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,,Str luce te în lumin /Cea de har i slav  plin / A Scripturilor Regin ./
Lumi i veacuri, i popoare/Îi stau, umil, la picioare/ Maicii pururea Fecioar ”, 
sunt din versurile închinate Preacuratei de Episcopul Martir al Eparhiei noastre, 
Iuliu Hir ea, versuri recitite i meditate de noi în luna mai. 

Regin  a Cerului i a P mântului, Mama noastr  Cereasc  i Mama a Bisericii, 
rev rs  raze de lumin  în  vie ile celor  care o iubesc i i se încredin eaz , i în via a 
Reuniunii Mariane, rev rs  raze de haruri în via a Bisericii.

Sf. Ludovic Maria Grignon de Montfort, în ,,Tratat despre adev rata 
evlavie c tre Preasfânta Fecioar  Maria” ne spune c  ,,Dumnezeu a încredin at 
Mariei darurile Sale cele mai alese, în a a fel ca Ea s  poat  împ r i cui vrea, 
cât vrea, cum vrea i când vrea, toate darurile i harurile Lui; i nu se d  nici 
un har ceresc oamenilor care s  nu treac  prin mâinile Ei”.

Biserica r spunde acestei mari iubiri închinându-i Preacuratei dou  luni  
din an: Luna mai, în toat  Biserica Catolic , i Luna august, în Biserica noastr  
Greco-Catolic , când întâmpin m marea S rb toare din 15 august, ,,Adormirea i 
ridicarea la Cer a Maicii Domnului”, cu ,,Paraclisele S  ntei Fecioare”, cântate în 
toate bisericile, sear  de sear .

Suntem în luna mai. Ce poate face Reuniunea Marian , familia Ei, pentru Ea, 
Mama, Modelul, Mijlocitoarea i Ocrotitoarea?

În primul rând, prin câteva cuvinte, s  reînnoim cons  n irea noastr  ,,Eu 
sunt cu totul al t u i toate ale mele ale tale sunt” (Totus tuus  ego sum, et 
omnia mea tua sunt). 

Fiind în luna  orilor, ca i  marianistele i mariani ti din trecut, s -i împodobim 
altarele, statuile i icoanele cu  ori i s -i închinam Rozare s  nte, s   e mai vie credin a 
noastr , mai prezent  Reuniunea la Sf. Liturghii zilnice, pe care Ei s  i le oferim.

Anii mul i de suprimare a Bisericii noastre au dus la neglijarea sau uitarea 
unei devo iuni, cerut  chiar de Preacurata: ,,Cele cinci sâmbete de devo iune”, s  o 
reînv m. La 10 decembrie 1925, Sfânta Fecioar  cu Isus Copil, deasupra unui nor 
luminos, a ap rut Luciei, vizionarea de la Fatima. Punând mâna pe um rul ei, i-a ar tat 
o Inim  înconjurat  de spini. Preacurata i-a spus Luciei: ,,Fiica mea, prive te la Inima 
mea înconjurat  de spini cu care oamenii nerecunosc tori m  str pung tot timpul 
prin blasfemii i nerecuno tin . Tu, cel pu in, încearc  s  m  mângâi i spune 
oamenilor c  promit s  ajut în ceasul mor ii cu haruri necesare pentru salvare pe 
to i cei care în cele dintâi sâmbete din cinci luni la rând se m rturisesc, primesc 
Sf. Cuminec tur , spun Rozarul i stau cu mine un sfert de or , meditând asupra  
celor cinsprezece mistere cu inten ia de a-mi oferi repara ie”.

Reuniunea Marian  în luna Preacuratei
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Sfântul Augustin, vorbind despre porunca iubirii, ne spune c  ,,Domnul 
a voit s -i dea a a mare însemn tate, încât a mers pân  acolo, de a zis: <Într-
aceasta vor cunoa te c  sunte i ucenicii Mei, dac  ve i avea dragoste unul 
fa  de altul>. El vrea ca dragostea s   e un semn nu numai al ucenicilor S i, 
ci un semn în care va putea cunoa te lumea întreaga adev rul misiunii Sale”.
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Privind pe Sfânta Fecioar
Scriitorul Andre Bellesort 

poveste te în ,,Revue des Deux 
Mondes” (1931) despre vizita ce o f cu 
unui preot misionar, director i duhovnic 
al leprozeriei  din  Koyama, Japonia.

Totul era resping tor; via a p rea 
imposibil  în atmosfera aceea.

Întrebai pe misionar, nu asupra 
suferinzilor nevindecabili, ci asupra lui 
însu i. Tr ia singur cu acei oropsi i? 
Da, singur, afar  de ceasurile rare în 
care mai trecea vreun vizitator, sau 
când vreun confrate se ab tea din 
drum ca s  vin  s -i strâng  mâna. 

i nu cuno tea ceasurile mohorâte, 
dezn dejdile amare? Nu, printre aceste 
resping toare resturi omene ti, printre 
aceste cadavre care se mi c  i respire 
misionarul înf ptuia micul seceri  
su  etesc. Îi ar tai admira ia mea.

Nu m   admira i îmi r spunse. 
Nu sunt atât de singur pe cât v  
închipui i. Am o ocrotire, un refugiu 
împotriva tuturor triste ilor. i de mai 
multe ori în r stimpul convorbirii f cu 
aluzie la aceasta.

Apoi îmi spuse: ,,A  vrea s  
ti i de unde îmi vine înt rirea. Când 

ve i vedea, o s  în elege i c  nu sunt 
de plâns”. M  conduse în gr dina sa 
orânduit  în stil japonez. Înapoia unei 
perdele de arbori, îmi ar t  o statuie a 
S  ntei Fecioare, ridicat  pe muchi de 
piatr .

,,De  ecare data ce am un 
necaz, îmi spuse, de îndat  ce simt 
c  inima este la marginea puterii, vin 
aici, o privesc, o  rog i m  înapoiez cu 
mai mult curaj i avânt ca oricând”.

Am g sit un om, încheie 
Bellesort, a c rui clipe erau consacrate 
celor sfârteca i cu trupul, a c ror 
vedere m  îndep rta cu oroare, un om 
care în ceasurile grele î i reg sea 
puterea contemplând o statuie a 
S  ntei Fecioare.

F r  s   m în Japonia, noi 
deopotriv  tr im într-o leprozerie, 
c ci lumea întreag  e înecat  în 
r u (Sf. Ioan). Nu carne sfârtecat  
de erup ii scârboase, ci su  ete ce 
mocnesc în pântecul p catelor, su  ete 
ce se îmbat  cu toate otr vurile ce vând 
farmaciile Iadului, inimi viermuite de 
pofte noroioase, stârvuri neîngropate, 
izvoare de-atâtea i-atâtea molime 
ce se r spândesc prin tiparni e i 
roiesc prin vorbe multe. i-n aceast  
imens  leprozerie, mai hidoas  ca cea 
din Koyama, noi cei ce din r sputeri 
râvnim spre Împ r ia Cerurilor, ne 
vedem sili i s  tr im.

S  contempl m pe Sfânta 
Fecioar . Frumuse ea ce privim se va 
întip ri în noi, cum albastrul cerului se 
întrupeaz  în genuna mun ilor, i lini tea 
cu bra ul tare al curajului va veni în noi.

Episcop Ioan SUCIU
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,,Canonici, profesori i vicari foranei din 
Biserica Român  Unit ”

(1853-1918)
DICTIONAR

Volumul a ap rut sub egida 
Academiei Române, Institutul de 
Istorie ,,George Bari iu” din Cluj-
Napoca, Ed. Mega, 2013, întocmit de 
un grup de cercet tori, coordonator 
 ind doamna Mirela Popa-Andrei.

Structura operei este alc tuit  
din secven ele: ,,Preliminarii la 
o anchet  socio-antropologic  
asupra elitei române greco-
catolice 1853-1918”; ,,Not  asupra 
edi iei”; ,,Referin e bibliogra  ce”; 
,,Abstract”; ,,Glosar de termini” i 
,,Indice onomastic”.

Cu ,,Introducere”, text al 
primei secven e , într m în con inutul 
operei care se distinge prin ineditul ei. 
Se pune în aten ia cititorilor o directiv  
principal  a istoriogra  ei noastre din 

ultimele decenii: ,,studiul elitelor, 
ca for e motrice ale societ ii în 
care au activat”. În aceste prime 
pagini autorii cuprind problemele 
analizate în trei subtitluri: ,,Canonicii 
capitulari”, ,,Vicarii foranei din 
Provincia Mitropolitan  de Alba 
Iulia i F g ra ” i ,,Profesorii 
Seminariilor Teologice din Blaj i 
Gherla”.

 Autorii ,,Dic ionarului” pe care 
îl prezent m i-au propus s  cerceteze 
în ansamblul elitelor transilv nene din 
secolul al XIX-lea elita ecleziastic  
greco-catolic  român , pe care 
o prezint  în 140 de medalioane 
biogra  ce, volumul urmând s   e i 
un instrument de lucru.

Dac  ierarhii s-au bucurat de 
studii i monogra  i, ei reprezentând 
primul e antion al elitei, canonicii, 
al doilea e antion din Provincia 
Mitropolitan  de Alba Iulia i F g ra , 
sunt adu i în primul plan al cercet rii 
istoriogra  ce al ,,Dic ionarului”. 

i este explicabil  aten ia dat  
canonicilor capitulari, ei  ind cei 
care alc tuiau Capitlul, organism în 
cadrul Episcopiei sau Mitropoliei 
prin care îl ajutau pe Episcop ,,în 
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procesul de administrare spiritual  
i temporal  a diecezei”, - Modelul 

Capitulului latin a func ionat 
des vâr it în Bisericile Catolice de 
rit oriental, încadrându-se perfect 
dreptului canonic în structura intern , 
iar în cea extern , de asemenea, prin 
modul de organizare i func ionare 
a institu iilor ecleziastic - canonicii 
alc tuiau i Consistoriul.

Din primele pagini autorii 
prezint  concis istoria Capitlului i a 
canonicilor în Biserica Catolic , ca s  
rezerve un spa iu mai larg celor patru 
Capitluluri ale bisericilor catedrale din 
cele patru dieceze din Biserica Unit , 
în secolul al XIX-lea i începutul 
secolului al XX-lea, în perioada 
Imperiului Habsburgic i a dualismului 
austro-ungar, din 1867 pân  în 1918.

La noi, cel mai vechi Capitlu 
a fost în dieceza de Oradea. Decretul 
de fondare a Episcopiei Greco-
Catolice de Oradea din 1776 instituia 
i Capitlul episcopal. Capitlul era 

alc tuit din cinci staluri canonicale, 
cu atribu ii bine precizate: prepozitul 
(pre edintele Capitlului pe care îl 
reprezenta în orice situa ie), cantorul 
(se îngrijea de celebrarea serviciului 
divin în Catedral ), scolasticul 
(r spundea de educa ia tinerilor din 
înv mântul confesional), custodele 
(avea în grija sa cur enia i frumuse ea 
Catedralei), cancelarul (r spundea 
de buna func ionare a cancelariei 
diecezane), unii dintre canonici se 
ocupau de gestionarea fondurilor 

funda iilor eparhiale. La stalurile 
canonicale capitulare se ad ugau i 
canonicii onori  ci. Structura aceasta 
s-a p strat neschimbat  pân  la 
suprimarea Bisericii Unite în 1948.

În 1807, la distan  de trei 
decenii, Episcopul Ioan Bob (1739-
1830) în  in eaz  Capitlul la Blaj, 
ad ugând dou  staluri canonicale 
în plus fa  de Oradea. Hot rârea 
imperial  din 1850 avea în vedere 
dezvoltarea Bisericii Unite: în  in area 
Mitropoliei i a dou  dieceze, 
Gherla i Lugoj. În 1862 ia  in  
Capitlul mitropolitan alc tuit din 
zece staluri. La scar  mai mica acest 
Capitlu reprezenta imaginea Bisericii 
Române Unite, cu îmbinarea ideal  a 
elementelor latine cu cele orientale.

 Prin Bula ponti  cal  a Papei 
Pius al IX-lea, ,,Ad Apostolicam 
Sedem” din 26 noiembrie 1853, s-a 
în  in at Episcopia Greco-Catolic  de 
Gherla, mai târziu numit  de Cluj-
Gherla. La aceea i dat , prin Bula 
,,Apostolicum Ministerium”, lua  in  
Episcopia de Lugoj.

Autorii prezint  Capitlul 
canonicilor pentru  ecare diecez , cu 
tot ceea ce este comun prin speci  cul 
Capitlului, dar i cu anumite elemente 
proprii  ec rei dieceze.

Ca i tr s turi comune re inem 
câteva aspecte care au fost studiate 
i, cu mici diferen e, acelea i în 

toate diecezele: originea social  i 
starea civil  a canonicilor, forma ia 
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intelectual  i teologic , cariera 
didactic  i ecleziastic  i aspectele 
activit ii canonicilor. 

Unii dintre canonici aveau o 
ascenden  nobilitar  - la Oradea din 
28 de canonici, 10 aveau o astfel de 
ascenden , unii având-o dubl , i 
preo easc . Din rândul canonicilor 
cu origine nobilitar  unii au devenit 
episcopi Ioan Szabo (1836-1911) -  ul 
preotului Demetriu Szabo de Cristelec 
-, fost canonic în Capitlul Episcopiei de 
Oradea i episcop de Gherla, Alexandru 
Dobra (1794-1870), i el canonic al 
Capitlului din Oradea i primul episcop 
al Episcopiei de Lugoj, Iosif Papp-
Silaghi (1813-1873), înrudit cu familia 
Gheorghe Pop de B se ti, fost preot 
al parohiei Olosig-Oradea i episcop 
al Oradiei,canonicul Ioan Vancea de 
Buteasa, Mitropolitul Bisericii Unite 
(1820-1892), i Mihai Pavel, cu titlul 
nobilitar ,,de Peteritea” (1827-1902), 
vicar foraneu al Maramure ului, 
episcop de Gherla, episcop de Oradea.

Urmeaz  canonicii proveni i 
din familii de preo i i de rani. În 
timp, se observ  apari ia unei dinastii 
de preo i care continuau misiunea 
p rin ilor. Dintre cei cu obâr ie 

r neasc  sunt canonici de înalt  
valoare,o valoare greu de atins, este în 
cazul lui Timotei Cipariu (1805-1887), 
canonic mitropolitan i vicar general, 
care ,,a tr it toat  via a ca profesor 
(la Gimnaziul i Institutul Teologic 
din Blaj, n.n.), dar prin marea 
sa pasiune pentru cultur , prin 

puterea lui de munc , disciplin  i 
perseveren , el a reu it s  devin  
unul dintre cei mai mari înv a i 
români...” A fost membru fondator 
al Academiei Române, erudit care 
i-a format una dintre cele mai bogate 

biblioteci de la noi, cu manuscrise rare, 
de valoare incalculabil . Ne întreb m 
cât din aceast  bibliotec , în 1948, la 
suprimarea Bisericii noastre, a fost 
ars  i aruncat  în apele Târnavelor?!

O alt  personalitate a fost Ioan 
Micu Moldovan (1833-1915), teolog, 
istoric,  lolog i pedagog, canonic 
mitropolitan, vicar general arhidiecezan 
i prelat papal, profesor la Gimnaziul i 

Institutul Teologic din Blaj, preot de o 
rar  modestie, care a tiut s  formeze ,,...
su  ete nobile i mai înalte în credin , 
cultur  i civiliza ie”.

Au fost prefera i pentru a 
deveni canonici preo ii celibi, în urma 
lor cei v duvi i abia apoi, numeric 
mai pu ini, preo ii c s tori i. Vicarii 
foranei puteau   numi i canonici, ei 
erau loc iitori al Episcopului pentru 
o regiune mai îndep rtat  (vicariatul 
foraneu este foarte vechi, î i are 
originea în Evul-Mediu, sau chiar 
mai îndep rtat , în epoca Bisericii 
Primare. În Biserica Unit  a fost 
introdus de Episcopul Ioan Bob). 

Forma iei intelectuale i 
teologice i s-a dat o deosebit  
importan , este cea care a fost i 
criteriul de baz  ,,pentru recrutarea 
i promovarea clerului superior în 
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Biserica Unit ”. Majoritatea viitorilor 
canonici, dup  absolvirea studiilor 
secundare la colile confesionale 
din Oradea, Beiu , Carei i Blaj - 
,,Blajul devenise simbolul elitist al 
sistemului educa ional greco-catolic 
în ansamblul s u înc  din secolul 
al XVIII-lea” - î i continu  studiile - 
teologia i  lozo  a - la Seminariile din 
Imperiu, Viena, Budapesta, Ungvar i 
Trnavia i, bine-n eles, Roma. Pentru 
statutul de canonic, sunt prefera i preo ii 
cu studii superioare în str in tate, 
cu prec dere cei de la Roma, având 
greutate i doctoratele ob inute. 

La Oradea, selec ia de 
promovare al clerului superior avea 
în vedere forma ia intelectual  i 
profesional , la care se ad ugau 
abilit ile administrative, activitatea 
de pastora ie sau în înv mântul 
confesional i o anumit  preferin  
pentru cei care nu erau implica i în 
via a politic . Oradea s-a remarcat prin 
canonici - profesori la ,,Preparandie” 
sau la ,,Institutul Teologic”, preo i 
de vast  cultur , erudi i, autori de 
opere teologice i manuale i, în 
acela i timp, apostoli ai r spândirii 
culturii i literaturii române, a ap r rii 
drepturilor poporului român. O 
astfel de personalitate a fost eruditul 
canonic Augustin Lauran (1844-
1912), format în Cetatea Etern , cu 
o credin  catolic  ferm , director al 
,,Preparandiei” i rector al ,,Institutului 
Teologic”, curajos în toate situa iile i 
lupt tor pentru mi carea româneasc . 

Dieceza de Oradea a participat 
la trei Sinoade Provinciale, unde a 
luat atitudine împotriva includerii 
Bisericii Unite în proiectul de 
organizare a autonomiei catolice 
maghiare, în 1894, i , mai târziu, în 
1912, împotriva trecerii unei p r i 
din Biserica Unit  la Episcopia de 
Hajdudorog. Canonicatul Bisericii 
Unite a fost foarte implicat la ridicarea 
Blajului la rang de Mitropolie.

Canonicii mitropolitani i 
canonicii din toate diecezele, preo i-
profesori, au desf urat aceea i 
activitate important  în formarea 
genera iilor de preo i i intelectuali 
ai Transilvaniei, cu o contribu ie 
însemnat  în peisajul spiritual i 
cultural al timpului. Canonicii au fost 
autori de valoroase opere teologice, 
literare, lingvistice, istorice, tiin i  ce 
i juridice. Sunt multe personalit i 

care se cer amintite,dar spa iul nu 
ne permite, ne oprim la câteva: 
Augustin Bunea (1857-1909), membru 
al Academiei Romane, ,,faima 
Ardealului”, cum îl numea N. Iorga, 
care l-a apreciat în mod distinct. 
Cople ea prin întinsele orizonturi ale 
culturii, este reprezentantul unei noi 
genera ii de istorici ata a i Bisericii 
Greco-Catolice, autor al lucr rilor 
,,Din istoria românilor. Ioan 
Inocen iu Klein” i,,Istoria scurt  a 
Bisericii Române Unite cu Roma”. 
În continuare re inem pe Alexandru 
Cura (1876-1936), care a fost unul 
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dintre primii redactori ai revistei 
,,Luceaf rul” i unul dintre redactorii 
principal ai periodicului ,,Unirea” de la 
Blaj, autor de proz  literar . Canonicul, 
mai târziu Mitropolitul Vasile Suciu 
(1873-1935), a colaborat la ,,Cultura 
cre tin ” i s-a impus prin numeroase 
lucr ri de actualitate i ast zi, cum 
sunt ,,Teologia fundamental  
dogmatic ” i ,,Teologia dogmatic  
special ”. Ar   nedrept s -l omitem 
pe Florian Stan (1857-1924) prepozit, 
profesor, vicar general episcopal la 
Oradea i episcop titular de Axiopolis. 
La moartea dramatic  a Episcopului 
Demetriu Radu, din 9 decembrie 1920 
pân  la instalarea Episcopului Valeriu 
Traian Fren iu, la 4 mai 1922, a condus 
destinele diecezei de Oradea în calitate 
de vicar capitular. Si nu-l putem omite 
nici pe Iacob Radu (1869-1932), vicar, 
canonic, prepozit la Oradea. Studiile 
– teologia i  lozo  a - le-a urmat la 
Roma. În ar  s-a remarcat ca preot, 
istoric, om de cultur , publicist i autor 
de lucr ri, dintre care cea la care se 
apeleaz  de istoricii Bisericii Unite 
este ,,Istoria Diecezei Române Unite 
a Or zii Mari”.

,,Dic ionarul” pe care îl 
prezent m are 454 de pagini, cele mai 
multe, 327, cuprind ,,Medalioanele 
elitelor din Biserica Greco-
Catolic ” a  ate în secven a numit  
,,Not  asupra edi iei”. Medalioanele 
sunt realizate în aceea i structur : 
Date biogra  ce; Studii; Cariera 
ecleziastic  sau cariera didactic  i 

ecleziastic ; Activitatea; Distinc ii; 
Lucr ri i Referin e bibliogra  ce.

Alc tuirea celor 140 de 
,,medalioane” este realizat  într-o 
form  concis , re inându-se aspectele 
esen iale din via a i activitatea unei 
elite, ceea ce motiveaz  i încadrarea 
în rândul celor mai înalte valori. 
Astfel, sunt date informa ii potrivit 
cerin elor unui dic ionar, dar sunt 
i dep ite. Autorii trec dincolo de 

datele strict informative cerute unei 
astfel de lucr ri, informa iile sunt mai 
bogate. In centrul ,,medalionului” 
este portretul moral al personalit ii 
prezentate, portret realizat printr-un 
cumul de date care fac s  renasc  sub 
ochii cititorului un om i o via . De-
acum, scrisul nu mai poate   neutru 
întotdeauna, sensibilitatea autorilor 
este abia re inut , dar ,uneori, i 
exprimat  direct sau prin vreun citat 
bine ales. Pentru canonicul Oradiei, 
Coriolan Ardelean (1860-1918), un 
timp profesor la Gimnaziul din Beiu , 
autorii apeleaz  la un portret publicat 
în ,,Unirea”: ,,Dou  decenii cât a 
stat la gimnaziu ne-a dat modelul 
adev ratului dasc l român. 
Nesfâr ita bun tate, inima cald  
i deschis  pentru miile de elevi ce 

s-au p rândat în vremea aceasta în 
fa a catedrei de pe care propov duia 
lumina i pacea, i iubirea de oameni 
[...] toate aceste podoabe su  ete ti 
au f cut din profesorul Ardelean 
Baci-Cori al nostru, al tuturor” 
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

Je croyais atteindre en  n le grand Danube, mais je n’etais qu’au bord du 

Soroksari. Fatigue, lasse, dépite, le pluie commençant a tomber, je me refugiai dans un 

hôtel ou il restait un chambre (?)… Le luxe ne correspondait pas a mon état. Je demande 

le prix 82 euro, je jette un coup d’oeil vers la rue. La pluie continue de tomber. Il se fait 

tard. Tant pis. Dans la nuit je me dis: ,,82 euro pour un nouit! Ce n’est pas possible, je 

me suis fait arnaquer”. Le lendemain, quand je demande un facture pour mes sponsors 

(oh, vilain menteur!), on me dit que ce sont les prix pratiques a Budapest.

Quoi qu’il en soit je ne moisiroi pas ici et tant pis pour le courrier perdu, je 

trouverai une autre solution. Ce qu’il me faut c’est qeuitter au plus vite cette ville trop 

chère pour moi, pour mon portefeuille surtout. Je prends un petit déjeuner au premier 

bar que je trouve ouvert puis essaie de retrouver au plus vite la piste de l’Eurovelo.

Ce n’est pas très évident et je dois traverser un Budapest en fete le 1-er Mai avec 

des quais réserves a différentes animations: course automobiles etc.

Néanmoins dans la soirée j’atteins par des sentiers très fréquentes l’hôtel Romai 

dans banlieude Budapest. Du bout d’unezone occupée par des bars, des restaurants, 

des espaces de jeu on les gens principalement des cyclists viennent de la capital en 

villégiature, sous ma fenêtre je peux si je le veux entendre un chanteur français qui 

anime la soirée. Mais je prefere pe reposer et corriger une douleur gauche. Demain je 

me lancerai le long du Danube qui s’etend, la, tout prés de moi.

 (a suivre)

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

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

Eu credeam c  am ajuns la Dun rea cea mare, dar nu eram decât în 
apropiere de Soroksari. Obosit, la cap tul r bd rii; în ciud , o ploaie începea 
s  cad  i m  refugiai într-un hotel unde puteam g si o camera (?) Luxul nu 
corespundea situa iei mele. Nu-mi puteam permite mai mult de 82 de euro. 
Am aruncat o privire spre strad . Ploaia continua s  cad . Se f cea târziu. Atâta 
pagub . Noaptea mi-am zis: ,,82 de euro pentru câteva ore! Nu e posibil! M  
sim eam escrocat”. În ziua urm toare, când am cerut la recep ie o factur  pentru 
sponsorii mei (Oh, b trân mincinos!), mi s-a spus c  acestea sunt pre urile 
practicate la Budapesta.

Dup  aceasta, ca s  nu mai vegetez aici i din cauza po tei pierdute, urma 
s  g sesc o alt  solu ie. Trebuia s  p r sesc cât mai repede acest ora  foarte 
scump mai ales pentru portofelul meu .Am luat micul dejun la primul bar pe care 
l-am g sit deschis , apoi am încercat s  g sesc foarte repede pista bicicli tilor.

Nu-mi era prea evident c  trebuia s  traversez o Budapesta la s rb toarea 
de 1 Mai, cu rezerve pentru diferite spectacole, curse automobilistice etc.

Cu toate acestea, seara am ajuns la Hotelul ,,Romai” de la marginea 
Budapestei. De la început era o zon  plin  de baruri, restaurant, spa ii pentru 
jocuri unde lumea, mai ales cicli tii veneau în Capital  în vigeliatur . Sub 
fereastra mea i, dac  voiam, puteam s  ascult un cânt re  francez care anima 
seara. Dar am preferat s  m  odihnesc i s -mi tratez o durere care mi-a ap rut 
în partea stâng . Mâine voi porni în lungul Dun rii care curgea, acolo, aproape 
de mine.  (va urma)

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

Dragi prieteni,
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(,,Canonici, profesori i vicari foranei 
din Biserica Român  Unit  - 1853-
1918 -, ”Dic ionar”, coordonator 
Mirela Popa-Andrei, Ed. Mega, Cluj-
Napoca, 2013, p.85). 

Se spune c  trecutul nu se 
încheie niciodat , valorile lui sunt 
preluate de urma i i în po  da unor 
muta ii inerente evolu iei societ ii, 
ceea ce este fundamental r mâne. 
Credin a, c utarea i respectul onest al 
adev rului, în elepciunea, loialitatea, 
cump tarea, lucrul bine f cut i 
responsabilitatea, d ruirea i jertfa 
sunt câteva din valorile morale ale 
elitelor Bisericii Unite, puse în lumin  
i aten ie prin ,,Dic ionarul” analizat. 

Suprimarea Bisericii Greco-
Catolice în 1948, risipirea bibliotecilor 
i a bunurilor ei a f cut o adânc  ruptur  

între trecut i prezent; cu atât mai 
mult suntem recunosc tori Doamnei 
Mirela-Popa Andrei i cercet torilor 
care ne-au f cut cunoscut un organism 
al Bisericii Unite, Capitlul”, i 
distinc ia su  eteasc  a elitelor care 
l-au reprezentat. 

S-ar putea spune c  aceste 
valori-cheie nu- i au locul în lumea 
contemporan  st pânit  de relativism, 
dar ,,ele pot dobândi îns ,  e i 
numai prin raritatea lor o noble e 
care poate <r scump ra> r t cirile 
i pervertirile contemporanilor”. i 

credincio ii Bisericii Unite cu Roma 
au aceast  datorie.

Otilia B LA

Mereu prim vara 

De-am ti ziduri din ramuri vii zidi

nici o însingurare n-ar mai ti

pe lume vrejui prim verii hotare.

De irumperea luminii în sevele vii

neschimb tor mul umind rânii

la aceea i chemare,

ne-am ti  resc aminti, dez breli,

cuprin i cu  ecare lucrare în timpul

în care vom ti veni

 orii din inim  cer i p mânt

ap  i  c ri de dor, însetând,

vibrând, întru aceea i chemare.

Mirela FILIMON
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SURORILE OBLATE ASUMP IONISTE
La începutul secolului al XIX-

lea, la 30 august 1810, se n tea primul 
copil al vicontelui Henri d’Alzon, o 
familie nobil  din Vigan, or el din 
sudul Fran ei. Copilul va   numit 
Emmanuel Joseph Marie Maurice i 
va   botezat pe 2 septembrie, zi pentru 
care va avea o aten ie deosebit  toat  
via a. Dup  el se vor mai na te al i trei 
copii (dou  fete i un b iat) pentru 
care el va sim i o afec iune deosebit . 
Ini ial, tân rul Emmanuel d’Alzon se 
va îndrepta c tre o carier  militar , 
pentru ca la scurt timp, deziluzionat de 
starea precar  a moravurilor o  erilor, 
s  se dedice trup i su  et ap r rii 
drepturilor lui Dumnezeu într-o lume 
care se îndep rta din ce în ce mai mult 
de Creatorul s u. 

Astfel, se decide s  fac  
seminarul i la 26 decembrie 1834 este 
s  n it preot, iar cinci ani mai târziu, 
este numit vicar general al Episcopului 
de Nîmes, Msg. Cart. Dar tân rul preot 
nu se mul ume te doar s  îl asiste pe 
Episcopul s u în misiunea de îndrumare 
spiritual  a diecezei, ci, foarte curând, 
vede necesitatea de a se implica prin 
diferite activit i în educarea poporului. 
Astfel, organizeaz  asocia ii de 
copii, conferin e pentru adul i, 
pelerinaje la diferite sanctuare, se 
ocup  de pres  etc.  

Îi fondeaz  pe Augustinienii 
Asump ioni ti pe 25 decembrie 1850, 
când depune voturile c lug re ti 

împreun  cu al i patru preo i i ia ca 
devize ale Congrega iei „Vie împ r ia 
Ta” i „Iat -m , trimite-m ” spre a 
ar ta totala disponibilitate pentru a 
lucra în imensa vie a lui Dumnezeu. 
D  Congrega iei sale trei direc ii pe 
care le considera prioritare pentru 
timpul s u: educa ia, predilec ia 
fa  de cei s raci i ecumenismul. 
Visul fondatorului nostru, p rintele 
Emmanuel d’Alzon, era de a contribui 
la înl turarea schismei dintre Orient 
i Occident. Pentru a se implica în 

readucerea tuturor într-un singur 
staul, a a cum era în eles pe vremea 
aceea ecumenismul, îl trimite mai 
întâi pe p rintele Victorin Galabert, 
ca misionar în mijlocul poporului 
bulgar, în anul 1862, aceasta i la 
îndemnul Sfântului P rinte Papa Pius 
al IX-lea care îi spusese în cursul 
unei întrevederi: „Binecuvântez toate 
operele dumneavoastr  din Orient 
i din Occident”. Dup  cum se vede 

îndemnul Papei nu a r mas f r  ecou 
în inima p rintelui d’Alzon. 

În 1865, la 24 mai, le fondeaz  
pe Surorile Oblate Asump ioniste i le 
d  acelea i devize i acelea i câmpuri 
de apostolat ca i c lug rilor. Noi ne-
am n scut dintr-o necesitate, aceea 
de a-i secunda pe Fra ii Augustinieni 
Asump ioni ti în apostolatul lor 
început deja în Bulgaria. Primele 
Oblate au fost formate pentru aceast  
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ar  din Est unde au i plecat odat  
terminat noviciatul lor.

În Bulgaria, Fra ii Augustinieni 
Asump ioni ti au avut coli i 
seminarii în ora ele mai importante 
ca Adrianopol, Plovdiv, So  a. În toate 
aceste localit i ei au fost secunda i de 
Surorile Oblate Asump ioniste, care 
asigurau partea practic  a misiunilor. 
Aceast  colaborare continu  i ast zi în 
Plovdiv, unde fra ii i surorile se unesc 
într-o misiune comun  în serviciul 
poporului bulgar, fra ii asigurând 
celebr rile liturgice i asisten a 
spiritual  a credincio ilor catolici de 
rit oriental, iar surorile implicându-
se în permanen a i în cur enia 
bisericii, în cateheza copiilor, oferind 
i studentelor un loc lini tit i ocrotit 

în c minul pentru tinerele fete pe care 
îl conduc i dând m rturie prin via a 
lor oferit  lui Dumnezeu de iubirea pe 
care o poart  lui Cristos. 

Aceea i colaborare o putem 
observa i în Turcia, ar  musulman  de 
data aceasta, unde credincio ii cre tini 
de orice rit sunt minoritari. i aici 
misiunile fra ilor i surorilor dateaz  
de la începuturile Congrega iei, 
deoarece carisma primit  de la 
fondatorul nostru este caracterizat  
de „un zel arz tor, îndr zne  i 
dezinteresat” în serviciul Bisericii. A 
trebuit într-adev r mult  îndr zneal  
i curaj pentru a fonda comunit i 

misionare într-o ar  musulman  cum 
este Turcia, i trebuie i ast zi o mare 
iubire i d ruire pentru a continua 

s   i un far cre tin i o stânc  de 
neclintit în marea cultului musulman. 
Dar, pentru Dumnezeu s-au g sit 
întotdeauna su  ete generoase care s  
anun e vestea cea bun  acolo unde 
sunt trimise. Mai multe comunit i au 
fost deschise i în Turcia la început, 
dar ast zi numai comunitatea din 
Istanbul î i mai continu  misiunea.  

În România, Surorile Oblate 
Asump ioniste au venit în 1925 la 
invita ia Episcopului Greco-Catolic 
de Oradea, Traian Fren iu, iar prima 
lor misiune a fost la Beiu , unde au 
lucrat  la ,,Liceul Româm Unit  de 
Fete”, foarte apreciat în vremea aceea. 
Liceul avea i internat, ,, Internatul 
Pavelian”, fapt ce d dea posibilitate 
surorilor s  dea o bun  educa ie 
tinerelor i în afara orelor de curs. În 
acest liceu s-au format multe tinere 
în acea perioad , unele dintre ele mai 
sunt în via  i care î i aduc aminte 
cu mare drag de anii de formare din 
timpul liceului. Noi, Oblatele de 
ast zi, avem posibilitatea de a m sura 
d ruirea i iubirea surorilor mai mari 
ascultând persoanele care ne vorbesc 
despre casele religioase în care au fost 
formate de predecesoarele noastre. 
Aceste m rturii ne emo ioneaz , ne 
bucur  i ne stimuleaz , c ci ne sim im 
chemate s  ne ridic m la nivelul lor. 
La Beiu  func iona i noviciatul din 
România al Congrega iei i multe 
surori românce s-au format acolo, 
surori pe care noi, cele care am venit 
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dup  c derea comunismului, le-am 
cunoscut i apreciat. 

Tot în ar , surorile au mai avut 
comunit i i în Bucure ti, unde mare 
parte dintre ele deserveau L’Hopital 
de l’Assomption, devenit Spitalul 
Panduri in timpul comunismului, 
ast zi spitalul „Doctor Burghelea”, 
în calitate de asistente medicale. 
Spitalul a apar inut Congrega iei, 
dar a fost na ionalizat în 1948, odat  
cu celelalte bunuri m n stire ti. Dar 
chiar i în perioada comunist  câteva 
surori au continuat s  lucreze în acest 
spital, la cererea directorului de atunci 
al spitalului, doctorul Burghelea, 
care le aprecia foarte mult pe surori 
i a cerut s  nu  e demise. Astfel, 

un num r de apte surori au lucrat 
acolo pân  la pensionare, dedicându-
se cu toat   in a îngrijirii bolnavilor 
i continuându- i cu  delitate via a 

religioas , vestindu-l pe Cristos prin 
comportamentul plin de caritate. 

În perioada comunist  surorile 
au fost dispersate în toat  ara,  ecare 
reîntorcându-se în regiunea natal ; 
doar câteva au continuat s  tr iasc  
în comunitate în câteva apartamente 
situate în Bucure ti i Satu Mare. 
Astfel, am avut surori în Târgu Mure , 
Alba Iulia, Turda, Sibiu, Sighetu-
Marma iei, Baia Mare, Bistri a, surori 
care, de i supravegheate i tracasate, 
au avut curajul de a ine leg tura unele 
cu altele i chiar de a se întâlni din 
când în când, dar mai ales s-au ajutat 
reciproc i s-au sus inut în  delitatea 

fa  de voturile f cute lui Dumnezeu. 
Dac  înainte de comunism Surorile 

Oblate Asump ioniste se g seau în 
România cu prec dere în ritul bizantin, 
dup  c derea comunismului, ele au 
ren scut în Moldova, în ritul latin. Centrul 
rena terii lor a fost ora ul Bac u unde, 
înc  dinainte de c derea comunismului, 
se adunau primele candidate la via a de 
Oblat  sub îndrumarea sorei Jozefa Erde , 
sora p rintelui tefan Erde , de pioas  
amintire, decan de Bac u în vremea 
aceea. Cu toate riscurile, p rintele Erde  
ne-a deschis por ile casei decanatului 
unde ne puteam aduna o dat  sau de dou  
ori pe lun  în func ie de ritmul pe care 
ni-l permiteau obliga iile vie ii civile. 
Astfel, cu o lun  înainte de c derea 
comunismului, în noiembrie 1989, 
primele patru surori depuneau voturile 
simple, dup  un noviciat de câ iva ani, 
f cut în acest mod i aprobat i acceptat de 
Vatican. Voturile au fost depuse în ascuns, 
în biblioteca decanatului de Bac u, dar în 
prezen a Excelen ei sale Episcop Petru 
Gherghel, câ iva preo i i în prezen a 
altor aspirante i a câtorva persoane din 
familiile surorilor. Cele patru surori sunt: 
sr. Angela Bitiu c , sr. Monica Ante, sr. 
Ana Maria Dorcu, sr. Tereza D m t r. 
Aceste surori, ca i cele care au urmat, 
sunt rodul rug ciunilor surorilor ce ne-
au precedat care nu au încetat s  spere 
în rena terea Congrega iei pe p mântul 
românesc. Ast zi aducem un pios omagiu 
amintirii lor, c ci aproape toate s-au întors 
în casa Tat lui unde primesc r splata 
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pentru rug ciunile lor necontenite i 
pentru via a exemplar . 

În momentul c derii 
comunismului via a religioas  a 
putut s  î i reia locul în societate, 
organizându-se i extinzându-se din 
ce în ce mai mult. Surorile Oblate au 
deschis ini ial trei comunit i în Bac u 
i în jurul lui, apoi la Ia i, Suceava, 

Oradea, Satu Mare i Bucure ti, la 
ele ad ugându-se i comunit i din 
str in tate în care activeaz  surori 
românce, cum ar   cea din Plovdiv 
(Bulgaria) i Moscova (Rusia), i care 
din punct de vedere administrativ 
depind de Regiunea României.

La Oradea am fost invitate 
de episcopul Vasile Hosu, de pioas  
amintire, care avea cuno tin  de 
buna educa ie ce se d duse în colile 
surorilor i avea mare încredere în ele. 
Comunitatea s-a deschis în 1993, în rit 
greco-catolic i s-a implicat în câmpul 
educativ (cateheza in scoli si in cadrul 
bisericii), social i caritativ (colaborare 
la Caritasul diecezan, vizite la persoane 
bolnave, s race sau în vârst ). Ast zi, 
una din surori este în serviciul 
Facult ii de Teologie Greco-Catolic  
din Oradea, lucrând ca administrator. 
O alt  sor  s-a implicat într-o asocia ie 
pentru tinerii cu sindrom Down, c rora 
le ofer  iubirea, bun tatea i în elegerea 
de care au nevoie. O alta constituie 
un element de baz  la Caritasul 
or dean unde î i dedic  via a i for a 
ajutor rii s racilor.

În Romania, în general, 
misiunea surorilor este de natur  
caritativ  c ci avem un orfelinat 
la Bara i (lâng  Bac u), dar i de 
natur  social , deoarece ne ocup m 
i de educarea tinerelor pe care le 

primim în casele noastre pe perioada 
studiilor asigurându-le un loc lini tit 
i ocrotit, putând astfel contribui i 

la educa ia lor uman  i religioas  
prin organizarea de momente zilnice 
de rug ciune sau de conferin e cu 
teme adecvate vârstei lor. Alte surori 
lucreaz  în domeniul medical, unde se 
d ruiesc îngrijirii bolnavilor, sau sunt 
profesoare de  diferite materii. 

În orice domeniu ar lucra, 
surorile se str duiesc s -L vesteasc  în 
primul rând pe Isus Cristos, Domnul i 
Mântuitorul nostru, pe care caut  s  îl 
cunoasc  i s  îl recunoasc  din ce în ce 
mai mult în via a proprie, în cea a celor 
din jur i în cea a societ ii. C utând 
realizarea devizelor Congrega iei 
noastre, „Vie împ r ia Ta” i „Iat -m , 
trimite-m ”, surorile sunt disponibile 
s  slujeasc  acolo unde este nevoie i 
unde sunt trimise. Peste tot ele lucreaz  
la s  n irea societ ii, dar i a su  etului 
propriu pentru ca împreun  cu to i 
oamenii s  ajung  la mântuirea adus  
de Domnul nostru Isus Cristos.    

Sr. Elisabeta BALINT
Oblata Asumptionista    
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A avut loc mar i, 5 mai 2015, la 
Sala de pres  a Sf. Scaun, prezentarea 
calendarului manifest rilor din Anul 
Sfânt al Milostivirii i a logo-ului, 
emblema speci  c  a acestui eveniment 
extraordinar pentru via a Bisericii. 
Au intervenit pre edintele Consiliului 
Ponti  cal pentru Promovarea Noii 
Evangheliz ri, arhiepiscopul Salvatore 
Fisichella, i subsecretarul aceluia i 
departament, mons. Graham Bill.

Dup  cum a speci  cat papa 
Francisc în bula de proclamare 
”Misericordiae vultus”, Anul sfânt 
extraordinar este prilejuit de împlinirea 
a 50 de ani de la încheierea Conciliului 
Vatican II, drept care manifest rile 
încep la 8 decembrie 2015 i se încheie 
la 20 noiembrie 2016. De data aceasta, 
jubileul milostivirii are o speci  citate:  
”Acesta este un Jubileu tematic. Are 
la baz  con inutul central al credin ei 
i inten ioneaz  s  recheme Biserica 

la misiunea ei prioritar  de a   semn 
i m rturie a milostivirii în toate 

aspectele vie ii pastorale”.
Arhiepiscopul Fisichella a 

prezentat în cuvântul s u i emblema 
Anului jubiliar al milostivirii, a a 
numitul ”logo”, care a spus c  
reprezint  ”o sum  teologic  a 
milostivirii” pornind de la moto-ul luat 
din Luca 6,36: ”Fi i milostivi precum 
Tat l vostru este milostiv”. Biserica 
”î i propune s  tr iasc  milostivirea 
dup  exemplul Tat lui care cere s  
nu judec m i s  nu condamn m, ci 

s  iert m i s  
d ruim iubire 
i iertare f r  

m sur ” (cf 
Lc 6,37-38).

Logo-ul 
anului jubiliar 
este opera 
p r e o t u l u i 
iezuit sloven 
Marko Ivan 
R u p n i k . 
I m a g i n e a , 
foarte îndr git  de Biserica din primele 
veacuri, pentru c  exprim  iubirea lui 
Cristos care duce la împlinire misterul 
întrup rii sale prin r scump rare, 
scoate în eviden  pro  lul Fiului lui 
Dumnezeu care îl ia pe umerii s i pe 
omul r t cit. Desenul este realizat în 
a a fel încât s  arate c  Bunul p stor 
atinge în profunzime trupul omului 
i o face cu o iubire atât de mare 

încât îi schimb  via a. Cele trei ovale 
concentrice, de culoare din ce în ce 
mai clar  spre margine, sugereaz  
mi carea lui Cristos care îl poart  pe 
om din noaptea p catului i a mor ii. 
Pe de alt  parte, profunzimea culorii 
mai închise sugereaz  i iubirea de 
nep truns a lui Dumnezeu Tat l care 
pe toate le iart .

Toate manifest rile sunt i 
vor   publicate pe site-ul internet al 
jubileului (iubilaeummisericordiae.va 
sau im.va).

Anul Sfânt al Milostivirii

A. DANC  http://ro.radiovaticana.va
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La 13 mai 1981, dup -amiaza, 
la ora cinci, cu micu ul s u papamobil, 
Sfântul P rinte Ioan Paul al II-lea 
înainta încet prin Pia a San Pietro, 
salutând i binecuvântând pelerinii 
veni i pentru audien a general  i 
turi tii. St tea pe bancheta din spate 
i zâmbea mul imii, binecuvântând-o. 

Potrivit obiceiului, a f cut un tur prin 
Pia , dând mâna credincio ilor a  a i 
dincolo de barierele de lemn, mul i 
aveau în bra e copii pe care îi ridicau 
spre Pap  ca s -i binecuvânteze. La 
al doilea ocol al Pie ii, în apropierea 
Por ii de bronz, inea în bra e o feti , 
pe Sara Bartoli.

În mul ime, dar foarte aproape 
de Papa, cel mult  trei metri distan , 
se a  a Mehmet Ali Agca, de 23 de ani, 
condamnat la moarte pentru crim  i 
evadat dintr-o închisoare militar  din 
Istambul, terorist cunoscut în lumea 
întreag . Cu un ,,Browning” de calibru 
9 a tras în Sfântul P rinte. Mul imea 
nu a priceput nimic…Secretarul s u, 
P rintele Stanislaw, alerga cu Papa 
plin de sânge spre ambulan a a  at  în 
apropiere. Pân  la spital, Papa a fost 
con tient, se ruga, dar, ajuns la spitalul 
,,Gemelli”, i-a pierdut con tiin a. E de 
mirare c  inima rezista, pierduse trei 
litri de sânge. Ultima fotogra  e înainte 
de atentat îi arat  imaginea adev rat , 
toate imaginile ulterioare vor avea în 

ele semnul suferin ei.
Opera ia a durat 5 ore, a fost o 

interven ie clasic  pentru chirurgia 
militar . Radioul i televiziunea 
transmiteau lumii toate informa iile 
legate de starea Papei; a fost la un pas de 
moarte din cauza hemoragiei puternice. 
De la chirurgul Crucitti, Frossard a   
c : ,,Proiectilul, dup  ce intrase prin 
peretele din fa  al abdomenului, 
traversase osul bazinului. Dar 
organele esen iale fuseser  doar u or 
atinse” - e vorb  de primul proiectil 
(Luiggi Accattoli, ,,Karol Wojtyla-
Omul sfâr itului de mileniu”, Casa de 
Editur  ,,Via a Cre tin ”, Cluj-Napoca, 
1999, p.134).

Al doilea proiectil, tras la o 
secund  dup  primul, i-a atins mâna 
stâng  care se sprijinea de o bar  a 
ma inii i i-a r nit bra ul drept.

Peste o s pt mân , Radio 
Vatican a transmis credincio ilor din 
Pia a San Pietro vocea înregistrat  a 
Papei, obosit , dar clar : ,,M  rog 
pentru fratele care m-a împu cat, 
pe care l-am iertat sincer. Cu gândul 
la Isus, preot i  victim , închin 
suferin ele mele Bisericii i lumii” 
(Op.cit., p.135).

Cele dou  proiectile trase în 
Sfântul P rinte au trecut prin pere ii 
ma inii i au lovit dou  turiste 

Papii secolului al XX-lea
 Papa

Ioan Paul al II-lea (XVI)
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americane care au fost internate  imediat 
la Spitalul,, Spiritul Sfânt”, a  at la vreo 
dou  sute de  metri de Vatican.

Papa va r mâne internat pân  
la 3 iunie, iar din 6 iunie i-a reluat 
lucrul. Peste câteva zile o infec ie 
duce la o nou  internare, apoi la o 
alt  interven ie chirurgical , iar de o 
restabilire complet  se poate vorbi doar 
din octombrie, când medicii a  rm  
c  e complet restabilit. A revenit în 
Pia a San Pietro f r  teama unui nou 
atentat, de i îi fusese contraindicat, a 
coborât  între oameni, a mângâiat, a 
alinat, a binecuvântat.

Vestea c  Papa Ioan Paul  al II-lea 
a fost internat în spital a ajuns în toate 
col urile lumii. Nu era Papa cel care 
vizita bolnavii, el însu i era foarte grav 
bolnav, la marginea vie ii. Fotogra  ile 
din acel timp îl arat  ,,sl bit i cu febr  
în priviri, ca to i oamenii vârstnici 

care sunt victime ale unui accident. 
În istoria Papalit ii nu va r mâne 
indiferent  aceast  imagine a Papei 
internat în spital” (Op. cit., p137).

Mehmet Ali Agca a fost 
condamnat la închisoare pe via . 
Ancheta efectuat  arat  c  atentatul  nu 
este opera unui delincvent, ci rodul unei 
ma ina iuni complexe, dar ,,Curtea 
e obligat  s  a  rme c  elementele 
ob inute nu permit, în acest stadiu, 
dezv luirea identit ii promotorilor 
<conspira iei>” (Op.cit., p.138).

Referitor la atentat, Cardinalul 
Agostino Casarolli a spus: ,,O 
inim  - sau mai multe inimi? O 
inim  vr jma  a înarmat o mân  
du man  pentru a lovi în Pap , 
inima îns i a Bisericii, i pentru a 
încerca s  reduc  la t cere o voce 
care,singur , s-a ridicat pentru a 
proclama, cu un curaj provenit din 
iubire, adev rul, pentru a predica 
mila i dreptatea, pentru a anun a 
pacea” (Op.cit., p.138).

Vorbind cu Frossard despre 
atentat, Papa a m rturisit c  nu s-a 
temut c  va muri: ,,Nu din curaj, ci 
pentru c  în aceea i clip  în care m  
pr bu eam în Pia a Sfântul Petru, 
am avut puternicul sentiment c  
voi sc pa. Aceast  siguran  nu 
m-a p r sit niciodat , nici m car 
în momentele cele mai grele, atât 
dup  prima opera ie, cât i în timpul 
infec iei virale. O mân  a tras, alta a 
condus glon ul” (Op.cit., p.146).

(va urma)
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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 (se spune harul dorit).

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 , c  te iubesc i te rog (se spune 
harul dorit).

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 al XIII-lea, 10 septembrie 1878.


