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Sf. Ludovic Maria Grignon de Montfort ne asigur  c  ,, Dumnezeu a f cut-o 
pe Sfânta Fecioar  Maria împ r itoarea tuturor darurilor Sale, în a a fel ca Ea s  
poat  împ r i cui vrea, cât vrea i când vrea, toate darurile i lucrurile Lui; i nu 
se d  nici un har ceresc oamenilor care s  nu treac  prin mâinile Ei…”

Harurile cere ti ne vin prin mâinile Preas  ntei Fecioare datorit  rug ciunilor ce 
i le adres m. O astfel de rug ciune este ,,Paraclisul Maicii Domnului”; al turi de Sf. 
Rozar, rug ciunea Reuniunii Mariane, rug ciune ce se cânt  sear  de sear , în toate 
bisericile noastre, de la 1 august pân  la 15 august, S rb toarea ,,Adormirii i ridic rii 
la Cer a Maicii Domnului”.

Pentru credin , pentru darul i puterea de a   buni i de a face fapte bune, pentru 
alinarea triste elor i am r ciunilor din via a noastr  ne rug m ,,Paraclisul Maicii 
Domnului”, rug ciune de cerere i de laud . Este o rug ciune foarte veche, atribuit  lui 
Teostirict, un c lug r, probabil discipol al Sf. Niceta de Remesiana (335-414), Episcop 
i Sfânt al Bisericii Catolice.

Dup  ,,Paraclisul Maicii Domnului”, în genunchi, preotul se roag  o S  ntei 
Fecioare, o rug ciune personal  de peniten , cerere i de laud  de o deosebit  
complexitate i frumuse e. Nu am g sit istoricul rug ciunii, nu-i tim autorul, nu tim de 
când este ata at  ,,Paraclisului”, dar din momentul când preotul se adreseaz  Preacuratei: 
,,O, Doamna mea Preabinecuvântat …” rug ciunea personal  se une te cu cea 
comunitar  i cu a întreagii Biserici, în felul acesta devine mai puternic , r mânând 
totu i, pân  la sfâr it, rug ciunea  ec ruia. Cel ce o roste te se distan eaz  de grup, se 
prezint  singur în fa a Preacuratei, singur, con tient de p catele i gre elile care-l apas  
i plin de regrete: ,, … tiu, adev rat tiu c  foarte am p c tuit i te-am mâniat 

pe Tine, Preaîndurat  Doamn , i pe cel n scut cu trup din Tine, pe Dumnezeul 
cel bun…”. ,,Stiu, am p c tuit,, te-am mâniat, am îndr znit, cred, m rturisesc, am 
r t cit, am c zut etc., sunt forme temporale ce exprim  certitudinea i scot în eviden  
caracterul individual al rug ciunii.

Recunoa terea condi iei de p c tos, al celui ce se roag , e de mare însemn tate. 
Sfânta Fecioar  este tiut  Mam  a celor care vor s - i îndrepte via a i au încredere 
deplin  în Ea: ,,…am îndr znit i eu  vin cu poc in  la îndurarea Ta cea bun , 
o Preaîndurat , Doamn ! Este tiut  i Mijlocitoare pe lâng  Fiul S u ”: ,,D -mi 
mân  de ajutor i cere de la Fiul T u Dumnezeu iertarea p catelor mele celor grele”.

Din acest moment al rug ciunii, persoana care se roag  aminte te câteva adev ruri 
fundamentale de credin , ceea ce ne îndrept e te s  consider m c  rug ciunea nu este 
a unui str in , dimpotriv , poate   a oric ruia dintre noi care nu uit m c  ,,în cre tinism 
esen ialul nu e de câte ori cazi înfrânt în drumul idealului, ci de câte ori te ridici, nici 
dac  ai ajuns la piscul suprem, ci dac  ai voit s  ajungi i ai asudat sudori de sânge s  
ajungi” (I. Agârbiceanu). 

,,O, Doamna mea, Preabinecuvântat …”
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S U M A R

Sfântul Pavel ne spune c  ,,dragostea îndelung rabd , se milostive te, 
dragostea nu pizmuie te, dragostea nu se seme e te, nu se trufe te, nu caut  
ale sale” (I. Cor. 12, 4-5). Nimic nu e mai important pentru a p stra leg tura 
dragostei între noi decât a   r bd tor cu toat  lumea i de a face bine la to i. 
Suntem cu to ii oameni i avem sl biciuni, iat  motivul pentru care trebuie 
s   m r bd tori cu aproapele nostru.
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,,Mama Pâinii Euharistice”

În programul su  etesc al unui 
renumit profesor universitar se cite te 
urm toarea hot râre: ,,Zilnic voi 
recita rug ciunea Sfântului Rozar, 
i pe cât îmi este posibil, în  ecare 

ceas, rug ciunea N sc toare de 
Dumnezeu”.

Ar trebui s  inem mereu în 
mâna noastr  mâna S  ntei Maici i 
s-o s rut m mereu cu recuno tin . E 
Mama lui Isus, e Mama Euharistiei.

S  privim pe Maria Fecioar  
ca pe o Euharistie. În ea a s l luit 
Cuvântul lui Dumnezeu mai vizibil 
decât în pâinea consacrat .

La mas , în familie, mama e 
aceea care îngrije te de hrana alor 
ei. Ea se trude te s  preg teasc  ceva 
hr nitor. Cât  bucurie când copiii, în 
prezen a mamei, la vatra totdeauna cu 
farmec a casei p rinte ti, se bucur  
de ceea ce ea le-a g tit! Cât e de bun  
buc ica de pâine înmuiat  i înc lzit  
de iubirea mamei!

Fecioara e Mama marii familii 
a lui Isus: Biserica Fiilor, ea a g tit 
Pâinea. ,,Zis-a Isus, Eu sunt Pâinea 
Vie ii!” La Cina Euharistic  ea este 
cea care ne d  hran  su  etului, ea este 
cea care prezideaz  frângerea Pâinii 
pentru  ecare dintre noi.

Ea este M icu a bun , 

surâz toare, a Pâinii Euharistice: 
Trupul i Sângele Domnului s-a 
desprins din trupul i sângele 
Fecioarei. Euharistia e Trupul i 
Sângele Domnului; a a, o, Preasfânt  
Maic , Euharistia s-a desprins din 
tine.

S  vibreze în mine aceast  
gândire: Sângele euharistic care apas  
prin puterea-i divin  asupra inimii 
mele când m  împ rt esc, Sângele 
care a mi cat Inima Dumnezeului 
f cut Om, Sângele care a curs din 
r nile s  nte în potirele de aur, Sângele 
acela a trecut prin Inima Fecioarei, 
Sângele acela, prin Imp rt ire va 
trece oarecum prin inima mea.

Din Inima Fecioarei, prin Inima 
lui Isus, în inima mea.

Tremur , su  ete al meu, i 
ador !

Episcop Ioan SUCIU

,,O, Fecioar ,  i binecuvântat  c  ne-ai pl m dit o 
Pâine atât de bun , pe Fiul lui Dumnezeu, mai întâi f cut 

Om prin tine, apoi Euharistie i servit  ilor lui Adam”. 
 Sfântul Augustin 
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(continuare în pag. 6)

,,Cei apte Episcopi greco-catolici care au 
pierit în deten ie  sub prigoana comunist ”

De un timp ne rug m în biserici 
pentru canonizarea Episcopilor no tri 
stin i din via  în închisori-jertf  
pentru credin  i pentru Biserica lui 
Cristos, Biserica Romei.

Cartea Pr. prof. doctor Anton 
Moisin, ,,Cei apte Episcopi greco-
catolici care au pierit în deten ie 
sub prigoana comunist ”, ne vine în 
ajutor pentru a-i cunoa te mai bine i a 
p trunde mai adânc jertfa lor. 

În preg tirea preo ilor la rezisten  
în fa a persecu iei Bisericii, în preajma 
anului 1948, Episcopul Ioan Suciu a spus: 
,,Bisericii Române Unite îi lipse te înc  
frumuse ea martiriului i a prigoanei, 
îi lipsesc înc  R nile Mântuitorului, 
f r  de ele, lumina Bisericii noastre 
r mâne ascuns  sub obroc. Numai 
prigoana ne va putea da s  n i i va 
putea ar ta lumii ceea ce suntem:  i i 
apostoli ai Bisericii adev rate” (Pr. prof. 
doctor Anton Moisin, ,,Cei apte Episcopi 
greco-catolici care au pierit în deten ie sub 
regimul comunist”, Ed.Via a Cre tin , 
2010, p. 94).

Biserica Greco-Catolic  a fost 
martirizat , R nile Domnului i Martiriul 
i-au ad ugat frumuse ea de care vorbea 
Episcopul Ioan Suciu.

Sunt 25 de ani de când Biserica 
Unit  este din nou liber . În tot acest 
timp au ap rut c r i despre vie ile 
Episcopilor i preo ilor no tri care s-au 

stins în deten ie, informa ii provenite de 
la supravie uitorii care o vreme au fost 
în apropierea S  n ilor Ierarhi.

Oricât s-ar cunoa te din via a 
Episcopilor încarcera i, niciodat  nu se 
va putea ti adâncimea suferin elor tr ite 
de Martirii no tri. Între ei i noi r mâne 
un vid pe care îl putem r scump ra 
doar prin rug ciune i iubire fa  de 
Biserica Român  Unit  cu Roma, prin 
participarea personal  a  ec ruia dintre 
noi în efortul de rezidire a ei.

În Biserica noastr  s-a lucrat mult 
ca S  n ii no tri s  ne  e aproape de su  et. 
Avem i previziunea Preas  n itului 
Suciu. i totu i, înc  mai trebuie lucrat. 

Pentru redactarea c r ii, P rintele 
Anton Moisin a folosit o bibliogra  e 
bogat  i m rturiile persoanelor care au 
putut da o cât de mica informa ie despre 
via a celor apte Ierarhi întemni a i: 
Vasile Aftenie, Ioan B lan, Ioan Suciu, 
Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Valeriu 
Traian Fren iu i Tit Liviu Chinezu. 
Orice relatare despre credin a acestora 
i fermitatea cu care au ap rat-o, despre 

iubirea fa  de Biserica Greco-Catolic , 
pe care au ocrotit-o cu via a lor, întrege te 
imaginea Martirului, a Sfântului, imagine 
ce va   preluat  de genera iile noi i va 
înscrie  le de istorie a Bisericii.

Prima pagin  a c r ii, ,,Cuvânt-
înainte”, apar ine autorului. Este un text 
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(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

concis care schi eaz  adev ruri adesea 
ignorate: poporul român s-a format cre tin 
i în primul mileniu a fost sub autoritatea 

Episcopului Romei, a Papei, Unirea cu 
Roma de la 1700 a avut urm ri majore 
pe plan spiritual, moral i cultural - s-a 
creat o elit  intelectual  româneasc  în 
Ardeal, s-au pus bazele culturii române 
moderne. Trezirea con tiin ei na ionale a 
dus la unirea Transilvaniei cu România, la 
1 Decembrie 1918. 

Scoaterea în afara legii a Bisericii 
Unite, la 1 decembrie 1948, nu a 
însemnat des  in area Bisericii Greco-
Catolice, cum s-a inten ionat; pân  la 
arestarea Episcopilor i în deten ie, 
Ierarhii au consacrat seria noilor 
Episcopi - a fost primul pas în intrarea 
Bisericii noastre în clandestinitate. 

Cu Episcopul Vasile Aftenie 
(1899-1950), primul nostru Martir, 
începe cartea Pr. Moisin. Jertfa 
vie ii Înaltului Ierarh este evocat  în 
,,Asasinarea Episcopului greco-catolic 
Vasile Aftenie”. Structura textului este 
aceea i la toate medalioanele: o sumar  
not  biogra  c , descrierea arest rii, 
urmate de m rturii, acestea bucurându-se 
de un spa iu mult mai larg, i concluzii.

M rturia ,,omului de cas ” al 
Episcopului, Luca, care se îngrijea 
de re edin a i masa Preas  n iei Sale, 
reliefeaz  conduita Episcopului în toamna 
anului 1948, când persecu ia Bisericii 
noastre era deja evident .Anun at în tain  
de ceea ce va urma, Preas  n itul a stat în 
genunchi în fa a Icoanei Mântuitorului 

pe Muntele Tabor i s-a rugat: ,,Doamne 
Isuse Cristoase, care va   acel vrednic 
om dintre noi care s   e primul mort 
pentru credin  i pentru Tine?” 

Pân  la arestare,  ecare pas al 
Preas  n itului a fos urm rit. Calvarul 
Episcopului Aftenia a avut traseul: 
Ministerul de Interne, Dragoslavele i 
C ld ru ani, m n stire-închisoare. De 
la stare ul M n stirii pân  la Patriarh 
nu încetau presiunile pentru trecerea la 
ortodoxie, dar la orice încerc ri,Episcopul 
a r mas  del credin ei i Bisericii sale. 
Invariabil, r spunsul era: ,,Nu am nici 
su  et, nici neam i nici con tiin  de 
vânzare” - cu atât mai mult cu cât i se 
promisese a   numit Mitropolit la Ia i. 
,,A fost omorât în timpul anchetei la 
Ministerul de Interne.”, la 6 sau 10 mai 
1950 (Op.cit.,p.13).

Înmormântarea s-a f cut la 
Bucure ti, preg tit  de Securitate, în 
Cimitirul Bellu-Catolic, de c tre preotul 
Iancu Balthiser de la Catedrala ,,Sf. 
Iosif”. Capacul sicriului ne  ind bine 
închis, preotul a recunoscut pe Episcopul 
Aftenie - ,,la cap, în regiunea tâmplei 
avea o lovitur  mare, cu sânge 
închegat”. Persoane îndoliate au fost 
la înmormântare, p reau rudenii. Din 
scrisorile adresate P rintelui Moisin 
de c tre Maria Blaj, n scut  Aftenie, 
nepoata Preas  n itului, reiese c  familia 
nu a tiut nimic de moartea Episcopului 
i, bine-n eles, nu avea cum s  participle 

la înmormântare.
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(continuare în pag. 8)

(urmare din pag. 6)

Primul nostru Martir: un mormânt 
i ini ialele V.A. Dar tainele nu r mân 

mult timp taine. Lumea a a  at de Sfântul 
din Cimitirul Catolic i a înconjurat 
mormântul i amintirea Sfântului Martir 
cu rug ciuni. Paginile c r ii cuprind 
numeroase relat ri ale celor care, prin 
rug ciuni adresate Episcopului Vasile 
Aftenie, au tr it adev rate miracole, 
personal sau în familie.

,,Episcopul greco-catolic Valeriu 
Traian Fren iu (1875-1952)”, Episcopul 
Diecezei de Oradea. Dup  schi a biogra  c  
i ,,Scrisoarea-circular  a I.P.S. Valeriu 

Traian Fren iu din 6 septembrie 1941, 
la preluarea conducerii Bisericii Greco-
Catolice” - Episcopul a fost numit 
Administrator Apostolic al Arhidiecezei 
de Alba Iulia i F g ra  dup  stingerea 
din via  a Mitropolitului Alexandru 
Nicolescu - urmeaz  paginile care prezint  
martirizarea Episcopului. Sunt pagini greu 
de citit, de altfel, ca tot volumul. Episcopul 
de Oradea se apropia de 80 de ani!!! A fost 
arestat în noaptea de 28/29 octombrie, 
aceea i noapte, acela i an în care au fost 
aresta i to i Episcopii no tri. Preas  n iei 
Sale i s-a permis s  celebreze Sf. Liturghie 
în Capela Episcopilor, sub paz . 

La calvarul început odat  cu 
arestarea, a urmat Ministerul de Interne, 
Dragoslavele, C ld ru ani i Sighet. 
În m rturia sa, Pr. Coriolan T mâian, 
întemni at în aceea i celul , ne spune 
c  Preas  n itul Fren iu a în eles bine 
persecu ia Bisericii, drama prin care 
treceau, dar, în tot timpul deten iei, 

,,Un cuvânt de nemul umire n-am 
auzit din gura lui. A spus c  asta 
ne e datoria, cea mai mare parte a 
timpului i-o petrecea în rug ciune”. 

Bunul i blândul nostru Episcop a 
tr it ultimii ani ai vie ii în Penitnciarul din 
Sighet, în regim de temni  grea, supus, 
ca i ceilal i Episcopi i întemni a i, 
unui tratament de exterminare, umilit, 
batjocorit i b tut. Iuliu Ra iu, vicarul 
de Timi oar , i P.S.S. Ioan Ploscaru, i 
ei de inu i la Sighet, fac aceste m rturii. 
Iat  cuvintele Episcopului Ioan 
Ploscaru: ,,Noi nu aveam nume, ci, ori 
eram numi i <bandi i>, ori, dac  voia 
un anchetator s  ne cheme, ne striga 
cu num rul ce-l primeam la intrarea 
în pu c rie” (Op. cit., p.70).

S-a stins din via  în bra ele Mons. 
Coriolan T mâian i în prezen a celorlal i 
Episcopi. Trupul ,,Marelui Vl dic  i 
generos Mecena al Bisericii”, noaptea, 
în c ru a de c rat gunoiul, a fost dus în 
cimitirul vagabonzilor i aruncat, f r  
sicriu, undeva într-o groap . Pentru marele 
Arhiereu Valeriu Traian Fren iu s-au f cut 
cuvenitele rug ciuni departe de ar , la 
Roma, de c tre Episcopul Vasile Cristea, 
în Germania i în alte ri europene. La 
noi,pân  la ob inerea libert ii, doar în 
tain  i lacrimi.

La un an de la stingerea din 
via  a Episcopului Valeriu Traian 
Fren iu, în aceea i celul  s-a sfâr it 
i Episcopul Ioan Suciu (1907-

1953), Administrator Apostolic al 
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(continuare în pag. 9)

Arhidiecezei de Alba Iulia i F g ra  
- Episcopul tinerilor -,,Sfântul desprins 
de pe icoan ”. 

,,Ar   atât de necesar ast zi ca 
poporul a  at în derut  moral  s  se 
bucure de îndrum rile acestui su  et 
eroic!”, sus ine Pr. Anton Moisin. 
Preas  n ia Sa este cu s  n ii în Cerul lui 
Dumnezeu, dar apostolatul desf urat, 
modelul vie ii, eroismul, credin a i 
 delitatea fa  de Biserica sa, Biserica 

Romei, jertfa, s  n enia, toate ne-au 
r mas. i scrisul s u. De noi depinde 
dac  vrem s  valori  c m acest tezaur.

Pân  la arestarea din octombrie 
1948, Episcopul Ioan Suciu a preg tit 
preo ii, le-a cerut curaj, eroism i rezisten  
în fa a persecu iei, a str b tut Transilvania, 
a vizitat peste 600 de parohii încurajând pe 
credincio i. În Catedrala din Blaj predica 
patru ore zilnic, reluând îndemnul: ,,Nu 
v  înfrica i! Dumnezeu este în  ecare 
dintre noi i nu ne va l sa s   m ispiti i 
i s  suferim mai mult decât putem. 

Lumea se uit  la noi, la credincio ii 
Bisericii Unite. Priveli te suntem lumii! 
O, iubi i credincio i, s  nu  m o turm  
de Iuda, ci m rturisitori ai credin ei 
i  i hot râ i ai Bisericii lui Isus pe 

p mântul românesc” (Op.cit., p.95). 
Episcopul Ioan Suciu s-a stins 

din via  în închisoarea de exterminare 
din Sighet, s-a stins din cauza foamei 
i a lipsei de îngrijire medical . Trupul 

i-a fost aruncat într-o groap  comun  
de pe malul Izei.

Condamnat s  moar , batjocorit 

la noi, Episcopul Ioan Suciu i ceilal i 
Episcopi greco-catolici, dincolo de hotare, 
au fost ,,priveli te lumii”, când, în 1963, 
la Conciliul VaticanII, 3000 de Episcopi, 
cu cinci preo i greco-catolici la altar, 
simbolic reprezentând cele cinci Dieceze 
suprimate i pe Episcopii din închisori, 
s-au rugat pentru fra ii lor prigoni i din 
România.

La doi ani dup  sfâr itul P.S.S. 
Ioan Suciu , murea în aceea i sinistr  
închisoare P.S.S. Tit Liviu Chinezu 
(1904-1955), fost profesor i rector al 
,,Academiei Teologice” din Blaj, s  n it 
Episcop în deten ie de c tre I.P.S. Valeriu 
Traian Fren iu. ,,A fost un su  et mare i 
un str lucit om de cultur , un român 
curajos. Inteligent i cu o mare for  
de munc  <  rav i delicat  zic>, 
punctual i ordonat, era un om al 
tr irilor interioare, al reculegerii calme 
<prietenos cu to i> i <mereu accesibil>, 
a a încât bun tatea i amabilitatea lui 
iradia în jur i-i cucerea pe to i” (Op.cit., 
p. 144). A fost coleg de liceu i Facultate 
cu P.S.S.Ioan Suciu, i de deten ie. A fost 
l sat s  moar  singur, într-o celul  izolat , 
cu geamul deschis în plin  iarn . Nu i se 
cunoa te mormântul, tot o groap  comun .

Episcopul Ioan B lan (1880-
1959). A fost un om de o nem rginit  
bun tate i de o vast  cultur , vorbea 
franceza, italiana, germana, maghiara, 
ebraica i greaca. A tip rit o edi ie 
critic  a ,,Noului Testament” i 
preg tea o edi ie româneasc  a ,,S  ntei 
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Scripturi”, totul s-a frânt în 1948.
La ,,Congresul Euharistic 

Interna ional” din Cartagina (1930), 
Preas  n ia Sa spunea: ,,În ceea ce ne 
prive te, lupta de m rturisire a lui 
Isus este o bucurie i o datorie, nu 
numai pentru preo i, ci i pentru 
laici”, cuvinte onorate pe deplin dup  
arestarea i întemni area din toamna 
anului 1948. Pân  la aceast  data, în 
toat  Dieceza rug ciunea nu înceta: 
Sf. Liturghii, Adora ia euharistic , Sf. 
Rozar, se f ceau pelerinaje la Sc iu . 
Icoana Preacuratei de la Sc iu , Icoana 
care a l crimat, a fost adus  în Catedrala 
din Lugoj pentru a   venerat .

Episcopul Ioan B lan nu a cedat 
nici la presiunile Patriarhului ortodox, 
nici la suferin ele anilor de închisoare, 
nici la Sighet i niciunde. De ce uitau 
anchetatorii ceea ce spusese clar: ,,…
Via a ne-o pute i lua, dar credin a 
nu!” A fost înmormântat la Bucure ti în 
Cimitirul Bellu-Catolic. 

Episcopul Alexandru Rusu (1884-
1963). ,,A suferit ca un sfânt i a murit 
senin ca un martir”, m rturisesc cei 
care i-au fost aproape în suferin . I.P.S. 
Alexandru Rusu este primul Episcop 
al Diecezei de Maramure  în  in at  în 
1930. A avut un caracter de neclintit, 
fundamental cre tin. Deosebit de 
înzestrat, a fost rector al ,,Academiei 
Teologice” din Blaj i distins gazetar în 
presa Bisericii Unite.

În Dieceza sa a f cut s  în  oreasc  
via a cre tin , punând accent pe evlavia 

fa  de Sfânta Fecioar  i pe pelerinajele la 
M n stirea Bixad, închinat  Preacuratei, 
pelerinaje la care era nelipsit.

A fost ales i con  rmat Mitropolit 
al Bisericii Unite de c tre Sfântul Scaun, 
dar Statul român nu l-a recunoscut. În 
urma Sf. Liturghii celebrate în fa a Bisericii 
Universit ii din Cluj, în 1956, Episcopul 
Rusu a fost condamnat la 25 de ani de 
munc  silnic . De la arestarea din 1948 
i pân  în 1963, anul în care s-a sfâr it în 

închisoarea din Gherla, a suferit cât nu se 
poate imagina, de foame, de frig, de istovire, 
umilin e, pedepse, batjocuri i b t i. A fost 
înmormântat în Cimitirul închisorii din 
Gherla, în locul cu num rul 133.

Episcopul Iuliu Hossu (1885-
1970), ,,Vl dica Unit ii noastre na ionale”, 
cel care a f cut parte din delega ia românilor 
ardeleni ce a prezentat Regelui Ferninand 
Unirea Transilvaniei cu Patria Mam , cel 
care ,,a fost întemeietor de a ez minte 
culturale, ocrotitorul celor lipsi i, c l uza 
neamului în vremuri grele”, cel care a 
iubit ,,M n stirea Nicula” i era prezent la 
toate pelerinajele M n stirii, primul nostru 
Cardinal, a f cut 22 de ani de temni  i 
domiciliu for at pentru credin  i Biseric . 
Sunt testamentare cuvintele Episcopului, 
cuvinte ce vor str bate veacurile: ,,Credin a 
noastr  este via a noastr ”. 

Cartea Pr. Anton Moisin con ine 
pagini dureroase din via a Bisericii Greco- 
Catolice, dintr-un timp care este deja 
istorie, dar adev rul trebuie cunoscut.

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

Hotel Tatra. ,,Une chambre pour une personne, pour un nuit?”. ,,Vous avez 
reserve?” ,,Non”. ,,Il reste une place”. C’est suf  sant. Un ascenseur a carte. Une 
chambre ouverture a carte qui founctionne…quand ne se trompe pas de nr. de 
chambre!

Pour le repas il fera dans la chambre, la soupe chauffee dans la salle de 
l’eau pour enter que le systemes de securite ne se mettant en route.

Le lendemaine le buffet est suf  ssament bien garni pour glisser quelques 
provisions dans mon sac malgre la surveillance des garcons de salle.

La route de la ville s’effectue plus facilement en suivant les panneaux 
routiers.Reste l’immense pont a la sorti de la ville que je ne prends pas du bon 
cote si bien que je tombe dans un dedale de ronds-points ou je peux retrouve la 
piste de l’euro-velo qui se trouve de l’autre cote de la voie expresse. Tant pis!

Les trottoirs sont suf  sament larges et a la premiere occasion je franchirai 
la route pour remettre en piste.

(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

Hotel Tatra. ,,O camera pentru o persoan , pentru o noapte?”, ,,Ave i 
rezervat ?”, ,,Nu”. ,,A r mas un loc”. Este su  cient. Un ascensor cu cartel . O 
camera care se deschide cu cartel  dac  nu se gre e te num rul camerei! 

Masa se serve te în camera, supa se înc lze te în camera de baie ca s  nu 
se declan eze sistemul de securitate.

În ziua urm toare bufetul este su  cient i bine asortat ca s  fac s  alunece 
în bagajul meu ceva bun t i, în po  da aten iei chelnerilor.

Ie irea din ora  se face u or dac  respec i indica iile rutiere. R m sese un 
pod imens la ie ire, pe care nu l-am observat i am ajuns într-un mic labirint în 
care m-am învârtit ca s  pot reg si pista Euro-Velo care era de cealalt  parte a 
oselei principale. Atâta r u!

Trotuarele sunt su  cient de largi i la prima ocazie voi traversa drumul 
pentru a a reintra pe pist .

(va urma)

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

Dragi prieteni,
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Suntem înc  sub impresia 
,,Intâlnirii Na ionale a Tineretului 
Catolic” (ITNC), a XIII-a edi ie, 
organizat  de Episcopia Greco-
Catolic  de Cluj-Gherla, la Cluj, 
Capitala European  a Tineretului în 
2015.

Au participat peste 2200 de 
tineri din cele 12 Dieceze i Eparhii 
ale Bisericii Catolice din ar , de 
ambele rituri, dar i tineri de alte 
cofesiuni veni i din str in tate.

Au fost cu tinerii Episcopii din 
ar  i peste 100 de preo i.

A fost tinere ea Bisericii 
Catolice atât de vizibil , încât 
entuziasmul credin ei a cuprins toate 
vârstele. Dac  nu direct, prin Radio 
Maria i Internet, ,,am participat” 
i noi la Intâlnirea tinerilor. P cat 

c  Televiziunea a fost absent , prea 
preocupat  de urâtul vie ii.

Tema a fost aleas  de Papa 
Francisc pentru Ziua Mondial  a 
Tineretului din 2016: ,,Ferici i cei 
cu inim  curate, pentru c  ei îl vor 
vedea pe Dumnezeu” (Mt 5,8).

Preas  n ia Sa Florentin 
Crih lmeanu i-a primit pe participan i 
pe platoul din curtea Episcopiei, cu to ii 
aveau în mâini  ori i in inimi bucuria 
S-a intrat în procesiune, reprezentan ii 
Diecezelor i Eparhiilor cu Episcopul 
lor. Preas  n ia Sa Crih lmeanu a 
spus cuvântul de bun-venit i a dat 
tuturor Binecuvântarea arhiereasc . 
În continuare s-a dat citire mesajului 
Sfântului P rinte pentru INTC Cluj-
Napoca 2015. Preas  n ia Sa Virgil 
Bercea a transmis mesajul Conferin ei 
Episcopale Române, amintind 
îndemnul Papei Francisc, acela c  
,,Fericirile trebuie s   e un program 

Intâlnirea Na ional  a Tineretului Catolic - 
Cluj-Napoca 2015, 22-26 iulie
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de via  i de tr ire în comuniune cu 
Domnul, cu Sfânta Treime”.

În continuare au luat cuvântul 
dl.Victor Opaschi, secretar de stat 
pentru Culte, dl Gh. Vu can, prefectul 
Jude ului Cluj, dl. Emil Boc, primarul 
Municipiului Cluj-Napoca, i dl. 
Ioan Aurel Pop, rectorul Universit ii 
,,Babe -Bolyai”.

Programul celor patru zile INTC 
a fost alc tuit pe nivele formative, 
spirituale i de comuniune, ca tinerii 
s  descopere fericirea tr irii credin ei 
cre tine, opus  fericirii în accep iunea 
lumii contemporane.

Bogat i variat, programul zilnic 
a dat posibilitate tinerilor s  aleag  o 
ac iune potrivit dorin ei personale sau 
de grup, Sf. Liturghii din  ecare zi îi 
reunea îns  pe to i, era întâlnirea cu 
Dumnezeu prin Sfânta Euharistie. 

Universitatatea Babe -Bolyai 
a oferit aulele pentru programele 
cu tem , Parcul Central a fost de 
asemenea un loc al întâlnirilor, dar 
i ora ul întreg care le-a dezv luit 

tinerilor istoria i frumuse ea lui.
La Sf. Liturghie din diminea a 

de joi, celebrat  de P.S.S. Claudiu 
Pop, s-a transmis cuvântul de salut 
al Cardinalului Lucian Mure an: ,,S  
 m ferici i, primind acea fericire 

trainic  ce nu se n ruie te la prima 
adiere de vânt, acea fericire pe care 
numai Mesia, Mântuitorul lumii, 
ne-o poate d rui”.

Catehezele au fost sus inute de 
Pr. Daniel Ange, din Fran a, fondatorul 

comunit ii ,,Jeunesse Lumiere”, 
autor de numeroase lucr ri i apostol 
al tinerilor c rora le face cunoscut  
frumuse ea i bucuria vie ii cre tine. 
Re inem câteva idei din catehezele 
P rintelui.

În cele trei cateheze, P rintelui a 
dezb tut teme de actualitate din via a 
tinerilor, di  cult ile i rezolvarea lor.

P rintele Daniel Ange a numit 
,,Fericirile” imn extraordinar creat 
i tr it de Isus, imn care va d inui 

de-a lungul veacurilor, unind Cerul 
cu p mântul. Cerul, Împ r ia lui 
Dumnezeu, cu pacea, fericirea i 
consolarea, p mântul, de cele mai 
multe ori, cu s r cie, cu lacrimi, 
r zboaie i persecu ii. 

Dumnezeu a creat omul pentru 
a   fericit i el este fericit atât timp 
cât se recunoa te iubit de Dumnezeu, 
copil al Lui, i-L urmeaz  pe Cristos, 
CALEA, ADEVARUL i VIATA.

Într-una din cateheze, P rintele 
a vorbit despre erorile din timpul 
nostru, erori atât de grave încât, 
exclude existen a fericirii.

Omul este împlinit ca b rbat i 
femeie, spunea P rintele, i  ecare 
trebuie s   m ceea ce suntem, 
b rbatul, aplecat spre munc , e  cien , 
pro  tabilitate, femeia, spre gratuitate, 
frumuse e i interioritate. P rintele 
a pus în aten ia tinerilor ideologia 
gender, ideologie periculoas , care 
distruge armonia creat  de Dumnezeu. 
Schimbarea sexului distruge vie ile, 
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pentru c  toate conexiunile nervoase 
sunt diferite la b rba i i la femei, 
ceea ce opera ia nu poate înl tura.
Prin aceast  interven ie se pierde 
identitatea i adesea cei care apeleaz  
cu iresponsabilitate la o astfel de 
schimbare se sinucid.

Atingând problema iubirii, 
P rintele a a  rmat c  ea trebuie s  
 e surs  de fericire i nu de suferin  
i decep ii. Tinerii trebuie s - i 

armonizeze sentimentele înaintea 
trupurilor, s  descopere su  etul 
celeilalte personae. In continuare 
a pledat pentru castitate pân  la 
c s torie, pledoarie sus inut  cu 
argumente spirituale i medicale. A 
tr i împreun  înainte de c s torie, 
spunea P rintele Ange, înseamn  a 
ezita împreun . P rintele a sugerat 
tinerilor s  r spund  chem rii lui Isus 
i a Bisericii, s   e ,,sarea p mântului” 
i lumina lumii”, s  aib  curajul s  
 e cre tini i s  se îndr gosteasc  de 

Biseric  i s -i asculte îndemnurile de 
via .

P rintele Ange a vorbit tinerilor 
despre lumea f r  Dumnezeu, lumea 
în care omul se crede Dumnezeu, în 
ralitate, jocul satanei.

Un tablou cutremur tor a fost 
adus în fa a tuturor: imaginea lumii 
din care Dumnezeu este respins, o 
lume în care omul devine du man 
pentru om secolul al XX-lea o arat  
deplin, dar violen ele i crimele 
continu  i în secolul în care tr im. 
Pentru c  refuzând pe Dumnezeu, 

se ucide umanitatea din om. Tinerii 
i cre tinii de orice vârst  sunt 

chema i s   e misionari, apostoli 
ai re-evangheliz rii, s  dea din nou 
oamenilor indiscutabilul în eles al 
iubirii i al adev rului f r  de care 
societatea nu poate   construit , nu 
poate s  existe.

O alt  tem  dezvoltat  de 
Pr. Daniel Ange a fost ,,Martiriul” 
cre tinilor în zilele noastre.

Prin cuvinte mi c toare, 
P rintele Ange a evocat martiriul 
cre tinilor din timpul nostru, de pe 
cuprinsul p mântului. În acest martiraj 
un loc cu totul deosebit îl are Biserica 
Român  Unit  cu Roma, Greco-
Catolic , a c rei Episcopi, mul i preo i 
i credincio i au suferit, i-au dat via a 

pentru ca Biserica s  nu   separat  de 
Petru, de Papa, de Roma.

Adresând-se direct tinerilor, 
P rintele Ange le-a spus: ,,Voi sunte i 
copiii martirilor…!” Episcopii care 
i-au dat via a pentru credin : Valeriu 

Traian Fren iu, Iuliu Hossu, Ioan B lan, 
Alexandru Rusu, Ioan Suciu, Vasile 
Aftenie i Tit Liviu Chinezu reprezint  
,,plin tatea Bisericii Catolice”. Fa  de 
jertfa lor prezentul Bisericii are o mare 
datorie. irul martirilor a continuat cu 
Vladimir Ghica i Episcopii romano- 
catolici, deja canoniza i.

Predicile Episcopilor Virgil 
Bercea, Petru Gherghel, Laszlo 
Bocskey,Cornel Damian au continuat 
s  dezvolte alte fe e din bog ia 
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,,Fericirilor”.
P.S.S. Petru Gherghel i-a 

numit pe tineri ,,  orile Bisericii” i, 
amintindu-le c  adev rata fericire 
este Isus Cristos, le-a spus: ,,S  ave i 
curajul de a   ferici i! Noi avem 
încredere în voi. S  ave i curajul 
de a merge împotriva curentului, 
pentru a g si adev rata fericire!”

În cuvântul s u, P.S.S. Laszlo 
Bocskei a sf tuit pe tineri s  nu se lase 
ademeni i de modelele false de fericire, 
bucuria i fericirea sunt în inima 
noastr , este Isus Cristos. i a continuat: 
,,Suntem întotdeauna c l tori spre 
fericire. În acest drum s  p str m 
lâng  noi un loc pentru cineva care 
are nevoie neaparat  de acel loc…!” 
Ce lec ie împotriva egoismului!

Una dintre cele predicile pe care 
le re inem este ,,Pilda Sem n torului” 
- Luca 8, 5-15, prezentat  de P.S.S. 
Virgil Bercea, Evanghelie foarte 
bine aleas  pentru eveniment, cu 
multe deschideri de interpretare, de 
la momentul tr it la Cluj, la întraga 
via . A sem na, a spus Preas  n ia 
Sa, înseamn  a aduce oamenilor 
Cuvântul lui Dumnezeu, care este 
fericirea adev rat . ,,Adesea refuz m 
aceast  s mân , sau o accept m 
pân  la un anumit punct, cât ne 
este comod nou , sau o punem pe 
planul al doilea. Sunt mult mai 
importante alte lucruri din via  
noastr  decât consider m aceast  
s mân , acest cuvânt de fericire, de 
iubire de iertare pe care Dumnezeu 

îl seaman ”, spunea Preas  n ia Sa 
tinerilor, îndemnându-i s  primeasc  
,,s mân a” i s  aib  curajul s   e ei 
în i i, s - i urmeze drumul indiferent 
de mu imea spinilor din jur.

Zilele INTC de la Cluj au oferit 
tinerilor, în afara programului spiritual 
din care nu poate   uitat  Procesiunea 
din seara de 24 iulie, procesiune 
de la Episcopia Greco-Catolic  la 
M n stirea Surorilor Congrega iei 
Maicii Domnului (CMD). Episcopii, 
preo ii, tinerii i to i cei ce li s-au 
al turat au str b tut ora ul în cântec 
religios i recitarea Sf.Rozar. La 
M n stire s-a celebrat Adora ia 
Euharistic  sub mantia Preas  ntei 
Fecioare Maria, cu acompaniamentul 
grupului de rug ciune ,,Triumful 
Inimii Neprih nite”.

Programul a cuprins i momente 
distractive: Concertul trupei ,,Voltaj” i 
,,Festivalul tinerilor”, a fost i prilej de 
a lega prietenii i apropieri su  ete ti.

La încheiere, P.S.S. Florentin 
Crih lmeanu, gazda INTC Cluj 2015, 
a rostit cuvântul de bun-r mas. Cu 
to ii, a spus Preas  n ia Sa, vom   în 
continuare ,,c ut tori de fericire”. Ne 
întreb m dac  aici, la Cluj, în aceste 
patru zile, am g sit-o. ,,Poate ar   mai 
potrivit s  a  rm m c  am a  at, mai 
de grab , unde trebuie s  c ut m 
în continuare fericirea, pentru c , 
de fapt, r mânem pentru întreaga 
noastr  via  c ut tori de fericire”.

O.B.
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Atitudinea Ordinului Franciscan fa  de tiin
Un timp s-a în eles gre it 

atitudinea Sf. Francisc fa  de munca 
intelectual , fa  de tiin , art  i cultur . 
Adev rul este cu totul altul decât ceea 
ce se vedea la o privire fugar . Pentru 
Sf. Francisc a poseda c r i i obiecte de 
valoare contrazicea crezul în s r cie, 
speci  c Ordinului. Stiin a putea   v zut  
ca o surs  de orgoliu, incompatibil  
cu voca ia pentru umilin . Intrarea 
în Ordin cerea o renun are complet  a 
oric rui fel de posesie, viitorul c lug r 
trebuia s  se prezinte cu bra ele goale 
în fa a Cruci  xului i bra ele s   e 
oferite Cruci  xului (magnum clericum 
etiam scientiae quodam modo resignare 
debere, cum venire ad Ordinem, ut 
tali expropriates possession nudum se 
oferet branchiis Cruci  xi). C lug rul 
urma s  se consacre rug ciunii i 
lucrurilor practice, nu studiilor literare 
i tiin i  ce.

În ,,Fioretti, 8”, Sf. Francisc 
îi spune fratelui Leon c  ,,pentru un 
minorit bucuria suprem  nu const  
în a ti toate limbile, tot ce poate ti 
ca tiin  i toate scrierile, în a vorbi 
limba îngerilor, a cunoa te cursul 
astrelor i virtu ile plantelor, comorile 
p mântului, calit ile p s rilor i 
ale pe tilor, ale tuturor oamenilor, 
copacilor i pietrelor, ale r d cinilor i 
ale apelor” (Jacques Le Goff, ,,Sfântul 
Francisc din Assisi”, Ed. Polirom, 
2000, p. 148).

Analizate aceste a  rma ii, ele 
se opun curentului acelui secol în care 

Biserica avea nevoie de tiin  pentru 
a lupta împotriva ereziilor. În realitate, 
Sf. Francisc avea în vedere, cum s-a mai 
amintit, posesia c r ilor, dar, con tient de 
ce reprezint  ele, în ,,Testament”, insist  
s   e p strate cu grij  manuscrisele 
,,S  ntei Scripturi” i recomand  fra ilor 
s -i cinsteasc  pe teologi.

Ordinul se va deschide 
spre tiint  odat  cu dezvoltarea 
înv mântului universitar - avem în 
vedere marile universit i de la Paris 
,,Oxford, Cambridge i Strasburg.

Papa Inocen iu al IV-lea d  
bula ,,Ordinem vestrum” prin care 
analfabe ii sunt îndep rta i din Ordin. 
Cu generalatul lui Giovanni da 
Parma (1247-1257) deschiderea spre 
tiin  i cultur  este tot mai mare. 

Vorbind despre Ordin, Giovanni da 
Parma a  rma c  el este ridicat pe 
doi pere i: bunele moravuri i tiin a. 
Sublinierea sa e important : ,,Fra ii 
trebuie s  cl deasc  zidul tiin ei 
deasupra cerurilor pentru a-L c uta pe 
Dumnezeu” (Op. cit., p. 149).

Odat  cu, Sf. Bonaventura 
(1218-1274), ministru general (1257-
1274), situa ia se va schimba cu 
totul. În primul rând, Bonaventura 
impune posesia, c r ilor în îns i 
natura Ordinului. Iat  cuvintele 
lui Bonaventura: ,,Regula impune 
imperativ fra ilor autoritatea i 
propov duirea în cadrul slujbei 
religioase în termini pe care nu-i 
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g sim, credem, în nici o alt  regul . 
A adar, dac  ei nu trebuie s  spun  
vorbe oarecare, ci Cuvântul divin, ei 
nu-l pot cunoa te pe acesta din urm  
dac  nu citesc; ei nu pot citi dac  nu au 
c r i, este deci clar c  a avea c r i face 
parte din perfec iunea regulii exact ca 
i propov duirea” (Op.cit.,p.149).

Bonaventura a fost atras spre 
Ordin pentru asem narea pe care a 
g sit-o între începuturile Bisericii i 
familia franciscan , acestea având la 
baz  oameni simpli i cu su  ete curate 
i pline de lumin . 

Bonaventura a fost îns  un 
înv at, a studiat la Universitatea din 
Paris, împreun  cu Toma de Aquino, 
a r mas un timp profesor de teologie 
i apoi superior general al Fra ilor 

Minori. A fost Cardinal i Episcop, 
dar întotdeauna modest, a a cum îi 
cerea Ordinul i cum îi era  rea.

Papa Grigore al X-lea i-a dat 
misiunea s  preg teasc  al doilea 
Conciliu Ecumenic de la Lyon 
(1274) - r spundea de unirea Bisericii 
Apusului cu a R s ritului, dar s-a 
stins din via  înainte de deschiderea 
lucr rilor.  Dintre operele sale amintim: 
,,Itinerarium mentis in Deum” - 
(Drumul su  etului c tre Dumnezeu). 
Din cuvintele Sf. Bonaventura s  
re inem câteva: ,,Nu este su  cient  
citirea f r  participarea su  etului”; 
,,Nu ajunge priceperea f r  evlavie, 
tiin a f r  dragoste, inteligen a f r  

umilin ,, munca f r  har”. (va urma)

 O.B.

Rug ciune c tre
Fecioara Maria

Johann Wolfgang Goethe

Doamna lumii, Doamna noastr

Las -m  sub cort de Cer

S  v d taina Ta albastr ,

Doar atâta eu î i cer.

i îng duie ce-n piept

Ginga  m  fr mânt ,

S  Te-ntâmpin ca un drept

Cu iubire sfânt .

Nimenea nu ne înfrânge

Când sublim  porunce ti.

Scade repede v paia

Când cu har ne potole ti.

Tu Fecioar  Preacurat ,

Maic , Tu, aleasa mea,

Peste toate Tu Regin …
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Consecin ela atentatului au 
r mas vizibile, nu numai cele  zice. 
În cuvintele sale, Papa m rturisea 
adesea despre ceea ce tr ia su  ete te 
dup  încercarea prin care trecuse. 
Iat  câteva: ,,Cu mare recuno tin  
fa  de Sfântul Spirit, m  gândesc la 
acea sl biciune pe care El mi-a oferit 
s-o încerc din ziua de 13 mai, crezând 
i  ind cu umilin  convins c  ea a 

putut sluji la înt rirea Bisericii i chiar 
a persoanei mele omene ti” (Luigi 
Accottoli, ,,Carol Wojtiya - omul 
sfâr itului de mileniu”, Ed.Via a - 
Cre tin , Cluj-Napoca, 1999, p.145).

Papa f cea aluzie la înt rirea 
credin ei personale. Orice suferin  
schimb  gândirea omului, duce la o 
alt  viziune asupra vie ii, a sensului 
ei, a rela iilor umane. Papa însu i 
î i propune, la îns n to ire, o mai 
puternic  d ruire misionarismului, 
chiar dincolo de orice pruden  
omeneasc .

,,Nu exist  coinciden e”, 
obi nuia s  spun  Papa. Atentatul a 
avut loc chiar în prima zi a apari iei 
S  ntei Fecioare la Fatima, iar motivele 
pentru care a avut loc supravie uirea 
sa nu erau întâmpl toare, erau 
înscrise în scopurile mântuitoare ale 
lui Dumnezeu. Acestea trebuia s  le 
descopere Papa. În miliardele de vie i 
ale oamenilor, ca i în via a sa, repeta 

Papa, nu exist  ,,simple coinciden e”.
Dar s  n enia? Poate sunt atâtea 

drumuri spre s  n enie câ i s  n i le-au 
str b tut. Dar exist  între atâtea c i i 
cea a suferin ei.

Papa era convins c  Dumnezeu 
dore te s   e cât mai mul i s  n i, lucru 
valabil pentru orice persoan , cleric 
sau laic. ,,S  n enia poate apar ine 
oric rui om botezat. Idealul suprem 
al s  n eniei este martirajul, prin care 
cel a c rui via  a coincis în totalitate 
cu Adev rul, i-o ofer  în totalitate, 
printr-un act de sacri  ciu de sine, plin 
de iubire”, sus inea Papa, a  rmând 
c  secolul al XX-lea a fost cel mai 
mare secol din punct de vedere al 
martirajului. De-acum Papa va st rui 
s  mediteze asupra acestui drum ce 
duce la s  n eni i nu întâmpl tor 
primul canonizat în lungul ir al 
canoniz rilor f cute de Ioan Paul al 
II-lea a fost Maximilian Kolbe.

(va urma)

Papii secolului al XX-lea
 Papa

Ioan Paul al II-lea (XVIII)



CALEA DES VÂR IRII - nr. 7-8 iulie-august 2015 - 19

,,Maria Rosa Mystica – 
Montichiari - Fontanelle”, cartea Pr. 
Alfons-Maria Weigl, ap rut  în Fran a 
în 1975, aduce mult  lumin  asupra 
apari iilor S  ntei Fecioare Maria - Rosa 
Mystica (Tranda  rul Tainic) - de la 
Montichiari i Fontanelle.

Pr. Weigl ne spune c  apari ia 
c r ii are o scurt  istorie. Totul a pornit 
de la Pr. Thadd us Laux care a fost la 
Montichiari ca s - i formeze o idee 
despre aceste apari ii. A stat de vorb  
cu vizionara, cu parohul Mons. Rossi, 
cu personalit i din ora  i cu martorii 
oculari. Materialul adunat, cu inten ia de 
a   publicat, a fost prezentat Episcopului 
dr. Rudolf Graber pentru aprobare i 
binecuvântare. Cenzorul episcopal, dup  
ce a citit con inutul viitoarei c r i, i-a 
formulat astfel judecata: ,,Am parcurs 
cu grij  manuscrisul <Rosa Mystica> i 
nu am g sit într-însul nimic împotriva 
dogmei i a moralei”, iar Episcopul a dat 
autoriza ia pentru tip rire. De la prima 
pân  la ultima pagin  cuprinsul c r ii 
este ,,o rug minte de Mam  din partea 
Mariei, care dore te  erbinte reînnoirea i 
s  n irea preo ilor i a tuturor persoanelor 
consacrate”, pentru c  înnoirea Bisericii 
începe cu înnoirea preo ilor. În iubirea ei 
pentru oameni, binecuvânt rile S  ntei 
Fecioare s-au rev rsat peste lume în toate 
sanctuarele ridicate pe locul apari iilor Ei, 
la Salette (1846), Lourdes (1854), Fatima 
(1917), unde s-au întâmplat vindec ri 
miraculoase i convertiri.

La Montichiari, Preacurata se 
prezint  ca Rosa Mystica - Tranda  rul 
Tainic -- i mesajul transmis lumii este 
,,dorin a de înnoire l untric  a preo ilor, a 
c lug rilor i c lug ri elor din m n stiri - 
a persoanelor consacrate”. Pentru aceasta 
a cerut RUG CIUNI, SACRIFICII i 
POC IN . Celor care îi vor asculta 
mesajul, le ofer  un bel ug de haruri, 
vindec ri ale su  etului i ale trupului, i 
mai ales întoarcerea la adev rata credin , 
la adev rata iubire fa  de Domnul 
nostru Isus Cristos, unire în Biseric  
i pace în lumea întreag . În apari iile 

de la Montichiari este vorb  despre 
des vâr irea preo ilor - ,,sarea p mântului 
i lumina lumii” (Mat 5,13-14). Aceast  

des vâr ire a fost întotdeauna un ideal al 
Bisericii, Sfânta Tereza a Pruncului Isus 
(1898) este un model în acest sens. Via a 
ei de rug ciune i isp ire arat  felul în 
care se poate r spunde mesajului Mariei 
Rosa Mystica. Iat  ce scria în acest sens 
Sf. Tereza: ,,S  ne rug m pentru preo i! 
Fiecare zi ne arat  mai mult cât de rari 
sunt prietenii lui Isus. Mi se pare c  ceea 
ce Îl doare mai mult este ingratitudinea 
celor care-i sunt consacra i i care- i 
d ruiesc inima altor griji”.

S  ne rug m S  ntei Fecioare, 
Rosa Mystica: ,,O,Mam  bun  i 
iubitoare, Tu vei   întotdeauna 
iubirea i speran a noastr . Maica lui 
Dumnezeu, trimite pe s  n ii îngeri ca 
s  ne apere i s  alunge departe de noi 
pe crudul nostru du man.

,,Maria Rosa Mystica”
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Preas  n ia Sa Virgil Bercea 
a participat duminic , 09 august la 
Litmonova la aniversarea celor 25 
de ani de la începutul apari iilor 
Maicii Domnului, înso it de c tre 
p rintele diacon Leon Cosma. Sfânta 
Liturghie a fost celebrat  de c tre Înalt 
Preas  n ia Sa Jan Babjak, Arhiepiscop 
i Mitropolit de Presov al turi de care 

au concelebrat Prea  n ia Sa Virgil 
Bercea, Episcop greco catolic de 
Oradea i Preas  n itul Milan Lach, 
Episcop auxiliar de Presov împreun  
cu un mare num r de preo i.Predica 
a fost rostit  de Preas  n itul Virgil în 
fa a a aproximativ 10.000 de pelerini. 
Celebr rile au început la data de 5 
august 2015 i au fost coordonate 
de p rintele Marcel Pisio, custodele 
acestui loc de pelerinaj.

Litmanova este un sat din 
Slovacia, a  at la o distan  de 60 km de 
Presov. Acest sat este locuit de câteva 
sute de familii majoritari greco catolici 
i de un grup de credincio i ortodoc i 

cu to ii ruteni. Apari iile au început pe 
muntele Zvir în 5 august 1990 i s-au 
încheiat în 6 august 1995, munte care 
este la mai pu in de 4 km de sat, Sfânta 
Fecioar  ap rând la dou  fete tinere - 

Ivetka Korcakova i Katka Ceselkova. 
Ivetka (n scut  în 1978) a fost o 

vizionar  c reia Fecioara i-a dat mesaje 
ei. Din aprilie 1991, Katka (n scut  
în 1977), a jucat rolul de martor  în 
timpul apari iilor. Ea o putea vedea pe 
Maica Domnului, dar nu o putea auzi. 
Apari iile au avut loc într-o camer  
mic  (2,8 x 4 m), unde fetele au primit 
vizite i mesaje de la Fecioara Maria în 
prima duminic  a  ec rei luni. Înainte 
de apari ie, ambele fete se rugau, iar 
Fecioara Maria îi încuraja pe tineri prin 
mesajele Ei s  participe la serviciile 
Bisericii. Ea le-a cerut s  aduc  jertfe i 
rug ciuni ca repara ie pentru p catele 
lor, ale Slovaciei i ale lumii întregi. 

La apari iile de pe munte au 
venit mii de pelerini, mul i dintre ei au 
fost vindeca i i s-au întâmplat i alte 
minuni. Cele dou  vizionare tr iesc cu 
mult  discre ie f r  s  vorbeasc  prea 
mult despre darul pe care l-au primit de 
la Maica Domnului.

Litmanova este un loc de 
pelerinaj din Arhiepiscopia de Presov, 
unde credincio ii se roag  i mul umesc 
Maicii Domnului pentru marele dar de 
a-L   adus pe Cristos în lume.

Biroul de pres

Vizita Preas  n itului Virgil la Litmanova


