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Romancierul şi eseistul Marcel Proust (1871-1922) ne spune că  zilele sunt 
poate egale pentru un ceasornic, dar nu pentru un om. Prin ceea ce suntem, prin faptele 
noastre, le putem da noi dimensiuni.

La început de an, privim cele 365 de zile care ne stau în faţă, dacă Dumnezeu 
ne dă darul. Punem deoparte ceasornicul ca să rămânem numai noi şi responsabilitatea 
faptelor noastre pentru fi ecare zi din sutele de zile care ne așteaptă. 

Faptele noastre? Michelangelo Buonarroti (1475-1564) ne atrage atenţia că 
problema noastră, a oamenilor, nu este că ţintim prea sus şi eşuăm, ci că ţintim prea jos 
şi reuşim. Ca să putem păstra mereu o bucată de Cer deasupra fi ecărei zile, ni se cere 
gândire clară şi dicernământ, cu atât mai mult cu cât Europa traversează  o profundă 
criză spirituală, de care nici noi nu suntem străini, mulţi dintre noi se declară creştini, 
dar în viaţa personală şi în relaţiile umane nu este nimic creştin. Absenţa lui Dumnezeu 
din viaţă noastră se manifestă diferit, dar rămâne o realitate a timpului nostru. În locul 
lui Dumnezeu care a fost alungat, s-a aşezat, orgolios, omul şi ,,în lumea tot mai păgână 
de azi, creştinii sunt priviţi ca o sectă bizară şi obscurantistă. A fi  creştin în  Europa 
de astăzi este acum o <aventură>” (Tereza-Brînduşa Palade, ,,Fragilitatea Europei” - 
Eseuri despre criza culturii europene -, Galaxia Gutenberg, 2009, p.16).

Să nu cedăm! Credinţa şi raţiunea, imperative în orice timp, conduc la adevăr şi 
pot să pună stavilă relativismului, materialismului, consumismului, iar un învăţământ 
temeinic, inculturii. Esenţială este ,,căutarea lui Dumnezeu şi disponibilitatea de a-L 
asculta”, de a-i îndeplini voinţa, încât toate zilele vieţii noastre să fi e oglinda acestei 
împliniri. Și tot esenţială în viaţa noastră este Biserica.

Minciuna, absenţa simţului adevărului şi al dreptăţii, ipocrizia, orgoliul, modelele 
oferite de societate, ignoranţa şi alte rele, toate la un loc formează cadrul în care trăim. 
Ca să nu ne înşelăm, suntem obligaţi să căutăm adevărul,pentru că numai el dă sens 
faptelor noastre. În căutarea adevărului ni se cere atenţie: ,,Nu trebuie confundat 
adevărul cu părerea majorităţii”.

În anul în care am intrat, pe lângă nevoia personală de a fi  în legătură cu 
Dumnezeu, să lăsăm în viaţa noastră locul cuvenit  Bisericii. Bisericii ,,care trăieşte şi 
înaintează greu în lumea noastră precară, Bisericii umilite zilnic în multe feluri”. Papa 
Pius al XII-lea amintea mereu că ,,Oamenii nu sunt creaţi pentru Biserică, ci Biserica 
este creată pentru oameni”. În Biserica noastră îl avem pe Papa, avem Episcopii, avem 
Preoţii, ei ne vestesc Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, ei ne creează ,,o convingere 
care se poate transforma în viaţă”.

Un început de an cu noi speranțe. Fericitul Valadimir Ghika, Monseniorul, din 
Cerul sfi nţilor ne sprijină: ,,Fie şi numai prin rezistenţa noastră şi comunicarea adâncă 
între noi, putem vedea că nu avem de-a face cu o lume de descurajaţi. E ca o lecţie 
suplimentară de curaj”.

La început de an
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S U M A R

Nu trebuie în timpul rugăciunii să fim ca nişte stane de 
piatră sau ca nişte oameni ieşiţi din simţiri, să fim noi înşine. 
Cu smerenie, iubire şi respect filial să  atragem harul Domnului 
asupra noastră şi să lăsăm inima să înalţe rugăciunea noastră 
până la Cer şi lacrimile noastre îi fac înţelese lui Dumnezeu 
durerile inimii.
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Frumuseţea frumuseţilor

Povesteşte o veche legendă că 
într-o bună zi, Dumnezeu trimise 
un Înger pe pământ, să caute cea 
mai aleasă frumuseţe, cel mai nobil 
lucru.

Se opri Îngerul pe un câmp 
de lupte presărat cu cadavre. În 
mijloc un luptător era în agonie. 
Îngerul luă un picur din sângele 
lui vărsat pentru patrie şi-l duse lui 
Dumnezeu.

,,Frumos - zise Domnul -, e 
frumos să mori pentru Patrie, dar nu 
este frumuseţea cea mai frumoasă”.

Coborî din nou Îngerul 
şi văzu o mulţime de săraci 
plângând îngenuncheaţi pe un 
mormânt proaspăt, mormântul 
binefăcătorului lor. Îngerul culese o 
lacrimă şi o duse Domnului.

,,E frumoasă lacrima 
recunoştinţei, dar este ceva şi mai 
frumos în lume”.

Zburând ca gândul, Îngerul 
aduse în repetate rânduri tot lucruri 
frumoase. La toate Dumnezeu 
răspundea: ,,Toate sunt frumoase, 
ceva însă este mai frumos”.

Într-o zi  îngerul ,,obosi” mai 
mult ca de obicei, însă zadarnic. 
Spre seară zări un bătrân plângând, 
si-l întrebă ce-l întristează atâta.

Bătrânul răspunse:

,,Plâng păcatele mele, mai 
ales păcatele tinereţii mele”.

Îngerul adună grăbit una dintre 
acele lacrimi şi o duse în grabă 
înaintea Tronului dumnezeiesc.

- ,,Iată - rosti Domnul - cel 
mai frumos lucru ce are pământul: 
lacrima celui  ce-şi plânge păcatele”.

Și când ştii că e atât de uşor să 
te împodobeşti cu această frumuseţe, 
suflete, de ce tânjeşti? Of! Dacă 
viaţa noastră ar fi asemenea cerului, 
constelat cu lacrimile de pocăinţă 
ale noastre!

Episcop Ioan SUCIU

,,Lacrimile sunt ale lui Dumnezeu”.
Sfânta Roza de Lima
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(continuare în pag. 6)

,,Sfânta Fecioară stă de la 
început într-un fel aparte sub privirea 
lui Dumnezeu, cel  care <s-a uitat> la 
ea, făcând-o pe ea să-l privescă.

Mai mult,apartenenţa ei cu totul 
specială la Cristos aduce cu sine faptul 
că ea se afl ă în întregime în stare de 
har [...] Prin aceasta este exprimat, 
la urma urmei, nu doar un privilegiu 
pentru Maria, ci şi o speranţă care 
ne priveşte pe toţi”,  afi rmă Papa 
Benedict al XVI-lea (Joseph Cardinal 
Ratzinger - Papa Benedict al XVI-lea, 
,,Dumnezeu și lumea” - A crede şi a 
trăi în epoca noastră -, Sapientia, Iaşi, 
2009, p.352).

Sfântul Părinte ne spune 
că ,,Maria este uşa deschisă către 
Dumnezeu” şi că prin apariţiile şi 
miracolele Ei ,,credinţa devine atât 
de vie, încât pătrunde până în cele 
materiale, în cotidian, făcând ca mâna 
plină de bunătate a lui Dumnezeu să 
devină reală prin puterea bunătăţii 
acestei Mame” (Op.cit., p.355).

Istoria apariţiilor Sfi ntei 
Fecioare datează din secolul al IV-
lea şi ele au fost consemnate. În anul 
352 sau 358, în noaptea de 4 spre 5 
august, în vis, Sfânta Fecioară s-a 
arătat simultan unui nobil roman, 
Patrizo Giovanni, şi Papei Liberius, 
şi le-a cerut să ridice o biserică pe 
locul în care va ninge în noaptea 

aceea. Dimineaţa, colina Esquiline era 
acoperită de zăpadă. După planurile 
Papei şi prin contribuţia materială a 
nobilului, s-a ridicat prima construcţie 

 Lourdes - 160 de ani de la prima apariţie a 
Sfi ntei Fecioare Maria
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(continuare în pag. 7)

(urmare din pag. 5)

a ,,Bazilicii Santa Maria Maggiore” 
din Roma (Santa Maria della Neve--
Sfânta Maria a Zăpezii).

De atunci, apariţiile Preacuratei 
nu au încetat, dimpotrivă, din secolul 
al XIX-lea sunt tot mai numeroase.

În acest an, la 11 februarie, se 
vor împlini 160 de ani de la prima 
apariţie a Sfi ntei Fecioare la Lourdes. 
De la Fatima, al cărei Centenar l-am 
încheiat de curând, o urmăm pe Sfânta 
Fecioară la Lourdes.

Lourdes-ul este cel mai mare 
centru de pelerinaj din Biserica 
Catolică, peste cinci milioane de 
pelerini din toate continentele şi 
din toate religiile ajung în fi ecare 
an în acel loc al Îndurării, unde 
mărturiile vorbesc despre vindecări 
miraculoase. Știinţifi c sunt confi rmate 
ca inexplicabile 1200 de vindecări. 
Sunt foarte numeroase vindecările 
sufl eteşti, sunt vindecări profunde 
care transformă omul, fi ecare pelerin 
are miracolul său la Lourdes.

Rugăciunea caută vindecarea, 
dar în acel loc sfânt s-au vindecat 
copii care nu ştiau să se roage, s-au 
vindecat necredincioşi care niciodată 
nu s-au gândit la rugăciune..., dar erau 
acolo, erau la Lourdes, şi în jurul lor 
lumea se ruga. S-au vindecat bolnavi 
afl aţi la distanţe mari de Lourdes, 
bolnavi  pentru care cineva se ruga. 
Unii s-au vindecat cu apa miraculoasă 
izvorâtă din Grota apariţiilor. Într-un 
anumit fel, Lourdes-ul este unic.

Papa Benedict al XVI-

lea susţine că Lourdes este unul 
dintre cele mai faimoase locuri de 
convertire, de har şi de vindecare. 
Desigur, oamenii au nevoie să li se 
amintească de faptul că Dumnezeu 
există şi Lourdes-ul le aminteşte. 
Ce-l face oare pe Papa Benedict să 
iubească atât de mult Lourdes-ul? 
Există un mister al acestei legături 
de sufl et ce trece dincolo de timp? 
Nu avem cum să ştim. Am observat 
însă ceea ce  în limbajul obişnuit 
numim ,,coincidenţă”: Bernadeta 
,,s-a născut pentru Cer” la 16 aprilie 
1879 . Papa Benedict s-a  născut la 16 
aprilie 1927!!! Papa şi vizionara de la 
Lourdes au în comun voinţa de a nu 
avea nimic mai înalt decât pe Cristos, 
umilinţa şi simplitatea.

Rene Laurentin (1917-2017), 
teologul francez expert în Mariologie, 
consultant la Conciliul Ecumenic 
Vatican II, a scris şase volume despre 
Doamna, Fecioara de la Lourdes, 
punând Lourdes-ul faţă-n faţă cu 
lumea noastră de astăzi, grea de 
materialism, raţionalism, relativism şi 
consumism.

Avem nevoie de Lourdes ca  
să decidem asupra vieţii noastre 
şi suntem responsabili de alegerea 
noastră, ne spune Părintele Laurentin, 
şi ne mai spune că trebuie să-i 
mulţumim lui Dumnezeu pentru harul 
şi binecuvântările apariţiilor Sfi ntei 
Fecioare, să-i mulţumim pentru 
Lourdes.
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Lourdes!!! Aşezarea de la 
poalele Munţilor Pirinei ale căror 
vârfuri, de peste 3000 de metri, se 
pierd în ceaţă şi nori, locul în care 
Sfânta Fecioare a coborât din Cer între 
noi, în urmă cu 160 de ani, şi s-a arătat 
Bernadetei Soubirous (1844-1879), 
o copilă de 14 ani, săracă şi nu prea 
umblată la şcoală.

În ziua aceea de februarie 
Bernadeta a trecut cu două prietene 
râul Gave, ca să culeagă vreascuri. 
În Grota de pe Massabielle, masă 
stâncoasă de peste 27  de metri 
înălţime, acoperită cu tufi şuri şi 
iederă, o Doamnă îmbrăcată în alb, 
cu o centură azurie şi cu un  trandafi r 
galben la picioare şi  în mâna dreaptă 
cu un Rozariu, îi surâdea. Bernadeta 
a început să se roage Rozariul, 
Doamna şi-l trecea şi ea printre 
degete. Între 11 februarie şi 16 iulie 
1858,  Doamna a apărut Bernadetei de 
18 ori; la a doua apariţie, Bernadeta, 
neâncrezătoare, a stropit-o cu apă 
sfi nţită, iar Doamna a zâmbit.

Deşi familia a încercat să o 
împiedece, Bernadeta cu grupul 
ei de fetiţe  nu va lipsi de la Grotă, 
dar numai Bernadeta a văzut-o pe 
Sfânta Fecioară şi doar ei i-au fost 
încredinţate mesajele cereşti. La 
a treia apariţie Doamna a vorbit 
pentru prima dată: ,,Nu-ţi promit 
să te fac fericită în această lume, ci 
în veşnicie. Să vii aici timp de 15 
zile!!!” Bernadeta i-a întins o hârtie 
şi un creion să-şi scrie numele, dar 

Doamna i-a spus: ,,Nu este nevoie!”
În următoarele zile Bernadeta 

a fost însoţită de grupuri tot mai 
numeroase, chiar de comisarul 
Poliţiei.

La una din apariţii Doamna 
i-a descoperit un secret, la alta, i-a 
transmis  mesaje pentru ea şi pentru 
omenire: ,,Pocăinţă! Pocăinţă! 
Pocăinţă! Roagă-te pentru convertirea 
păcătoşilor! Sărută pământul pentru 
convertirea păcătoşilor!”

La îndemnul Fecioarei, a 
descoperit izvorul de sub stâncă, 
la care Bernadeta a ajuns săpând 
pământul cu mâinile ei - este izvorul 
cu apa miraculoasă.

Fecioara i-a cerut să spună 
preoţilor să construiască în acel loc 
o capelă. La apariţia din 25 martie, 
Doamna şi-a descoperit numele: ,,Que 
soy era Immaculada Concception” 
(Eu sunt ”Neprihănita Zămislire”). 
Cu patru ani înainte Papa Pius al IX-
lea, prin Enciclica ,,Ineff abilis Deus”, 
a proclamat ca dogmă de credinţă 
privilegiul divin acordat aceleia care 
urma să fi e Mama Răscumpărătorului 
omenirii - Maria din clipa conceperii a 
fost lipsită de păcatul strămoşesc.

A optsprezecea apariţie, dar şi 
ultima, a fost la 16 iulie, la Sărbătoarea 
Fecioarei Carmelului. De atunci Sfânta 
Fecioară nu i-a mai apărut Bernadetei, 
dar i-a fost stăpână pe întreaga ei viaţă 
şi a maturizat-o lăuntric.Va intra în 
Congregaţia Surorilor de Caritate din 
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Nevers, va studia,va îndeplini în cea 
mai mare umilinţă toate obligaţiile, 
deşi era foarte fragilă. Era bolnavă 
de astm, tot mai bolnavă, intensitatea 
suferinţelor creştea de la o zi la alta, 
avea şi tuberculoză osoasă dar şi-a 
acceptat durerile , unindu-le cu ale lui 
Isus Răstignit. S-a stins din viaţă la 
16 aprilie 1879, însă trupul nu i-a fost 
atins de descompunere, este aşezat 
într-un sicriu de cristal în capela 
Mănăstirii Surorilor din Nevers.

Bernadeta a fost canonizată de 
Papa Pius al XI-lea în anul 1933.

Dumnezeu a împlinit planul său 
de iubire: Lourdes-ul, acest centru de 
rugăciune şi credinţă uneşte de atunci 
popoarele, religiile şi limbile din 
întreaga lume. 

Să intrăm cu gândul şi inima în 
spaţiul tainic al Lourdes-ului privind 
spre culmile lui spirituale.

Desigur, în primul rând este 
,,Grota apariţiilor”. Masa stâncoasă 
are în partea dreaptă, sus, o nişă ovală 
unde, la 4 martie 1864, a fost aşezată 
o statuie de marmoră de Carrara, 
opera sculptorului Joseph-Hugues 
Fabisch (1812-1886), sculptor 
şi profesor la ,,Ecol des Beaux-
Arts” din Lyon, sculptorul ofi cial al 
Diecezei de Lyon. La bază  statuii 
sunt gravate cuvintele: ,,Que soi era 
Immaculada Counception”. Pentru 
realizarea operei, Fabrisch a vizitat-o 
pe Bernadeta, care i-a descris cu 
exactitate apariţiile. Copiile statuii 

se găsesc în întreaga lume. Tot acest 
sculptor a lucrat  şi statuia ,,Madona 
cu Copilul”, afl ată în Criptă.

Jos, este izvorul, altarul pentru 
celebrarea Sf. Liturghii şi un mare 
candelabru în care ard neîntrerupt 
lumânări. Pereţii stâncii au devenit  
netezi şi lucii de atingerea feţelor şi a 
mâinilor, am putea spune, a credinţei 
pelerinilor.

Calea regală care conduce 
la Sanctuare este Esplanada. Aici, 
seara, are loc Procesiunea cu Torţe, 
în rugăciunea ,,Sfântului Rozariu”, 
rostit în mai multe limbi, şi a ,,Imnului 
Fecioarei de la Lourdes”. Tot aici are 
loc şi Procesiunea Euharistică sub 
privirea protectoare a ,,Preacuratei 
Incoronate”. Esplanada poate primi 
mai mult de 40.000 de mii de pelerini. 
Poarta Sf. Mihai şi Poarta Sf. Iosif , 
construcţii monumentale, asigură  
intrarea în Sanctuare. 

,,Bazilica Sfi ntei Fecioare a 
Rozariului” este unul din sanctuare. 
A fost construită între anii 1883 – 
1889 şi sfi nţită în anul 1901. Într-un 
grandios mozaic sunt imortalizate 
Misterele Rozariului.  

Cripta este săpată în stâncă. Este 
primul Sanctuar, inaugurat în 1866. 
Statuile Sfântului Petru şi a Sfântului 
Părinte Pius al X-lea amintesc că 
Biserica a fost întemeiată pe cuvintele 
şi acţiunile lui Isus Cristos, prin 
Moartea Sa răscumpărătoare şi prin 
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Învierea Sa, amintesc continuitatea 
Bisericii şi pe succesorul Sf. Petru, 
Papa, Episcopul Romei.

,,Bazilica Imaculatei Conceperi” 
este deasupra Grotei. A fost construită 
între 1866-1872. Vitraliile reproduc 
istoria vieţii  Fecioarei Maria.

,,Bazilica Sf.Pius X”, subterană, 
a fost consacrată la 25 martie 1958 , 
la Centenarul Apariţiilor, de către 
viitorul Papă Ioan al XXIII-lea. 
Vitraliile reprezintă cele 18 apariţii ale 
Preacuratei.

Biserica Sf. Bernadeta a fost 
sfi nţită în 1988, la 130 de ani de la 
Apariţiile Preacuratei.

Dar Lourdes-ul are şi alte multe 
biserici şi locuri importante: Biserica 
Sf. Inimi, Capela Reconcilierii, Capela 
Adoraţiei, Casa natală a Bernadetei 
, Calea Crucii, pe o distanţă de 
1500 m, în pădure, cu staţiuni în 
care personajele sunt de mărime ce 
depăşeşte cea naturală.

Ceea ce impresionează mai mult 
la Lourdes sunt bolnavii, prezenţa 
lor la Sanctuare. Ce ar fi  Lourdes-ul 
fără ei? Ei sunt peste tot şi în primul 
rând. Lourdes-ul pare un mare spital 
sub cerul deschis. Mulţi pelerini vin 
la Lourdes aducând cu ei bolnavi şi 
infi rmi din parohiile lor şi cu ei în faţă 
sunt la Sf. Liturghii şi la procesiuni.

Lourdes-ul este o cetate a 
miracolelor, este un pământ al 
Evangheliei,un loc unde  se regăsesc 
resursele credinţei, ale speranţei 
şi iubirea lui Dumnezeu. Primele 

vindecări miraculose au avut loc în 
martie 1858; a fost vindecat un bărbat 
nevăzător, Louis Bouriette, şi o femeie 
paralizată, Chaterine Latopie.

La 13 mai 1992, Papa Ioan Paul 
al II-lea a instituit ,,Ziua Mondială a 
Bolnavului” pentru 11 februarie, şi 
prima celebrare solemnă a avut loc 
în anul următor la Lourdes, acolo 
unde ,,Bernadeta este  mereu printre 
bolnavi, prin mesajul transmis al 
suferinţei acceptate cu bucurie şi 
speranţă”, şi tot mereu este acolo 
Sfânta Fecioară care vindecă...

Când oboseala  se lasă peste 
pelerini, îi aşteaptă ,,La Cite Saint 
Pierre”, o realizare la dorinţa 
Bernadetei. Este un loc de primire 
pe o suprafaţă de 60 de hectare. 
Este destinat persoanelor cu resurse 
materiale modeste.Acolo se regăseşte 
pacea interioară şi puterea de a 
continua când totul părea pierdut în 
viaţă.Intâlnirea pelerinilor  cu Maria  
este salvatoare.

Lourdes-ul ,,manifestă, în 
felul său,o Prezenţă,o Indurare,o 
Atotputernicie, care ,departe de a-şi 
limita acţiunea la domeniul bolii, ne 
invită să ne reînnoim, să ne eliberăm 
de rău , să ne îndeplinim datoriile de 
creştini”. Harurile coboară din mâinile 
Preacuratei în viaţa fi ecărui pelerin.

Am intrat cu gândul şi cu inima 
în spaţiul tainic al Lourdes-ului. Orice 
despărţire de Lourdes, chiar şi pe 
calea scrisului, este un regret. La o 
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

Nous devons tous, dit Mere Teresa, travailler pour la Paix. Avant que 
nous obtenions cette Paix, nous devons apprendre de Jesus, a etre doux et 
humbles de Coeur. Seule, l’humilite nous menera a l’Unite, et l’Unite a la 
Paix. Par consequent, aidons-nous les uns les autres a nous approcher si pres 
de Jesus que nous apprenions la lecon d’humilite avec joie. Pensons aux 
pays opprimes.

Les plus grand besoin au Bengla Desh est celui du pardon. Il y a tant 
d’amertume et de haine. Vous n’avez aucune idee de ce que ces pauvres gens 
ont  souff ert. S’ils sentent qu’on de ce que ces pauvres gens souff ert. S’ils 
sentent qu’on sa soucie d’eux, qu’ils sont aimes, peut-etre retrouveront-ils 
dans leur coeur de ce quoi pardoner! Je crois que c’est la seule chose qui 
puisse apporter la Paix.

Nous ferons tout specialement de cette annee, un annee de Paix. A 
cette fi n, nous essaierons de parler davantage a Dieu et avec Dieu, et moins 
aux homes et avec les hommes. Prechons la Paix du Christ, comme Il l-a fait. 
Il fi t partout le bien, il n’abandonna passes oeuvres de charite.

Le Cardinal Newman a ecrit: ,,Aide-moi, ou que j’aille, a repandre ton 
parfum, que je le preche sans precher, sans mots, mais par mon exemple, 
par la force d’attraction, le mimetisme meme de de mes actions, l’evidente 
plenitude de l’amour que Te porte mon Coeur”.

(a suivre)

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

Pas d’amour sans pardon
Pas de pardon sans paix
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PAGINI BILINGVE
Asociaţia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Noi toţi, spune Maica Teresa, trebuie să lucrăm pentru Pace. Înainte ca 
să obţinem această Pace, suntem obligaţi să învăţăm de la Isus să fi m blânzi 
şi umili cu inima. Numai umilinţa ne va conduce la Unitate şi Unitatea la 
Pace. Prin urmare, ne vom ajuta unii pe alţii să ne apropiem de Isus ca să 
învăţăm lecţia umilinţei cu bucurie. Ne gândim la ţările oprimate.

Cea mai mare nevoie la Bengladesh este aceea a iertării. Este atâta 
amărăciune şi ură. Nu aveţi idee de suferinţele oamenilor săraci. Dacă simt 
grija faţă de ei, că sunt iubiţi,  poate vor regăsi în inima lor iertarea. Cred că 
doar acest lucru poate aduce Pacea.

Vom face  în mod deosebit din acest an un an al Păcii.
În acest scop, vom încerca să vorbim mai mult lui Dumnezeu şi cu 

Dumnezeu, şi mai puţin oamenilor şi cu oamenii. Să predicăm Pacea lui 
Cristos cum a făcut El. Cristos a făcu pretutindeni binele; nu şi-a părăsit 
operele carităţii pentru că fariseii sau alţii se îndepărtau de El şi încercau să 
irosească opera Tatălui.

Cardinalul Newman a scris: ,,Ajută-mă ca să merg, să răspândesc 
parfumul Tău, să predic fără cuvinte, dar prin exemplul meu, prin forţa 
imitării faptelor mele, să pun în lumină plenitudinea iubirii Tale din inima 
mea”.

(va urma)

Traducere: Ligia Domuţa

,,Ceea ce ne deranjează ne face să trăim”
Cardinal Alexandru Todea

Nu este iubire fără iertare
Nu este iertare fără pace
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plecare  din Lourdes, Papa Ioan Paul 
al II-le spunea: ,,Nu plec fără regret şi 
fără nostalgie când trebuie să părăsesc 
acest loc plin de har”.

Nu putem vorbi de o părăsire, 
Lourdes-ul este întotdeauna în 
inima noastră. Biserica ni l-a adus 
şi ni l-a dăruit. Înainte de 1948 
statuia Imaculatei de la Lourdes 
era în toate bisericile, afară, în 
curtea multora din biserici era 
,,Grota de la Lourdes”. Și era mereu 
rugăciunea la Fecioara Sfântă de la 
Lourdes. Nu pot să spun de câte ori 
l-am văzut pe I.P.S. Valeriu Traian 
Frenţiu îngenuncheat, în rugăciune, 
la,,Grota de la Lourdes” din grădina 
,,Internatului Pavelian” din Beiuş.

Să-i preluăm iubirea pentru 
Lourdes, şi rugăciunea...

De la Fatima la Lourdes este 
drumul Reuniunii Mariane în  acest 
an. ,,Lourdes-ul în viaţa mariană” 
poate fi  cadrul tematic al acţiunilor  
tuturor Reuniunilor Mariane din 
Eparhia noastră. Pentru că Lourdes-
ul este al nostru  cu toată bogăţia lui 
spirituală, cu Bernadeta de la care 
învăţăm o nouă privire asupra celor 
de lângă noi sau de departe, asupra 
celor loviţi şi răniţi de viaţă. Și tot de 
la ea învăţăm să vedem în lucrurile 
considerate  mici şi neînsemnate în 
lumea de astăzi şi de oricând, cele mai 
înalte valori: frumuseţea simplităţii 
şi a smereniei. Pentru acestea Sfânta 
Fecioară a ales-o pe Bernadeta să-i 
fi e mesageră, pe aceaste temelii s-a 

ridicat Lourdes-ul.
Cu spiritualitatea Lourdes-

ului în sufl et, se va putea răspunde 
chemării Mesajului Papei Francisc 
pentru Ziaua Mondială a Bolnavului” 
2018, ,,Mater Ecclesiae: <Iată fi ul 
tău... Iat-o pe Mama ta!>”. Vocaţia 
maternă a Mariei faţă de umanitate 
o regăsim în Biserică, în atenţia dată 
bolnavilor şi personalului medical, 
dar realizarea este în mâinile noastre, 
ale credincioşilor.

Cu spiritualitatea Lourdes-ului, 
viaţa noastră creştină va avea curajul 
să privească înălţimile.

Nu ne este în intenţie să afl ăm 
numărul apariţiilor Sfi ntei Fecioare, 
de la prima menţionată până astăzi, 
printre multele apariţii sunt şi cele de 
la Lourdes. La fi ecare apariţie, oriunde 
pe pământ, Sfânta Fecioară este între 
noi cu mesaje de credinţă, de iubire şi  
de iertare.

Acolo unde coboară, se schimbă 
viaţa, o seninătate sufl etească, o pace 
lăuntrică dă feţelor un alt chip, le 
luminează, la Lourdes oamenii îţi 
zâmbesc ca să le zâmbeşti şi tu. Și 
prezenţa Sfi ntei  Fecioare o aminteşte 
cântecul neîncetat al clopotelor: ,,Ave, 
Ave, Ave Maria!”

,,Sfântă Fecioară de la Lourdes, 
în sufl etul nostru se naşte speranţa  
că tu ne vei ajuta. Aşteptăm deci 
harul. Suntem fi ii tăi şi te vom iubi 
întotdeauna” (Pap Leon XIII).

Otilia BĂLAŞ
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In memoriam
Părintele Eugen Blăjuţ

 sr. OFM Conv. (1925-2018)

Am aflat că a plecat la Cer 
şi ni s-a strâns inima de durere. 
Ne pregăteam să-i răspundem la 
scrisoarea primită în urmă cu câteva 
zile, când am văzut anunţul pe site-
ul Episcopiei. Cu toate că ştiam 
starea de sănătate, respingeam 
orice alt gând în afară de acela că 
Părintele va fi necontenit între noi. 

L-am cunoscut pe Părintele 
Eugen Blăjuţ la scurt timp după ce 
Bisericii noastre Greco-Catolice 
i s-a dat din nou libertatea, când 
rămâneau în urmă  40 de ani de 
interdicţie şi în suflete amintiri 
dureroase. În Biserică, Sfinţii 
Martiri, Episcopii şi preoţii noştri 
morţi prin închisori.

Părintele Eugen Blăjuţ a fost 
trimis de superiori la noi, la Oradea, 
pentru Mănăstirea Franciscană nou 
construită de P.S.S. Vasile Hossu. 
Preasfinţia Sa a reluat şi a continuat 
tradiţia ,,Ordinului Franciscan” 
în ,,Dieceza Greco-Catolică de 
Oradea”, în apostolatul acelui timp, 
pentru a-L readuce pe Dumnezeu în 
sufletele oamenilor şi pentru a face 
cunoscută  şi trăită de credincioşi 
bogăţia spirituală a Ordinului 
Franciscan.

Faptul că Părintele era 
franciscan, ne-a creat imediat 

apropierea sufletească şi încrederea. 
Nu-i cunoşteam viaţa, nici nu 

am căutat să o cunoaştem, pentru 
noi, care veneam dintr-o Biserică 
persecutată zeci de ani, a avea 
un preot greco-catolic, un preot 
catolic, ne era de ajuns - aveam 
preoţi de mare credinţă, dar puţini. 

La ,,Exerciţiile spirituale” din 
acea perioadă, conduse de Părintele, 
am regăsit spiritualitatea noastră pe 
care o gândeam pierdută. Au fost 
identice cu ,,Exerciţiile spirituale” 
dinainte de 1948, ca organizare şi 
cuvânt. Deci Părintele şi noi veneam 



14 - CALEA DESĂVÂRŞIRII - nr. 1-2 ianuarie-februarie 2018

(urmare din pag. 13)

din acelaşi timp binecuvântat când 
Biserica Greco-Catolică a fost 
liberă. Și totuşi, Părintele Blăjuţ 
ne aducea ceva nou, dar atât de 
necesar dezorientării  noastre, a 
credincioşilor din acei ani. 

Credincioşii Bisericii Greco-
Catolice! Cât de diferiţi faţă de 
părinţii lor! În lungul anilor de 
persecuţie, unii au frecventat 
Biserica Romano-Catolică - 
Ubi Petrus ibi Ecclesia -, chiar 
necunoscând limba maghiară, alţii 
au ales Biserica Ortodoxă, alţii 
diferite secte, alţii nimic, dar o 
parte dintre ei îşi căutau identitatea. 

Nouă, celor de atunci, 
Părintele ne spunea ,,că trebuie să 
începem prin a reînvăţa trecutul, 
pentru a înţelege prezentul şi a clădi 
viitorul”. Era nevoie de o nouă 
vestire a Evangheliei; în mijlocul 
lumii înstrăinate de Dumnezeu şi de 
credinţă, Isus trebuia să fie din nou 
prezent, o prezenţă care avea să ne 
unească, iar evlavia faţă de Sfânta 
Fecioară avea să ne lumineze calea  
întunecoasă în care ne aflam.

Căutarea unui răspuns la 
neştiinţa noastră, ajutorul ce ni-l 
dădea la redactarea micii reviste 
,,Calea desăvârşirii”, Sfintele 
Liturghii, viaţa noii comunităţi, 
totul ne apropia. Nu este vreo 
explicaţie, s-a creat o legătură 
profundă de suflet, pe care nici 
plecarea Părintelui din Oradea nu a 
putut să o şteargă.

Părintele Eugen Blăjuţ 
continua să fie cu noi, cu familia 
noastră, ne trimitea cărţi pentru 
,,Calea desăvârşirii”, ne sugera 
teme, ne-a dat permisiunea să 
folosim cele două volume ale 
,,Vieţilor Sfinţilor” al căror autor 
era, ne-a dăruit colecţia ,,Tinerimea 
nouă” a P.S.S.Ioan Suciu, pe care 
îl făceam şi îl facem cunoscut 
tinerilor de astăzi. Inteligenţa şi 
cultura întinsă a Părintelui îl făcea 
să se mişte cu uşurinţă printre 
valorile umaniste şi să reţină ce era 
mai potrivit  pentru noi.

Părintele a rămas între noi cu 
daruri care ne îndemnau să dorim o 
viaţă spirituală adevărată.

Cu iubire de frate, cu bunătate 
şi căldură sufletească, cu multă 
măsură, distincţie şi modestie 
impresionantă, cu încredere în noi, 
Părintele Eugen Blăjuţ ne-a însoţit 
o parte din viaţă.

De-acum, de câte ori vom avea 
nevoie să ne întărim o convingere, 
să depăşim un impas sau să fim 
încurajaţi, ne vom întoarce la 
cuvintele Părintelui.

La ,,plecare”, îi spunem ,,Pace 
şi bine!”, aşteptând, din amintiri, 
acelaşi salut în rostirea Părintelui.

,,Preschimbă, Doamne umbra 
morţii Părintelui Eugen Blăjuţ în 
zorii mântuirii”.

Otilia BĂLAŞ
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Amintiri după 27 de ani
Duminică 27 August 2017 mi-

am împlinit un vis: reîntâlnirea cu o 
parte din foștii colegi din clasa a VIII-a 
și cu fostul nostru profesor de limba 
română și franceză, domnul Tudor 
Dragomir. Evenimentul a fost prilejuit 
de apropierea hirotonirii mele ca și preot 
și a fost posibil datorită entuziasmului 
foștilor colegi, bunăvoinței părintelui 
Romeo Bodea și comunitățile Greco-
Catolice Arad-Micălaca. Deja cu o 
zi înainte îmi întâlnisem o parte din 
colegi la un ceai de ora 5 pentru a 
depăna amintiri, pentru a regăsii un 
dialog extraordinar ce a început pentru 
unii in 1982, iar pentru alții în 1986.

Am avut norocul de a face 
parte dintr-o generație care, în ciuda 
vremurilor complicate și difi cile din 
fi nalul regimului comunist, a știut 
ce înseamnă două cuvinte cheie: 
prietenie și solidaritate. Nu am uitat 
orele extraordinare de dirigenție cu 
doamna profesoară Sofi a Neamțiu, 
dar și provocarea de a învăța o nouă 
limbă, cea franceză, provocare pentru 
care astăzi trebuie să îi mulțumesc 
domnului profesor Dragomir. Eram 
o clasă cu mulți elevi, de etnii și 
confesiuni diferite, o clasă care însă a 
știut întotdeauna să valorifi ce bucuria.

Pe 27 august a fost pentru prima 
dată când am celebrat Sfânta Liturghie în 
prezența unor foști profesori și a multor 
foști colegi și a fost cu siguranță nu doar 
bucurie dar și multă emoție, emoția de a fi  
împreună și de a mulțumi lui Dumnezeu 

pentru tot ceea ce ne-a dăruit în toți acești 
ani. În frumoasa Biserică Greco-Catolică 
,,Sfântul Anton de Padova” din Micălaca 
s-a înfăptuit astfel un mic miracol: ne-
am reîntâlnit după 27 de ani și a fost ca 
și cum ne-am fi  îndepărtat doar cu o zi 
înainte. Anii au trecut, poate avem chiar 
și mici fi re albe în par, dar există o tinerețe 
a sufl etului care nu are nici o legătură cu 
vârsta reală din buletin.

Nu mai fusesem pe meleaguri 
arădene de câțiva ani și mă gândeam 
cum voi regăsi orașul, cu cine mă voi 
întâlnii dintre vechii prieteni și cunoscuți, 
cum vor decurge aceste zile în care cu 
siguranță multe amintiri vor năpădi în 
minte. Am avut surpriza extraordinar de 
plăcută de a descoperi prieteni adevărați, 
care în ciuda trecerii anilor, îmi sunt și 
astăzi alături sufl etește ca și în 1990, 
dacă nu, chiar și mai mult. Alți foști 
colegi nu locuiesc în Arad sau în această 
țară, dar au trimis mesaje din diferite 
colțuri ale lumii pentru a spune că se 
bucură și ei împreună cu noi și că ne sunt 
alături în mod spiritual. S-a creat astfel o 
“revoluție “ care ne-a readus împreună.

La sfârșitul Liturghiei de duminică a 
fost o agapă în fața bisericii, după care am 
făcut o poză cu domnul profesor Dragomir 
și cu foștii colegi. Nu am putut să nu îi spun 
domnului profesor că îi sunt recunoscător 
pentru că astăzi vorbesc limba franceză și 
în același timp că îi mulțumesc că a venit să 
se bucure alături de foștii elevi pe care nu 
i-a văzut de peste un sfert de secol.
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Colegiul Național “Dimitrie 
Țichindeal“ nu reprezintă doar locul 
în care am studiat atâția ani, nu este 
doar un simbol al învățământului 
arădean încă din secolul XIX, ci este 
o oază de cultură pe care însă o putem 
numii fără a exagera ACASĂ.

Sunt preot de mai mulți ani în 
Dublin, Irlanda, mi-am făcut studiile 
la Roma (Universitatea, masteratul și 
doctoratul ) și vă mărturisesc că duminică 
am fost, după foarte mult timp, preocupat 
de predica pe care o urma să o țin. Am 
scris-o chiar la computer și mă gândeam 
tot timpul dacă voi reușii după atâția 
ani să îi fac pe foștii profesori și colegi 
să trăiască bucuria din sufl etul și din 
cuvintele mele. Cu siguranță, cuvintele 
mele au fost sărace, dar cred că totuși am 
reușit să transmit această bucurie și cred 

că doar asta contează cu adevărat în fi nal.
Aș vrea să le transmit recunoștința 

mea tuturor profesorilor ce mi-au 
predat la Colegiul Național “Dimitrie 
Țichindeal” dar nu pot să uit pe doamna 
învățătoare Bazili cu care am reușit să 
vorbim la telefon în ziua de sâmbătă și 
să o salutăm în numele foștilor elevi.

Dacă cei ce studiază azi în 
vechea Preparandie m-ar întreba ce 
mi-au adus mie și colegilor mei anii 
petrecuți la “Dimitrie Țichindeal” 
răspunsul ar fi : setea de cunoaștere și 
o viață bazată pe respect, onestitate, 
prietenie și solidaritatea.

Să ne revedem cu drag în curând 
și să păstrăm mereu bucuria acestor zile, 
privind spre viitor cu încredere valorifi când 
amintirile frumoase din trecut.

Pr. Coriolan MUREȘAN

Ianuarie...
                      Mi-e bine, oboseala mă adie cu mulțumire...
                      A fost totul liniștit, plăcut, am fost sănătoși
                      în fi rească armonie acasă, la biserică, în familie.
                      Sărbătorile au trecut iar cu mici surprize,
                      cu același avânt spre a dărui cât mai multă bucurie,
                      cu aceeași veche speranță de a o primi...
                      Acum, este iar Ianuarie. Timpul cel nou, agenda curată
                      mă umple de o nouă viață, oricum altfel,
                      oricum mai  plină de dorința albastră
                      în care Cerul se cuprinde cu mine împreună,
                      modelând linia orizontului
                      în unde, arabescuri de lumină
                      în fi ecare binecuvântată dimineață,
                      când ne privim față către față în rugă
                      și ne zâmbim. Vom zidi împreună!
                                                                                 Maria-Mirela FILIMON
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133 de ani de la naşterea marelui Ierarh, 
primul Cardinal al românilor

La 100 de ani de la Marea 
Unire, îi cunoaştem pe câţiva dintre 
cei care au făcut România modernă. 
Printre ei, se numără şi episcopul 
greco-catolic Iuliu Hossu, omul care 
a citit Declaraţia Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918 în faţa celor 100 de 
mii de oameni adunaţi la Alba-Iulia.

Iuliu Hossu a trecut prin 
două războaie mondiale şi în timpul 
ocupaţiei hortyste a Transilvaniei, şi-a 
riscat viaţa ascunzând evrei în Palatul 
Episcopal. După instalarea regimului 
comunist, i s-a oferit şansa de a ocupa 
scaunul de Mitropolit Ortodox al 
Moldovei, însă Iuliu Hossu a preferat 
să meargă la închisoare decât să 
renunţe la principiile sale.

Mai mult de atât, Papa Paul al 
VI-lea a vrut să îi ofere titlul de cardinal 
lui Iuliu Hossu. Pe lângă o mare 
onoare, prima de acest fel pentru un 
român, titlul de cardinal ar fi  presupus 
şi plecarea din România. Iuliu Hossu 
a refuzat propunerea Vaticanului, 
preferând să rămână pentru restul vieţii 
în ţara pe care a iubit-o.

Cardinalul Iuliu Hossu s-a 
născut la 30 ianuarie 1885 în satul 
Milaş, judeţul Bistriţa-Năsăud din 
părinţii Ioan, preot, şi Victoria.

În 1904 îşi începe studiile 
teologice, fi ind trimis la Colegiul De 
Propaganda Fide din Roma. În 1906 
este promovat doctor în Filosofi e, iar în 

1910 doctor în Teologie. În ultimul an de 
studii, la 27 martie 1910, este hirotonit 
preot de Episcopul Vasile Hossu.

Revine în Lugoj unde activează 
pe rând ca protocolist, arhivar, 
bibliotecar, apoi Vicar şi secretar 
episcopesc. La 3 martie 1917 este 
numit Episcop în scaunul Eparhiei 
Gherla, rămas vacant, numirea 
găsindu-l preot militar. La 1 decembrie 
1918 Episcopul Iuliu Hossu citeşte 
Declaraţia Unirii.

În 1930 Eparhia de Gherla 
devine de Cluj-Gherla, mutându-şi 
centrul în oraşul Cluj, Iuliu Hossu 
devenind Episcop de Cluj-Gherla. 
Aici îl prinde perioada de ocupaţie 
horthystă (1940-1944) şi începutul 
regimului comunist.

La 28 octombrie 1948 este 
arestat şi dus la Dragoslavele. Este 
transferat mai apoi la Mănăstirea 
Căldăruşani, iar în 1950 la 
Penitenciarul din Sighetul Marmaţiei. 
În 1955 ajunge la Curtea de Argeş, în 
1956 la Mănăstirea din Ciorogârla, 
apoi din nou la Căldăruşani, unde a 
stat izolat până la sfârşitul vieţii. La 
28 aprilie 1969 este numit Cardinal 
„in pectore”.

Moare la 28 mai 1970 în Spitalul 
Colentina din Bucureşti, ultimele lui 
cuvinte fi ind: „Lupta mea s-a sfârşit, 
a voastră continuă”.

www.europafm.ro
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Demnitatea, cuvânt de 
origine latină – dignitas - a străbătut 
veacurile, până în zilele noastre, fără 
să-şi fi  pierdut înţelesul. Demnitatea 
înseamnă calitatea de a fi  demn, adică 
a te distinge prin calităţi care impun 
respectul, a avea autoritate morală, a 
crede în ceva înalt şi a fi  consecvent 
în principii şi atitudine, a avea curaj.

Din păcate, la noi, astăzi, 
demnitatea se confundă cu orgoliu.

Aristotel (384 î. Cr. - 322 î. 
Cr.) atrăgea atenţia că demnitatea 
nu trebuie lăsată să  doarmă în fi inţa 
noastră, trebuie să fi e prezentă în 
sufl et şi în societatea în care trăim.

Învăţătura creştină o consideră 
un dar divin, fără legătură cu condiţiile 
în care trăieşte omul.

De totdeauna, Biserica Catolică 
a apărat demnitatea fi inţei umane, 
,,a contribuit crucial la afi rmarea 
adevărului şi demnităţii”. Enciclicile 
Papilor stau mărturie, amintim doar 
câteva: ,,Casti Connubii” - Papa Pius 
al XI-lea, ,,Humanae Vitae” - Papa 
Paul al VI-lea, ,,Donum Vitae” - Papa 
Benedict al XI-lea, ,,Evangelium 
Vitae” - Papa Ioan Paul al II-lea, 
aceștia din urmă accentuând pericolul 
în care se găseşte viaţa şi demnitatea 
omului în timpul nostru ,,dominat de 
confuzie şi sugrumat de modernism”.

Vocea de apărare a demnităţii 

omului s-a auzit în toate continentele 
unde au străbătut paşii ,,apostolului”, 
Papei Ioan Paul al II-lea.

M. Malinski, în cartea 
,,Prietenul meu, Karol Wojtila”, 
povesteşte începutul acestui apostolat 
al demnităţii persoanei umane.

Era în 10 octombrie 1964. 
Karol Wojtila şi prietenul său au intrat 
la Vatican, au traversat Piaţa Sfântul 
Petru, ,,adâncită în penumbra celor 
două fântâni, singurele iluminate. 
Grădinile Vaticanului erau pustii, 
tăcute”. Pe vârful colinei îi aştepta 
clădirea Radio-Vatican. La 8 şi 15 
minute s-a auzit semnalul: ,,Christus 
vincit, Christus regnant, Christus 
regnant, Christus, Christus imperat!” şi 
imediat după anunţ, vocea lui Wojtila: 
,,Când se vorbeşte de persoana umană 
nu este vorba numai de superioritatea 
sa - în raport cu celelalte creaturi -, este 
vorba, înainte de toate de a descoperi 
ce este omul, omul însuşi”.

Deşi viitorul Papă era obişnuit să 
vorbească în public şi la înregistrări, în 
faţa microfoanelor, ,,era încordat, dar 
stăpân pe sine şi fără emoţie în glas”.

Convingător, spunea: ,,Spiritul 
şi libertatea sunt caracteristicile 
specifi ce şi esenţiale ale persoanei 
umane şi constituie baza naturală a 
demnităţii sale”. Și aceasta obligă ca 
fi inţa umană să fi e plasată mai presus 

Papii secolului al XX-lea

 Papa Ioan Paul al II-lea
- Despre demnitatea persoanei umane -
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de tot ce a fost creat de ea. Apoi a 
accentuat: ,,Omul nu trăieşte numai 
pentru tehnică, pentru civilizaţie şi 
nici chiar pentru cultură. Dimpotrivă, 
el trăieşte prin ele, păstrându-şi 
propria fi nalitate. Această fi nalitate 
depinde strâns de adevăr”. Deodată, 
o idee nebănuită: ,,Demnitatea umană  
se aseamănă mai mult cu un apel, un 

postulat, nu un fapt”.
Pentru epoca noastră, spunea 

Papa, apelul pentru demnitate este 
un imperativ, omul care crede în 
Dumnezeu o descoperă în credinţa sa. 
Dar demnitatea este la fel de importantă 
şi în viaţa celor care nu cred.

În seara aceea, Karol Wojtila a 
deschis un drum  care pare fără sfârşit.

(va urma)

67 de ani de la arestarea Cardinalului 
Alexandru Todea

Acum 67 de ani, în 31 ianuarie 
1951, Episcopul Alexandru Todea a 
fost arestat pentru o lungă perioadă 
de timp: „La data de 31 ianuarie 1951 
maşinile securităţii au înconjurat casa 
unde era ascuns [Alexandru Todea], la 
Doamna Riceanu, în Reghin [adresa 
de atunci: strada Karl Marx, nr. 56]. 
Ninsese proaspăt şi nu erau urme pe 
zăpadă că ar fi  fugit. A reuşit să intre 
în ascunzătoarea pregătită dinainte, 
în cea de-a doua cameră a casei, sub 
podea, pe care a fost aşezat apoi un 
mic stelaj şi o carpetă. Între timp, 
la sediul securităţii din Reghin erau 
torturaţi, pentru a spune unde se 
ascunde Todea, părinţii Ioan Roşca şi 
George Guţiu. Primului securitatea i-a 
smuls rând pe rând unghiile de la mâini 
şi de la picioare, dar nu a mărturisit 
nimic. Pe celălalt, pe părintele Guţiu, 
l-au dezbrăcat şi l-au înfăşurat în 
cearceafuri ude, l-au întins pe o masă 
şi l-au bătut de la cap până la picioare. 
Nu a mai rezistat când l-au bătut la 

tălpi şi a spus unde este ascuns Todea. 
«Trădarea» a fost salvatoare pentru 
că, altminteri, Preasfi nţitul Alexandru 
Todea ar fi  murit asfi xiat. Când au 
ridicat capacul, securiştii erau cu 
armele îndreptate spre ascunzătoare, 
pentru că erau convinşi că Todea are 
arme. L-au tras afară din acea groapă 
aproape leşinat, şi au văzut că într-o 
mână avea ceva suspect - rozariul pe 
care se rugase tot timpul. Preasfi nţitul 
Todea s-a aşezat în genunchi pentru 
un moment de reculegere dar şi pentru 
a-şi trage sufl etul, iar comandantul a 
strigat: «gata cu prostiile astea, te-
am prins şi nu te vei mai întoarce 
niciodată!». Adunându-şi toate forţele 
pe care le mai avea, episcopul a 
răspuns aproape profeţind, «dacă este 
voia Domnului, mă voi întoarce şi 
după paisprezece mii de ani» - şi după 
14 ani se reîntorcea în Reghin”.

 „Alexandru Cardinal Todea, Omagiu – 
100”, Editura Primus, Oradea, 2012
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65 de ani de la moartea lui Iuliu Maniu

„Eu eram izolat în camera 
vecină, la secţia a II-a, îi auzisem 
discutând mereu; prin ţeava de la 
calorifer am stat de vorbă cu Nicolae 
Carandino, care l-a informat pe Maniu 
de prezenţa mea; când şi-a adus 
aminte că eu sunt preot greco-catolic, 
a cerut să-l mărturisesc. Prin ţevi era 
imposibil. I-am promis că voi intra 
în camera lui, era în luna noiembrie 
1952. Am aşteptat mereu ocazia, 
secţiile erau păzite ziua-noaptea de 
gardieni. Totuşi, prin mijlocirea unui 
gardian mic de statură, Pascu Florian, 
din Ţigăneşti, judeţul Bihor, numit de 
noi Piccolo, într-o dimineaţă, când 
el era de pază, am intrat la Maniu 
în grabă, l-am spovedit şi i-am dat 

dezlegarea. Era foarte slăbit, tremura de frig, avea numai o pătură cazonă, 
de închisoare, a fost foarte fericit că a putut să se spovedească, deoarece la 
închisoarea din Sighet era mare vigilenţă şi directorul cu gardienii nici nu 
gândeau la bieţii deţinuţi care agonizau, că au nevoie de taina spovedaniei. 
Iuliu Maniu a murit în 5 februarie 1953; sunt sigur că este în cer”.

Alexandru Raţiu (1916-2002), preot greco-catolic, arestat în 1947, apoi 
din nou în 1948. Eliberat în 1955, rearestat în 1956 şi condamnat la 6 ani 
închisoare


