  în 
i va participa la publicarea ilegal  a 

ziarului 1943).
Albert Camus este o 

personalitate complex  a culturii 
franceze i se a  rm  ca scriitor în 
acela i timp cu formarea unui nou 

curent literar: existen ialismul.
A scris eseuri  lozo  ce: 

(1942) i 
(1951), povestiri, romane i piese de 
teatru. Cele mai cunoscute i apreciate 
romane sunt (1942) i 

(1946), romane 
existen ialiste, cu implica ii  lozo  ce. 
Romanele lui Camus au în centrul lor 
omul timpului s u, om obligat de via  
s  înfrunte situa ii absurde, care îl vor 
determina s  aleag  – i are libertatea 
de a alege - între suprimarea con tiin ei 
i credin . Scriitorului îi mai revine 
i datoria de a mic ora durerile lumii, 

dar nu singur, ci în solidaritate cu 
semenii s i. Aceast  concep ie este 
fundamentul operei sale.

Romanul este una din 
marile opere contemporane i a avut 
greutatea sa la atribuirea Premiului 
Nobel. Titlul c r ii, ,,ciuma’’, este o 
metafor  – simbol i întregul con inut, 
o alegorie. Epigraful c r ii ales de autor 
este din opera lui Daniel Defoe, cheie 
dat  cititorului pentru în elegerea 
c r ii i a mesajului ei: 

 
Epidemia din Oran este în realitate 
simbolul unui r u, al sistemelor 
totalitare absurde care amenin  
deopotriv  omul i omenirea. Spre 
surprinderea cititorului, personajele 
sunt nu numai victime, 



(continuare în pag. 8)
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Problema pe care o ridic  cartea 
este cea a responsabilit ii individuale 
în fa a r ului a c rui cauz  este de 
cele mai multe ori ignoran a. Sub 
presiunea tragicului, r spunsurile sunt 
diferite i datoria moral  este adesea 
uitat . Povestirea evenimentelor din 
Oranul invadat de epidemie conduce la 
monologul i colocviul pe tema datoriei 
morale i a solidarit ii în fa a oric rei 
amenin ri: partea esen ial  a c r ii.

Romanul începe cu descrierea 
ora ului Oran, ora  urât 

 Unul din personajele 
principale, doctorul Bernard Rieux, 
într-o diminea  de aprilie, ie ind din 
cabinet, a dat peste un obolan mort. A 
fost începutul... În scurt timp obolanii 
mor i puteau   v zu i peste tot, dar 
o dat  cu ei i primul caz de cium , 
primul mort; frica i îngândurarea i-a 
cuprins pe oameni: erau oare în fa a 
unei epidemii?

În prima parte a romanului 
sunt prezentate personajele: doctorul 
Rieux, P rintele Paneloux, 

- la izbucnirea ciumei, 
într-o predic , a atribuit epidemia 
p catului, super  cialit ii credin ei - , 
Joseph Grand, func ionar la Prim rie, 

Raymond Rambert, un 

tân r ziarist sosit de la Paris pentru a 
se informa despre via a arabilor, Jean 
Tarrou, despre care nu se tia prea 
multe, venit de curând i preocupat 
s  scrie ,,o cronic ’’ a perioadei 
încercate prin care trecea ora ul, i 
mai vârstnicul doctor Castel

Apari ia oric rei tragedii în 
via  îi g se te nepreg ti i pe oameni. 
A a a fost i la începutul epidemiei 
din Oran. Oamenii continuau s  
fac  afaceri, proiectau c l torii, se 
considerau liberi. Treptat, starea de 
spirit s-a schimbat, se oscila între 
îngrijorare, încredere i dezam gire, 
oricum, cuvântul ,,cium ” era evitat. 
Dar cât timp? Doctorului Castel nu-i 
trebuiau analize de laborator, avea 
certitudinea epidemiei declan ate. 
Dup  ezit ri, tân rul doctor Rieux 
a trebuit s  recunoasc  i el: 

 La Prim rie s-a 
analizat situa ia i statistica deceselor 
a determinat factorii de decizie s  ia 
m suri severe: declararea st rii de 
cium  i închiderea ora ului.

În continuare romanul trateaz  
modul de via  al ,,prizonierilor 
ciumei”. În ora  i în familii erau 
desp r iri proiectate doar pentru câteva 
zile: îmbr i ri scurte pe peronul 
g rii cu siguran a revederii apropiate. 
Primejdia care ar amenin a pe cei 
care ar reveni a dus la resemnare i 
acceptare desp r irii brutale pentru un 
timp neprev zut. Doar so ia b trânului 



(continuare în pag. 9)
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doctor Castel a revenit, pentru ei, care 
aveau în urm  zeci de ani de c s torie, 
ciuma nu era mare lucru.

Locuitorii ora ului tr iau 
dureros sentimentul celui ce se tie 
exilat, dar în tragedia colectiv , în 
scurt timp ei se vor diferen ia prin 
atitudinea fa  de cium .

Doctorului Rieux nu mai tia 
ce este via a personal , era cu totul 
d ruit îngrijirii bolnavilor, încerc rii 
disperate de a alina durerile i a 
salva vie ile. Eroism, spunea ora ul, 
dar doctorului îi este str in cuvântul: 

.
În cursul epidemiei, cuvintele 

Pr. Paneloux, respinse la început, 
c  ciuma are i partea ei bun , 

st ruiau în mintea 
oamenilor: ap ruse chiar ideea luptei 
împotriva  agelului. Acest început 
se datora lui Tarrou, care, de i era 
con tient de risc, propune doctorului 
un plan de organizare pentru forma ii 
de sanitari voluntari, ceea ce doctorul 
prime te cu bucurie,  ind aproape 
dep it de extinderea epidemiei. 
Primul nucleu al grupului l-a f cut 
Tarrou cu prietenii s i, dar lor li s-au 
al turat imediat Pr. Paneloux, care 
nu a mai putut   v zut decât prin 
spitale, b trânul func ionar Joseph 
Grand, doctorul Castel, care a i 
început s  prepare grabnic un vaccin 

salvator, i Raymont Rambert, 
ziaristul care a încercat zadarnic s  
p r seasc  ora ul considerat str in 
i contaminat. Nu poate   uitat  

b trâna doamn , mama doctorului 
Rieux, care, în via  i în timpul 
epidemiei, 

E adev rat, în tot acest timp, 
al ii st teau deoparte, Cottard chiar 
se sim ea bine în mijlocul terorii i se 
îmbog ea prin comer  de contraband . 

În concep ia lui Camus ,,ciuma” 
nu este doar r ul venit din afar , 
,,ciuma” o poate avea  ecare în el 
însu i, i o are dac  nu simte mila 
pentru durerea celui de lâng  el, dac  
nu îi vine în ajutor, dac  nu tie ierta, 
nu tie s   e bun i nu iube te, pentru 
c  

(Albert Camus, ,,Ciuma”, 
Editura pentru Literatura Universal , 
Bucure ti, 1965, p.231). 

Pentru a nu   ciumat i pentru 
a nu contamina pe cei de lâng  tine, 
pentru c   ecare poart  în el ciuma: 



(urmare din pag. 8)

(Op.cit., p.225). i 
personajul continu : 

De i Tarrou declarase c  nu 
credea în Dumnezeu, nu vedea alt  
cale pentru a fi OM decât sfin enia 
cre tin . Chiar f r  a fi con tiente, 
unele personaje din roman îl caut  
pe Dumnezeu, adesea nici nu 
b nuiesc c  L-au g sit, se pierd 
uneori, dar dep esc momentele 
de derut . La patul copilului care 
moare, Pr. Paneloux i Rieux 
gândesc diferit, doctorul e revoltat: 
copilul era nevinovat! P rintele 
are explica ia: 

Într-o nou  
predic , Preotul a reluat ideea: 

Când 
toate ie irile sunt închise, cre tinul 

i va alege s  cread  i 
va merge pân  la cap t.

i au mers pân  la cap t, pân  
la sacri  ciul vie ii, Pr. Paneloux, 
Grand, Tarrou, care s-au consacrat, 
cu orice risc, oamenilor în suferin . 
Cu excep ia Preotului, care nu avea 
ezit ri datorit  statutului s u, i a 
doctorului, celelalte personaje reu esc 
s  dep easc  starea de ambiguitate, 
de team , tot ce i-ar   f cut la i. 

Sunt personajele prin care cunoa tem 
punctele de vedere ale lui Rieux, 

în realitate 
Camus. Astfel, romanul este 
o confesiune a autorului, care a v zut 
în timpul vie ii ravagiile ,,ciumei” i o 
spune deschis: 

A t cea, a nu dezv lui adev rul 
ar   fost cu neputin  pentru Camus. În 
felul acesta, romanul devine 
o m rturie personal  a autorului despre 
suferin a celor atin i de ,,cium ”,  ind 

(Op.cit.,p.269)
Camus tie îns  c  

 st  doar adormit, dar se 
va trezi ca s  aduc  moartea 

Omul i scriitorul Albert Camus 
este mai actual acum ca oricând, 
pentru c  în lumea confuz  de azi, 
st pânit  de relativism, care nu 
face distinc ie între Bine i R u, e 
nevoie de reîntoarcere la credin  i 
la idealurile ei înalte pentru a reg si 
sensul Adev rului i al Binelui i 



PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

Pendant que je me promenais avec elle, mêlé à la foule du village 
des lépreux, j’entendais constamment marmonner le mot «mère». Ce 
n’était pas qu’ils avaient quelque chose à lui dire, mais ils voulaient 
simplement établir un lien avec elle.

Moi-même, au foyer de ces lépreux, j’ai passé par trois sentiments: 
tout d’abord, l’horreur mêlée à la pitié; puis, la compassion pure et 
simple; en  n, un sentiment s’étendant bien au-delà de la compassion, 
quelque chose que je n’avais jamais éprouvé auparavant: je prenais 
conscience que ces hommes et ces femmes, ces moribonds et dénués 
de tout, ces lépreux avec des moignons au lieu de mains, ces enfants 
abandonné, ces trois catégories de gens n’étaient pas à prendre en 
pitié: ils n’étaient pas repoussants, mais plutôt chers et beaux, comme 
s’il s’agissait d’amis de longue date, des frères et de sœurs.

Et comment expliquer – ce qui est mystère de la foi chrétienne – 
que j’aie pu en  n calmer ces pauvres têtes hirsutes, saisir ces pauvres 
moignons, prendre dans mes bras ces enfants relégués aux poubelles, 
parce que c’est «Sa tête», comme ce sont «Ses moignons», et «Ses 
enfants» dont Il a dit que quiconque recevait un tel enfant, c’est Lui 
qu’il recevait.

Témoignage de Malcom Muggeridge, journaliste très connu de la grande presse 
en Angleterre.

Cardinal Alexandru Todea



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

În timp ce m  plimbam cu ea (Maica Terezia), amestecat în 
mul imea din satul de lepro i, auzeam în permanen  murmurându-se 
cuvântul „mam ”. Nu era pentru c  ei aveau s -i spun  ceva, ci voiau 
pur i simplu s  stabileasc  o leg tur  cu ea...

Eu însumi, în acel c min al lepro ilor, am trecut prin trei st ri 
su  ete ti: la început, am sim it oroare amestecat  cu mila; apoi, 
comp timire pur i simplu; în sfâr it, un sentiment care dep ea mult 
compasiunea, ceva ce nu am sim it niciodat  înainte: începeam s -mi 
dau seama ca ace ti b rba i, aceste femei, ace ti muribunzi priva i de 
toate, ace ti lepro i cu cioturi în loc de mâini, ace ti copii abandona i, 
aceste trei categorii de oameni nu trebuiau s   e obiectul milei: ei nu 
erau resping tori, ci mai degrab  dragi i frumo i, ca i cum ar   fost 
vorba despre prieteni vechi, fra i i surori.

Cum s  explic – ceea ce este misterul credin ei cre tine – ca am 
reu it în sfâr it s  lini tesc aceste capete ursuze, s  apuc acele s rmane 
cioturi, s  îmbr i ez ace ti copii surghiuni i la co urile de gunoi, 
pentru c  ei sunt „capul S u”, cum sunt „cioturile Sale” i „copiii S i”, 
despre care El a spus ca oricine prime te un asemenea copil, pe El îl 
prime te.

M rturia lui Malcom Muggeride, jurnalist cunoscut în marea presa din  Anglia.

Cardinal Alexandru Todea



(continuare în pag. 13)

Cultul Preas  ntei Inimi a lui 
Isus este evlavia cea mai r spândit  
între cre tinii catolici,  indc  o 
socotesc ca  ind cea mai însemnat  i 
mai pl cut  lui Dumnezeu, deci i cea 
mai bine primit  i r spl tit  de El.

Inima lui Isus a avut mul i 
adoratori din vechime: Bernard Hoios, 
preot cu via  sfânt  i înzestrat cu 
extraordinare haruri, a l sat omenirii 
datoria de a cinsti Preasfânta Inim  
a lui Isus 

Sora Maria a Preas  ntei Inimi a 
lui Isus spunea în urma unei viziuni: 

Papa Leon al XIII-lea, în 
1899, a închinat neamul omenesc 
Inimii Preas  nte a lui Isus i numea 
veacul al XX-lea, care urma, 

Actul acestei 
cons  n iri l-a socotit 

 El nume te Preasfânta 
Inim  a lui Isus 

 i îl 
aseam n  cu Sfânta Cruce: ,, 

O alt  cinstitoare a Inimii lui Isus, 
Sf. Gertruda cea Mare, într-o viziune a 
Sf. Ioan Evanghelistul, l-a întrebat de 
ce nu a scris mai mult despre comorile 
de dragoste i ging ie ce le închide 
Preasfânta Inim . Sf. Ioan i-a r spuns: 



(urmare din pag. 12)

Marile descoperiri i chemarea 
întregii omeniri la cinstirea Preas  ntei 
Inimi a lui Isus s-au f cut printr-o sfânt  
c lug ri  din Fran a: Sf. Margareta 
Alacoque. Aceasta s-a n scut în 1647 
i de mic  Dumnezeu a împ rt it-o 

cu lumini i daruri deosebite, dar mai 
ales cu suferin e prin care s-a apropiat 
mai mult de Dumnezeu: la 8 ani, 
moartea tat lui, mama ne  ind în stare 
s  conduc  gospod ria, Margareta a 
ajuns sub tutoratul unor rudenii f r  
su  et. A r bdat de foame, a tr it în 
s r cie, de multe ori  ind nevoit  s  
cear  de la vecini sau s  cer easc .

Isus i Preasfânta Sa Mam  au 
vegheat asupra su  etului ei. Odat , 
rugându-se cu pu in  evlavie, i s-a 
ar tat Preacurata i i-a zis: 

 Într-o sear , dup  
ce s-a întors de la o petrecere, i s-a 
ar tat Isus cu Crucea pe um r i cu tot 
trupul acoperit de r ni însângerate i 
i-a spus cuvinte de mustrare. Aceast  
viziune a vindecat-o de sl biciunea 
su  etului i i-a scos din minte gândul 
lumesc. În po  da împotrivirii mamei i 
a familiei, în 1671, la vârsta de 23 de 
ani, intr  în m n stire i îmbrac  haina 
de c lug ri  a ,,Fiicelor Buneivestiri”. 
Voturile le-a depus în 1672, hot rât  
s  se jertfeasc  cu totul lui Isus, chiar 
scrie aceast  promisiune: 

 Isus 
a învrednicit-o cu mai multe viziuni.
 (va urma)

S  ne rug m împreun

Preasfânt  Inim  a lui Isus, 
izvorul a tot binele, m  închin ie, 
te iubesc din toat  inima i îmi pare 
nespus de r u c  te-am ofensat prin 
p catele mele. Î i ofer inima mea, 
ia-o, Doamne, f -o blând , smerit , 
supus , în eleapt , binevoitoare, 
iubitoare, curat , dar mai ales 
ajut -m  s  fac în toate voin a Ta 
Preasfânt .

F , o, Bunule Isuse, ca eu 
s  tr iesc în Tine i Tu în mine. 
Ap r -m  în pericole, mângâie-
m  în întrist ri, d -mi harul unei 
adev rate statornicii în bine pân  la 
sfâr it, binecuvântare în lucrurile 
mele i harul unei mor i bune. 
Amin.

Tat l nostru ... 
N sc toare...
M rire Tat lui...
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Sfântul Anton este un 
str lucit model de s  n enie datorit  
virtu ile sale care au fost pl cute lui 
Dumnezeu. Noi, cre tinii, putem s -l 
avem ca model de credin , pentru ca, 
imitându-l, s  ne apropiem i noi de 
Domnul Isus, de Fecioara Maria i de 
Bunul Dumnezeu.

N scut la 15 august 1195 la 
Lisabona, botezat Ferdinand i apoi 
intrând în Ordinul Franciscan cu 
numele de Anton, a tr it doar 36 de 
ani, dar minunile lui au r mas vii i 
ast zi. Era de statur  mijlocie, brunet i 
delicat. Avea o fa  rotund  i plinu . 
Ochii negri i vioi, fruntea înalt , 
serioas  cu o fa  vesel , îngereasc  i 
atr g toare. De i f cea poc in e aspre 
i muncea mult, el î i p stra mereu 

înf i area senin  i impunea respect. 
Minte ager  i voin  întreprinz toare, 
nu se d dea înapoi de la nici o greutate 
când era vorba de slava lui Dumnezeu. 
Cuno tea foarte bine Sfânta Scriptur  
i era numit: „Sicriul legii”, iar pentru 

c  ap ra Adev rul i nu permitea 
erezii, i s-a dat i numele de „Ciocanul 
ereticilor”. Titlul de cinste, consacrat 
lui, a fost: Sfântul F c tor de minuni. 
Cre tinii l-au chemat în ajutor oricând 
în toate nevoile lor. Sfântul Anton a 
r spuns întotdeauna a tept rilor pline 
de n dejde i credin  ale acelora care 
au alergat la dânsul.

Sfântul Anton a iubit într-un 
chip deosebit pe cei s raci i, din 

dragoste pentru dân ii, a întreprins 
obositoarele sale drumuri apostolice. 
Îns  Sfântul Anton este p rintele 
s racilor nu numai pentru harurile 
su  ete ti ce le-a împ r it lor, când era 
înc  în via , ci mai ales pentru c  el, 
din slava cereasc , d  s racilor pâinea 
cea de toate zilele. E mai milostiv 
când este vorba de cauza s racilor i 
d  mai curând harurile cerute când se 
promite pâine pentru cei s raci.

Pe când era la Camposampiero, 
aproape de Padova, i veghea noaptea în 
rug ciune, Pruncul Isus i se ar t  într-o 
str lucire mare i se l s  luat în bra e 
i dezmierdat de Anton, care, fericit la 
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culme, îi spune cele mai dulci vorbe de 
iubire. Contele ce l-a g zduit v zu i 
auzi totul i povesti i altora minunea 
aceasta. Iat  pentru ce Sfântul Anton 
apare pe icoane cu Pruncul Isus în bra e. 
Ast zi, locul apari iei este pus în valoare 
în biserica franciscan  din localitate. 
Ca s  poat    ascultat i totu i protejat 
de mul imea ce îl c uta, el ine toate 
predicile din Postul Mare al anului 1231 
dintr-un l ca  amenajat în ramurile 
unui nuc. Ast zi s-a construit pe acel 
loc o frumoas  capel  numit  „Capela 
din Nuc”. Al turi se g se te o cl dire a 
clariselor, iar aleea ce leag  biserica de 
capel  este amenajat  cu reu ite grupuri 
statuare din bronz cu scene din via a lui 
Isus i Anton, într-un frumos parc.

La 13 iunie 1231, a  ându-se 
la Camposanpiero, se sim i r u i 
ceru s   e dus la Padova s  moar  
acolo. Fra ii, cu discipolul s u LUCA 
BELLUDI, l-au urcat într-un car cu 
fân, tras de boi, dar ajun i Arcella, la 
1 km de Padova, Anton cere fra ilor 
s  se opreasc , binecuvânteaz  ora ul 
i închide ochii. Vestea mor ii lui a 

fost r spândit  de o mul ime de copii, 
care au strigat „a murit sfântul”, iar 
sicriul cu trupul lui a fost în ziua 
înmormânt rii, izvor de vindec ri 
miraculoase. 

Dup  moartea Sfântului Anton, 
minunile au continuat i s-au înmul it, 
astfel c  dup  un an de la moartea lui, 
Papa Grigoriu al IX-lea l-a declarat sfânt. 

Dumnezeu a pream rit acest act 
solemn i cu o minune mare, c ci în 

acele momente, la Lisabona s-au auzit 
clopotele catedralei sunând singure.]

În anul 1263, când se termin  
construc ia Bazilicii din Padova, i 
s-au transportat moa tele sub altarul 
din capela închinat  lui.

Cu acest prilej, Dumnezeu a 
ar tat cât de mult i-a pl cut serviciul ce 
Sfântul Anton l-a f cut su  etelor prin 
predicare, c ci deschizându-se sicriul 
i s-a g sit limba vie i frumoas  ca i 
la un om viu, pe când restul trupului 
era cenu . Sfântul Bonaventura, pe 
atunci superiorul general al Ordinului 
Franciscan, era de fa  i s rutând-o, 
zise: „O, limb  binecuvântat , care 
ai l udat pururea pe Dumnezeu i ai 
f cut ca i al ii s -l m reasc . Acum 
se vede, cât de vrednic a fost în fa a 
lui Dumnezeu”. i tot atunci a scris i 
Troparul: ,,De dore ti s  ai minuni”. 
Aceast  limb  minunat  e a ezat  acum 
într-un foarte frumos relicvar de aur, 
b tut în pietre scumpe i se p streaz  în 
Bazilica Sfântul Anton, la Padova. 

Anul trecut s-au împlinit 750 
de ani de la acest eveniment, iar la 
Camposanpiero s-au organizat 13 
seri de rug ciune cu Sfântul Anton, 
S  nte Liturghii cu pelerini, cu preo i 
i episcopi din toate provinciile 

italiene. Am avut privilegiul s   m 
acolo, caza i 12 zile la convent i un 
grup de ter iari franciscani români, din 
Cluj, Roman, Ia i, i Oradea împreun  
cu asistentul spiritual na ional preot 
Anton Acatrinei, OFM conv.
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Pe lâng  programul spiritual al 
grupului EUFRA, seara ne furi am 
pe intrarea secret  i participam la a 
doua Sfânt  Liturghie a comunit ii, 
pe care o ofeream celor dragi. M-a 
impresionat implicarea autorit ilor 
civile, primar i prefect, în tot 
programul dedicat Sfântului Anton. Ei 
au fost în primele rânduri i în biseric  
i în pelerinajul mare realizat pe jos 

de 5 km cu actori îmbr ca i în haine 
medievale, carul cu statuia Sfântului, 
copii i femei în costume populare, 
fanfar  i reprezentan ii tuturor 
organiza iilor religioase cu prapuri, 
urma i de localnici, pân  la Arcela i 
apoi la Padova. A fost de neuitat, mai 
ales c  moldovencele noastre au fost 
în costume populare române ti, ce au 
fost apreciate de toat  lumea, iar la un 
moment dat, am purtat în procesiune 
i noi blazonul Ordinului. 

S  nte Antoane, d -ne, te rug m, 
harul de a folosi limba noastr  doar 
spre a vorbi de bine pe aproapele i 
spre lauda lui Dumnezeu!

În diminea a urm toare Papa 
a mers în pelerinaj la Kalvaria 
Zebrzydowska. În drum, a m rturisit 
celor din apropiere c  niciodat , ca 
Arhiepiscop, nu a g sit alt  cale de 
rezolvare a problemelor care îi st teau 
în fa  decât prin rug ciune, 

În cuvântul rostit la Kalvaria, a 
f cut apel la rug ciune: 

Ioan 21.15,19). 

Din vizita Papei în ara sa, nu 
a lipsit Wadowice, locul na terii i 
al copil riei sale. A fost a teptat de 
peste 30.000 de mii de persoane, 
num r care dubla popula ia ora ului. 
Era emo ionat, mergea printre 
concet enii lui strângându-le mâinile 
i binecuvântându-i. Mons. Edward 

Zacher, parohul ora ului i fostul 
s u profesor de religie l-a întâmpinat 
rostind cuvinte auzite în urm  cu 
opt luni, la Roma: 

Papii secolului al XX-lea

(VIII)



Acolo, în localitatea sa natal , 
Papa s-a rugat pentru p rin ii s i, 
pentru fratele i sora sa i pentru to i 
cei pe care i-a cunoscut. În biseric , 
a îngenuncheat i s-a rugat în locul în 
care a fost botezat.

Dar drumul îl a tepta, trebuia 
s -l continue: un zbor cu elicopterul 
c tre lag rele de la Auschiwitz – 
Birkenau. Peste limuzina care îl ducea 
la Auschiwitz, lumea în irat  pe traseu 
arunca  ori. F r  zâmbet, a trecut 
pe sub poarta de  er care a purtat 
inscrip ia batjocoritoare 

(Munca te face liber). 
A intrat în celula cu nr.18, unde a 
murit preotul franciscan Maximilian
Kolbe, a l sat un buchet de  ori i a 
aprins o lumânare de Pa ti adus  de 
la Roma. În fostul lag r l-a întâlnit pe 
Franciszek Gajowniczek, cel în locul 
c ruia P rintele Kolbe i-a oferit via a. 

La ,,Zidul mor ii”, locul execu iilor, 
s-a rugat împreun  cu Herman Volk, 
Cardinal german din RFG.

Vizita a continuat spre acel 
loc sinistru: lag rul de la Birkenau, 
unde ,,trenurile mor ii” aduceau pe 
nenoroci ii vie ii din care o parte 
era destinat  camerelor de gazare i 
crematoriilor. Alt  parte din de inu i 
era inut  în bar ci, în a teptarea 
mor ii. Pe locul acela s-a ridicat un 
altar i o cruce, 

Era acolo mai mult de un 
milion de oameni, erau i fo ti de inu i 
îmbr ca i în uniformele lor de atunci. 
Papa a înaintat încet spre altar i s-a 
oprit un timp la Monumentul ridicat 
în memoria victimelor: erau evrei, 
ru i, polonezi. A celebrat Sf. Liturghie 
i în predic  a vorbit despre ceea ce 

a fost aceast  ,,Golgot  modern ”, 
despre credin a i iubirea P rintelui 
Kolbe 

A m rturisit c  ar   fost 
imposibil s  nu vin  la Auschiwitz 
ca pelerin, 

i, în  nal, într-o form  
imperativ  a spus: 

 (va urma)
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Am auzit chemarea la 
Pelerinajul organizat în Moldova 
între 15-19 mai a.c. de M n stirea 
franciscan  “Maica Domnului” 
din Oradea i ne-am bucurat 
de compania preo ilor Mihai 
V t m nelu i Ion Solomon. 
Grupul de 48 de pelerini a fost 
omogen i a sus inut cu cânt ri 
frumoase i rug ciuni puternice 
pe tot traseul i la toate s  ntele 
liturghii greco sau romane-
catolice o  ciate zilnic de preo ii 
no tri franciscani.

S-au vizitat pe parcurs, 
frumoasele m n stiri ortodoxe: Gura 
Humorului, Vorone , Putna iar la Ia i, 
Biserica Trei Ierarhi i Mitropolia 
cu moa tele S  ntei Paraschiva. Am 
ajuns la Sanctuarele reprezentative 
ale celor trei ramuri ale Ordinului 
Întâi întemeiat de Sfântul Francisc 
din Assisi i anume: la Cacica unde 
am avut liturghie o  ciat  de fra ii 
conventuali, la One ti unde ne-am 
rugat la Fericitul frate capucin Ieremia 
Valahul i apoi la fra ii observan i de 
la Bazilica umuleu Ciuc, închinat  
Fecioarei Maria.

Scopul principal a fost s  
particip m la beati  carea episcopului 
martir Anton Durcovici, care s-a 
o  ciat pe stadionul din Ia i sâmb t  
17 mai de la orele 10.00 la 12.00. A 
fost o ceremonie fastuoas  cu zeci 
de episcopi, sute de preo i i  mii de 

su  ete care au reu it s   e în armonie 
cu Cerul i s  sim im Binecuvânt rile 
Domnului ISUS, rev rsate cu 
generozitate din Preaplinul Divin.

Grupul nostru u or de identi  cat 
la intrarea B, datorit  tricolorului i 
pancardei cu men iunea ORADEA, 
a fost salutat c lduros de cei doi 
episcopi or deni PS Virgil Bercea i 
PS Laszlo Becskei moment de bucurie 
reciproc  i emo ionant .

De la Ia i am continuat traseul 
la mormintele preo ilor no tri dragi 
DAMIAN BL JU  din Nisipore ti, 
la IOSIF SAB U din Luizi C lug ra 
precum i la ION GÂRLEANU din 
S b oani unde am aprins lumân ri, 
am l sat câte o coroni  de  ori legate 
cu tricolor i am ridicat rug ciuni 
pentru su  etele lor.

De neuitat a fost liturghia 
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s vâr it  duminic  în T m eni, 
satul natal al p rintelui Mihai 
V t m nelu, într-o biseric  m rea  
cu un preot plin de har, org , cor 
i sute de credincio i i mai ales 

ospitalitatea mamei Maria care ne-a 
omenit cu s rm lu e, cozonaci i vin. 

Am mai vizitat Cetatea 
Neam ului i Cetatea Sighi oarei 
reabilitate recent cu fonduri 
europene dar i Seminarul 
Franciscan de la Roman unde, în 
capel  ne-a impresionat reu ita 
sculptur  din lemn în care Marele 
R stignit Isus este ajutat de micul 
S u r stignit, fratele Francisc, s  
coboare de pe Cruce.

Multe emo ii i bucurii am 
avut în acest pelerinaj dar pentru 
mine, punctul culminant a constituit 
întâlnirea cu copiii de la CASA 

“Sf. Iosif” de la Odorhei a  a i sub 
grija matern  a 12 surori din Ordinul 
Neprih nitei Fecioare Maria. Dup  
Sfânta Liturghie o  ciat  în capela 
cald  a orfelinatului, la cuvintele de 
recuno tin  ale sorei Emilia pentru 
Dumnezeu i Sfânta Maria care au 
grij  s  trimit  câte un su  et mare s  
ajute cei 120 de copii cu vârste între 2 
i 20 de ani astfel c  se petrec zilnic 

minuni, s  se poat  pl ti facturi de ap  
i curent electric i s  aib  de mâncare, 

haine, rechizite. Lacrimile sorei 
Emilia terse pe furi  s-au transmis i 
nou , iar inimile noastre de piatr  au 
devenit inimi de carne.

Am fost condu i s  vedem 
biblioteca, cabinete i ateliere unde 
înva  s  lucreze mânu e harnice 
iar apoi am fost servi i la cantin  de 
copii cu un prânz simplu dar gustos. 

La desp r ire am 
primit din partea sorei 
Ionela cartea intitulat  
VICIILE, o revela ie 
particular  deosebit de 
valoroas  pentru  ecare 
cre tin autentic.

Mul umim din 
toat  inim  Domnului 
Isus Cristos care 
a fost cu noi, ne-a 
binecuvântat în aceste 
zile de har i a f cut s  
lumineze peste noi Fa a 
Lui, ca s  cunoa tem pe 
p mânt CALEA SA.
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Diminea a de var
În stropi de rou
Se spal  poiana.
 
Floarea soarelui 
C utând neîncetat 
Luminoasa iubire.

Din lini ti de cremene
Cântecul greierului
În amiaza de var .

Vara sose te 
În co ul cu cire e 
De la bunica.

Dulcea a verii
În miezul incandescent
Al lubeni ii.

 Vara jubileaz
 În dansul str lucitor 
Al licuricilor.

Vântul danseaz
În unduiri aurii
Prin lanul de grâu.

La margine de lan
Macii purpurii zâmbesc 
Alb stri elor.

,,Anotimpuri în lumin ’’.


