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Se poveste�te c� Sfântul Petru era cam nelini�tit v�zând c�  de foarte multe ori 
su� etele intr� în Paradis f�r� s� i se prezinte. El nu are voie s� gre�easc�, r�spunde 
de siguran�a de la poarta Paradisului. Trebuia f�cut un control imediat. Dar ce i-a 
fost dat s� vad�?! Din înalt, Sfânta Fecioar� p�rea c� pescuie�te. Cu un Rozar, 
lini�tit�, tr�gea su� etele, apoi le d�dea Fiului s�u care st�tea lâng� ea iar Isus le 
ducea în Paradis.

O reeditare a Pescuirii miraculoase?
Rozarul este mijlocul secret al Mariei prin care ne atrage la ea, pentru Isus! 

Maria, mama noastr�, ne conduce la Fiul s�u. ,,Cu toate c� are o caracteristic� 
marian�, Rozarul este o rug�ciune cristologic�”. 

Aceast� ,,N�sc�toare de Dumnezeu...” sau ,,Bucur�-te...”,pe care o recit�m 
unii �i al�ii, ne duce spre Maria, care, la rândul ei, ne duce la Isus. Centrul de 
gravitate a,,N�sc�toarei”, care este ca o osatur� între prima �i a doua parte, este 
numele lui Isus. Uneori, în timpul recit�rii, centrul acesta de gravitate dispare ca s� 
avem în fa�� misterul lui Isus ca s�-l contempl�m. În adev�r, accentul dat de numele 
lui Isus �i de misterul s�u face ca Rozarul s� devin� deosebit de fructuos.

Uneori Rozarul se recit� în mare grab�, uitându-se c� este o rug�ciune 
contemplativ�. Scopul nu este s� recit�m multe ,,N�sc�toare...” cât mai repede 
posibil, ci s� medit�m în lini�te momente din via�a lui Isus.

Astfel, încet, încet, Maria ne înva�� s�-l cunoa�tem pe Fiul s�u �i s� ne l�s�m 
modela�i de Evanghelie. �i tot pu�in câte pu�in, ea imprim� fa�a lui Isus în inima 
noastr� ca apoi noi s� ne asem�n�m Lui.

Sunt mai multe maniere pentru a recita Rozarul.
Se poate recita în întregime sau numai p�r�i din el. Se poate ruga o singur� 

persoan� sau în comunitate, îl poate recita un su� et simplu sau un mare teolog. Îl 
pot recita pelerinii în drum spre sanctuare. De asemenea, cei mici �i umili, dar �i 
mari personalit��i, într-un cuvânt to�i cei care doresc s� petreac� un timp cu Maria. 
Îl mai recit� bolnavii, blând, profund, cu toat� speran�a vindec�rii. To�i cei care au 
Rozarul ca una din rug�ciunile zilnice, prin recitarea lui se reg�sesc reconforta�i, 
mai puternici în a purta greul vie�ii. O modalitate de recitare este cea a Papei Ioan 
Paul al II-lea. Papa medita misterele �i contempla cu Maria fa�a lui Isus, trecând 
prin memorie, cu Maria, evenimentele mântuirii care ne-a fost dat�. 

O recitare  bogat� în daruri este cea din familii: rug�ciunea Rozarului în 
familie �i pentru familie. Dac� micu�ii copii simt oboseala sau plictiseala, e bine 
s� se roage doar o decad�, în felul acesta ei se obi�nuiesc cu evlavia �i rug�ciunea 
marian�. Luna octombrie este Luna Rozarului. Este un dar al Providen�ei.

Luna octombrie, luna Sfântului Rozar
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Singurul climat care ne pune 
în dispozi�ia de-a descoperi �i � xa 
adev�rurile, realit��ile �i leg�turile 
obiective dintre lucruri, dintre Om �i 
Dumnezeu, dintre Su� et �i Destin, e 
climatul t�cerii �i singur�t��ii.

,,T�cerea este elementul în 
care toate lucrurile mari se formeaz� 
�i se adun�, pentru ca în cele din 
urm� s� r�sar� împlinite �i m�re�e la 
marea lumin� a Vie�ii pe care au s-o 
st�pâneasc�. Virtutea nu lucreaz� 
decât în Tain�”.

Ca s� explor�m aceast� �ar�, 
ne-am adunat opt dintre membri 
Asocia�iei ,, Cruciada pentru Via�a 
Cre�tin�”, la Seminar, �i între 26 
pân� la 29 august am revenit la 
noi în�ine, la gândurile curate, la 
rug�ciune, la medita�ia lung�, cu 
capul în palme, în Capela unde 
str�juia candela ro�ie.

Am vrut s� ne g�sim pe noi, �i 
înl�turând tot ceea ce distrage, s�-l 
întâlnim pe Dumnezeu.

,,Toate mul�umirile omene�ti 
las� gol în urma lor. Toate î�i m�resc 
însetarea” (Mare�al Lyautey). 
Departe de oamenii ce ne încurc�, 
am c�utat revenirea la Izvoare.

Am avut opt conferin�e:
1.  Vremea t�cerii - Ceasul 

st�pânului. ,,Cuvântul lui Dumnezeu 
e prieten cu T�cerea. Vrei s�-l 
ascul�i? Caut� t�cerea, caut� 

Zilele noastre de t�cere
,,Tace et meditare”

singur�tatea, mai cu seam� cea 
l�untric�, ce-i ,,un act de voin��”. S� 
tac� fantezia, patimile, s� vorbeasc� 
judecata �i credin�a.

2.  Întâlnirea cu mine însumi. 
În t�cere, mai întâi m� întâlnesc cu 
mine. ,,Cunoa�te-te!’’ �i recunoa�te 
c� ,,e�ti un pr�bu�it” ce f�r� istov 
cau�i s� te ridici �i cazi mereu 
în mândrie �i senzualitate, dou� 
focare sinistre în orbita � in�ei tale. 
Splendide cuvinte de încheiere 
ale Mare�alului Lyautey: ,,În anii 
trecu�i, în mijlocul unei dureri, îmi 
ziceam: s� revin la c�r�i, la prieteni. 
�i nu m� sim�eam satisf�cut. 
Dup� � ecare durere, dup� � ecare 
dezn�d�jduire, îmi voi zice de-acum: 
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s� ne întoarcem la Dumnezeu. C�ci 
suntem pr�bu�i�i”.

3.  Pe urmele Tale, Doamne! 
,,Sângele pleac� din inim� �i se-
ntoarce. Apa pleac� din cer �i în 
cer se întoarce. Eu am purces de la 
Tine, Dumnezeul meu, �i r�t�cesc 
pe c�ile lumii f�r� s� m� gândesc c� 
la Tine trebuie s� m� întorc” (Gino 
Novelli). Tânguirea p�catului am 
sim�it-o, Doamne, din mine, la Tine 
trebuie s� m� întorc!

4.  Cuvântul Întrupat. ,,Toat� 
via�a omeneasc� strig� spre El, nici 
o problem� a destinului omenesc 
nu poate �  real solu�ionat� f�r� 
de El” (Foerster). S� ne form�m 
convingerea c� Isus e Cineva 
pentru noi, singurul Cineva care 
face ca via�a noastr� s� � e mare �i 
nestr�mutat�.

5.  Cuvântul prezent. Sfânta 
Împ�rt��anie. Logica Iubirii: 
întâlnirea celor ce se iubesc. 
Prezen�a Pâinii în pâine a sim�it-o 
evreul Herman Cohen, ce se converti 
�i deveni carmelitan, în fa�a ostii 
consacrate. Prezen�a Cuvântului 
l-a atras, l-a înviat pe Laz�r. Isus al 
Evangheliei, al istoriei, al credin�ei 
este acolo, singura Pâine a su� etului.

6.  Jertfa. ,,S� ne cucerim 
prin violen��”. (Ern. Psichari). 
Trecerea de la tine, cel pr�bu�it, 
la Isus, restauratorul omului, se 
face prin jertf�, prin r�stignire. 

Jertfa e nimicirea a tot ce se opune 
glori� c�rii noastre. ,,Înva�� s� mori, 
aci-i toat� � lozo� a”. (Platon), s� 
mori ca s� la�i frâu liber vie�ii în 
tine. Asta-i condi�ia ca s� prime�ti 
Cuvântul, Adev�rul �i Via�a.

7.  Aforismele vie�ii 
îndumne-zeite. ,,S� ai con�tiin�a c� 
e�ti un suflet” (J. Riviere). ,,Via�a 
este s� fie cucerit�, nu tr�it�”, 
,,Eroismul este adev�ratul sens al 
vie�ii” (W. James), ,,Un suflet ce 
se roag� ridic� lumea” (Pr. Gratry), 
,,Dac� nu po�i fi un foc pe munte, 
fii o lamp� în casa ta” (Un autor 
englez), ,,Eroismul t�u, entuziasmul 
t�u, misiunea ta este s� te p�strezi 
în harul sfin�ilor”.

8.  Iubirea: focul Vie�ii cre�tine. 
Isus e foc, diavolul e ghea��. Focul 
nu-l po�i ascunde în sân. Mergi cu 
dragostea ta cre�tin� la cel s�rac, 
deplin s�rac sau s�rac în inim�, în 
su� et. Caut� s� înl�turi mizeria. To�i 
semenii sunt r�ni�i. Ajut�-i!

S� încheiem zilele de 
reculegere cu o cercetare a 
bolnavilor din spital, dându-le din 
noi �i dinte-ale noastre. Dac� fra�ii 
no�tri tineri ar tr�i ceasurile pe care 
le-am tr�it noi în t�cere, ar sim�i 
mai mult nevoia lui Cristos cel Viu 
în via�a lor pr�p�dit�.

Ep. Ioan SUCIU

(urmare din pag. 4)
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(continuare în pag. 7)

Anul Sacerdotal: 2009-2010
Preas� n�ia Sa Louis Pu�ca� în amintirile celor dragi

1915-2009
A fost un preot iubit, un 

Episcop respectat �i un om iubitor de 
Dumnezeu. Dar pentru cumnata lui 
Barbara, Episcopul Louis Pu�ca� va �  
�i un mare povestitor.

“I-am ascultat povestirile de 
atâtea ori, încât le-a� putea reproduce 
oricând” ,spune Barbara Pu�ca� 
din Aurora, Illinois, USA. “Dar 
modul în care le povestea..., pân� la 
deznod�mânt erai hipnotizat. Nu sunt 
sigur� dac� toate erau adev�rate, dar 
erau amuzante.”

Dar povestitorul a avut �i o 
poveste a lui, una care a ajuns la un 
capitol p�mântesc � nal sâmb�t�, când 
Preas� n�ia Sa a trecut la cele ve�nice 
în ora�ul s�u natal, Aurora, la vârsta 
de 94 de ani. Episcopul Pu�ca� a fost 
prima genera�ie dintr-o familie de 
români-americani, � u de emigran�i, �i 
a devenit primul Episcop greco-catolic 
român prin intermediul Bisericii ,,Sf. 
Mihail” din Aurora.

A f�cut studiile teologice în 
Oradea �i Roma �i a fost hirotonit în 
anul 1942. A slujit timp de 20 de ani 
în Pennsylvania înainte de a primi 
permisiunea de a se reîntoarce în 
Aurora �i numit preot al Bisericii 
Greco-Catolice ,,Sf. Gheorghe” în anul 
1965. A slujit acolo pentru mai mult 
de 18 ani �i a devenit Episcop în anul 
1983 - primul Episcop al nou-createi 
Eparhii Greco-Catolice de Canton, 

statul Ohio, USA, la în� in�area c�reia 
a �i ajutat. Barbara Pu�ca� l-a întâlnit 
pe Episcopul Pu�ca� numai dup� 
c�s�toria cu fratele acestuia, fostul �ef 
al Poli�iei din or��elul Aurora, Victor 
Pu�ca�. Ea spune c� l-a considerat 
fermec�tor pe p�rintele Louis înc� de 
atunci. Când Victor Pu�ca� a decedat, 
în anul 1994, Louis s-a îngrijit de 
v�duva îndoliat�, ajutându-o s�-�i 
îngrijeasc� copiii. “M-a adoptat,... 
sau el l-am adoptat. Nu sunt sigur�,” 
a a� rmat Barbara Pu�ca�.

Dup� cum spune vechea 
prieten� de familie, Sylvia Bellus 
din Aurora, Episcopul i-a ajutat 
întotdeauna pe tineri. Fa�� de cei 
doi copii ai familiei Bellus a fost de 
asemenea întotdeauna atent, �i chiar 
le-a dat recomand�ri pentru facultate: 
unuia pentru Universitatea Loyola �i 
celuilalt pentru Universitatea DePaul.

“So�ul meu (Stephen Bellus) 
s-a îmboln�vit la vârsta de 29 de ani. 

hio, USA, la în� in�area c
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(urmare din pag. 6)
Starea s�n�t��ii lui a fost precar� pentru 
tot restul vie�ii. Louis m-a ajutat s� am 
grij� de copii,” a a� rmat Sylvia. “O s� 
ne lipseasc� mult. A fost un prieten bun 
pe care puteai conta întotdeauna.”

Familia Bellus l-a întâlnit pe 
Episcop atunci când a venit ca �i 
paroh al Bisericii ,,Sf. Gheorghe”. 
Sylvia a spus c� primul lui ordin 
administrativ a fost acela de a construi 
o nou� biseric�. În acel timp membrii 
parohiei se întâlneau într-un demisol. 
Biserica, la  construirea c�reia a 
ajutat, st� înc� m�rturie pe Rural 
Street 720, Aurora, Illinois. Episcopul 
Louis Pu�ca� �i-a petrecut ultimele 
10 luni în stare destul de grav� �i a 
tr�it majoritatea acelui timp în centrul 
medical Provena McAuley Manor. 
C�tre sfâr�it, Episcopul �i-a pierdut 
echilibrul �i auzul, �i cu toate c� 
familia a crezut c� va tr�i pân� la 100 
de ani, a trecut la cele ve�nice în mai 
pu�in de o lun� de la cele aniversarea 
celei de-a 94-a zile de na�tere din 13 
septembrie. “Greut��ile au venit una 
dup� alta,” a a� rmat Barbara Pu�ca�. 
“Dar niciodat� nu s-a plâns.”

Barbara Pu�ca� a a� rmat c�, 
de�i a încetinit în ultimii ani, Louis 
Pu�ca� a r�mas prieten � del familiei 
�i Bisericii. A fost remarcabil în 
realiz�rile lui ca �i preot �i Episcop, 
dar sunt lucrurile m�runte - discu�iile 
pe marginea evenimentelor sportive, 
timpul petrecut la mesele în familie 
�i cu copiii - ca cele mai pl�cute 
aminitiri. Îmi va �  foarte dor de el”.

Pr.    Cristian Laslo

 Eu r�mân cu Tine
Când vei scoate m�rturisitori
Preo�ii care-au sc�pat de moarte,
Tu pe mine, Doamne-n închisori, 
S� m� la�i în lan�uri mai departe...
N-a� a� a în lume atâta zel,
Nici a�a putere de iubire,
Cât am pus pe u�a de o�el
Când am s�rutat-o-n p�timire.
Nici via�a lung� n-ar da atâta-ardoare
Cât am pus în gratii de-a plâns Cerul,
Cât s-a scurs în ziduri de-nchisoare,
Cât a sorbit lespedea �i � erul.
Nici mai mare jertf� da, nu pot
Decât picur� pe cruce vinul,
Decât urc�-n ardere de tot
Foamea, frigul, piatra �i pustiul.
Iar sfâr�it mai nobil �i mai d�ruit
�ie-a-�i închina, nu-i cu putin��
Decât inima ce s-a jert� t
În martiriu-ncet pentru credin��.
Nici buzele arse de febr� �i ger,
Nici mâinile-n rug�, uscate,
Nici privirea-n lacrimi c�tre Cer
N-au cerut vreodat� libertate.
Ci su� etul r�pit în Sfânta Treime
S� Te-adore mistic în intern
Ca-n nem�rginiri de profunzime,
S� nu �tiu de-i temni��-ori Raiul etern.
Din su� et Tu toarn�-�i un tainic potir
Umplut de � in�a-�i cereasc�,
Privind tot la Tine, cum trec anii-n �ir,
Nici pleoapa s� nu mai clipeasc�.
Dac� mi-ai deschide-acum c-o-ntrebare:
,,Vrei s� pleci cu lumea ce se duce?”
�i-a� r�spunde:,,Stau în închisoare,
Eu r�mân cu Tine-n chin pe cruce!”

 Ioan Andrei, ,,Cruci de gratii”, 
Ed. Helicon, Timi�oara, 1992
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,,Fecioria - castitatea consacrat� Domnului”
O nou� carte a Pr. Bernard Stef 

A.A., ap�rut� în Ed. Buna Vestire, Blaj, 
2009, ,,Fecioria-castitatea consacrat� 
Domnului”, se adaug� celor ap�rute 
în intervale aproape regulate, c�r�i 
destinate de autor s� ridice în lume �i 
în su� ete ,,Împ�r��ia lui Cristos”. 

Indemnul la lectura c�r�ii 
nou ap�rute îl face IPSS Lucian în 
cuvântul introductiv, ,,Semn puternic 
al prezen�ei lui Cristos”, a� rmând 
c� renun�area la multe din bucuriile 
vie�ii pentru a-l urma pe Cristos nu 
este numai pentru cei care au ales 
calea vie�ii consacrate, ci pentru to�i 
oamenii, �i pentru cei ce au ales starea 
c�s�toriei, pentru to�i cre�tinii.

,,Cuvântul înainte’’ al autorului 
orienteaz� intrarea în lectur� prin 
câteva explica�ii legate de geneza 
c�r�ii. Manuscrisul lucr�rii a a�teptat 
timpul potrivit s� � e tip�rit. Acest timp 
este cel de azi, al postmodernismului, 
caracterizat prin absen�a sacrului �i 
relativism, indiferentism religios, 
c�derea voca�iilor, înstr�inarea de 
Biseric� �i ateism, prin di� cult��ile 
de transmitere a înv���turii cre�tine, 
timp în care atâtea in� uen�e negative 
asalteaz� su� etul omului �i adesea îi 
clatin� certitudinile morale (dac� ele 
exist�!).

Cartea P�rintelui este un îndemn 
adresat omului , îndemn care s-ar 
rezuma în cuvintele: Înapoi la Divin, 
la valorile cre�tine �i la virtu�ile morale 
pierdute! La baza acestora poate �  

castitatea, în în�elesul propriu, dar 
�i cu în�elesul de ,,renun�are”pentru 
Cristos, pentru reg�sirea ,,su� etului 
curat”atât de necesar tuturor celor 
care urmeaz� chemarea Domnului. De 
aceea cartea se adreseaz� în primul 
rând persoanelor consacrate, care prin 
via�a lor �in ,,echilibrul spiritual al 
omenirii”, dar �i acelora care tr�iesc 
în lume �i simt aceast� chemare. 
Puternica not� de autenticitate proprie 
c�r�ii rezult� din chiar elementele 
biogra� ce ale autorului, el însu�i preot 
�i c�lug�r.

Cartea este structurat� în 
�ase capitole: ,,Fecioria-castitatea 
consacrat� Domnului”, ,,Roade 
ob�inute. Mijloace de a o p�stra”, 
,,În actualitate”,  ,,Ceremonialul 
pentru primirea în rândul fecioarelor 
consacrate” �i ,,Stil de via�� cre�tin�. 
Rug�ciuni”.

Fundamentul întregului con-
�inut al c�r�ii este Sfânta Scriptur�. 
În paginile C�r�ii S� nte se g�se�te 
chemarea la via�a consacrat�, în chiar 
cuvintele Mântuitorului: ,,Veni�i dup� 
Mine!”, adresate Apostolilor care au 
renun�at la tot �i l-au urmat.

Privirea �i analiza din punct de 
vedere istoric a castit��ii alc�tuiesc 
primul capitol.

Chemarea la via�a consacrat� 
este un dar,  nu îns� pentru oricine, 
dar prezent în toate timpurile. Vie�ile 
consacrate sunt numeroase. Sfânta 
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(urmare din pag. 8)

Fecioar� Maria �i-a consacrat castitatea 
Domnului, Sfântul Pavel, fecioarele 
martire �i atâ�ia b�rba�i �i femei 
începând cu Biserica primelor veacuri 
�i pân� azi. La început celibatul se 
tr�ia în familie, din secolul al IV-lea, 
odat� cu apari�ia m�n�stirilor, acestea 
concentreaz� vie�ile consacrate. 
Celibatul se poate tr�i �i în lume, sunt 
situa�ii de familie, de boal�, situa�ia 
v�duvelor sau absen�a voca�iei pentru 
c�s�torie. Se exclude îns� ,,celibatul 
urmat din comoditate”.

Capitolul al II-lea se ocup� de 
roadele ob�inute prin via�a consacrat�. 
Transmiterea vie�ii, paternitatea �i 
maternitatea, exist� �i la persoanele 
consacrate, dar pe plan spiritual, c�ci 
su� etele consacrate ajut� pe om s� 
se mântuiasc�, s�-�i s� n�easc� via�a 
�i s� o s� n�easc� �i pe a semenilor. 
Exemplele aduse sunt vie�ile S� ntei 
Tereza de Pruncul Isus, a vie�ii S� ntei 
Ecaterina de Siena �i a Sfântului Ioan 
De la Salle (1651-1719, întemeietorul 
Congrega�iei Fra�ii �colilor Cre�tine, 
care se ocup� de educa�ia elevilor, 
în�elegând procesul educativ ca o 
responsabilitate a întregii comunit��i, 
preo�i, profesori, laici, p�rin�i �i elevi; 
elevul � ind protagonistul procesului 
de formare).

Idealul vie�ii consacrate este 
împlinirea voin�ei lui  Dumnezeu 
�i cel mai înalt model de împlinire 
se reg�se�te în r�spunsul dat 
Îngerului de Preacurata, ,,la 
propunerea de  a fi Mama lui 

Mesia”: ,,Iat� roaba Domnului, � e...”.
Autorul enum�r� ,,semnele” 

dup� care se recunoa�te chemarea 
la via�a consacrat� �i importan�a 
evlaviei c�tre Sfânta Fecioar� în 
via�a celui chemat. Aceasta explic� 
îndemnul dat preo�ilor, c�lug�rilor �i 
c�lug�ri�elor de a-�i încredin�a vie�ile 
ocrotirii Preacuratei.

Despre ,,vot”, act de religie, 
actul prin care se reiau în fa�a lui 
Dumnezeu toate promisiunile de la 
Botez, trateaz� capitolul al treilea, 
cu sublinierea  c� votul este o jertf� 
,,f�cut� lui Dumnezeu din iubire” �i 
a c�rui nerespectare înseamn� p�cat. 
Votul mai are câteva particularit��i: 
este liber, f�cut numai în fa�a lui 
Dumnezeu în urma unei judec��i 
serioase �i f�r� vreo constrângere. 
Voturile c�lug�re�ti se fac �inând 
seama de Ordinele în care se intr�. Dar 
�i laicilor li se cere aten�ie deosebit�, 
c�ci ,,este mai bine a nu promite 
decât a promite �i a nu împlini”.Votul 
corect aduce întotdeauna m�rire lui 
Dumnezeu �i folos su� etului. Cât 
prive�te votul castit��ii, promisiunea 
de a se p�stra su� etul �i trupul curat, 
se poate face pentru un anumit timp: o 
s�pt�mân�, o lun�, pentru toat� via�a, 
dar întotdeauna cu sfatul unui director 
spiritual. Pentru a împlini o astfel de 
promisiune este nevoie de rug�ciune 
�i Pr. Bernard Stef îmbog��e�te 
paginile cu rug�ciuni, cu deosebire 
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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

Voyages humanitaires et de découverte, 1991-1992

De retour en France, nous n’arrivons pas a bien dormir, les souvenirs 
se bousculent dans notre tète: la grand e misère, l’atmosphère de méfiance 
et de suspicion, mais aussi le français parle partout, et l’accueil si fraternel 
et émouvant reçu a chaque étape.

Deux rencontres nous ont le plus marques: le Cardinal Todea et sa 
forte personnalité et Vincent Cernea, avec sa demande simple et directe. 
Comment répondre a l’appel qui nous a été lance?

Nous, nous rendrons compte que  la petite Eglise Greco-Catholique, 
tout juste sortie des catacombes et animée d’une immense volonté de 
revivre, est en effet totalement ignorée en France. Alors notre premier geste 
est de distribuer le document de Vincent sur l’Eglise Greco-Catholique 
a la porte de la cathédrale de Troyes, ou nous recueillons nos premiers 
sympathisants. François rassemble en deux petits colis les médicaments 
et matériels demandes a Bucarest. Mais comment les faires parvenir? Par 
courrier, c’est impossible.

Des amis dirigent François vers Michel Vicaire, president d’une 
association pour la Roumanie, ,,l’Aube a Turda”. ,,Bien sur, vous pouvez 
nous confier le transport de vos colis, mais ce serait beaucoup mieux 
si vous etiez le 4-eme véhicule de notre convoi prévu pour  novembre 
1991”. Il lui propose aussi un copilote, Jacques Chevalier, qui q connu la 
Roumanie en 1939 et voudrait revoir la pays et Bucarest. Ils vont avoir le 
temps de faire connaissance au cours des 5000 km de trajet aller et retour 
avec  l’utilitaire Volksw agen double  cabine  bâche et bourre de vêtements, 
livres, médicaments, produis d’entretien et alimentation rassembles auprès 
des amis.

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

Cardinal Alexandru Todea

Voiaj umanitar �i de descoperire, 1991-1992

La reîntoarcerea în Fran�a, nu am dormit prea bine, amintirile ne 
n�p�deau: s�r�cia, atmosfera insuportabil� de neîncredere �i de suspiciune, 
dar de asemenea limba francez� vorbit� peste tot, primirea atât de fratern� 
�i emo�ionant� de fiecare dat�.

Dou� întâlniri ne-au marcat cel mai mult: cea cu Cardinalul Todea �i 
puternica sa personalitate �i cea cu Vincent Cernea, cu cererea sa simpl� 
�i direct�. Cum vom r�spunde la apelul lansat?

Ne vom reîntoarce, pentru c� mica Biseric� Greco-Catolic�, ie�it� 
pe dreptate din catacombe �i animat� de o imens� voin�� de via��, este, în 
adev�r, cu totul ignorat� în Fran�a. În momentul acela primul nostru gest a 
fost s� distribuim informa�ia - document despre Biserica Greco-Catolic�, 
dat� de Vincent, la ie�irea din Catedrala din Troyes, unde noi am adunat 
primii simpatizan�i. Francois a strâns în dou� mici pachete medicamentele 
�i materialele cerute la Bucure�ti. Dar cum vom face s� le parvin�? Prin 
po�t� era imposibil.

Prietenii l-au îndrumat pe Francois spre Vicarul Michel, pre�edintele 
unei asocia�ii pentru România ,,l’Aube a Turda”. ,,Bine-n�eles, pute�i s� 
ne încredin�a�i transportul pachetelor voastre, dar va fi mult mai bine 
dac� voi ve�i conduce al 4-lea vehicul din convoiul nostru prev�zut pentru 
noiembrie 1991”. Totodat� a propus un copilot, Jacquws Chevalier, care a 
cunoscut România în 1939 �i dorea s� revad� �ara �i Bucure�tiul. Ei au avut 
timp s� se cunoasc� în drumul de 5000km, dus-întors, în Volkswagen cu 
dubla cabina cu prelat� �i plin� de îmbr�c�minte, c�r�i, alimente adunate 
de noi pentru prieteni.

(va urma)
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dup� Alexandru Todea, ,,Rug�ciunea 
tineretului”, Blaj, 2001, pag. 273, �i 
rug�ciuni c�tre Sfântul Iosif.

Capitolul al IV-lea trateaz�  
situa�ia fecioarelor consacrate în 
Biserica de azi. Privind în urm�, în 
istorie, documentele atest� atragerea 
tinerelor, începând din secolele X-XI, 
spre via�a c�lug�reasc� organizat� - 
era alc�tuit �i un ceremonial liturgic 
în acest scop. Dup� Conciliul 
Ecumenic Vatican II, s-a acordat 
iar��i un loc important celibatului 
tr�it în lume de fecioare sau v�duve. 
Pentru aceste persoane, Papa Paul al 
VI-lea a promulgat în 1970 un nou 
ritual; în urma acestor dispozi�ii, via�a 
consacrat� tr�it� în lume cunoa�te o 
dezvoltare remarcabil�. Congresul 
�inut la Roma în anul 2008 cu tema 
,,Virginitatea consacrat� în lume; un 
dar pentru Biseric� �i în Biseric�” s-a 
bucurat de prezen�� reprezentan�ilor  
tuturor continentelor. Participan�ii la 
Congres au fost primi�i în audien�� de 
Sfântul P�rinte Benedict al XVI-lea. In 
cuvântul s�u, Papa a apreciat ,,Ordinul 
Fecioarelor Consacrate în Lume”, 
i-a remarcat dezvoltarea de dup� 
Conciliul Vatican II �i sus�inerea de 
c�tre Episcopi. Tr�ind dup� modelul 
Mariei, f�r� vreo schimbare exterioar� 
particular�, � ecare în contextul 
s�u de via��, cu stiluri �i modalit��i 
diferite în a tr�i consacrarea, dar cu 
o carism� unic�: ,,d�ruirea total� lui 
Cristos �i � delitatea fa�� de El”, via�a 
acestor persoane este pentru lume ,,o 

m�rturie de iubire �i un semn vizibil al 
Împ�r��iei ce va veni”, a a� rmat Papa.

Ceremonialul pentru primirea 
în rândul fecioarelor consacrate în 
lume este cuprins în capitolul al 
V-lea. Sunt câteva momente în acest 
ritual care dau claritate drumului 
ales: libertatea alegerii, promisiunea 
de a-L cunoa�te, a-L iubi �i a-L servi 
pe Isus Cristos, acceptarea vie�ii 
de rug�ciune, de jertf�, de practic� 
a virtu�ilor, cunoa�terea �i tr�irea 
Evangheliei, servirea aproapelui. 
Dup� primirea ve�mintelor-simbol, ca 
semn al lep�d�rii de lume, candidata 
î�i pronun�� promisiunea  �i semneaz� 
actul � nal. Cu rug�ciunea pentru 
statornicie a celei primite în Ordin, 
ceremonialul se încheie.

Capitolul al VI-lea - Stil de via�� 
cre�tin�. Rug�ciuni -, se adreseaz� 
deopotriv� fecioarelor consacrate cât 
�i oric�rui cre�ti dornic de a merge pe 
drumul perfec�iunii.

Castitatea  persoanelor 
consacrate este superioar� 
castit��ii conjugale, explica�iile 
acestei realit��i se g�sesc la Sfântul 
Augustin. Persoanele consacrate se 
caracterizeaz� prin iubirea fa�� de 
Dumnezeu �i semeni, prin via�a tr�it� 
pe urmele lui Isus �i prin st�pânirea 
de sine, prin practicarea virtu�ilor: 
r�bdarea �i blânde�ea, credin�a vie, 
speran�a �i cele tr�ite de S� ntei 
Fecioar� Maria: umilin�a, morti� ca�ia 
�i evlavia. În recomandarea virtu�ilor, 
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Pr. Bernard Stef apeleaz�  �i la 
înv���turile Episcopului Martir 
Ioan Suciu. Ultimele pagini ale c�r�ii, 
,,Program de rug�ciune”, cuprind 
rug�ciunile obi�nuite, Actele virtu�ilor �i 
Litania umilin�ei, o rug�ciune mai pu�in 
cunoscut�, dar cât de necesar� azi!

,,Medita�ia. Îndreptar sau 
model pentru orice medita�ie” ofer� 
cititorului celei mai înalte forme 
de rug�ciune, rug�ciunea mintal�, 
�i-i pune în fat� modelul unei astfel 
de rug�ciuni structurat� în patru 
p�r�i distincte �i unitare în acela�i 
timp: Rug�ciunea preg�titoare; 
Considera�ii �i re� exii; Aplicarea la 
sine �i În�l�area la Dumnezeu.

Recomand�m lectura c�r�ii 
,,Fecioria-castitatea consacrat� 
Domnului” a Pr. Bernard Stef pentru 
mai multe motive. În primul rând, 
ajut� pe cititor s� cunoasc� mai 
bine Biserica Catolic�, în care via�a 
consacrat� a celor care tr�iesc în lume 
are un loc bine determinat, dar mai 
pu�in cunoscut. De�i nu este bogat� 
în pagini, cartea este dens� într-
un con�inut bine armonizat, care se 
adreseaz�, deopotriv�, �i persoanelor 
consacrate, �i laicilor, pentru to�i � ind, 
dincolo de informa�ie, un ghid spiritual. 
În acela�i timp ea m�rturise�te un 
adev�r: într-un anumit context istoric, 
independent de voin�a Bisericii �i a 
credincio�ilor ei, pot ap�rea condi�ii 
defavorabile, dar,dac� ,,� ecare ar �  
în Biseric� ceea ce ar trebui s� � e”, 
revenirea la normalitate ar �  mai 
rapid�. �i Pr. Bernard Stef chiar acest 
lucru ne înva��: cum �i ce trebuie s� 
� m în via��, pentru c� Împ�r��ia lui 
Dumnezeu s� st�pâneasc�  în su� ete 
�i în lume.

Otilia B�LA�
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Toat� lumea se întreab� ce se 
întâmpl� cu noi, cu lumea noastr�? Nu 
mai exist� dreptate, nu mai exist� legi, 
nu mai exist� autoritate, nu mai exist� 
cinste, nu mai exist� ru�ine, nu mai 
exist� respect, familiile se destram�, 
criminalitatea cre�te, arogan�a 
domne�te... De ce?

A�i în�l�at vreodat� un �ercan? V-a 
pl�cut cum zbura, cum v� privea vesel �i 
ce plin de importan�� î�i mi�ca coada?

A�i în�eles ce �ine �ercanul 
acolo sus? Dac� spune�i vântul, este 
doar foarte pu�in adev�rat. Altceva îl 
�ine acolo sus! Sfoara, leg�tura ferm� 
cu mâna ta, constrângerea de a folosi 
vântul, for�a care-l re�ine s� nu  fug�,  
for�a cel face s�-�i dea ascultare. 

Vi s-a întâmplat vreodat� s� se 
rup� sfoara ce �inea �ercanul? S-a bucurat 
�ercanul de libertate, de eliberarea 
constrângerii de a �  sus, frumos, vesel, 
de a v� face �i pe voi veseli? 

A intrat rapid în deriv�, nu mai 
avea nici o lege, a fost luat de vânt, voi 
l-a�i pierdut, iar el s-a izbit în � nal de 
p�mânt îngropând cariera de zbur�tor 
�i pe cea de surs� de bucurie pentru el 
�i pentru voi…

Evolu�ia societ��ii române�ti sau 
revolu�ia în mar�.

Popula�ia României interbelice 
era majoritar ��r�neasc�: 78,3% în 

1930. În 2002 ponderea popula�iei 
rurale a sc�zut la 47,3%, iar din 
aceast� popula�ie rural� doar o parte 
se ocup� cu agricultura. Comunismul 
a transferat de la sate spre ora�e cam 
9 milioane de ��rani. A dezr�d�cinat 
un segment uria� al popula�iei pentru 
a crea o clas� muncitoare docil� care 
nu s-a rupt complet de sat, dar nici nu 

a devenit o popula�ie urban�. Popula�ia 
urban� a fost supus� unui atac ideologic 
„competent”, tot în acela�i sens al 
transform�rii în mas� de manevr�. 
Vechea tabl� de valori morale, 
sociale, economice a fost declarat� 
reac�ionar� �i a suferit tratamentul 
rezervat du�manilor poporului. Într-un 
interval de timp relativ scurt politica 
aceasta contra vechii table de valori a 
dat rezultatele a�teptate de comuni�ti. 
Tabla de valori socialist� nu a avut 

Cetatatea Vaticanului în via�a lumii (II)
„O îndatorire, chiar nerecunoscut� de nimeni 

nu pierde din integritatea esen�ei sale”
Simone Weil, Lenracinement
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nici o consisten��. Lumea „�tia” c� nu 
este a�a, dar f�cea mereu ceea ce „nu 
era a�a” �i s-a obi�nuit, a inceput chiar 
s�-i plac�. La vale aluneci f�r� efort, 
iar acest� oportunitate i-a fost oferit� 
poporului cu d�rnicie comunist�. 
Absen�a tablei de valori morale a 
favorizat cre�terea buruienilor în 
societate �i a distrus �es�tura delicat� 
a moralei individuale �i sociale, atâta 
cât exista între cele dou� r�zboaie. 
Perioada de dup� 1990 a legalizat 
expunerea gunoiului de sub covorul 
ro�u, reciclarea lui �i cosmetizarea 
lipsei de moral� în saloanele unui 
capitalism original �i a unei libert��i 
f�r� frontiere �i f�r� obliga�ii cet��ene�ti 
sau morale. Educa�ia moral� laic� sau 
religioas� nu a constituit o preocupare 
pentru românul liber, postdecembrist. 
Individul alienat de la ora�e �i ��ranul 
captiv al educa�iei colectiviste au 
abandonat principiile morale ale 
religiei în favoarea individului „liber”, 
emancipat de apartenen�ele sale 
na�ionale, sociale sau religioase. 

Omul liber, „desc�tu�at” de 
constrângeri, devenit (uneori f�r� s� 
vrea) propriul st�pân, a fost tentat (�i 
nu a rezistat tenta�iei) de a-�i construi 
propriile legi de comportament social, 
religios, sexual. Construirea unor legi 
proprii merge în paralel cu respingerea 
în bloc a tuturor legilor �i conven�iilor 
existente anterior. Dac� numim în mod 
grotesc acest� distrugere �i început de 
construc�ie cu � nal incert revolu�ie, 
(revolu�ie social�, revolu�ie moral�, 

revolu�ie sexual�) atunci trebuie s� 
recunoa�tem c� atât la nivelul României 
cât �i la nivel mondial suntem în 
plin� revolu�ie. Toate revolu�iile 
anterioare au murit, revolu�ia actual� 
este permanent�, ne epuizeaz� 
ra�iunea, resursele, personalitatea, dar 
m�r��luie�te vijelios în toate direc�iile.  

Revolu�ia asta are totu�i un nume: 
relativismul moral

Pozi�ionarea omului în centrul 
Universului nu este o idee nou�. 
Protagoras (481 – 411) consider� c� 
„omul este m�sura tuturor lucrurilor”. 
Un alt principiu reprezentat de 
Protagoras este ca : “a� rma�iile opuse 
sunt tot atît de adev�rate”. Plecând 
de la principiul fundamental de mai 
sus - c� omul, ca individ, este m�sura 
tuturor lucrurilor - Protagoras ajunge 
la un subiectivism radical �i concluzia 
este aceea c� nu exist� un adev�r 
general-valabil. Consecin�ele fatale 
ale punctului de vedere protagorasian 
se descoper� mai clar în etic�, în acea 
a� rma�ie so� st� c� “ce este r�ul, dac� 
celui care f�ptuie�te r�ul nu i se pare c� 
este r�u?” Pentru Protagoras motivul 
determinant al voin�ei este pl�cerea. 

Pornind de la aceste r�d�cini, 
negând a priori Revela�ia, bazându-se 
exclusiv pe ra�iune, omul revolu�iilor 
industriale î�i propune s� a� e adev�rul 
�i s� de� neasc� sim�ul moral. �i ajunge 
la concluzia c� nu exist� adev�r absolut, 
c� � ecare om poate ajunge prin ra�iune 
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la „adev�rul s�u”, la „morala sa”. Marx 
teoretizeaz� calea de a rezolva toate 
problemele cunoa�terii. Dac� identi� ci 
baza economic�, „modul de produc�ie” 
al unei anumite perioade istorice po�i 
determina religia, � lozo� a �i etica 
acelei epoci istorice. Cât despre adev�r, 
Marx îi d� o �ans� adev�rului absolut; 
el exist�, va apare la „sfâr�itul istoriei” 
când baza economic� a societ��ii 
permanente va �  economia comunist�. 
Cum ar �  putut tocmai Marx s� lase 
comunismul f�r� adev�r? Iat� deci 
idealul, �elul din ce în ce mai îndep�rtat: 
r�bda�i pân� la sfâr�itul istoriei, când 
va învinge comunismul…

Ruptura aceasta cu ideile 
tradi�ionale a condus îns�, în realitate, 
la alienarea total� a omului fa�� de bine 
�i adev�r [2].

Nu ideile � lozo� ce au dictat îns� 
derapajul gloatei. Gloata român� nu 
este informat�, nu-l cite�te pe Marx, nu 
are dileme existen�iale. Are televizor, 
ziare de scandal, tabloide �i i s-au 
creat condi�iile fericirii momentane 
prin consumismul dezl�n�uit. Fiecare 
i�i creaz� modelul s�u de fericire, 
este liber, are „drepturile universale 
ale omului” care-i permit s� fac� ce-i 
place, oriunde �i oricând. Dac� nu este 
rentabil s� furi în Romania, furi în 
Fran�a, Italia, Spania, ai doar dreptul 
inalienabil s� circuli �i s� „tr�ie�ti 
decent”! În mod logic aceast� moral� 
de subzisten�� nu este compatibil� 
cu nici o religie. Biserica r�mâne 
totu�i  locul unde este de bon ton s� 

te duci s� iei lumin� de Pa�ti, eventual 
adus� chiar de la Ierusalim de vreun 
politician în pan� de alte idei, unde te 
mai duci �i de Cr�ciun s� colinzi, unde 
în mod obligatoriu te duci la cununii, 
la botezuri, la înmormânt�ri, c� (nu-i 
a�a?) a�a-i obiceiul str�mo�esc…

Dar dup� ce ai ie�it din curtea 
bisericii începi s�-i înjuri pe popi c� 
prea �i-au luat nasul la purtare �i zic 
c� orice faci este „cu p�cat” �i începi 
s� dai sfaturi tenden�ioase „f� ce zice 
popa, nu ce face popa”, sugerând � nu�, 
cum este românul, c� popa  face mai 
multe rele decât tine.

Relativismul moral este 
catastrofa etapei actuale de dezvoltare. 

Necazul este c� submineaz� �i bazele 
societ��ii �i statului. A�a cum spune 
Jean Sevillia [1], „O societate în care 
jum�tate din tineri se drogheaz� �i se 
distreaz� uitându-se la � lme porno 
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este una dereglat�. O societate în care 
familiile se destram� atât de repede 
este una dezechilibrat�. O societate 
în care indivizii pierd obiceiul s� se 
mai trezeasc� de diminea�� pentru c� 
nu au de lucru nu este prea s�n�toas�. 
O societate în care putem �  agresa�i 
urcând într-un tren nu func�ioneaz�. 
O societate care nu mai are încredere 
în cei care o conduc renun�� s� mai � e 
st�pân� pe destinul ei.”

Atitudinea Bisericii Catolice fa�� de  
relativismul moral

Vaticanul �i chiar intelectuali 
care apar�in laicatului catolic atribuie 
decaden�a Europei de dup� r�zboi 
p�r�sirii valorilor absolute în favoarea 
relativismului moral. Papa Benedict al 
XVI-lea, Marcelo Pera �i al�i intelectuali 
demonstreaz� aceasta spunând c� dup� 
anii 60 europenii au abandonat masiv 
normele tradi�ionale cu adânci r�d�cini 
în cre�tinism înlocuindu-le cu mereu 
schimb�toarele reguli ale unei morale 
relative. Astfel, activitatea sexual� 
este separat� de procreare �i conduce 
la declinul importan�ei familiei �i 
la sc�derea dramatic� a popula�iei 
europene a continentului. Un r�spuns 
cu mare autoritate dat relativismului 
moral din perspectiva Romano Catolic� 
vine de la Papa Ioan Paul II în enciclica 
Veritas Splendor .

La 18 aprilie 2005, în ajunul 
alegerii sale sub numele de Benedict 
XVI, decanul cardinalilor a �inut o 
predic� în bazilica Sfântul Petru din 

Roma al c�rei nucleu a fost respingerea 
relativismului. Viitorul Pap� a� rm�: 
„A avea o credin�� puternic�, conform 
Crezului Bisericii este adesea 
identi� cat cu a �  fundamentalist. În 
acela�i timp relativismul, adic� a te l�sa 
antrenat „de orice vânt doctrinar”, este 
v�zut ca unica atitudine la în�l�imea 
epocii actuale. Suntem pe punctul de 
a instaura o dictatur� a relativismului 
care nu recunoa�te nimic ca � ind 
de� nitiv �i care d� ca ultim� m�sur� 
doar propriul ego �i dorin�ele sale.” 

În loc de încheiere
Problema relativismului moral nu 

poate �  tratat� în câteva pagini �i nici 
nu este o tem� care poate �  uitat� într-
un sertar al memoriei. Este o problem� 
vital� a societ��ii române�ti, este o 
problem� crucial� a evolu�iei Europei.

Considerându-o ca atare, voi 
relua tema punându-i în lumin� diverse 
fa�ete, prezentând opinii autorizate ale 
unor speciali�ti. Foarte mul�i intelectuali 
�i scriitori sunt preocupa�i de deriva 
moral� a societ��ii. De aceea �i literatura 
dedicat� subiectului este vast�.

Am folosit în compunerea 
materialului idei con�inute în c�r�ile 
pe care le citez �i informa�ii de pe site-
ul Vaticanului, cum ar �  enciclicile �i 
discursurile papilor �i a unor cardinali.______________

[1]  Jean Sévillia;  „Corectitudinea 
moral�. C�ut�m cu disperare valori”, Humanitas, 
2009; [2]  Tereza  - Brându�a Palade; „Profe�ii 
relativismului moral. O istorie a transform�rii 
con�tiin�elor”, Galaxia Gutenberg, 2009

Ioan SORAN
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S�de�te în inima ta bucuria de 
a avea o Mam� Cereasc�, Fecioar� 
Preacurat�, Mama Lui Dumnezeu 
Întrupat. A adus bucurie p�rin�ilor la 
na�terea Ei, a adus bucurie Cerului �i 
lumii întregi. A înveselit pe Dumnezeu.  
La timpul hot�rât, Îngerul Domnului a 
salutat-o printr-un îndemn la bucurie, apoi 
a informat-o despre misiunea Ei hot�rât� 
de Tat�l Ceresc. Îi dator�m respect Maicii 
S� nte, pentru c� Domnul a apreciat-o �i  
ni l-a n�scut pe Mântuitorul nostru.

Îi dator�m încredere, pentru ca 
are putere de-a r�spândi haruri �i are 
disponibilitate pentru aceasta. Îi dator�m 
recuno�tin�� pentru c� este Înv���toarea 
Adev�rului, este Refugiul p�c�to�ilor, 
este Via�a �i n�dejdea noastr�, este lumina 
speran�ei, salvatoarea cre�tinilor. Îi 
dator�m admira�ie, pentru c� este  un dar 
al Cerului �i în acela�i timp plin� de dar. 
Îi dator�m ascultare �i venera�ie, pentru c� 
este Regina Cerului �i a p�mântului, pentru 
c� este Avocata noastr� �i înal�� pentru 
noi rug�ciuni la tronul Lui Dumnezeu. 
Îi dator�m iubire Mamei noastre Regine, 
a�a dup� cum �i Ea ne iube�te �i lupt� s� 
mo�tenim Împ�r��ia Cerului. Pentru c� 
este Regin�  a îngerilor �i a s� n�ilor, la 
îndemnul Ei, ne vor deveni prieteni �i vor 
mijloci pentru noi.

Dac� avem o astfel de Mam�, ce 
ne mai lipse�te  pentru a �  ferici�i? Ce 
mult gre�esc cei care spun c� nu au motiv 
de bucurie! Înseamn� c� nu o cunosc pe 
Mama Cereasc� sau nu au încredere în Ea.

De ce unii oameni sunt posomorâ�i, 
apatici, nemul�umi�i? De ce sunt mereu  
gr�bi�i �i reci? De ce soarele le apune chiar 
înainte de a r�s�ri?  Lipsa de entuziasm nu 
e bene� c� �i triste�ea ta  îi in� uen�eaz� �i pe 

al�ii. Deprimarea îmboln�ve�te, nu-�i irosi 
via�a. Nu transmite tensiune în jur, nimeni 
nu o dore�te. De ce ceart�, energie risipit�, 
c�utând zadarnic motiv pentru a �  fericit? 
G�se�te-�i bucuria în lucrurile m�runte �i 
încearc� s�-�i a� i libertatea, s�-�i eliberezi 
inima de nimicuri. S� � i tu însu�i.

 Nu-�i mai am�rî via�a din cauza 
unor incidente m�runte, din cauza unui 
cuvânt de apreciere pe care nu l-ai primit sau 
din cauza unui cuvânt pe care nu-l doreai 
�i l-ai primit. Împac�-te cu via�a ta. Multe 
lucruri ce le consideri rele, pot �  aduc�toare 
de haruri. De ce s� te la�i cople�it de 
problemele lume�ti, care te încovoie sub 
greutatea lor?. De ce nu te la�i cople�it de 
prezen�a Mamei Cere�ti, care î�i poart� 
su� etul spre sfere înalte, dumnezee�ti?

 Aceea�i Mam� Maria, este a 
întregii omeniri! F� t�cere în jur �i ascult�-
�i inima. R�mâi o clip� în rug�ciune, în 
medita�ie. Invoc� pe Mama. Ea nu va 
întârzia �i vin�. Îi vei sim�i prezen�a. Se va 
ruga cu tine. Abandoneaz�-te cu totul Ei. Te 
va mângâia pe frunte cu o atingere suav�. 
Va rev�rsa asupra ta iubire. Î�i vei rec�p�ta 
încrederea. Dac� e�ti fericit, vei vedea cu 
al�i ochi pe cei din jur, vor �  �i ei ferici�i.

Las�-te invadat de bucuria care-
ti umple su� etul, î�i lumineaz� chipul 
încremenit într-un zâmbet, transpunându-te 
într-o stare de pace, î�i adoarme sim�urile, 
în timp ce inima tresalt� de…bucurie.

Nu irosi bucuria spontan� 
�i rug�ciunea constant� spus� cu 
inima. Adu-I bucurie �i Mamei tale �i 
pream�re�te-O în cântece de laud� :

“Ave Maria, Mam� cereasc�, Tu 
e�ti Regina Cerului…!”

Silvia  PANTI�

Bucuria de a avea o Mam�
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zile numeroase personalit��i: prela�i, 
diploma�i, profesori universitari, 
jurnali�ti etc. Îi asculta cu grij�, f�r� 
s� manifeste vreun sentiment: ,,L�sa 
oamenii s� vorbeasc� mai mult, îi 
asculta atent �i dac� problemele 
erau modeste sau valoroase, 
orienta întotdeauna discu�ia spre 
cele mai înalte nivele”. De-o mare 
amabilitate, vorbind o limb� corect� 
�i într-un stil elevat, Mgr. Montini 
era reputat pentru diploma�ia sa, 
manifestat� întotdeauna, nu numai 
cu interlocutorii s�i. Obi�nuia s� se 
adreseze simplu �i direct, niciodat� cu 
reticen�e, ,,reticen�ele sunt deplasate 
la un preot”, spunea adeseori. 
Judec��ile sale personale erau clare �i 
motivate, dar dac� deciziile veneau de 
la Pap� sau dac� transmitea o decizie 
ponti� cal�, el � ind ultima autoritate, 
nu l�sa niciodat� s� se perceap� 
propriile sentimente. Sfântul P�rinte 
va decide, Sfântul P�rinte a decis, 
spunea f�r� comentariu.

A l�sat tuturor celor care l-au 
cunoscut impresia unei des�vâr�ite 
st�pâniri de sine �i a unei inteligen�e 
excep�ionale. A fost de-a lungul anilor 
o putere a Vaticanului, cu o activitate 
metodic�, f�r� repro�, precis� �i de 
mare valoare.

(va urma)

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

Examinând � zionomia �i via�a 
Mgr. Montini de la începutul anului 
1953, când a fost ridicat la demnitatea 
Pro-secretar de Stat �i în anii urm�tori 
când a ajuns Secretar de Stat, vom 
cunoa�te mai bine personalitatea 
viitorului Pap�.

Era zvelt, vioi, avea o privire 
str�lucitoare �i întreb�toare. Ii era 
remarcabil� s�n�tatea �i rezisten�a 
sa în munc� devenise legendar� la 
Vatican, unde î�i petrecea toate zilele 
f�r� s�-�i acorde o zi de vacan�� sau 
un minut de r�gaz, refuzând  orice 
concediu. Tr�ia într-un spa�iu restrâns, 
dar cu adev�rat deosebit, Palatul 
vechi al Vaticanului cu interiorul  
creat de Rafael în 1513. Avea pentru 
folosin�� trei înc�peri: o anticamer�, 
salonul ro�u �i biroul. Tr�ia singur, de 
problemele gospod�re�ti avea grij� o 
guvernant� în vârst�. 

Mgr. Montini î�i începea ziua 
de 18 ore de munc�, cu celebrarea Sf. 
Liturghii la ora 6/30. Se a�eza la biroul 
s�u unde lucra pân� la orele  15 sau 
16 dup�-amiaz�. Masa pe care o lua  
constituia cu adev�rat o destindere 
�i era urmat� de câteva minute de 
odihn�. Revenea  la dosarele sale 
unde r�mânea pân� la ora unu sau 
dou� dup� miezul nop�ii. În biroul 
s�u se succedau de-a lungul unei 



,,Preotul este ap�r�torul adev�rului, se înal�� împreun� cu îngerii, 
pream�re�te laolalt� cu arhanghelii, ridic� pe altarul din ceruri jertfele, este 
p�rta� la preo�ia lui Cristos, pl�m�de�te din nou f�ptura, reface în ea chipul lui 
Dumnezeu, o zide�te din nou pentru lumea de sus �i, lucrul cel mai important, 
este îndumnezeit �i îndumnezeie�te”, spunea Sfântul Grigore de Nazians. �i 
o spun �i credincio�ii Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, care au r�spuns, în 
data de 17 octombrie, a.c., invita�iei lansate de parohia greco-catolic� „Sfântul 
Gheorghe” din Oradea (din incinta Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie) de a 
spune rozariul, timp de 24 de ore, pentru preo�i. Chiar dac� a�teapt� �i pretind 
multe de la preotul lor, credincio�ii din Oradea sunt con�tien�i c� via�a preotului 
este o lupt� continu�. De aceea, enoria�ii au încercat s� le dovedeasc� preo�ilor 
c� sacri� ciile lor nu sunt zadarnice. Astfel, pe lâng� practicarea iubirii fa�� de 
aproapele lor, credincio�ii or�deni s-au rugat al�turi de preo�i pentru slujitorii 
lui Dumnezeu. Tema rug�ciunii din acest an a fost „Preo�ii: model pentru cei 
credincio�i prin cuvânt, purtare, dragoste, credin�� �i cur��ie”. Evenimentul s-a 
înscris în rândul ini�iativelor care marcheaz� Anul Preo�iei.

Celebrarea a început, sâmb�t� la ora 10:00, � ind condus� de preo�ii Sorin 
Cr�ciun, Ionu� Dobocan �i Olimpiu Todorean. Ace�tia le-au prezentat credincio�ilor 
medita�ii, în cadrul c�rora au creionat �i � gura Sfântului Ioan Maria-Vianney, 
modelul propus preo�ilor de Papa Benedict al XVI-lea. Prin medita�ii, preo�ii �i 
credincio�ii, au conturat mai ales chemarea �i menirea preotului.

Primii care au participat la manifestarea religioas� au fost copiii 
claselor I-IV ai Liceului Greco-Catolic; au urmat apoi copiii claselor V-XII ai 
Liceului Greco-Catolic, Asocia�ia “Cerceta�ii Români Uni�i - Oradea”, Preo�i, 
congrega�ii �i ordine religioase, Asocia�ia “Reuniunea Marian�”, Asocia�ia 
“Vârsta a Treia”, Grupul “Alegria” de la M�n�stirea “Maica Domnului”, 
Asocia�ia Generala a Românilor Uni�i (AGRU), Studen�i teologi de la seminarul 
„S� n�ii Trei Ierarhi”, Studen�ii de la Colegiul „Sfânta Familie”; Asocia�ia 
Ter�iarilor Franciscani, Grupul “Preasfânta Inim� a lui Isus”, Grupul “Rozarul 
viu”, Credincio�ii comunit��ii “Sfântul Gheorghe”, Asocia�ia Tineretului 
Român Unit (ASTRU) �i  Oratoriul “Maria Imaculata” de la Catedrala “Sfântul 
Nicolae”. Toate aceste grupuri au interpretat cântece religioase �i au rostit 
rug�ciunea meditat� a Sfântului Rozariu �i au re� ectat la condi�ia �i misiunea 
preotului etc. La � nal, p�rintele Olimpiu Todorean, parohul Bisericii Sfântul 
Gheorghe, i-a îndemnat pe preo�i �i pe credincio�i s� tr�iasc� �i s� lupte în locul 
pe care l-a încredin�at Tat�l, pentru ca, astfel, s� se realizeze peste tot Împ�r��ia 
Lui, s�-�i consacre via�a pentru slujirea aproapelui �i a fra�ilor, dar �i la o tr�ire 
a credin�ei autentice �i a misiunii preo�e�ti.

Crina DOBOCAN

Rozar pentru Preo�i


