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În gloria s� n�ilor, Sfântul Bernard (1090-1153) ocup� un loc aparte, numit �i 
Doctorul Partenie, Doctorul S� ntei Fecioare.

S-a n�scut la Fontaine, aproape de Dijon. Era cel de-al treilea copil al familiei 
Tescelin. În copil�rie �i adolescen�� a urmat �coala din apropierea localit��ii natale, 
apoi cursurile la o �coal� m�n�stireasc�. Sfântul Bernard era st�pânit de dou� 
iubiri: crucea lui Isus �i Sfânta Fecioar�. E trimis în Germania s� urmeze cursurile 
universitare.Pe drum întâlne�te o cruce singuratic�. Îngenuncheaz� în fa�a ei cerând 
lumin� de la Atotputernicul. Un glas îi �opte�te, glasul Celui R�stignit: ,,Biserica 
are nevoie de oameni s�raci, de mântuirea tuturor”. Se înapoiaz� acas� unde are loc 
un caz unic în istoria Bisericii: tat�l, Tescelin, so�ia Ombelina �i fra�ii îmbrac� haina 
c�lug�reasc�. În urma acestui fapt se formeaz� grupuri de 12 c�lug�ri care în� in�eaz� 
m�n�stiri. Grupul Sfântul Bernard în� in�eaz�  m�n�stirea de la Clairvaux (Valea 
Luminoas�), unde practic� ascultarea �i rug�ciunea. A iubi pe Dumnezeu înseamn� a 
sluji dragostei. De la Clairvaux, Bernard a în�l�at m�n�stiri în toat� Europa.

De la Sfântul Bernard a r�mas un tratat ,,Despre iubirea lui Dumnezeu”, un 
comentariu despre ,,Cântarea Cânt�rilor”, precum �i un num�r mare de predici, 
textul �i melodia la imnul ,,Ave Maria, Stela Maris”( Bucur�-te, Marie, Steaua 
M�rii) �i invoca�ia: ,,O, clemens, o pio, o dulcis Virgo Maria! (O, milostiv�, o 
dulce Fecioar� Maria!) �i rug�ciunea ,,Salve Regina!” (Bucur�-te, Regin�!), 
cât �i rug�ciunea ,,Adu-�i aminte...” (,,Memorare...”, în limba latin�), numit� �i 
,,Rug�ciunea minunat�”): ,,Adu-�i aminte, o prea blând� Fecioar� Maria, c� nu 
s-a auzit  niciodat� s� �  fost p�r�sit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut 
ajutorul  �i mijlocirea ta. Însu� e�it de o astfel de încredere, alerg la tine, o Maic�, 
Fecioara Fecioarelor. La tine vin �i stau gemând înaintea ta ca un p�c�tos. Maic� 
a Cuvântului,,  nu dispre�ui cuvintele mele, ci auzi-m� cu mil�  ascult�-m�. Amin.

Cel ce roste�te aceast� rug�ciune cu încredere �i smerenie va �  ascultat.,, 
Adu-�i aminte” a înduio�at  inima Mariei, a r�spuns la chemarea statornic�, a adus la 
staul oaia pierdut�, la un tat� pe � ul r�t�cit, pe muribundul gata s� cad� în pr�pastia 
cea ve�nic�. A�a e de adev�rat acest lucru, încât mai degrab� vor trece cerul �i 
p�mântul decât s� înceteze Fecioara cea miloas� s� ajute pe cel ce cere ocrotirea 
ei �i se încrede într-însa. S� lu�m hot�rârea s� rostim zilnic aceast� rug�ciune. 
Rosti�i-o cu încredere �i cu smerenie �i desigur ve�i �  asculta�i.

O Fecioar� a milei, o Mam� a tuturor harurilor, e deci un lucru foarte adev�rat 
c� nu te cheam�  cineva niciodat� în zadar. Ascult� întotdeauna pe s�rmanii p�c�to�i. 
Adu-�i aminte c� e�ti Mama noastr� �i c� noi suntem copiii t�i.

Având toate acestea în considera�ie, Papa Ioan Paul al II-lea, de pie memorie, 
l-a declarat pe Sfântul Bernard între Doctorii �i Înv���torii Bisericii.

Pr. Ioan ERDELI

,,Adu-�i aminte...”
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�i-n vacan�e, când legea recrea�iei 
noastre ar fi odihna, ab�inerea de la munc�, 
acel  venerabil ,,otium”, pe care italienii 
l-au numit ,,dolce far’niente”, �i-n vacan�e 
omul e f�cut s� munceasc�? A�a m� vei 
întreba, poate.

A�a, prietene, �i-n vacan�e omul 
trebuie s� munceasc�, dac� �i-n vacan�e 
vrea s� r�mân� om. Abzici de la munc�, 
abzici de la omenie.

Numesc munc� orice efort de-a produce 
ceva demn de chemarea omeneasc�; truda 
de-a crea ceva vrednic de spiritul nemuritor 
al omului.

Nu-�i cer r�sfoirea grea a manualelor 
peste care ai trecut, dar î�i cer rezisten�� la 
talazul de lene ce alunec� spre tine cu valul 
de c�ldur�, rezisten�� la caravana de ispite 
rele ce-�i solicit� ospitalitatea sufletului, 
rezisten�� la îndemnurile în�el�toare ale 
tovar��ilor;

Î�i cer n�zuin�a de-a gândi nu numai 
prin c�r�i, ci �i prin tine,prin ochii �i vederea 
judec��ii tale, nu a celorlal�i;

Î�i cer efortul de-a sim�i cu propriile 
tale sim��minte, nu împrumutate din 
romane. Vei �ti s� fii propriu când urmezi 
con�tiin�a ta înaintea tenta�iei murdare; e�ti 
str�in de tine când urmezi ispita, care-i o 
inspira�ie str�in� �i inferioar�...

Vacan�a este încercare, este examen, 
examenul este prob�, proba este selec�ionare, 

Pas�rea este f�cut� s� zboare, omul s� munceasc�

selec�ionarea este 
valorizare.

Vacan�a este ca s� 
se dezveleasc� inima 
multora. Fost-a pentru 
tine mers înapoi sau 
lupt� �i mers înainte?

�coala aduce 
munc� în jurul ideilor 
�i-a cuno�tin�elor.

Vacan�a trebuie s� 
aduc� munc� în jurul 
sufletului, a voin�ei, a 
virtu�ii.

Supune la examen 
VACAN�A ta - întreab-o 
dac� a fost sau nu munc� 
sufleteasc�? Sufletul t�u 
î�i a�teapt� muncitorul.

Ep. Ioan SUCIU
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Anul Sacerdotal: 2009-2010
Motto: ,,Fidelitatea lui Cristos, Fidelitatea Preotului”

Episcopul Martir Dr. Ioan B�lan
(1880-1959)

,,Voi sunte�i sarea p�mântului. 
Voi sunte�i lumina lumii” (Mat.5, 
13-14), citim în Sfânta Scriptur�. 
Cuvinte scrise �i în inima � ec�rui 
preot, cuvinte spre care gândul celui 
care sluje�te la altar se întoarce mereu, 
cu atât mai mult în vremurile care cer 
mai mare curaj, mai mare putere.

Dorim azi, la 50 de ani de la 
stingerea din via�� a Episcopului 
Diecezei de Lugoj, Ioan B�lan (4 
august 1959), �i totodat� în cadrul 
Anului Sacerdotal, s� readucem în 
aten�ia cititorilor pe PREOTUL �i 
EPISCOPUL care a fost.

Timpul acela care cerea mai 
,,mare curaj �i mai mare putere”, timp în 
care Preas� n�ia Sa conducea destinele 
unei Dieceze, a trecut, sunt zeci de 
ani de atunci. Au ap�rut noi genera�ii 

pentru care Episcopul de alt�dat� este 
un nume respectat datorit� martiriului 
s�u, în cel mai bun caz; pentru mul�i 
este doar numele unei str�zi din Lugoj. 
Azi, dup� ob�inerea libert��ii Bisericii 
Române Unite cu Roma, încercarea de 
a reintra în normalitate este evident�, 
altarele greco-catolicilor sunt din 
nou ridicate; pe linia continuit��ii, 
preo�ii tineri privesc cu încredere 
prezentul �i viitorul. Dar noi, to�i cei 
care ne bucur�m de libertatea Bisericii 
noastre, cunoa�tem cu adev�rat pre�ul 
libert��ii? Nu suntem înclina�i s� 
credem c� totul s-a petrecut de la 
sine? Îns� faptul c� Bisericii noastre �i 
preo�ilor ei li se cere �i în zilele noastre 
,,mai mare curaj �i mai mare putere” 
ar trebui s� ne pun� pe gânduri. O 
porunc� în numele adev�rului este 
s� ne întoarcem spre trecut pentru 
a cunoa�te cu adev�rat pe cei care 
au fost ,,sarea p�mântului �i lumina 
lumii” �i care în numele credin�ei 
în UNA, SFÂNT�, CATOLIC� �i 
APOSTOLIC� BISERIC� au ap�rat 
via�a Bisericii noastre cu propria lor via��. 
Ace�ti oameni de seam� sunt martirii, 
sunt s� n�ii no�tri. Unul dintre ei este 
Episcopul IOAN B�LAN, preot �i om 
de cultur� ,,cu convingeri nestr�mutate”.
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(urmare din pag. 5)

S-a n�scut la Teiu� într-o familie 
de ��rani cu credin�� în Dumnezeu 
�i dragoste pentru Biserica Greco-
Catolic�, � ind al zecelea copil din cei 
doisprezece. A urmat liceul la Blaj �i 
Facultatea de Teologie la Budapesta, 
unde s-a remarcat, ca de altfel în 
tot cursul vie�ii, prin inteligen�� �i 
studiu. Astfel a reu�it s�-�i formeze 
o str�lucit� cultur� umanist� �i s� � e 
un adev�rat poliglot. St�pânea mai 
multe limbi: latina, greaca, ebraica, 
italiana, franceza, germana, maghiara. 
Este hirotonit preot celib în anul 1903. 
Pentru scurt timp, un an, va lucra 
la Blaj, ca subprefect la Internatul 
Vancean, etap� în care va colabora 
la revistele ,,Unirea’’, cu articole �i 
lucr�ri despre Biserica Unit�. De-a 
lungul vie�ii va publica materiale 
valoroase la ,,Cultura cre�tin�” - a 
f�cut parte din Comitetul de redac�ie 
-, �i la ,,Convorbiri literare”. Î�i va 
continua studiile la Viena, la � nele 
c�rora se va înapoia la Blaj. Aici va 
tr�i unul din momentele cruciale ale 
vie�ii: întâlnirea, în 1908, cu preotul 
Vladimir Ghika. Idealurile comune �i 
a� nit��ile su	 ete�ti ale celor doi preo�i  
duc la o prietenie dintre cele mai 
frumoase. La invita�ia lui Vladimir 
Ghika, tân�rul preot Ioan B�lan 
viziteaz� Bucure�tiul unde, datorit� 
calit��ilor intelectuale �i spirituale, 
a atras aten�ia multor personalit��i 
ale culturii. Drept urmare, Biserica 
Greco-Catolic� î�i poate vedea 
împlinite proiecte importante pentru 

via�a spiritual� a ardelenilor stabili�i în 
Capital�: construc�ia unei biserici pe 
strada Polon�, pe un teren al Bisericii 
Romano-Catolice. Ioan B�lan este 
numit preot al acestei biserici, ca, în 
1919, s� devin� protopop. Tot pentru 
românii ardeleni, p�rintele Ioan 
B�lan s-a ostenit ca s� zideasc� înc� o 
biseric�, este cea de pe strada Aquila, 
Biserica ,,Maica Domnului”, pentru 
care Papa Pius al X-lea a donat o 
însemnat� sum� de bani.

Dup� 1919 revine la Blaj, este 
numit Canonic mitropolitan �i Rector al 
Academiei Teologice. Fiind convins c� o 
bun� pastora�ie nu se poate realiza decât 
cu preo�i de înalt� spiritualitate �i cul�i, 
în� in�eaz� Asocia�ia ,,Sfântul Niceta”.

P�rintele Ioan B�lan ajunge 
în scurt timp o prezen�� în epoc�. 
Cum Episcopul Lugojului Alexandru 
Nicolescu devine Mitropolit, în 1936, 
este consacrat Episcop pentru aceast� 
Diecez�, în Catedrala din Blaj. ,,Spre 
culmile Sionului”, cuvântul rostit la 
consacrarea ca Episcop, s-a tip�rit în 
,,Sionul românesc’’, foaia diecezan� 
a Episcopiei Lugojului, �i în volum. 
Nu avem textul acestei cuvânt�ri, dar 
simbolistica foarte bogat� a cuvântului 
Sion ne poate sugera ceva din gândirea 
noului Episcop. Din ,,Vechiul 
Testament” se �tie c� David, cunoscut 
ca p�stor �i rege, dar �i ca poet -i se 
atribuie paternitatea ,,Psalmilor” -, 
a f�cut un drum lung spre Sion, cu 
popasuri, timp în care Dumnezeu l-a 



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 7-8 iulie-august 2009 - 7

(continuare în pag. 8)
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preg�tit pentru a �  conduc�tor, Sionul 
� ind simbolul credin�ei, locul în 
care se atinge des�vâr�irea, se înva�� 
responsabilit��ile, se înva�� s� conduci 
f�r� s� domini pe oameni. Pe drumul 
Sionului sunt încerc�ri numeroase: 
s�r�cia, lipsurile, frustr�rile, dar se 
descoper� mila fa�� de cei în suferin��, 
se înva�� disciplina, loialitatea �i 
fermitatea. Toate pentru ca cel chemat 
s� � e ,,sarea p�mântului �i lumina 
lumii”. Câte din toate acestea i-au 
înso�it via�a bunului Episcop? De 
altfel, se �tie c� ,,Mitra pe care o 
purtau  ierarhii Blajului a fost cunun� 
de spini, iar toiagul arhieresc n-a fost 
toiagul puterii, ci al pribegiei...”.

Dieceza Lugojului a fost 
întotdeauna un centru de spiritualitate 
catolic� �i de cultur�. Credincio�ii 
vedeau în Petru ,,stânca de neclintit’’ 
a credin�ei, în Papa de la Roma pe 
urma�ul s�u cu care sunt în leg�tur� 
Episcopii �i preo�ii Bisericii Catolice, 
fapt foarte puternic conturat în 
con�tiin�e (am avut întotdeauna 
convingerea c� în acest sens s-a lucrat 
foarte mult în Diecez�). În anii tulburi 
ai con	 ictelor interna�ionale �i ai 
celui de al Doilea R�zboi Mondial, 
Episcopul Ioan B�lan a condus Dieceza 
cu competen�� �i total� d�ruire, ,,cu 
în�elepciune �i râvn� apostolic�”, încât 
Biserica a reu�it s�-�i îndeplineasc� 
misiunea. Preo�ii celebrau Sf. 
Liturghie zilnic �i respectau f�r� 
abatere programul spiritual stabilit. 
Preas� n�ia Sa î�i cuno�tea bine 

parohiile �i le ajuta întotdeauna când 
era nevoie, cu deosebire pe cele mai 
s�race. In po� da greut��ilor acelui 
timp, vizitele canonice continuau s� 
se fac�. Libr�ria Diecezan� era foarte 
bogat� în c�r�i �i obiecte religioase. 
Tipogra� a scotea mereu din teascurile 
ei c�r�i , multe din ele ne-au înso�it în 
anii grei ai prigoanei �i ne-au înt�rit 
credin�a. De la Lugoj ajungeau în 
parohii c�r�i cu subiect religios, c�r�i 
de rug�ciuni, icoane, iconi�e, obiecte 
de cult; un drum la Episcopie avea ca 
urmare o înfrumuse�are a bisericii �i o 
înviorare a credin�ei.

Episcopul Ioan B�lan punea 
deosebit pre� pe cultura cre�tin�, de aceea 
parohiile, chiar �i cele cu un num�r mai 
mic de credincio�i, aveau biblioteci.

Cunoscut �i apreciat ca erudit, 
Episcopul Ioan B�lan este autor a mai 
multor volume, ,,de o real� importan�� 
pentru des�vâr�irea credin�ei catolice”: 
,,Limba C�r�ilor Biserice�tii” - studiu 
istoric, � lologic �i liturgic (1914), 
,,Via�a lui Isus” (1922), ,,Noul 
Testament” (Oradea, 1925, volum 
tip�rit de Episcopul Valeriu Traian 
Fren�iu), ,,Fontes juris canonici 
ecclesiae rumanaee” �i ,,Disciplina 
bizantin�” (1932-1933, la Vatican), 
,,Îndrum�ri pentru organizarea �i 
conducerea Congrega�iilor Mariane” 
(1942), ,,Logodna solemn�” (1945). 
A tradus enciclica Papei Pius al XI-
lea, ,,Ad catolici sacerdoti” - Despre 
preo�ia catolic� (1936). Textul 
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este fundamental pentru voca�ia 
preo�easc�, text actual �i azi.

Pentru competen�a sa, în anul 
1929, a fost delegatul Provinciei 
Mitropolitane Greco-Catolice 
din România în ,,Comisia pentru 
Codi� carea Dreptului Canonic 
Oriental’’ cu sediul la Roma.

În 1930, Canonicul Ioan B�lan, 
viitorul Episcop al Lugojului �i 
M�rturisitor al credin�ei catolice, la 
Congresul Euharistic Interna�ional, va 
�ine discursul ,,Martirii Euharistiei în 
Biserica Român� Unit�”, în care va 
prezenta imaginea primilor martiri 
ai Bisericii noastre: preo�ii care 
au suferit dup� Unirea de la 1700 
violen�ele celor care se împotriveau 
Unirii. Ace�ti preo�i �i-au v�rsat 
sângele la altar în timp ce celebrau 
Sfânta Liturghie. Dar ,,În ceea ce ne 
prive�te, lupta de m�rturisire a lui Isus 
este o bucurie �i o datorie...”.

Sim�ind pericolul care amenin�a 
Biserica Unit�, în 1947, prin 
,,Pastorala-Primul Sinod al Unirii 
cu Roma”, explic� importan�a �i 
roadele Unirii cu Biserica Romei, în 
primul rând de ordin religios, dar �i 
cultural, c�ci teologii trimi�i la studii 
în universit��ile Apusului ,,au adus 
o via�� spiritual�, neb�nuit� înainte, 
o cultur� teologic� �i � lozo� c� 
nemaiîntâlnit� la români... Unirea 
este ,,un lucru voit de Dumnezeu”, 
spunea Episcopul, cerând preo�ilor s� 
vorbeasc� în predici despre acest mare 
act. La 17 iunie 1948, la Oradea, în 

cadrul Conferin�ei Episcopilor Catolici 
se analizeaz� situa�ia grav� în care 
se g�se�te Biserica Unit�: scoaterea 
în afara legii �i prigonirea celor care 
nu-�i vor p�r�si credin�a. Pastorala 
PS. I. B�lan dat� ,,la S�rb�toarea 
Na�terii Sfântul Ioan Botez�torul, 
1948’’: ,,Tuturor O� ciilor Vicariale 
�i Protopope�ti”, readucea în aten�ie 
istoria Bisericii Unite �i binefacerile 
nenum�rate ale Unirii cu Roma, 
sus�inute �i argumentate de cele mai 
de seam� personalit��i ale culturii 
noastre, �i îndeamna credincio�ii s� 
� e tari în ap�rarea credin�ei pe care,,o 
avem, o iubim �i o ap�r�m chiar cu 
pre�ul vi�ii noastre”.

În toamna anului 1948 a 
început martiriul Bisericii Greco-
Catolice, al Episcopilor �i preo�ilor 
ei. La 28 octombrie, Episcopul Ioan 
B�lan este arestat �i, împreun� cu 
ceilal�i Episcopi, închis prin m�n�stiri 
ortodoxe �i în vila Patriarhului, ca 
prizonieri, iar în � nal în închisoarea 
din Sighet. Întregul episcopat a r�mas 
� del credin�ei catolice �i nu a acceptat 
trecerea la Biserica Ortodox�. La 
presiunile �i amenin��rile Patriarhului 
ortodox Iustinian Marina, Episcopul 
Lugojului a r�spuns: ,,...Dac� noi, 
Episcopii greco-catolici, am crede 
c� Biserica Ortodox�  este adev�rata 
Biseric� a lui Cristos, în acest  moment 
ne-am da semn�tura de trecere, c�ci 
noi voim s� � m cu Cristos!Dar nu a�i 
venit la noi  cu argumente teologice, 
nici cu virtu�ile cre�tine�ti, ci ne-
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a�i arestat �i ne-a�i întemni�at...” (Dr. 
Silvestru A. Prundu� Clemente Pl�ianu, 
,,Cei 12 Episcopi Martiri ai Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-
Catolice”, Ed. Via�a Cre�tin�, Cluj-
Napoca, 1998, p.74).

Preas� n�ia Sa Ioan B�lan a 
supravie�uit deten�iei, dar a avut 
domiciliul for�at �i în continuare a fost 
închis, pân� la sfâr�itul vie�ii, în m�n�stiri 
ortodoxe. PS. Ioan Ploscaru a reu�it s�-l 
viziteze; l-a g�sit îmb�trânit, aplecat 
de spate, ,,dar spiritul îi era mereu viu 
�i curat ca înainte”, era blând �i bun ca 
întotdeauna. A trecut pragul acestei lumi 
departe de Dieceza �i credincio�ii s�i, 
umilit �i batjocorit �i a fost înmormântat 
în Cimitirul Bellu Catolic din Bucure�ti. 
La vizita sa în România, Papa Ioan Paul 
al II-lea s-a rugat la mormintele celor 
trei Episcopi greco-catolici Martiri, Iuliu 
Hossu, Vasile Aftenie �i Ioan B�lan, 
,,care nu au avut nici m�car cinstea unei 
înmormânt�ri cre�tine�ti”, �i a adus 
omagiul � ilor Bisericii Greco-Catolice 
,,care m�rturisi�i de trei secole, prin 
sacri� cii uneori nemaiauzite, credin�a 
voastr� în unitate”.

La încheierea acestei evoc�ri mai 
privesc iar��i în trecut. Dar privesc cu 
ochii �i inima aceleia care am fost � ica 
Diecezei de Lugoj, de care m� leag� 
puternic dragostea, datoria �i amintirile, 
�i care l-am cunoscut personal pe 
Episcopul ei, pe Preas� n�ia Sa Ioan 
B�lan... L-am întâlnit pentru prima dat� 
în toamna anului 1940, când, în urma 
r�sturn�rilor de hotare pe care le tr�ia 

�ara prin Diktatul de la Viena, familia 
mea s-a bucurat  de dragostea, bun�tatea 
�i ajutorul Preas� n�iei Sale. În toamna 
acelui an PS. Ioan B�lan ne-a dat ad�post 
�i mas� gratuit�. Episcopul avea o a�a 
alc�tuire su	 eteasc�, încât f�cea binele 
în chipul cel mai � resc--not� distinct� 
a su	 etelor alese. In unele seri venea la 
noi, atent la via�a noastr�, cu grij�  s� nu 
ne lipseasc� nimic, �i r�mânea un timp 
de vorb� cu p�rin�ii.

În ,,Medita�iile’’ sale Cardinalul 
Henri de Lubac spune c� nu ne este dat 
nou�, muritorilor, s� tr�im ,,în Biserica 
viselor noastre {...} C�ci Dumnezeu 
nu este un Dumnezeu al experien�elor 
sentimentale, ci un Dumnezeu al 
adev�rului”. Cred îns� c� Henri de 
Lubac nu a luat în seam� momentele 
sau timpul când ne este sortit s� tr�im 
în apropierea s� n�ilor...Un astfel de 
timp a fost pentru mine cel tr�it  pe 
lâng� bunul, blândul �i sfântul Episcop 
al Lugojului, sub privirea c�ruia, în 
Catedrala Episcopal�, am avut prima 
Sfânt� Împ�rt��anie �i în Dieceza c�ruia 
am fost pân� la suprimarea violent� a 
Bisericii noastre.

În anii care au urmat �tiam c� 
Preas� n�ia Sa, ca întreg episcopatul 
greco-catolic, este la închisoare pentru 
� delitatea fa�� de Biserica Romei. 
Atât, nimic mai mult. Dar Preas� n�ia 
Sa continua s� � e Episcopul nostru, 
mereu prezent în su	 ete, singurul în 
care credeam, care, în libertate sau în 
închisori, a r�mas ceea ce a fost: ,,Sarea 
p�mântului �i lumina lumii”.

Otilia B�LA�
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Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie

Blaj
,,C’est ce que derange qui fait vivre”

Cardinal Alexandru Todea

Bucarest, la paroisse  d’Avila et Vincent Cernea

Nous assistons a la messe de 11 h. Elle dure longtemps, selon le rit 
oriental. L’eglise est trop petite pour contenir tous les fideles. A la sortie, 
nous sommes happes par l’un, par l’autre, un couple militant qui souhaite 
recevoir des médicaments par notre canal pour son hôpital, un ingénieur 
commercial qui ai merait avoir des contacts en France, un professeur 
qui voudrait des grammaires et des livres de français pour enfants (,,en 
payant”, insiste-t-elle)...Et il faudrait bien un stéthoscope pour l’embryon 
de dispensaire de la paroisse...Un jeune garçon demande: ,,Vous connaissez 
les scouts de Cluses? J’ai été invite deux mois chez eux a la suite d’un 
pèlerinage a Czeznoschova”.

Vincent Cernea , étudiant en médicine, sort de son porte-documents 
un texte en français sur l’histoire difficile de l’Eglise Greco-Catholique. 
Il propose a François en lui demandant:

,,Voulez-vous faire connaitre notre Eglise en France?”
François, ému, répond: ,,Je ferai ce que je pourrai” (Voir  document 

annexe I).
Les uns, les autres, nous invitent a déjeuner, mais finalement nous 

resterons a la paroisse. La maison paroissiale attenante, récemment 
restituée, est accueillante. Dans la cuisine au sous-sol un jeune frère 
franciscain, aide par un professeur d’histoire, prépare le repas aquel nous 
sommes convies. Outre le père Mare assistent au repas le père Augustin 
Cuingan, vicaire épiscopal, John, président de l’association paroissiale, 
Marie-Christine, médecin stomatologue, fille et descendante de prêtres 
depuis 1580, le jeune père Christu, ordonne dans clandestinité. Vin de 
France et campagne, bien sur!

(a suivre)
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Blaj
,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”

Cardinal Alexandru Todea

Bucure�ti, ,,Parohia Avila” �i Vincent Cernea

Am asistat la Sfânta Liturghie de la ora 11.00. A durat mai mult timp 
datorit� ritului oriental. Biserica este foarte mic� pentru a cuprinde pe to�i 
credincio�ii. La ie�ire am fost întreba�i de unul �i de altul, un cuplu care 
dorea s� primeasc� medicamente prin noi pentru spitalul unde lucrau, un 
ingenios comerciant vroia contacte în Fran�a, un profesor dorea gramatici 
�i c�r�i în francez� pentru copii (pl�tind, insista) ...Trebuia un stetoscop 
pentru dispensarul parohiei... Un tân�r întreb�: ,,Cunoa�te�i scuti�tii de 
la Cluses? În urma unui pelerinaj la Czeznoschova, am fost invitat pentru 
dou� luni la ei”.

Vincent Cernea, student la Medicin�, scoase dintr-o map� un text 
în francez� cu istoria Bisericii Greco-Catolice. I-o d�du lui Francois, 
rugându-l” ,,Vre�i s� face�i cunoscut� Biserica noastr� în Fran�a?”

Emo�ionat, Francois i-a r�spuns: ,,Voi face tot ce pot”. (S� se vad� 
documentele anexe I).

Unii �i al�ii ne-au invitat la dejun, dar, în final, am r�mas la parohie. 
Casa parohial� învecinat�, de curând restituit�, este primitoare. In 
buc�t�ria de la subsol un tân�r c�lug�r franciscan, ajutat de un profesor 
de istorie, a preg�tit prânzul la care am fost invita�i. P�rintele Mare este 
�i el la masa, este �i P�rintele Augustin Ciungan, vicarul episcopal, Ioan, 
curatorul, Maria-Cristina, medic stomatolog, fiic� �i urma�� a unei familii 
de preo�i de dup� 1580, tân�rul preot Cristian, hirotonit în clandestinitate. 
Vin fran�uzesc �i �ampanie, bine-n�eles!

                                                           (va urma)
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,,Sfântul patron al preo�ilor din 
lumea întreag�”este titlu dat Parohului 
din Ars, Sfântul Ioan Maria Vianney, 
de c�tre Papa Benedict al XVI-lea, 
la 19 iunie a.c., cu ocazia deschiderii  
Anului Sacerdotal, An pus sub 
ocrotirea Sfântului Preot. 

Titlul dat con� rm� locul pe care 
umilul Paroh îl ocup� în Biseric�: 
MODEL AL PREOTILOR, ,, model 
de slujire �i s� n�ire personal�”, 
model care îi va ajuta pe preo�i s�-�i 
reînnoiasc� � delitatea fa�� de Cristos, 
s� se des�vâr�easc�  pe plan uman, 
spiritual, intelectual �i pastoral.

S� începem drumul pe urmele 
pa�ilor Parohului din Ars, la 150 de 
ani de la moartea sa, folosindu-ne de 
m�rturisirile preo�ilor care i-au urmat 
în parohia din Ars sau fac parte din 
Societatea ,,Sfântul Ioan Maria Vianney.

De la Lyon la Ars sunt 40 de 
Km. În 1818, Ioan Maria Vianney se 
îndrepta spre Ars s�-�i ia în primire 
parohia. Înc�l��mintea îi era dur� 
�i s�r�c�cioas�, reverenda sobr�. 
Stiharul alb cu dantel� �i etola d�deau 
îns� lumin� �inutei.  Înainta spre Ars 
cu pa�i viguro�i... La o încruci�are 
de drumuri a întrebat pe un b�iat de 
��ran care este calea ce duce spre 
Ars. Copilul a ar�tat preotului str�in,  
printr-un gest al mâinii, drumul cel 
bun. Mul�umindu-i, P�rintele Vianney 
i-a spus:,, Tu mi-ai ar�tat drumul 
spre Ars, eu î�i voi ar�ta drumul spre 

Pe urmele pa�ilor Parohului din Ars
Cer”.  Azi, în acel loc este ridicat� o 
sculptur� care reprezint� întâlnirea 
evocat�, cu gestica celor doi: mâna 
b�iatului care indic� drumul �i mâna 
Preotului care arat� Cerul. Totu�i, 
ajuns preot în Ars, de trei ori a fost 
tentat s� p�r�seasc� localitatea, 
convins c� nu este la în�l�imea cerut�. 
Dar, tot în acela�i timp, î�i amintea 
cuvintele Vicarului General, Pr. M. 
Courbon, în momentul în care i-a dat 
documentele de numire:,,Ve�i merge 
într-o parohie în care nu exist� prea 
mult� iubire fa�� de Dumnezeu;dar 
S� n�ia Voastr� va s�di acolo aceast� 
iubire”. A început cu rug�ciunea  �i cu 
modul în care a tr�it via�a preo�easc�: 
în umilin�� �i total� încredere în 
puterea lui Dumnezeu, prin iubirea 
fa�� de Isus Euharisticul. Neîncetat se 
ruga: ,,Dumnezeule, converte�te-i pe 
credincio�ii parohiei mele!”

Azi, la Ars, Parohul de 
odinioar� este o prezen��. P�rintele 
Jean-Philippe Nault, membru al 
Societ��ii ,,Sfântul Ioan Maria 
Vianney” �i Rector al Sanctuarului 
din Ars, m�rturise�te:,,Reputa�ia 
extraordinar� a Parohului din Ars se 
datoreaz� în mare parte carismei sale 
de confesor. Iarna îi erau picioarele 
aproape înghe�ate...de multe ori era 
în confesional 17 ore din zi. Pân� 
la sfâr�itul vie�ii, mai bine de o sut� 
de mii de persoane veneau anual la 
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Ars. Adesea a�teptau 4-5 zile pân� 
s� ajung� s� se m�rturiseasc�”. Dar , 
continu� preotul : ,,patru sute de mii 
de credincio�i vin �i azi în � ecare 
an aici. Parohul din Ars nu cunoa�te 
criza...de evlavie!”

P�rintele Caratage, Vicarul 
Episcopal �i Director al Societ��ii,, 
Sfântul Ioan Maria Vianney”, unul din 
,,apostolii” marelui Sfânt, te întâmpin� 
surâzând �i î�i strânge mâna cu 
c�ldur�. Plin de entuziasm, exclam�: 
,,Oh,Sfântul Paroh!... Ce mister!... Ca 
tinerii s� se d�ruiasc� lui Dumnezeu, 
pentru Parohul din Ars era un mister. 
Si azi acest paroh treze�te voca�ii. 
Pentru tinerii no�tri seminari�ti (la Ars 
exist� un Seminar Teologic) �i pentru 
istoria voca�iei lor, Parohul din Ars a 
avut un rol important”.

În Sanctuar, într-o racl�, 
reconstituit, în mulaj, chipul Parohului 
Ioan Maria Vianney te întâmpin�:,, 
...nasul lung, foarte � n. O fa�� sl�bit�, 
aproape ascetic�. Fruntea înalt�, b�rbia 
conturat�, buzele sub�iri. Mâinile 
împreunate �in strâns Sfântul. Rozar. 
Ele amintesc gestul prin care, ridicate 
spre Cer,  ar�tau credincio�ilor Sfânta 
Cuminec�tur�...”

Privind atent chipul din 
racl�, parc�, abia schi�at, descoperi 
un surâs... Poate este uimirea 
modestului Paroh de a se vedea atât 
de onorat, încât poate �  considerat 
,,un model”, el care nu a fost altceva 
decât UN PREOT.

O.B.
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Suntem în anul în care se cinste�te 
în mod deosebit sfânta preo�ie. S� � i 
preot este o responsabilitate enorm�. 
Ai r�spunderea su	 etelor, deci a 
posibilit��ii de a le ajuta mântuirea. 
Po�i zidi sau distruge mai mult 
decât oricine altcineva. Sunt multe 
modalit��ile zidirii pe care bunul 
Dumnezeu le-a h�r�zit preo�ilor. Azi 
ne vom opri la omilie, predica sau 
medita�ia la Sfânta Evanghelii .

Discutam anul trecut, când 
am avut �ansa de a participa la un 
pelerinaj prin locuri binecuvântate 
din �ar�, la Lugoj, cu Preas� n�itul 
Alexandru despre nevoia noastr�, 
a credincio�ilor greco-catolici, de 
a ne bucura �i noi de scurte omilii 
în timpul Sfânta Liturghii nu doar 
duminica �i în s�rb�tori, ci oricând 
se celebreaz� o Sfânta Liturghie. Îl 
întreba, de fapt, de ce acest lucru nu 
se întâmpl�, � indc� acele cuvinte de 
înv���tur� sunt, în mare parte, cele 
care ating su	 etul credinciosului 
�i-i ofer� o necesar� îndrumare.  PS. 
Alexandru, cu modestia �i sinceritatea 
care-l caracterizeaz�, ne-a dat dreptate 
�i ne-a explicat c� preotul, cel cu har 
�i bine preg�tit este oricând gata s� 
o fac� �i acest lucru depinde nu atât 
de ,,protocolul’’ desf��ur�rii S� ntei 
Liturghii, la noi, cât mai ales de 
disponibilitatea celebrantului. A doua 
zi diminea�a, cu o gra�ie des�vâr�it�, 
ne-a oferit �i o scurt� ,dar minunat� 
predic� în timpul S� ntei Liturghii din 

Capela Sa personal�. Cerin�a Sa la adresa 
preo�ilor este, a�a cum ne-a m�rturisit, o 
preg�tire prealabil� a omiliei, indiferent 
de cât de elevate ar �  studiile celor în 
cauz�. „Cuvântul Lui Dumnezeu trebuie 
meditat, interpretarea bine preg�tit� 
pentru a-�i atinge scopul,  acela de a trezi 
con�tiin�e.” 

Sunt o ascult�toare constant� a 
postului  „Radio Maria” �i adeseori am 
bucuria s� aud predici la Evanghelia zilei 
sau la Evanghelia zilelor de duminic� 
ori s�rb�tori, deosebit de bune. Am s� 
v� împ�rt��esc din cea oferit� nou� 
de Pr. Doru Popovici la Evanghelia 
dup� Matei: 6, 22-23, Lumin�torul 
trupului. A fost o predic� bine preg�tit�, 
documentat�, cu exemple �i pilde alese 
cu grij�. Totul era clar, nimic în plus, 
dându-�i posibilitatea s� meditezi la cele 
prezentate, provocându-te subtil s� o faci.  

Am în�eles ,mai bine ca oricând 
pân� atunci, c� harul de a �  luminat 
înl�untru �ine de disponibilitatea ta, de 
p�rt��ia la iubirea �i puritatea divin�. 
Capacitatea ta de a te deschide �i a l�sa 
LUMINA DIVIN� s� LUMINEZE în 
tine �i apoi în afar� spre lumea care te 
înconjoar�, oameni �i lucruri, s� po�i 
re	 ecta ceea ce ai, � indc� ai primit, 
este o cale spre fericirea personal� �i 
totodat� spre cea colectiv�.  De aici 
î�i vine de fapt capacitatea de a alege 
în fond s� � i un om bun sau ...r�u. 
S� te sim�i bine cu tine însu�i sau nu. 
S� d�ruie�ti lumin� din lumina ta 

Cuvântul care zide�te
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interioar� sau întuneric din întunericul 
ce te intoxic�. S� vrei �i s� po�i s� 
� i st�pân pe tine, pe reac�iile tale la 
„stimulii” din jur. „Suntem oameni” 
e scuza care ne-o aplic�m de câte ori 
gre�im, dar ar trebui s� ne amintim 
nu atât de sl�biciunea noastr� uman�, 
cât de faptul c� suntem crea�i dup� 
modelul divin. Scopul nostru este s� 
ne mântuim, deci e nevoie s� evolu�m.

Ce importante sunt, în timpul 
predicii, pildele. Este ceea ce se re�ine 
cel mai bine. Pr. D. P. în omilia de 
care vorbim, ne-a spus mai multe,dar 
am re�inut-o, în principal, pe cea cu 
un Împ�rat care avea �i  doi slujitori, 
a�a, la extreme: unul foarte bun �i 
unul foarte r�u. I-a chemat într-o zi 
la el �i le-a cerut s� plece în lumea 
larg� �i s�-i aduc� la castel, cel bun, 
pe to�i oamenii r�i pe care-i va întâlni, 
iar cel r�u pe to�i oamenii buni. Când 
timpul acordat s-a terminat s-au întors 
amândoi ...singuri. Privise � ecare 
în jur ...cu proprii ochi. Putea oare 
un om bun s� vad� doar r�utatea în 
ceilal�i,s�-i catalogheze ca atare �i 
s�-i „aduc�” Împ�ratului? Putea oare 
cel r�u s� priveasc� cu ochi buni.....
bun�tatea �i s� cread� c� ea exist�  
� resc, dezinteresat...?

Aceast� pild� mi-a pl�cut din 
start a�a cum îi place unui copil o 
poveste interesant� pe care se bucur� 
c� o „în�elege”. Apoi am început 
s� ...încerc s� m� în�eleg, pe mine 
îns�mi, în diverse situa�ii de via��. S� 
îmi dau seama „cu ce fel de ochi” îi 

privesc pe cei din jur, s� m� judec, nu 
s� judec, s� v�d dac� pot s� privesc cu 
lumin�, printr-un simplu act de voin��  
sau ...mai trebuie �i altceva. Mai trebuie. 
Harul dobândit prin rug�ciune sincer�, 
harul care trebuie cerut. �i mai e ceva. 
Mult� lectur� spiritual� �i ...în primul 
rând p�rt��ia cu Isus, frecventarea deas� a 
S� ntelor Taine, prezen�a treaz� la Sfânta 
Liturghie,  meditarea S� ntei Scripturi  
care ne este de atâtea ori în�elept �i h�ruit 
prezentat� de preo�i în omilie.

Maria-Mirela FILIMON

S� ne rug�m împreun�
Preasfânt� Fecioar� Maria, î�i 

încredin��m pe tinerii no�tri, îndeosebi 
pe cei chema�i s�-L urmeze mai 
îndeaproape pe Fiul t�u.

Tu �tii greut��ile, luptele piedicile 
pe care ei trebuie s� le înfrunte. Ajut�-i 
s� spun� ,,DA” la chemarea divin�, a�a 
cum ai f�cut tu la vestirea Ingerului.
Apropie-i de inima ta, ca s� poat� 
în�elege împreun� cu tine frumuse�ea  
�i bucuria care îi a�teapt� atunci când 
Atotputernicul îi cheam� în intimitatea 
Sa pentru a-i face martori ai iubirii 
Sale �i a-i învrednici s� însu	 e�easc� 
Biserica prin consacrarea lor.

Sfânt� Fecioar�, ajut�-ne s� ne 
bucur� împreun� cu tine v�zând c� 
iubirea adus� de Fiul T�u e primit�, 
p�strat� �i împ�rt��it�.

D�-ne s� vedem �i în zilele 
noastre minunile lucr�rii tainice a 
Spiritului Sfânt. Amin.

(Rug�ciunea Sfântului P�rinte Ioan 
Paul al II-lea pentru voca�ii preo�e�ti).
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Unicele informa�ii sigure despre 
via�a Sfântul Benedict de Nursia 
(ast�zi Norsia) le de�inem de la Papa 
Grigore cel Mare (490-604).De la acest 
vrednic slujitor al Domnului ne-au 
r�mas minunata muzic� gregorian� �i 
semn�tura celebr� a papilor: ,,Servum 
servorum Dei”. Aceast� semn�tur� era 
un r�spuns dat patriarhului Ioan din 
Constantinopol care se semnase  trufa� 
,,Patriarh Universal”, expresie în contrast 
izbitor cu sintagma umilului Episcop 
Roman ce ne-a dat sigilul Romei: ,,Servul 
servitorilor lui Dumnezeu”.

Printre multe scrieri ale sale, 
Grigore cel Mare ne-a l�sat �i 4 
volume intitulate ,,Dialoguri”; în cel 
de-al doilea se a	 � descris� minu�ios 
�i via�a contemporanului s�u, Sfântul 
Abate Benedict de la M�n�stirea 
Monte Cassino din Mun�ii Apennini.

Sfântul Grigore cel Mare l-a 
portretizat astfel pe autorul regulilor 
c�lug�re�ti benedictine: ,,A fost 
odat� un om binecuvântat, cu un har 
deosebit, îl chema Benedict. Înc� din 
copil�rie, su	 etul lui  a fost cel al 
unui vârstnic în�elept. Mult superior 
copiilor de aceea�i vârst� prin felul lui 
de a se purta. �i-a desc�tu�at su	 etul 
de pl�cerile sim�urilor �i a dispre�uit, 
considerând-o deja o� lit�, frumuse�ea 
acestei lumi, cu toate c� s-ar �  putut 
bucura în voie de ea”. Not�m c� a 

Sfântul Benedict de Nursia - Patronul Europei

f�cut parte dintr-o familie bogat� a 
acelor vremi.

Sfântul Benedict a fost trimis 
la Roma la �colile cele mai înalte din 
acel timp, dar, dup� ce �i-a adunat 
înv���tura necesar�, repede s-a ascuns 
prin Mun�ii Apennini, între Subiaco 
�i Montecassino, pentru a cl�di 
numeroase m�n�stiri (între 12 pân� la 
vreo 24).

Pentru a atinge acest scop 
Sfântul Benedict a elaborat mai multe 
reguli (norme de via�� monahal�) 
conform c�rora trebuia s� conduc� atât 
fra�ii din m�n�stire, cât �i c�lug�ri�ele 
din a�ez�mintele speciale lor. 
Doctrina Sfântul Benedict sintetizeaz� 
itinerariul spiritual al întoarcerii 
la Dumnezeu prin intermediul 
,,ascult�rii”de înv���turile lui Isus 
Cristos. Fundamentul ,,Regulei” este 
stabilitatea; m�n�stirea nu este un 
spa�iu al clausurii, mai degrab� un 
spa�iu pl�cut - ,,pax benedicta” - cu 
serviciu liturgic, ore de rug�ciune �i 
studiu. În Evul Mediu benedictinii sunt 
printre persoanele cele mai culte, � ind 
mereu în c�utarea vechilor manuscrise, 
punându-le în circula�ie. Deviza 
Ordinului este celebr�: ,,Ora et labora 
!” („Roag�-te �i munce�te!”). Una din 
cerin�ele regulilor m�n�stire�ti spunea 
cu mult� stricte�e c� noaptea trebuie 

Motto:,,Omul bun , din visteria bun� a inimii sale lumineaz� cele ce sunt bune 
{...} pentru c� bog��ia inimii sale este aceea care vorbe�te” (Luca, 4, 45).Dup� 
traducerea în limba latin� a Bibliei, ,,Vulgata” a lui Sfântul Ieronim (347-419).
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(urmare din pag. 16)

s�-i apuce pe fra�ii benedictini sau 
pe surorile din acest Ordin monahal 
acas� în chilioarele lor. Întâmplarea, 
ajutat� de Bunul Dumnezeu, a f�cut ca 
Sf. Benedict s� încalce aspra cerin��! 
Exista o în�elegere între Sfântul 
Benedict �i sora lui, Sfânta Scolastica, 
care conducea în localitatea Subiaco 
o m�n�stire benedictin�, ca în � ecare 
var� s� se întâlneasc� pentru a-�i 
împ�rt��i noile s�vâr�iri de bine pe 
t�râmul credin�ei. Sfânta Scolastica, 
mai în vârst� decât Benedict, prime�te  
de la Bunul Dumnezeu vestea c� spre 
sfâr�itul anului credincioasa sa f�ptur� 
va trece din aceast� via�� p�mânteasc� 
în lumea drep�ilor. Prin urmare Sfânta 
Scolastica dorea s� r�mân� mai mult� 
vreme cu fratele s�u spre a vorbi 
despre cele cere�ti �i viitorul ei în 
ve�nicie. Sfântul Benedict nu dorea 
s� întârzie din aba�ie pentru nimic 
în lume. În tain�, Sfânta Scolastica 
rug� pe Dumnezeu ca s�-l re�in� pe 
Benedict. O furtun� nemaipomenit� 
s-a pornit atunci, dezl�n�uindu-se 
puterile Cerului. Sfânta Scolastica a 
zis, în sfâr�it, fratelui luat ,,prizonier”: 
,,Acum po�i s� pleci, dac� vrei, la 
aba�ia ta”, la care Sfântul Benedict i-ar 
�  r�spuns: ,,Dac� Bunul Dumnezeu 
din iubire pentru tine ne-a trimis 
ploaia, vom r�mâne în noaptea aceasta 
s� discut�m teologie”.

De atunci, de la furtuna ce a 
venit în ajutorul Scolasticii, au trecut, 
probabil, 1418 ani. O � ic� �i un � u, 
amândoi s� n�i, se bucur� nespus de 

Raiul cre�tin, iar pe p�mânt, la Conciliul 
Vatican II, în anul 1964, la Roma, Sfântul 
P�rinte Paul al VI-lea l-a proclamat pe 
Sfântul Benedict de Nursia PATRON 
al EUROPEI, s�rb�torit în � ecare an în 
ziua de 11 iulie (Sfântul P�rinte Ioan 
Paul al II-lea i-a trecut al�turi de Sfântul 
Benedict, ca patroni ai Europei, pe Sf. 
Ecaterina de Siena, pe Sfânta Brigita �i 
Sfânta Tereza Benedicta a Crucii - Edith 
Stein -, cât �i pe Sfântul Ciril �i Metodiu).

Aceast� distinc�ie este binevenit�, 
ca o recuno�tin�� acordat� Sfântul 
Benedict �i c�lug�rilor lui de c�tre 
Biserica Catolic� pentru numeroasele 
binefaceri aduse Europei de-a lungul 
timpurilor. Datorit� benedictinilor s-au 
p�strat cel pu�in 90% din manuscrisele 
valoroase ale Antichit��ii �i Evului-
Mediu, au în	 orit spitalele din Europa 
Apusean�, în special marele a�ez�mânt  
de la Salerno de lâng� Neapole, 
apoi Montpellier, Salamanca etc., de 
asemenea universit��ile din Apusul 
Europei, începând cu Italia, Fran�a, 
Anglia, Germania �i sfâr�ind cu Austria, 
Ungaria, Cehia �i Polonia. N-a fost uitat� 
nici agricultura �i nici pomicultura. 
Ceea ce este Sfântul Benedict �i ceea ce 
sunt benedictinii a cuprins în urm�toarele 
cuvinte Papa Paul al VI-lea: ,,F�uritor al 
unit��ii, maestru al civiliza�iei, în primul 
rând crainic al lui Cristos �i întemeietor 
al vie�ii c�lug�re�ti în Occident, Benedict 
cu � ii s�i au adus Europei progresul 
cre�tin prin cruce, prin carte  �i plug”.

Viorel SORAN
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Când a mântuirii jertf�
E altar o reînnoie�ti,
Strângi în vorba ta domoal�
Chiar puteri dumnezeie�ti.
Iosue cre�tin, în lupt�,
Nu la soare dai porunc�,
Ci la Ziditorul care
În v�zduhuri îl arunc�.
Tu cobori lumina, via�a,
Pe p�mântul r�t�cit
�i cum cre�ti sub daruri s� nte,
Trupul, sângele sl�vit
Ce spre izb�virea noastr�
Din Fecioar� s-a n�scut
În persoan� cu Cuvântul,
Dumnezeu de la-nceput...

R�zle�i�i de pomul vie�ii
Muritorii c�tre tine
Ca la singura sc�pare,
Se îndreapt� cu suspine.
Prin atotputernicia
Iubitoare, îndurat�,
Speli în vorbele iert�rii
Inima cea întinat�.

Cum se-nal�� regii mândri
Peste lutul omenirii
Tu pe su	 ete, gigantic
�ii puterea cârmuirii.
Bun p�stor pe Calea Crucii,
Le stai râvnic înainte
S� le mântui ca un frate, 
S� le-nal�i ca un p�rinte.
Le deschizi a vie�ii poart�
Prin ren�sc�toarea ap�,
Din altar cinstita-�i mân�
Le nutre�te �i le-adap�.

Solul unei lumi senine
De virtu�i, de fericire, 
Tu ridici spre noi limanuri
Obidita lor sim�ire
�i prin binecuvântare
Truda vie�ii le-o s� n�e�ti.
Vistiernic plin de mil�
Pe comorile cere�ti,
Bucuriile curate
Din ceaslov duios le sameni.
Alinare, în	 orire
E iubirea ta de oameni.

Nimeni taina înfr��irii
N-o împarte mai cu drag!
Ochii t�i citind în daruri
Munca � ului pribeag,
Inima �i-e ve�nic par�
De curaj f�uritoare,
Ce se vars� nesecat� 
În pova�� rug�toare.

Lumea lumilor surâde
Intr-a verii feerie, 
Dar se-ascunde îngrozit�
De a iernilor urgie.

Tu r�mâi în lupta vie�ii
Cherubim de-seninare, 
Dându-te cu bucurie
Celui mic �i celui mare.
Man�, ve�nic� lumin�, 
Ce dezleag� viitorul,
În cuvântul t�u cucernic,
A	 � pururi muritorul
Chiar via�a din Treime
S-o s�de�ti în piept deplin�
�i preschimbi întreg p�mântul
Într-o vesel� gr�din�. (...)

Pr. Ion Gârleanu

Preotul
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în Secretariatul de Stat unde va 
r�mâne timp de 30 de ani.

Pe o durat� de 10 ani a lucrat 
în mod special cu  studen�ii. Aceast� 
experien��, acest contact cu tinerii 
l-a f�cut s� le cunoasc� aspira�iile, 
dar �i s�-�i creeze leg�turi personale 
cu genera�ia oamenilor cu mari 
responsabilit��i în momentul în 
care a fost ales Pap�.

Tinerii cu care a lucrat erau 
antifasci�ti. Participa la întrunirile 
lor, la competi�iile lor sportive, 
dar aducea în mijlocul lor o bogat� 
spiritualitate, frumuse�ea divin� 
a Bisericii Catolice. Obi�nuia s� 
le predice adev�rurile de credin�� 
în cuvinte concise, într-un stil 
care atr�gea. Pentru ace�ti tineri a 
scris mai  multe c�r�i de medita�ie, 
cum sunt: ,,Via�a lui Cristos”, 
,,Introducere în via�a lui Cristos”etc. 
Îi antrena în ac�iuni caritabile, îi 
ajuta în organizarea conferin�elor 
aducând un spirit nou, stimulându-
le exigen�a, formându-le o credin�� 
dinamic�. Toate acestea au marcat 
pentru tot restul vie�ii pe cei cu care 
era în contact. Papa Pius al XI-lea 
a spus clar: ,,Posed�   daruri pentru 
care este chemat  s� aduc� Bisericii 
servicii din ce în ce mai înalte”.

(va urma)

Papii secolului al XX-lea
Papa Paul al VI-lea (IV)

La Roma, Giovanni - Battista 
Montini a studiat Filozofia �i 
Literele. Urma cursurile �inute de 
P�rin�ii iezui�i la Universitatea 
Pontifical� Gregorian� �i, în 
vederea licen�ei, era înscris �i la 
Universitatea de Stat . De asemenea 
frecventa cursurile la Academia 
Pontifical� Ecleziastic�, unde, prin 
tradi�ie, se preg�tesc diploma�ii 
Sfântului Scaun. Leon al XIII-lea, 
Benedict al XV-lea �i Pius al XII-lea 
s-au format la aceast� Universitate 
de renume.

La Academia Pontifical� 
Ecleziastic� s-a perfec�ionat 
în limbile german�, englez� �i 
francez�, aceasta din urm� fiind 
considerat�  limb�  de cultur� 
pe plan mondial. Mgr. Pizzardo 
l-a remarcat �i l-a sf�tuit s� se 
perfec�ioneze în ceea ce avea ca 
talent natural, literatura �i filozofia, 
dar i-a sugerat s� se orienteze spre 
Dreptul Canonic �i Administra�ie. 
Convins de calit��ile tân�rului 
Montini, a dorit s�-l pun� direct în 
serviciul Papei.

Astfel, la sfâr�itul studiilor, 
în 1923, este numit adjunct la 
Nun�iatura din Var�ovia. Îl a�tepta 
o munc� grea, dar mai greu decât 
orice erau iernile poloneze. Nu le 
putea suporta. În situa�ia aceasta 
este rechemat la Roma �i numit 
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În perioada 30 iulie - 2 august 
2009 au avut loc la Facultatea de 
Teologie Greco-Catolic� din Oradea 
exerci�ii spirituale �i un curs de 
perfec�ionare pentru profesorii de 
religie greco-catolic�.

Exerci�iile spirituale au fost 
organizate pentru a doua oar� la Oradea 
de c�tre Comisia Sinodal� pentru 
Educa�ie Catolic� din cadrul Sinodului 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic� �i au fost sus�inute de c�tre 
p�rintele Virgil Cre�u. Au participat profesori din jude�ele Bihor, Maramure�, 
Alba �i Sibiu.

Profesorii de religie au participat �i la un curs de perfec�ionare 
acreditat de Casa Corpului Didactic a Jude�ului Bihor. În cadrul cursului au 
fost sus�inute prelegeri de c�tre prof. Ana Dura �i sora Ligia Man din cadrul 
Liceului Greco-Catolic Oradea �i sora Maria Fodoca, directoarea Liceului 
Greco-Catolic din Bucure�ti.

Cu aceast� ocazie s-a discutat �i situa�ia manualelor de religie, urmând 
ca pân� la începerea anului �colar s� se tip�reasc� înc� cel pu�in trei manuale 
care sunt � nalizate: manualul pentru clasa a V-a, autor prof. Dura Ana, 
manualul pentru clasa a VI-a, autor prof. Hanci� Mariana �i manualul pentru 
clasa a XI-a, autor prof. Ligia Man. De asemenea, datorit� modi� c�rilor 
ap�rute în programa de studiu, este necesar� publicarea unei noi edi�ii a 
Ghidului profesorului de religie greco-catolic�.

Exerci�iile spirituale s-au încheiat duminic�, 02 august 2009 cu 
participarea la Sfânta Liturghie.

Biroul de pres�

Exerci�ii spirituale �i curs de perfec�ionare 
pentru profesorii de religie greco-catolic�


