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,,Catehismul Bisericii Catolice”, editat de Arhiepiscopia Romano-
Catolic� de Bucure�ti, 1993, în capitolul ,,Purificarea final� sau 
Purgatoriul” ne spune c� ,,cei care mor în harul �i prietenia lui Dumnezeu 
dar imperfect purifica�i, de�i sunt siguri de mântuirea ve�nic�, sufer� dup� 
moarte o purificare ca s� dobândeasc� sfin�enia necesar� pentru a intra în 
bucuria Cerului”.

Biserica a formulat înv���tura de credin�� despre Purgatoriu mai ales 
în Conciliile de la Floren�a �i Trento.

�i tot Catehismul ne aminte�te c� ,,tradi�ia Bisericii, f�când referin�e 
la anumite texte din Scriptur�, vorbe�te despre un foc purificator”.

Rug�ciunea pentru cei mor�i s-a practicat din cele mai vechi timpuri, 
în Biserica primar�.

Pentru a veni în ajutorul sufletelor din Purgatoriu, pentru ca ele s� 
poat� ajunge la ,,vederea fericitoare a lui Dumnezeu”, Biserica recomand� 
rug�ciunea, pomana, indulgen�ele, faptele bune �i mai ales Sfânta Liturghie.

În cartea ,,Sfânta Liturghie” a Pr. Martin de Cochem O.F.M. Cap., 
tradus� în limba român� de Pr. Ion M.Gârleanu O.F.M. Conv., în capitolul 
XXII, ,,Sfânta Liturghie este u�urarea sufletelor din Purgator’’, g�sim 
explicat� pe larg înv���tura Bisericii despre Purgatoriu: ,,Noi putem ajuta 
sufletele din Purgatoriu în mai multe feluri, îns� mijlocul cel mai bun, 
dup� cum ne spune Sinodul Tridentin, este Sfânta Jertf� a Liturghiei’’. 

P.S.S. Vasile Hossu ne îndemna mereu la rug�ciune pentru sufletele 
din Purgatoriu , pentru c�: ,,Aceste suflete, care mai au de isp��it ceea ce 
au gre�it în via��, a�teapt� ajutorul nostru’’. Pot fi p�rin�ii, binef�c�torii 
no�tri, prietenii sau sufletele uitate pentru care nu se roag� nimeni. La 
rândul lor, sufletele care au fost ajutate de noi, ne vor ajuta �i ele. P.S.S. 
Vasile Hossu mai amintea rug�ciuni pentru aceste suflete: Novena c�tre 
Fecioara Maria, Regina Purgatorului, Litania pentru cei mor�i �i Rozarul.

E noiembrie, e Luna sufletelor din Purgatoriu! Împodobind cu flori 
mormintele celor dragi, dar �i ale celor care nu mai au pe nimeni, s� ne 
rug�m Preacuratei: ,,Tu, care e�ti Speran�a �i Mama celor nec�ji�i, ajut�-i 
pe cei care sufer� în Purgator. Îmi este mil� de cei care mi-au fost aproape, 
de prietenii mei, de binef�c�tori, de sufletele care l-au iubit pe Isus �i pe 
Tine, �i de sufletele p�r�site. Amin.

Luna noiembrie, luna su� etelor din Purgatoriu
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Despre modestie �i t�cere

Ochii apleca�i spre p�mânt fac s� se ridice inima la Cer. Ignorând 
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Moartea dezinfecteaz� via�a 
de nimicuri ca de ni�te parazi�i 
primejdio�i... La-nceputul lunii am tras 
la mor�ii din cimitir. Fiecare mormânt 
era o mic� �i t�cut� constela�ie de 
lumân�ri r�zle�ite între � ori.

M� gândeam la Hamlet, 
meditând cu sc�fârlia în mân�. Nu 
puteam s� cred c� meditarea mor�ii 
poate da un a�a adânc gust de via��. 
Ea m� înva�� s� tr�iesc ceea ce r�mâne 
în veci �i-mi arat� cu degetul ceea ce 
nu r�mâne.

Mormintele ne înva�� adev�ruri 
ve�nice când �tim s� privim �i cerul cu stele.

Meditarea mor�ii e un examen 
care elimin� din noi gândurile 
p�catului.

-  Ce ai sim�it pe pragul mor�ii ?
- Cât de frumoas�, mare �i 

important� este via�a! Dup� tr�irea ei 
ne clas�m în ve�nicie. A�a a r�spuns 
un savant.

Învia�i, mor�ilor!
Mirosul de cript� dispare 

deodat�. Din patru vânturi, de sus, 
de jos, din str�funduri, din abise de 
în�l�ime Trâmbi�ele Învierii r�sun�: 
Înviere �i Judecat�.

Când vor suna?
Cum vor r�suna în con�tiin�a 

mea? Acum începe ceea ce nu mai 
sfâr�e�te.

Eternitate! Eternitate!
Din pustiuri, din v�g�uni,din 

P�mântul cu morminte...
pe�teri, din v�i ascunse, Sfântul 
Ieronim auzea, ca un roi de sunete, 
glasurile Trâmbi�elor �i tremura la 
gândul Judec��ii. Curtea de Casa�ie 
etern� a pre�uirii vie�ii noastre.

�i su� etul meu va �  deschis în 
fa�a lumii ca o pagin� de abecedar 
cu chip.

- Nenoroci�ilor, sunte�i ne-
muritori, ve�i învia! A spus o femeie 
cre�tin� c�l�ilor ei.

�i noi nu am ucis niciodat�?

Fl�c�ri
Ce fac cu copil�ria mea? Ce fac 

cu tinere�ea mea când nu am � ac�r� 
l�untric�, iubirea �i pasiunea mare 
bine îndrumat�?

Numai prin iubire ne ridic�m la 
temperatura normal� a vie�ii cre�tine.

,,Foc am venit s� aduc pe 
p�mânt’’, a zis Isus, deci nu ghea��, nici 
frig, ci � ac�r�. Frigul e un p�cat mare.

Dac� nu �tii s� arzi pe p�mânt 
în bobotaie mare de � �c�ri su� ete�ti, 
focul te va arde pe tine. Fiindc� nu 
ai �tiut s� arzi pe p�mânt cu � ac�ra 
iubirii, Iubirea î�i va zice: ,,Mergi, 
blestematule, în focul cel de veci! 
„Fl�c�rile acestea nu se sting decât cu 
focul dragostei de Dumnezeu.

Când iube�ti, Evanghelia s-a 
deschis în inima ta �i Îngerii citesc în 
ea romanul fericirii tale.

Cultiv� t�cerea în tine cu 
gândurile ei frumoase �i mari.

Ep. Ioan SUCIU
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Anul Sacerdotal: 2009-2010
P�rintele Vasile Fernea

1913-2005

Se spune c� eroismul cre�tin 
înseamn� a te ridica deasupra tuturor 
ostilit��ilor �i în po� da lor s�-�i 
împline�ti misiunea.

Ori de câte ori m� gândesc la 
eroismul �i eroul cre�tin, imaginea Pr. 
Vasile Fernea îmi vine în minte.

Dup� ob�inerea libert��ii Biserici 
noastre, venea cu regularitate la 
Oradea, f�când cu trenul naveta Cluj-
Oradea, dup� un orar al Facult��ii de 
Teologie, unde era profesor de Teologie 
moral� �i Filozo� e. Este unul din 
preo�ii-profesori care a format primele 
genera�ii de preo�i dup� 1989.

Adesea celebra Sfânta Liturghie 
la Capela de la Liceul Greco-Catolic. 
Era mult su� et, mult� s� n�enie în 
rug�ciunea p�rintelui. �i mai erau 
predicile. Nu numai Cuvântul S� ntei 
Evanghelii adus la în�elegerea noastr�, 
dar �i bog��ia unei culturi �i st�pânirea 
expresiei frumoase, alese, elegante, 
toate ne îndemnau s�-l c�ut�m �i s� ne 
bucur�m de prezen�a p�rintelui.

�i mai era ceva: p�rintele, la Blaj, 
a fost profesor so�ului meu când era elev 
la Liceul ,,Sfântul Vasile”. Reg�sirea 
profesorului cu elevul a însemnat o 
bucurie continu�. Uneori p�rintele venea 
la noi �i r�mânea pân� târziu, profesor 
�i elev � ind deopotriv� cople�i�i de 

amintirile Blajului �i de personalit��ile 
lui. A�a am ajuns s�-l cunosc pe P�rintele 
Fernea. La ceea ce era preotul; credin�a, 
blânde�ea, bun�tatea, iubirea �i � delitatea 
fa�� de Biserica Catolic� se ad�ugau 
valorile culturii Antichit��ii (a fost �i 
profesor de latin�) care i-au format o 
personalitate armonioas� �i i-au destinat 
un loc în ierarhia perfec�iunii.

P�rintele r�mâne peste timp 
modelul moral al celor neînfrica�i, al 
celor care nu-�i p�r�sesc credin�a �i 
idealurile, indiferent de împrejur�ri, �i 
�tiu s� treac� cu demnitate prin tot ce este 
potrivnic. C� a suferit, e de în�eles. To�i 
cei care iubesc Biserica Român� Unit� 
cu Roma, Greco-Catolic�, la suprimarea 
ei �i în anii care au urmat, au suferit �i se 
mai sufer� �i azi, c�ci Bisericii noastre nu 
i se face dreptate.

Pe p�rintele îl reprezint� bine 

Motto: ,,Crucea e m�sura su� etului nostru” Episcop Ioan Suciu

(continuare în pag. 6)
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(urmare din pag. 5)
cartea sa, care a ap�rut în anul 2005, 
chiar în anul în care a plecat dintre noi: 
,,Suferin�ele omene�ti, cauze, explica�ii 
�i foloase”. Indirect, este o confesiune. 
Cuprinde în tot omenescul ei suferin�a 
�i formele în care ea se manifest�; parte 
din suferin�e erau �i ale P�rintelui. 
Toate explica�iile pe care le aduce sunt 
întemeiate, cum e �i � resc, pe adev�rurile 
cre�tine. Pr. V. Fernea m�rturise�te: ,,Cele 
adunate vreme de mai mul�i ani le ofer 
tuturor cu gândul de a le �  în ajutor pentru 
în�elegerea problemelor suferin�elor 
vie�ii omene�ti �i apoi s� g�seasc� un 
strop de mângâiere �i s� suporte cu folos 
durerile care îi ajung în via��”.

Pân� aproape de sfâr�itul 
vie�ii p�rintele a venit la Oradea. În 
primii ani, sigur pe � ecare pas, la un 
moment dat, s-a ajutat de un baston. 
Au mai trecut câ�iva ani, �i p�rintele, 
la 90 de ani, venea ajutat de dou� 
bastoane, dar venea; era datoria eroului 
cre�tin, desigur, motivat� de dragostea 
nesfâr�it� fa�� de Biseric� �i semeni. 

Fire vesel�, p�rintele parc� nu 
prea lua în seam� ,,ajutoarele”, noi 
îns� intuiam suferin�a t�inuit�. Oricând 
�i oricum venea, p�rintele aducea cu 
sine �i transmitea mesajul vibrant al 
speran�ei �i al încrederii în dreptate 
pentru Biserica noastr�.

Pentru fo�tii s�i studen�i, azi 
preo�i, �i pentru noi to�i, p�rintele Vasile 
Fernea este de neuitat, este modelul unui 
PREOT adev�rat.

De dincolo de mormânt, ne vine 
îndemnul PREOTULUI: ,,Fie ca to�i 
care au nevoie de mine s� m� aib� în chip 
nev�zut, prin rug�ciune, al�turi de ei”.

Otilia B�LA�

Plec�ri

Se desghioac� pe alei castanii,
Frunzi�ul s-a�terne mereu
Ca toamna �i bruma, �i anii 
 Pe su� etul meu!

Se tângue-un clopot departe,
Proroc peste veacu-n ruine,
Prohod peste frunzele moarte
 �i semn pentru mine.

Din lumea de voci plâng�toare
Stejarul cu-un gest auster
C�lcând vanit��i în picioare
 Mi-arat� cu bra�ul spre cer.

Pe lacuri, cocorii, vâsla�i în triunghi,
M� cheam�, m�-ndeamn�…
�i iar îmi împlânt� în inim� junghi
 În rana din � ece toamn�…

,,Pluta�ilor dragi din zenit, în convoi,
�ine�i-mi în rânduri un loc,
C�ci plec din bordeiul de vise cu voi,
 Îi pun doar la stre�in� foc!’’

Ioan Andrei, ,,Cruci de gratii’’ 
- Versuri din închisoare -, Ed.Helicon, 

Timi�oara, 1992, p.195.
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(continuare în pag. 8)

Existen�a Purgatorului este un 
adev�r de credin�� de� nit la Conciliul 
de la Floren�a (1438-1448), rea� rmat la 
Conciliul Ecumenic de la Trento (1545-
1563), în sesiunea XXV-a din 1563: 
,,Cât despre credincio�ii care, c�indu-
se cu adev�rat, au murit în iubirea lui 
Dumnezeu, f�r� îns� a �  f�cut roade 
su� ciente de poc�in�� pentru p�catele 
�i omisiunea lor, su� etele sunt cur��ite 
dup� moarte prin pedepse de puri� care. 
La u�urarea acestor pedepse, contribuie 
sufragiile credincio�ilor de pe p�mânt, 
cum sunt Liturghiile, pomenile �i alte 
fapte de caritate”. Biserica Catolic�, 
inspirat� de Sfântul Spirit, înva�� din 
,,Scrisorile vechi” �i din tradi�ia antic� 
a S� n�ilor P�rin�i �i recent în Conciliile 
ecumenice, c� exist� un Purgator 
�i c� su� etele aici sunt ajutate prin 
interven�iile credincio�ilor, prin Jertfa 
isp��itoare.

În sânul comunit��ilor mai pu�in 
instruite trebuie �inut cont de ceea ce 
Sf. Pavel spune în I Tim.1,4: ,,S� ia 
aminte la basme �i la nesfâr�ite în�iruiri 
de neamuri, care aduc mai degrab� 
certuri decât lucrarea mântuitoare a lui 
Dumnezeu cea întru credin��”.

Înv���tura despre Purgator are 
temeiuri biblice. În Vechiul Testament 
cel mai clar o g�sim în 2 Mac.12,43-
46: ,,Iuda Macabeul, comandantul 
iudeilor, dup� o b�t�lie strângând bani 
dup� num�rul b�rba�ilor care erau cu 
el, dou� mii de drahme de argint, a 
trimis la Ierusalim s� se aduc� jertf� 

Purgatorul
pentru p�cat. Foarte bun �i cuvios 
lucru, având în vedere învierea mor�ilor. 
C�ci de n-ar �  n�dejde c� vor învia cei 
care mai înainte au c�zut, zadarnic �i de 
râs lucru ar �  fost a se ruga pentru cei 
mor�i. �i a v�zut c� celor care cu bun� 
cucernicie au adormit, foarte bun dar le 
este pus; drept aceea sfânt �i cucernic 
gând a fost c� a adus jertf� de cur��ire 
pentru cei mor�i, ca s� se slobozeasc� de 
p�cate”. �i un alt citat”; ,,Dar, când va 
veni ziua Domnului, lucrarea � ec�ruia 
va �  dat� pe fa��, c�ci se va descoperi 
prin foc. Dac� lucrarea zidit� de 
cineva pe temelia aceea r�mâne în 
picioare, el va primi r�splat�. Cât 
despre el, va �  mântuit, dar ca prin 
foc” (1 Cor. 3, 12-15).

,,Pentru c� de credem c� Isus a 
murit �i a înviat, tot a�a cei adormi�i 
prin Isus îi va aduce Dumnezeu 
împreun� cu El” (I Tes. 4,14; I Cor.3, 
12-15; Rom. 6,8). ,,Prin foc trecut-am 
�i prin ap� �i Tu ne-ai scos la odihn�” 
(Is. 65,11).

La I Petru 1,6-7, g�sim: ,,Cei ce 
cu puterea  dumnezeiasc�, puterea lui 
Dumnezeu, pentru c� credin�a voastr� 
este mult mai de pre� decât aurul cel 
pieritor, dar lucrat prin foc, s� � e spre 
laud� �i m�rire la ar�tarea lui Cristos”.

Practicarea rug�ciunii  pentru cei 
mor�i o g�sim în ,,Vechiul Testament”: 
Iosif s-a dus s�-l îngroape pe tat�l 
s�u. Si Iosif, �i fra�ii s�i, �i neamurile 
l-au jelit timp de �apte zile (Gen.50,7-
10). Fiicele Ierusalimului plângeau în 
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(urmare din pag. 7)

� ecare an pe fata  lui Yeftea Galadis, în 
� ecare an patru zile.

În timpul robiei babilionene 
Tobit îl sf�tuie�te pe � ul Tobie: ,,Fii 
darnic cu pâine �i cu vin la mormântul 
celor drep�i’’(Tob.4,17).

În cartea lui Banh (346) este 
o rug�ciune admirabil�: ,,Doamne, 
Atot�in�torule, Dumnezeul lui Israel, 
auzi rug�ciunea celor ce au murit 
ai lui Israel �i a � ilor celor care au 
p�c�tuit înaintea Ta, care n-au ascultat 
glasul T�u �i s-au alipit de rele. Nu-�i 
aduce aminte de nedrept��ile p�rin�ilor 
no�tri, ci adu-�i aminte de mâna Ta  �i 
de numele T�u în vremea aceasta’’.

Conciliul Vatican II propune 
înv���tura: ,,Pân� când Domnul va veni 
în m�rirea Sa �i to�i Îngerii împreun� 
cu El �i, moartea � ind nimicit�, toate 
îi vor �  supuse, unii dintre ucenicii lui 
sunt c�l�tori pe p�mânt, în vreme ce 
al�ii, trecu�i din aceast� via��, se a� � 
în puri� care, iar al�ii sunt în glorie, 
contemplând limpede pe Dumnezeu 
însu�i, Unul Întreit’’, a�a cum este 
în ,,Constitu�ia dogmatic� despre 
Biseric�’’ - ,,Lumen gentium’’.

Practica de a veni în ajutorul 
r�posa�ilor prin rug�ciuni, pomeni, 
posturi era cunoscut� în Occident �i 
Orient, este atestat� la anul130 de 
scriitorul C. Aristide care f�cea acest 
îndemn: ,,Dac� unul din credincio�i 
moare, ajuta�i-l s� ajung� la mântuire 
celebrând Euharistii �i rugându-v� 
lâng� trupul lor neînsu� e�it’’ (Aristide 
,,Apologia scris� între 124-126 �i 

adresat� Împ�ratului Adrian).
Sf. Ciril din Ierusalim (315-386), 

în ,,Cateheza mistagogic� V (mistagogie  
= ini�iere în mistere), scrie: ,,Noi ne 
rug�m pentru to�i cei care au adormit 
înaintea noastr�, având convingerea c� 
acest lucru va aduce cel mai mare folos 
su� etelor în favoarea c�rora este oferit� 
rug�ciunea în timp ce este de fa�� 
Victima Sfânt� st�pânit� de cutremure’’.

Existen�a Purgatorului a fost 
semnat� de orientali la Conciliul de 
la Floren�a (1438-1448). Protestan�ii 
neag� existen�a Purgatorului, a� rmând 
c� mântuirea e înf�ptuit� în totalitate de 
Cristos �i nu se cere participarea activ� 
a omului, ci numai credin��, în�eleas� ca 
încredere total�.

S� nu uit�m c� luna noiembrie 
este închinat� su� etelor s� nte din 
Purgator.

S� recit�m zilnic Litania pentru 
cei mor�i precum �i Psalmul 126 ca 
celor pleca�i dintre noi, p�rin�i, fra�i, 
surori, su� etele apropiate, Dumnezeu s� 
le dea odihna cea ve�nic� �i lumina cea 
de sfâr�it s� îi lumineze.

S� se odihneasc� în pace.
S� ne rug�m pentru o moarte 

bun�: ,,S� nte Iosife, care ai murit în 
bra�ele lui Isus �i ale Mariei, vino 
în ajutorul nostru, mai ales când 
moartea va pune cap�t vie�ii noastre, �i 
dobânde�te-ne mângâierea s� ne  d�m 
su� etul în preas� ntele mâini ale lui Isus 
�i ale Mariei, iar dup� sfâr�itul vie�ii 
p�mânte�ti s� ne bucur�m în Cer de 
fericirea ve�nic�. Amin.”

Pr. I. Erdeli
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Intrarea în Biseric� 
Fecioara Maria a fost un dar nepre�uit �i aproape nesperat, pe care Dumnezeu 

l-a f�cut p�rin�ilor Ioachim �i Ana. Ca mul�umire, au f�g�duit darul lui Dumnezeu 
�i �i-au �inut f�g�duin�a. La doar trei ani, au condus-o pe preanevinovata copil� în 
Templul din Ierusalim ca s�-I slujeasc� Domnului. Se presupune ca au înso�it-o 
multe rude, dar �i mai mul�i Îngeri ai Cerului.

Ajun�i la Templu, ea a urcat cu vioiciune, cu ner�bdare, aproape în fug�, cele 
14 trepte ce duceau la Sfânta S� ntelor, ce cuprindea valori sacramentale, simboluri 
ale credin�ei poporului ales.

Fecioara Maria a primit o îngrijire special� din partea altor tinere mai mature 
ce se a� au în Templu, precum �i din partea preotului Zaharia, care proroc � ind, �tia 
c�  Ea va �  Mama Mântuitorului.

Se minunau preo�ii cum poate o copila s� intre în 
Sfânta  S� ntelor, acolo unde ei intrau numai o dat� pe an 
ca s� t�mâieze. U�ile se deschideau pentru Ea s�-�i fac� 
acolo rug�ciunea.

Fecioar� Maria, Tu e�ti un dar nepre�uit �i aproape 
nesperat �i pentru noi. I�i mul�umim c� în fa�a Lui 
Dumnezeu te rogi �i mijloce�ti pentru noi p�c�to�ii.

Amin
Fecioar� Maria, ai înv��at în Templu s� te rogi, s�  

lucrezi, ai înv��at toate Scripturile. Î�i era recunoscut� 
în�elepciunea, priceperea, erai iubit� de to�i care Te 
cuno�teau.

Tu te rogi �i acum în bisericile noastre. Înva��-ne �i 
pe noi cum s� ne rug�m, cum s� lucr�m, cum s� a� �m tot Adev�rul.

Vrem s� Te cunoa�tem �i s� Te iubim.
Tu nu e�ti numai Mama Lui Isus, e�ti �i Mama noastr� Cereasc�, El te-a 

d�ruit, când era pe cruce, întregii omeniri p�c�toase.
Isus reprezint� Biserica, Tu e�ti Mama Bisericii.
Isus a r�mas cu noi în Taina Sfânt� a Altarului.
Tu e�ti acum în preajma Lui ca odinioar� în fa�a S� ntei S� ntelor.
Noi suntem, sau ar trebui s� � m, fra�i între noi, fra�i întru Cristos. El este 

izvorul milostivirii, iar Tu e�ti Maica Indur�rii; Te rug�m s� ne conduci la Fiul T�u 
�i Mântuitorul nostru.

Amin.
Silvia PANTI�
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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  1991

Apres une traversée ,,non stop’’ de l’Europe, le convoi arrive au but de son voyage, 
l’hôpital de Turda, vile situe a sud de Cluj. Son dénuement est stupé� ant: une seule 
ampoule électrique a chaque d’un couloir d’au moins 40m de long! Un seul stéthoscope 
pour tout l’hôpital! Négligence et propreté douteuse contre lesquelles certains membres 
de l’équipe médicale se battent courageusement, sans grand succès.

Jacques et François, dans cet voyage, découvrent les séminaires de Cluj qui vient 
d’ouvrir avec 46 élèves, et de Blaj avec120 élèves. Ils laissent a chacun le tiers de 
ce chargement accueilli avec joie et enthousiasme par les professeurs et les jeunes! 
Le dernier tires sera remis a Bucarest avec deux petits paquets, cause originale de ce 
voyage.

Jacques et François, ils découvrent stupéfaction que les bibliothèques de ces 
établissements, lorsqu’elles n’ont pas détruites, comportent 90%, de livres en français, 
touts datent de la 1’ère moitie de 20 eme siècle, quand ce n’est pas du 19 eme. Les 
responsables sont très demandeurs d’ouvrage plus modernes…

Tout a long du chemin, le problème nr. 1 est le ravitaillement en carburant, 
entreprise bien dif� cile; les stations services d’Etat sonré souvent fermées faute 
d’approvisionnement. Quand l’une d’elle est ouverte, il faut avoir l’audace de remonter 
la queue sous les regards assassins des Roumains, pro� tant de la priorité (souvent 
contestée) accordée aux touristes étrangers. Sinon, il faut recourir a des concilibiabules 
et tractations arroses de tuica, ou accepter l’offre d’amis roumains qui donnent leurs 
modestes réserves. En fait, nos voyageurs s’en tirent chaque fois miraculeusement…

Au terme de voyage, ce qui touche le plus, c’est la foi dont sont animes tous 
ces Roumains. Une foi presque palpable, une piète, une con� ance dans la Providence 
divine, comme on en rencontre rarement chez nous. Les gens se signent en passant 
devant les églises ou les croix plantées le long de s routes, leur salutation habituelle 
est ,,Loue soit Jesus-Christ!’’. Une foi doublée d’une hospitalité sans limite et d’une 
chaleur d’accueilemouvante. Ils rentrent avec un cœur un grand désir de venir en aide a 
tant de misère, qui le tire de dif� cultés en de multiples circonstances. Peut –on l’appeler, 
comme disent nos amis greco-catholiques, ,,la Sainte Providence’’ ou ,,la main de 
l’Esprit Saint’’. Ils prennent l’habitude de la nommer ,, les anges greco-catholique’’ 
pour mettre un grain d’humour le refrain de leurs récits de voyage sera souvent: ,,Encore 
un coups des anges greco-catholiques!’’                    (a suivre)
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Blaj
,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”

Cardinal Alexandru Todea

Voiaj umanitar 1991

Dup� o traversare ,,non stop’’ a Europei, convoiul din care f�ceau partea �i 
Francois �i Jacques Chevalier, a ajuns la destina�ie, la spitalul din Turda , un or��el 
situat la sud de Cluj. Spitalul era într-o s�r�cie de neimaginat. Un singur bec electric 
la � ecare etaj, la un coridor lung de nu mai pu�in de 40 de metri! Un singur stetoscop 
pe întreg spitalul! Neglijen�� �i murd�rie; împotriva acestei st�ri, membrii echipei 
medicale luptau curajos, dar f�r� mare succes…

În acest voiaj, Jacques �i Francois au a� at c� Seminarul din Cluj s-a deschis 
cu 47 de seminari�ti �i cel din Blaj cu 120. Ei au l�sat o parte din înc�rc�tur� 
� ec�ruia din Seminarii, darul lor � ind primit cu entuziasm �i bucurie de profesori 
�i de tineri. Ultima înc�rc�tur� era pentru Bucure�ti, cu dou� mici pachete, cauza 
ini�ial� a acestei c�l�torii.

Cu uimire au descoperit c� bibliotecile care nu au fost distruse aveau în limba 
francez� c�r�i editate în prima jum�tate a secolului al XX-lea, dac� nu �i în secolul al 
XIX-lea. Profesorii doreau foarte mult c�r�i dintre cele mai noi.

În acest drum lung, pe tot parcursul, problema nr.1 a fost alimentarea cu 
benzin�, lucru foarte di� cil: sta�iile de benzin� ale statului erau de cele mai multe ori 
închise. Când vreuna era deschis�, î�i trebuia curaj s� stai la coad�, sub privirile rele 
ale românilor, ca s� pro� �i de prioritatea acordat� str�inilor. Altfel trebuia s� recurgi 
la în�elegere �i tranzac�ii stropite cu �uic�, sau s� accep�i oferta prietenilor români care 
ne d�deau modestele lor rezerve. Dar, în � nal, intervenea miraculosul.

La sfâr�itul voiajului, ceea ce ne-a mi�cat mai mult a fost credin�a pe care 
am întâlnit-o la to�i românii. O credin�� aproape palpabil�, o evlavie, o încredere în 
Providen�a divin�, cum se întâlne�te rar la noi. Oamenii î�i fac cruce trecând prin 
fa�a bisericilor, salutul lor obi�nuit este: ,,L�udat s� � e Isus!”. O credin�� dublat� de 
ospitalitatea f�r� limite �i de o emo�ionant� c�ldur� primitoare. Francois �i Jacques s-au 
înapoiat cu o mare dorin�� în inim� ca s� vin� în ajutor la a�a s�r�cie, la a�a nevoi. Ei se 
sim�eau ciudat, îndemna�i de o for�� misterioas� s� ajute imediat, în po� da di� cult��ilor 
�i a multiplelor circumstan�e. Poate î�i aminteau, cum ziceau greco-catolcii, ,,Sfânta 
Providen��”, sau ,,mâna Spiritului Sfânt?” Pentru a pune o pic�tur� de umor, �i-au luat 
obiceiul s� spun� ,,îngerii greco-catolici”. Refrenul povestirilor despre voiajul lor va �  
adesea: ,,Înc� o atingere a îngerilor greco-catolici!”    (va urma)
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Papa Benedict al XVI-lea face 
o a� rma�ie f�r� echivoc: ,,În Europa, 
istoria �i cultura poart� amprentele 
cre�tinismului mai mult decât în orice 
parte a lumii”. Cre�tinismul �i valorile 
cre�tine sunt la baza identit��ii Europei. 
Uniunea European� îns��i a fost 
gândit� de doi buni cre�tini, marca�i de 
Isus Cristos: Conrad Adenauer (1876-
1967), politician cre�tin-democrat �i 
Cancelar al Germaniei (1949-1963) �i 
Charles de Gaulle (1890-1970), care 
a creat, la Londra, în timpul celui de 
Al Doilea R�zboi Mondial, mi�carea 
de rezisten�� francez�, Pre�edinte al 
Fran�ei (1956-1969).

Cultura european� cu fundamentele 
ei greco-latine, prin cre�tinism, 
spiritualitate, � lozo� e cu criteriile de 
frumos, bine �i adev�r, prin literatur�, art� 
�i moral� a format civiliza�ia european�.

Relativismul cultivat azi nu este 
inofensiv, creeaz� efecte profunde, c�ci 
o societate care este incapabil� s�-�i 
recunoasc� valorile, ajunge la ,,suicid 
de identitate”.

Sfântul P�rinte Ioan Paul al II-lea, 
în acea zi de octombrie 1978 când a fost 
ales Pap�, cu un cruci� x mare în ambele 
mâini, de pe treptele Bazilicii ,,Sfântul 
Petru”, a rostit primele lui cuvinte: ,,Non 
abbiate paura!” (Nu v� teme�i!). Se adresa 
atunci lumii în care omul a ajuns ,,s� se 
team� de om”.

Privind crimele împotriva 
umanit��ii din secolul trecut, ale 
nazismului �i comunismului, observ�m c� 

s-a ajuns la ele datorit� faptului c� omul 
a dorit s�-L înl�ture pe Dumnezeu, i-a 
pl�cut s� se vad� singura inteligen�� în 
univers. Dac� privim muta�iile intervenite 
în Europa dup� cel de-al Doilea R�zboi 
Mondial, muta�ii de natur� sociologic�, 
dar �i mental�, este limpede c� numai  
prin întoarcerea la eternele adev�ruri ale 
Evangheliei se poate salva umanitatea.

Papa accentueaz� mereu acest 
lucru spunând c� Europa trebuie s�-
�i reg�seasc� valorile: CREDINTA, 
BISERICA, CULTURA �I MORALA 
CRE�TIN	. �i Papa este ast�zi, �i au fost 
to�i papii de-a lungul timpurilor, un ghid 
spiritual al întregii omeniri. Mesajul unui 
Pap� a fost �i este a�teptat �i în�eles, vocea 
Papei este vocea p�cii �i a iubirii.

- Muta�iile survenite în Europa -

Dup� 1957, Europa Occidental� 
cunoa�te o important� er� de dezvoltare 
�i de modernizare economic�, o adev�rat� 
revolu�ie în: industrie, agricultur�, centre 
nucleare, programe spa�iale, autostr�zi, 
c�i ferate; apar  primele supermarketuri... 
societatea de consum s-a n�scut....

Odat� cu ea s-a schimbat morala. 
Acum dreptul individului s-a luat ca 
etalon moral, � ecare tr�ind dup� propria 
sa alegere. Aceast� libertate a mers pân� la 
negarea lui Dumnezeu �i la generalizarea 
relativismului. Genera�iile tinere î�i fac 
,,studiile” �i ,,educa�ia” la televizor �i 
internet, capacitatea de discern�mânt e 

Valorile cre�tine în Europa contemporan�
- Cultura european�, cultur� cre�tin� -
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tot mai diminuat�. Nu se mai cite�te, e 
posibil s� ajungi licen�iat f�r� s� �  citit în 
întregime o carte. Dar cultura �i civiliza�ia 
se înva�� prin efort...

În familie adultul a cedat înaintea 
copilului. Nu demult tat�l era capul 
familiei, azi autoritatea sa este diminuat�, 
a mamei de asemenea. Adesea lucreaz� 
ambii p�rin�i, copilul e mult timp 
singur, doar în compania televizorului, 
a computerului �i a casetelor video. 
Exist� numeroase familii separate, 
multe divor�uri sau mame singure cu 
copii. P�rin�ii compenseaz� prin bunuri 
materiale ceea ce nu pot oferi afectiv. 
Cei mai mul�i nici nu au repere morale; 
veni�i la ora�e de la sate, au pierdut 
valorile morale tradi�ionale care le ordona 
via�a �i conduita. S-a uitat ,,bun� ziua” 
�i ,,mul�umesc”, punctualitatea a devenit 
facultativ�. S-a uitat ca se poate oferi un 
loc în mijloacele de transport, s-au însu�it 
gesturile obscene �i agresivitatea, au 
ap�rut ,,s�lbaticii în costum �i cravat�”... 
�coala �i-a pierdut de asemenea 
autoritatea. Pân� prin 1970 elevii erau 
îndrepta�i spre în�l�imile cunoa�terii pân� 
la limitele posibilit��ilor lor, acum se las� la 
latitudinea lor instruirea, se generalizeaz� 
ideea c� totul le este permis. Este timpul 
când triumf� hedonismul (concep�ia care 
proclam� pl�cerea) - drogul, alcoolul, 
sexul, un anumit gen de muzic�. Pe 
aproape este violen�a �i crima. Buna 
purtare a disp�rut, ,,ar oprima libertatea 
individual�, � ecare elev e invitat s� � e 
el însu�i. În societate in� uen�a Bisericii 
se reduce, în ochii multora e o institu�ie 

printre altele. �i voca�iile au fost mult 
timp s�race. Se adaug� in� uen�a religiilor 
orientale, a islamului, Cr�ciunul �i Pa�tele 
sunt în�elese de mul�i ca ocazii pentru 
cadouri �i petrecere. Azi, aproape un 
francez din trei se declar� ,,f�r� religie”, 
63% a� rm� c� religia nu e a�a important�. 
�i aceasta în �ara Sfântului Vincen�iu 
de Paul, a Parohului din Ars �i a S� ntei 
Tereza de Liseux!

F�r� credin��, f�r� un cod al 
normelor morale �i a unei bune conduite 
pân� unde se poate ajunge? Clonajul 
terapeutic, distrugerea embrionului uman 
pune pe gânduri. Deja mul�i cre�tini v�d 
contradic�ia dintre religia cre�tin� �i 
umanismul laic.

În ��rile din Est situa�ia este de 
asemenea di� cil�. Ie�ite din comunism, 
traverseaz� o adânc� criz� moral�. La noi 
în �ar� s-au pierdut în mare parte valorile 
morale cre�tine, exist� mult� r�utate, 
invidie, intoleran�� etc. Consumismul 
se face tot mai sim�it, domnia banului 
de asemenea. Exist� mult formalism, 
întoarcerea la valorile cre�tine �i la tr�irea 
autentic� a credin�ei este un imperativ.

Speran�a exist� pentru omenire, 
c�ci ,,atunci când pare s� dea semne 
de oboseal�, o discret� germinare îi 
preg�te�te noi prim�veri, �i în ciuda tuturor 
di� cult��ilor pe care le acumul�m „s� n�ii 
vor ap�rea mereu”. (Henri de Lubac, 
,,Medita�ie asupra Bisericii”, Humanitas, 
Bucure�ti, 2004, p 182). 

Pentru întreaga Europ� a r�mas 
valabil� ca singura salvare a omului 
Evanghelia lui Cristos: ,,Evanghelia propune 
simplu tuturor, credin�a ca unic remediu la 
barbaria timpurilor”. (Andre Frossard).

O.B.
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Pentru a în�elege resortul intim 
al pozi�iei actuale a Papei fa�� de 
relativism cred c� este necesar apelul 
la câteva repere biogra� ce.

- În 1953 Joseph Ratzinger 
sus�ine teza de doctorat „Poporul 
�i casa lui Dumnezeu în doctrina 
Bisericii la Sfântul Augustin”,

- În 1957 depune un studiu 
exhaustiv asupra teologiei istoriei 
a Sfântului Bonaventura �i începe 
o carier� didactic� str�lucit� de 
aproximativ 20 ani, care-l va conduce 
prin facult��ile de teologie din Bonn, 
Münster, Tübingen �i Regensburg.

- Particip� la Conciliul Vatican 
II ca expert �i leag� o prietenie 
durabil� cu viitorul Pap� Ioan – Paul 
II. Era considerat un teolog progresist 
în acea perioad�, 1962 – 1965. 

- Începând cu anul 1968, martor 
al marilor manifest�ri studen�e�ti 
din Europa �i America, pozi�ia lui 
se radicalizeaz� �i ia hot�rârea de 
a ap�ra tradi�ia contra a ceea ce el 
considera haos. El intuie�te atunci c� 
prim�vara anului 1968 anun�� marile 
derive moderne ale nihilismului �i 
relativismului.

- În 1977 este numit arhiepiscop 
de München, iar trei luni mai târziu 
este promovat cardinal de c�tre Papa 
Paul VI,

- În 1981 se vede obligat s� 
p�r�seasc� marea diecez� bavarez� 

pentru Roma, unde noul Pap� 
Ioan – Paul II îl nume�te în fruntea 
în fruntea Congrega�iei pentru 
Doctrina Credin�ei. În fruntea acestei 
Congrega�ii, care odinioar� era numit� 
„Inchizi�ia”, el ia hot�rârea de a 
combate toate abaterile de la doctrina 
Bisericii. Ioan – Paul II l-a sprijinit 
mereu pe Cardinalul Joseph Ratzinger 
f�r� ezitare.

Al doilea R�zboi Mondial 
nu a recon� gurat numai harta 
Europei �i a lumii. A deschis o er� 
de schimb�ri furtunoase �i în lumea 
ideilor. Societatea european� (cel 
pu�in) a suferit muta�ii radicale într-
un interval de timp extrem de scurt 
la scara istoriei. Progresul tehnologic 
n�scut de industria de r�zboi a 
invadat domeniul vie�ii celor care 
au supravie�uit teribilului m�cel. 
Pentru Europa de Vest, anii bumului 
economic au însemnat nu numai 
bun�stare ci �i abandonul vie�ii �i 
valorilor tradi�ionale. Mai mult ca 
oricând, o migra�ie masiv� spre ora� 
destabilizeaz� matricea tradi�ional� 
a vie�ii sociale din mediul rural. 
Importan�a clasei muncitoare cu o 
ideologie de stânga se accentueaz� 
atât în Est, cât �i în Vest.

O Cortin� de Fier separ� dou� 
lumi, le izoleaz� e� cient, livrându-
le demonilor proprii. Alian�a 

Cetatatea Vaticanului în via�a lumii (III)
Papa Benedict XVI – ap�r�torul doctrinei credin�ei
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transideologic� din timpul r�zboiului 
contra Alia�ilor Germaniei las� 
locul R�zboiului Rece, în care orice 
lovitur� era permis�. URSS porne�te 
la cucerirea ideologic� a lumii �i 
la l�rgirea sferelor de in� uen�� pe 
toate continentele. Visul lui Lenin 
de a plasa comunismul în America 
Latin�, în coasta Statelor Unite, via 
Spania, (de aceea a sprijinit URSS 
r�zboiul civil din Spania anilor ‘36-
‘39) a e�uat, dar au ap�rut, sau au 
fost create, oportunit��i noi pentru  
întinderea ciumei ro�ii în America 
Latin� �i Africa. Stânga european�, 
cu prec�dere cea francez�, � nan�at� 
generos de Moscova, a creat un mit 
atr�g�tor al luptei pentru abolirea 
valorilor burgheze din societatea 
vest – europen�. Intelectualitatea 
european� de stânga �i-a tr�dat practic 
r�d�cinile culturale îmbr��i�ând f�r� 
discern�mânt marxismul �i mitul 
libert��ii totale. 

Acesta era contextul în care 
Cardinalul Ratzinger �i Biserica 
trebuiau s� r�spund� atacurilor 
neobosite �i coordonate ale 
marxismului. Folosesc sintagma 
„marxism” deoarece nu m� pricep 
deloc la � ne�uriile cameleonului de 
stânga. Trebuia Biserica s� cedeze, 
s� lase la voia întâmpl�rii problemele 
de percep�ie a Credin�ei în societate? 
Dac� ar �  f�cut asta, �i-ar �  tr�dat 
menirea „bunului p�stor”: „Eu sunt 
P�storul cel bun. P�storul cel bun î�i 
pune via�a pentru oile sale” (Ioan, 

10,11).
- În aceast� logic� Cardinalul 

Ratzinger combate „Teologia 
Eliber�rii”, un curent de stânga foarte 
popular în America Latin� �i cheam� 
la ordine pe cei fascina�i de ideea 
libert��ii promise de Marx. Înlocuind 
no�iunea de „mântuire” cu no�iunea 
„eliberare”, constatând c� lumea 
este nedreapt� �i crezând c� solu�ia 
eliber�rii de s�r�cie �i oprimare 
este schimbarea radical� a structurii 
acestei lumi, teologia eliber�rii într� 
în trena proceselor politice de lupt� 
contra nedrept��ilor. Iar pe acest 
teren întâlnirea cu marxismul este 
inevitabil� �i pu�in productiv�, chiar 
d�un�toare Bisericii. 

- Denun�� homosexualitatea ca 
o „moralitate intrinsec diabolic�” �i 
este contra c�s�toriei homosexualilor.

- Ia o pozi�ie ferm� contra 
revendic�rii femeilor de a deveni 
preo�i.

- Prefectul Congrega�iei pentru 
Doctrina Credin�ei, Joseph Ratzinger, 
combate relativismul în numeroase 
lu�ri de pozi�ie �i documente 
doctrinale. 

Pentru a face cuno�tin�� cu 
modul de abordare a problemelor 
curente din via�a societ��ii �i a Bisericii, 
vom trece în revist� ideile principale 
ale notei doctrinale „ Probleme ale 
angajamentului �i comportamentului 
catolicilor în via�a politic�” (ianuarie 
2003). În nota amintit� Congrega�ia 
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aten�ioneaz� societatea asupra faptului 
c� relativismului cultural – pentru 
care nu exist� adev�ruri absolute, ci 
doar opinii – constituie o adev�rat� 
amenin�are pentru democra�ia actual�. 
Relativismul cultural teoretizeaz� 
�i ap�r� pluralismul etic care este 
proba decaden�ei �i coruperii ra�iunii 
�i principiilor legii morale naturale. 
Tot mai des se aud voci �i declara�ii 
publice conform c�rora pluralismul 
etic este condi�ia democra�iei. Ca 
urmare, pe de-o parte cet��enii 
revendic� o autonomie complet� a 
preferin�elor lor morale, iar pe de 
alt� parte legiuitorii ignor� principiile 
eticii naturale ar�tându-se indulgen�i 
cu unele orient�ri culturale sau morale 
tranzitorii, ca �i cum toate concep�iile 
posibile asupra vie�ii ar avea aceea�i 
valoare. În mod mincinos se face 
apel la valoarea toleran�ei �i se cere 
cet��enilor (în special catolicilor) s� 
renun�e la participarea activ� în via�a 
social� �i politic� conform concep�iei 
cre�tine despre persoan� �i demnitatea 
ei, deoarece binele comun este ap�rat 
de un sistem juridic democratic 
nediscriminator. Istoria secolului 
XX demonstreaz� îns� c� cet��enii 
care au avut dreptate sunt cei care 
au considerat fals� teza relativist� 
conform c�reia nu exist� o norm� 
moral� înr�d�cinat� în îns��i � rea 
� in�ei umane, fa�� de care trebuie s� 
se supun� orice concep�ie despre om, 
bine comun �i Stat.

Libertatea politic� nu este �i nici 
nu poate �  fondat� pe ideea relativist� 

conform c�reia toate concep�iile despre 
binele omului sunt la fel de adev�rate 
�i au aceea�i valoare, ci pe faptul c� 
activit��ile politice vizeaz� pentru 
� ecare caz realizarea foarte concret� 
a adev�ratului bine uman �i social, 
într-un context istoric, geogra� c, 
economic, tehnologic �i cultural bine 
determinat. Dac� cre�tinul trebuie 
s� recunoasc� legitima pluralitate a 
opiniilor temporare, tot la fel este 
chemat s� se dezic� de o concep�ie a 
pluralismului cu nuan�� de relativism 
moral, nociv� pentru via�a democratic� 
îns��i. Democra�ia trebuie s� se bazeze 
pe fundamentele adev�rate �i solide ale 
principiilor etice ne-negociabile, care 
sunt pilonii vie�ii sociale”.

Pe de-o parte, Biserica este 
con�tient� c� democra�ie este calea 
care exprim� cel mai bine participarea 
direct� a cet��enilor la via�a societ��ii, 
dar pe de alt� parte sus�ine ferm c� 
democra�ia trebuie s� se întemeieze 
pe un concept corect despre om, 
persoan�. Conform acestui principiu, 
angajamentul catolicilor nu poate 
permite nici un compromis, pentru 
c� altfel m�rturisirea credin�ei 
cre�tine, unitatea �i coeren�a intern� a 
credincio�ilor ar �  fals�.

Structura democratic� pe care un 
Stat modern în�elege s� o construiasc� 
ar avea o anumit� fragilitate dac� nu ar 
pune la temelia ei caracterul central al 
persoanei. Respectul fa�� de persoan� 
este, în plus, ceea ce face posibil� 
participarea democratic�.

Credin�a în Isus Cristos, care 
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(urmare din pag. 16)

se prezint� El însu�i drept „calea, 
adev�rul �i via�a” (Ioan 14,6) cere 
cre�tinilor efortul de a participa mai 
angajat la edi� carea unei culturi 
care, inspirat� de Evanghelie, s� 
pun� în valoare patrimoniul valorilor 
Tradi�iei catolice. Ast�zi este urgent� 
�i imperativ� prezentarea fructelor 
mo�tenirii spirituale intelectuale �i 
morale ale catolicismului într-o form� 
cultural� modern�, pentru a evita riscul 
unei dispersii culturale a catolicilor.

În acela�i timp, Biserica ne înva�� 
c� nu exist� libertate autentic� f�r� 
adev�r. „În fond, adev�rul �i libertatea 
merg împreun� sau mor în mod 
mizerabil împreun�” scrie Ioan – Paul 
II. Într-o societate în care adev�rul nu 
este c�utat sau nu se încearc� atingerea 
lui, orice form� de exerci�iu autentic 
al libert��ii este sl�bit�, deschizând 
drumul unei atitudini libertariene �i 
unui individualism care d�uneaz� 
protec�iei binelui persoanei �i întregii 
societ��i.

Este foarte util s� reamintim 
un adev�r care azi nu este prea bine 
în�eles, sau nu este formulat într-o 
form� exact� în opinia public�: Dreptul 
la libertatea con�tiin�ei �i în special 
la libertatea religioas�, proclamat 
de Declara�ia Dignitatis Humanae a 
Conciliului Vatican II, se fondeaz� 
pe demnitatea ontologic� a persoanei 
umane �i în nici un caz pe o egalitate 
care nu exist� între religiile �i sistemele 
culturale umane.

Ioan – Felician SORAN

Fecioar� Maria, cu cât� 
credin�� ai mers Tu în Templu �i cât 
de dornic� ai fost s�-L sluje�ti pe 
Dumnezeu!

Cât� iubire sfânt� emana 
� in�a Ta curat�!

Cât� comuniune ai avut 
cu Dumnezeu, Cel care Te-a ales 
Mam� pentru Fiul S�u!

Ce plin� erai de Spiritul 
Sfânt, Cel care a s�vâr�it în Tine 
lucrarea  care a biruit legile � rii!

Ai fost ca o Stea ce a r�s�rit, 
ce preg�tea intrarea în lume a 
Soarelui Drept��ii. 

În chivot era vasul cu man�.

Ai fost Vasul ales de Domnul, 
Vas sfânt, ,,Vas vrednic de cinste” 
care L-a z�mislit �i n�scut pe Isus, 
care Te-a ridicat la cinstea de 
Mam� a Lui Dumnezeu. 

Fecioar� Maria, Tu ai 
fost denumit� ,,Vas vestit de 
cucernicie”. Înva��-ne �i pe noi 
cucernicia Ta, supunerea �i iubirea 
fa�� de Dumnezeu. 

Îndrum�-ne cât mai des la 
Isus Euharisticul, Mana noastr� 
Cereasc�.  

Amin.
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Biblioteca Jude�ean� “Gheorghe 
�incai” din Oradea a g�zduit în 
perioada 6-8 noiembrie edi�ia a patra 
a Simpozionului �coala Ardelean�. 
Evenimentul a fost organizat de c�tre 
Episcopia Român� Unit� cu Roma, 
Greco-Catolic�, Oradea, Asocia�ia 
Cercet�torilor Istoriei Bisericii Greco-
Catolice, Asocia�ia Episcop Vasile 
Aftenie, Prim�ria Municipiului Oradea 
�i Biblioteca Jude�ean� “Gheorghe 
�incai” din Oradea.

Programul a debutat cu 
vernisarea expozi�iei “�coala 
Ardelean� �i Episcopia Greco-Catolic� 
de Oradea”, care a cuprins între altele 
fotocopii dup� manuscrisele corifeilor 
�colii ardelene. Au luat cuvântul prof. 
Ligia Miri�an, directoarea bibliotecii, 
Preas� n�itul Virgil Bercea �i drd. Silviu 
Sana. Simpozionul a continuat cu 
lansarea volumului al treilea al seriei 
�coala Ardelean�, volum prezentat de 
c�tre prof. dr. Ioan Chindri�, directorul 
Bibliotecii Academiei din Cluj-Napoca. 
A urmat lansarea albumului Palatul 
Episcopal Greco-Catolic din Oradea, 
care a fost prezentat de dr. Aurel 
Chiriac, directorul Muzeului ��rii 
Cri�urilor �i de Mircea Pa�ca, autorul 
albumului. Dup� cele dou� lans�ri de 
c�r�i, au luat cuvântul Preas� n�itul 
Virgil Bercea, academician Camil 
Mure�an, prof. univ. dr. Viorel Faur, 
prof. Ioan Chindri�, dl. Gheorghe Carp, 
viceprimarul municipiului Oradea 
�i dl. Adrian Merca, deputat. Acesta 
din urm� a anun�at c� demersurile 
Arhiepiscopiei Majore de Alba Iulia �i 

F�g�ra� se vor materializa prin emiterea 
de c�tre Banca Na�ional� a României a 
unei monede dedicat� tricentenarului 
lui Petru Pavel Aron. 

Sâmb�t� 7 noiembrie lucr�rile 
au continuat pe dou� sec�iuni. În 
cadrul primei sec�iuni, intitulat� Istoria 
Culturii - �coala Ardelean�, moderat� 
de prof. dr. Ioan Chindri�, au sus�inut 
lucr�ri: dr. Constantin M�lina�, 
dr. Corneliu Cr�ciun, prof. Liviu 
Câmpeanu, cercet�tor Ana Dumitran, 
cercet�tor Elenea Cucui, drd. Dorin 
Petresc, pr. dr. Pintea Zaharie, drd. Anca 
Elisabeta Tatay, drd. Irina Iliescu. A 
doua sesiune, intitulat� Istoria Bisericii 
Greco-Catolice a fost moderat� de conf. 
univ. dr. Daniel Dumitran, în cadrul ei 
sus�inând prelegeri: dr. Ciprian Ghi�a, 
drd. Diana Covaci, drd. Sever Oancea, 
prof. Doina Horhoi �i Florica Nu�iu, 
pr. dr. Ioan Tâmbu�, drd. Silviu Sana, 
Sergiu Soica �i drd. Claudiu C�lin. 
Duminic� 8 noiembrie programul a 
inclus participarea la Sfânta Liturghie 
Arhiereasc� desf��urat� în catedrala 
Sfântul Nicolae din Oradea. 

A patra edi�ie a Simpozionului �coala Ardelean�

Biroul de pres�
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oferit spontan s�-l ajute, dar a fost 
refuzat. F�cea binele cu discre�ie �i 
cu mult� dragoste. Deosebit� grij� 
avea pentru confra�ii s�i, preo�ii, 
ajutându-i în toate situa�iile lor 
di� cile. Un prieten din tinere�e, 
Falconi, l-a rugat pe Mgr. Montini 
s� celebreze cu el Liturghia de la 
miezul nop�ii, la Cr�ciunul din 1950 
într-unul dintre cele mai sordide 
cartiere ale Romei. Mai târziu, ajuns 
Pap�, obi�nuia s� celebreze aceast� 
Liturghie pentru cei mai s�raci �i 
neferici�i.

Inima lui Montini era imens�. 
În ciuda vie�ii lui intense, a rela�iilor 
�i sub rezerva aparen�elor, a r�mas 
întotdeauna un timid care refuza 
s� vorbeasc� despre sine. Cei care 
îl frecventau �i reu�eau s� treac� 
peste aceast� barier�, ajungeau s� 
cunoasc� calit��ile profunde ale lui 
Mgr. Montini.

În 1954, Ambasadorul 
Fran�ei la Sfântul Scaun i-a 
m�rturisit înainte de plecare: ,,V� 
iubim �i v� respect�m, pentru c�, 
dincolo de func�ii, noi sim�im 
preotul”. Mai târziu tot el va 
scrie: ,,La Mgr. Montini, sim�i 
întotdeauna vibrând sufletul 
evanghelic �i numai dup� aceea 
responsabilit��ile omului de Stat”.  

(va urma)

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

Totu�i Mgr. Montini nu a 
devenit un tehnocrat: el va r�mâne 
un om al culturii pe care lumea îl 
asculta, continua s�-l citeasc� mult, 
om care era la curent cu tot ceea se 
crea în toate domeniile vie�ii umane. 
Dar ce era �i r�mânea esen�ial era 
via�a sa de preot, practica virtu�ilor 
cre�tine. Se adresa interlocutorilor cu 
c�ldur�, f�r� s� ridice vreodat� tonul, 
cu deosebit respect pentru � ecare. 
Un m�tur�tor de la Vatican remarca 
la adresa Prosecretarului de Stat: 
,,Ne trata pe to�i ca pe ambasadori”. 
Cu toate responsabilit��ile pastorale, 
r�mânea întotdeauna în contact 
cu cei s�raci, atent �i plin de grij� 
pentru via�a lor.

Dotat cu multe daruri, 
Giovanni-Baptiste Montini dorea 
s�-l imite pe Maestrul s�u: s� 
d�ruiasc� mereu �i tot semenilor �i 
s� se d�ruiasc� pe sine,în întregime, 
celor n�p�stui�i. Din mo�tenirea 
l�sat� de p�rin�ii s�i, mor�i la pu�in 
timp dup� r�zboi, n-a p�strat nimic, a 
d�ruit diverselor opere de binefacere 
sau în acte personale de caritate. 
Dincolo de por�ile Vaticanului, 
când î�i rupea uneori din timp, 
obi�nuia s� intre în mul�ime. Largo 
Argentina, func�ionar la Vatican, 
poveste�te c� l-a surprins, odat�, 
ducând, plin de aten�ie, valiza unei 
doamne vârstnice. Func�ionarul s-a 



În Târgu Mure�, 
Ia�i, Oradea, Satu Mare, 
Cluj, Blaj �i Timi�oara, 
peste 2300 de persoane 
au r�spuns invita�iei 
adresat� de organiza�iile 
Caritas de a-�i manifesta 
solidaritatea cu semenii 
lor a� a�i în nevoie, prin 
aprinderea unei lumân�ri. 
Astfel în locuri importante 
din ora�e 3000 mii de 
lumân�ri au fost aprinse cu scopul de a oferi semne vizibile pentru o societate 
solidar� �i o lume dreapt�, de lupt� împotriva s�r�ciei �i a excluziunii sociale. 
Fiecare lumânare a reprezentat simbolic o persoan� a� at� în nevoie. 

Evenimentul s-a desf��urat simultan în cele 7 ora�e începând cu ora 
17. La l�sarea întunericului, lumân�rile aprinse au scos la iveal� imaginea 
crucii din care izvor�sc raze – sigla organiza�iilor Caritas.

Din dona�iile primite în schimbul candelelor s-au strâns în total 7810 
RON. Aceast� sum� va �  folosit� pentru persoanele nevoia�e, bene� ciare ale 
programelor organiza�iilor Caritas, în func�ie de nevoile cele mai stringente 
identi� cate pe plan local: copii s�rmani, familii nevoia�e sau b�trâni a� a�i în 
neputin�� � zic� �i material�. Astfel mesajul simbolic al acelor persoane care 
�i-au manifestat solidaritatea va ajunge în mod clar la destinatarii lui.

Campania “Un milion de stele” este o ini�iativ� Caritas, � ind deja 
un eveniment cu tradi�ie în ��rile din Europa de Vest. În �ara noastr� a fost 
organizat� anul acesta pentru prima dat� �i s-a bucurat de succes atât în 
rândul opiniei publice �i al autorit��ilor locale �i biserice�ti care au luat parte 
în num�r mare la ac�iune, cât �i al mass-mediei locale �i centrale care a fost 
al�turi de organizatori mediatizând evenimentul. 

Organizatorii mul�umesc tuturor celor care au participat la ac�iune 
�i î�i exprim� încrederea c� prin aceast� ini�iativ� au declan�at un val de 
solidaritate în România care va cre�te de la an la an, oferind semne vizibile 
în via�a acelor persoane care f�r� ajutorul nostru al tuturor nu pot ie�i din 
situa�ia precar� în care se a� �.

 „Un milion de stele”
Lumina solidarit��ii s-a aprins pe 14 noiembrie în 7 ora�e ale ��rii


