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Cr�ciunul este un mister atât de mare de iubire încât Biserica simte nevoia 
s� continue a medita asupra lui. Ast�zi Cuvântul lui Dumnezeu ne invit�, în 
particular, s� ne contempl�m pe noi în mijlocul s�rb�torii Cr�ciunului. Pentru 
noi �i pentru toat� crea�ia, dup� ce În�elepciunea etern� s-a întrupat, totul este 
schimbat: crea�ia, chiar �i imperfect� cum este, �i-a reg�sit rolul s�u, acela de 
a-l l�uda pe Domnul. Odat� cu întruparea, pentru noi a revenit posibilitatea de a 
�  în mod deplin � i ai lui Dumnezeu �i mo�tenitori ai Paradisului. Cu adev�rat, 
odat� cu Cr�ciunul începe o nou� crea�ie, o nou� istorie: aceea a gra�iei, aceea a 
milostivirii.

 Domnul ne-a f�cut un mare cadou, d�ruindu-ne vederea. Putem privi 
chipul celor dragi ai no�tri, minun��iile lumii, putem studia etc. �i totu�i, sunt 
multe lucruri pe care nu le putem vedea doar cu ochii. Dac� ne gândim doar la 
atomul din care sunt f�cute diferitele realit��i, el fuge privirii noastre: dar exist�, 
numai c� noi nu-l putem recunoa�te doar privindu-l. La fel energia electric�: noi 
vedem un � r, dar nu reu�im s� vedem ceea ce trece prin el. �i totu�i exist� curentul 
electric! Mai mult, microbii, care fac atâta r�u corpului nostru, purtând chiar boli 
grave, cu ochii no�tri nu putem s�-i vedem, este nevoie de un microscop pentru a 
m�ri imaginea.

 Evanghelia spune c� pe Dumnezeu nimeni nu l-a v�zut! Dar s� nu ne 
mir�m; c�ci, dac� nu avem posibilitatea a vedea multe lucruri omene�ti, cum am 
putea pretinde s�-l vedem pe Dumnezeu, Creatorul �i Domnul lumii? Nimeni 
dintre noi, cu ochii goi, nu poate s� � xeze timp îndelungat soarele pentru c� lumina 
sa este atât de puternic� încât ne-ar orbi, ar închide ochiul nostru în întuneric 
�i am ob�ine contrariul. Dumnezeu st� deasupra noastr�, este mai mare decât 
noi �i via�a sa este atât de str�lucitoare încât ochii no�tri nu pot suporta aceast� 
lumin�. Numai în paradis vom putea vedea ceva în plus din aceast� frumuse�e a 
lui Dumnezeu.

 Trebuie s� accept�m aceste limite ale noastre, ce ne fac s� r�mânem 
simpli, umili, dar mândri �i arogan�i. Nu din întâmplare primii care au v�zut 
chipul lui Dumnezeu, la fel ca Moise, atunci când a coborât de pe munte avea 
chipul luminat, înc� radiant, astfel încât poporul a în�eles imediat c� au fost în 
contact cu Dumnezeu, în dialog cu el.

 În aceast� perioad� de Cr�ciun, s� medit�m tocmai asupra acestui dar: 
Isus, Fiul lui Dumnezeu s-a f�cut unul dintre noi pentru a ne face cunoscut chipul 
lui Dumnezeu, Tat�l. Ceea ce omul, de unul singur, nu este în m�sur� s� fac�, 
acum Isus ni l-a revelat, ni l-a ar�tat. În Isus putem privi cine este �i cum este 
Dumnezeul nostru.

Na�terea Domnului
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Undeva departe, într-o �ar� 
cu oameni care nu cunosc pe Isus, 
un necunoscut bate la u�a casei 
misionarului.

-,,Fa�� palid�, medic al su� etelor, 
zise necunoscutul, vorbe�te-mi despre 
Dumnezeul vostru. Inima mi-a spus de 
mult c� nu m� închin  celui adev�rat. 
Zeii no�tri sunt neputincio�i, sunt 
mizerabili ca noi. Nu se pot ridica din 
tina vie�ii noastre. Vorbe�te-mi despre 
Dumnezeul t�u”.

�i necunoscutul ascult� 
cuvântul Preotului:

Era noapte, ca acum, �i e mult 
de-atunci, începu Misionarul calm �i 
pierdut cu privirea în v�zduhuri cu 
Îngeri. Era noapte. O Mam� curat�, 
prin Spiritul Marelui Dumnezeu a 
n�scut pe cel Necunoscut. O pe�ter� 
L-a ad�postit. P�storii s�raci au venit 
s� I se închine mai întâi pe p�mânt. Ei 
au fost cei dintâi oaspe�i ai Marelui 
Venit.

Oamenii nu mai �tiau s� tr�iasc� 
ca oameni. El a venit s� tr�iasc� 
omene�te ca s� ne înve�e s� � m 
oameni.

Oamenii nu �tiau s�-�i poarte 
s�r�cia �i necazul. El a venit �i-a 
îmbr�cat pe una �i pe alta ca s� ne 
înve�e cum s� le purt�m.

Oamenii un �tiau cum s�-
�i poarte durerile, El ne-a înv��at 
binecuvânt�rile suferin�ei, suferind 
al�turi de noi.

Cr�ciun l�untric
Motto: Ieslele adev�rate sunt în inima noastr�.

Oamenii se pierdeau în mrejele 
vie�ii. El ne-a înv��at care sunt 
de�ert�ciunile vie�ii, de care s� ne 
ferim.

Oamenii nu �tiau folosi inima. 
Se urau, se invidiau, se r�zbunau. El 
ne-a ar�tat comorile inimii.

Oamenii nu �tiau tr�i cu su� etul, 
chip Lui. El ne-a ar�tat c� � ul omului 
trebuie s� ajung� Fiul lui Dumnezeu.

El este Atotputernicie plin� 
de bun�tate, Dreptate plin� de mil�, 
M�re�ie plin� de farmec.

De-atunci un ne mai temem de 
Dumnezeu. S-a f�cut copil n�scut în 
iesle, Inim� f�r� de care nu putem tr�i.

Necunoscutul î�i plec� capul, 
mai aproape de p�mânt, ca lacrimile 
lui s� nu fac� zgomot c�zând. Pe-
ncetul inima lui s-a f�cut Vi� aim 
Cr�ciunul s-a z�mislit în su� etul lui.

Ep. Ioan SUCIU
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Anul Sacerdotal: 2009-2010
Episcopul  Martir Tit Liviu Chinezu

1904-1955

Se spune c� un preot nu moare, 
e dat doar uit�rii. Când într-o societate 
virtu�ile devin retoric� f�r� acoperire 
sau nici m�car atât, când se simte 
nevoia s� se înfrumuse�eze su� etul pe 
care omul �i lumea îl pierd, întoarcerea 
spre cei de odinioar� este salvatoare. 
Sunt câteva motive pentru care aducem 
în aten�ia cititorilor o mare personalitate 
a Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolic�: Preotul �i Episcopul 
Tit Liviu Chinezu.

A fost ,,prieten de gând �i de 
ideal” cu Episcopul Ioan Suciu. Au 
fost colegi de clas� la Liceul ,,Sfântul 
Vasile” din Blaj, au studiat amândoi 
Teologia la Roma, au devenit episcopi, 
au fost întemni�a�i la Sighet, au murit în 
deten�ie �i trupurile le-au fost aruncate 
în gropile comune din ,,Cimitirul 
S�racilor”.

Tit Liviu Chinezu s-a n�scut 
în anul 1904, în comuna Huduc, azi 
Maiore�ti, jude�ul Mure�. Studieaz� 
Gimnaziul s�sesc din Reghin, iar 
ultimele dou� clase de liceu la Blaj. 
Peste tot s-a remarcat prin inteligen��, 
putere de munc�, ordine �i seriozitate. 
Atr�gea prin felul de a � , mereu amabil, 
mereu bun �i plin de disponibilitate. 
Cei care i-au fost aproape spun c� 
,,se disocia de p�rerile p�tima�e �i 
nu �inea mânie cu nimeni, ci încerca 
s�-i sugereze interlocutorului pornit, 

c� poate �i adversarul s�u ar avea 
dreptate”.

Este cunoscut adev�rul c� 
,,omul” se formeaz� înc� din copil�rie 
�i cre�te în timp prin ceea ce prime�te 
�i d�ruie�te, prin medita�ie, rug�ciune, 
� delitate �i spirit de jertf�; este un 
drum al perfec�iunii tr�it de P�rintele 
Tit Liviu Chinezu pân� în ultima 
clip�, când jertfa propriei sale vie�i, 
acceptat�, l-a condus spre eternitate. 
Cât pre� a pus pe actul form�rii �i al 
autoform�rii se observ� �i în scrierile 
sale. Astfel, în revista ,,Blajul” din 
1934, a publicat ,,Concep�ia în care 
se formeaz� tineretul”, un articol care 
face parte dintr-o suit� de scrieri pe 
aceast� tem�, cu o analiz� profund� a 
actului educativ în �coli, la orice nivel. 
Ideea de baz� este formarea concep�iei 
cre�tine la tineri, pe care se cl�de�te �i 
se perfec�ioneaz� caracterul omului de 
mai târziu.

(continuare în pag. 6)
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(continuare în pag. 7)

(urmare din pag. 5)
P�rintelui Tit Liviu Chinezu a 

început acest drum într-o familie de 
preot, l-a continuat în spiritualitatea 
de la Blaj, cu preo�i-profesori de 
prestigiu, dar �i având al�turi colegi de 
clas� dota�i cu ,,o inteligen�� de prim� 
m�rime”, deveni�i intelectuali de cea 
mai mare valoare �i de o moralitate 
exemplar�, în afar� de Ioan Suciu, 
amintim pe Pr. Ioan Miclea - preotul 
�i � lozoful neotomismului în România 
-, pe Nicolae M�rgineanu, profesor la 
Universitatea din Cluj, �i pe preotul �i 
scriitorul de mai târziu, Ioan Vultur.

Din 1925 este la Roma împreun� 
cu colegul �i prietenul s�u I. Suciu, 
studen�i la ,,Angelicum” �i ,,Colegiul 
De Propaganda Fide”. Se d�ruiesc 
studiului �i efortului con�tient pentru 
des�vâr�irea interioar�, un motiv pentru 
a deveni preo�i iezui�i. Mitropolitul 
Vasile Suciu are îns� alte gânduri 
pentru ei; probabil avea conturat deja 
locul lor în Provincia Mitropolitan�.

Dup� încheierea studiilor, 
ob�inerea doctoratului în Teologie �i 
Filozo� e �i s� n�irea de preot, la 31 
ianuarie 1930, Tit Liviu Chinezu se 
va înapoia la Blaj în 1931. La început 
a fost profesor de religie la ,,�coala 
Normal�” de b�ie�i, iar din 1937, 
profesor de Filozo� e �i Apologetic� 
la ,,Academia Teologic�”. Cu timpul 
ajunge rectorul institu�iei. Preocupat 
de binele Bisericii, a condus Asocia�ia 
,,Niceta de Remesiana”, asocia�ie 
destinat� preo�ilor, cu o deosebit� 
aten�ie pentru cei celibi �i a� a�i în 
parohiile îndep�rtate. Inten�ia Pr. Tit 

Liviu Chinezu a fost ,,s� le poarte 
de grij�, s�-i ini�ieze �i dirijeze, s�-i 
sus�in� în greut��i, s� le � e con� dent”.

În gândirea Pr. Tit Liviu Chinezu, 
,,Asocia�ia” amintit� trebuia s� � e ,,un 
izvor de lumin� �i energie în Biseric�”.

În tot acest timp a sus�inut 
�i r�spândit � lozo� a neotomist�, 
organizând cursuri de ini�iere pentru 
preo�i �i laici. �i tot pentru ace�tia 
a tradus din francez� ,,Introducere 
în � loso� e” a lui Jacques Maritain 
(r�mas� în manuscris). A publicat 
medita�iile ,,Face a la Vie” (Înfrunt� 
via�a) �i numeroase articole în ,,Unirea”, 
,,Cultura cre�tin�” �i ,,Blajul”. 
A stimulat talentele celor din jur 
determinându-i s� publice în ,,Oamenii 
Blajului”; printre aceste talente sunt 
�i scriitorii recunoscu�i: Pavel Dan �i 
Radu Brate�. Se �tie c� P�rintele lucra 
la ,,Via�a �i doctrina Sf. Tereza de 
Avila”, dar toate manuscrisele sale s-au 
pierdut în închisorile prin care a trecut.

Din 1947 a fost numit protopop 
la Bucure�ti, unde, pe lâng� activitatea 
pastoral�, a ini�iat împreun� cu Mgr. 
Vladimir Ghika un fel de ,,universitate 
liber�” pentru studen�ii ardeleni. Din 
m�rturiile celor care au f�cut parte din 
aceast� ,,universitate” reiese c� aceasta 
a fost o adev�rat� �coal� a caracterelor 
�i cei care au urmat-o au r�mas pentru 
toat� via�a posesorii unor valori pe care 
timpul nu le-a �ters, dimpotriv�, le-a 
îmbog��it.

În 1948, la suprimarea Bisericii 
Unite, a fost arestat în 28 octombrie, 
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(urmare din pag. 6)
purtat prin m�n�stirile-închisori 
ortodoxe, Neam� �i C�ld�ru�ani, unde 
au fost adu�i �i Episcopii greco-catolici. 
În aceste condi�ii, în tain�, a fost 
consacrat episcop, la 3 decembrie 1949 
de c�tre Episcopii ce aveau s� devin� 
martiri (în zilele acestea s-au împlinit 
60 de ani de la consacrare!). Tot acolo a 
fost consacrat episcop Pr. Ioan Chertes, 
în Noaptea de Cr�ciun a aceluia�i an.

Închis la Sighet împreun� cu to�i 
episcopii catolici - romano-catolici �i 
greco-catolici -, a cunoscut batjocura, 
foamea, frigul, umilin�ele inimaginabile, 
munca de rob, carcera �i, în conducerea 
închisorii �i în gardieni, persoane 
dezumanizate, cu su� etul pierdut.

În ,,Credin�a noastr� este via�a 
noastr�”, Cardinalul Iuliu Hossu ne 
aduce m�rturii, care, dac� nu ar �  fost 
salvate, nu �tiam niciodat� cum ace�ti 
oameni mari �i s� n�i, Episcopii no�tri, 
au înfruntat suferin�a prin solidaritate, 
prin jertf� oferit� lui Dumnezeu �i 
rug�ciune. Aceste amintiri-m�rturii ne 
îmbog��esc cunoa�terea PSS Tit Liviu 
Chinezu, care �i-a tr�it episcopatul 
numai în deten�ie �i în lan�uri. Credem 
c� acestui Sfânt Episcop ar trebui s�-i 
deschidem su� etul, c�ci Preas� n�ia Sa 
ar �  dorit s� � e cu noi.

În închisoare a fost spiritualul 
PSS Ioan Suciu, care i se m�rturisea 
s�pt�mânal sau chiar mai des. Când PSS 
Ioan Suciu era bolnav, PSS Tit Liviu 
Chinezu ,,l-a îngrijit cu toat� dragostea ca 
un Înger P�zitor. Îl chema mereu duios 
când avea nevoie de dânsul: <Titu, te 
rog>; noaptea, mult� vreme �edea lâng� 

dânsul pe pat, pe întuneric; nev�zându-l, 
îl chema, iar Titu r�spundea: <Aici sunt, 
drag�, lâng� tine>. Chema �i noaptea 
pe întuneric pe Titu �i apoi ad�uga 
chemare c�tre to�i: <Dac� se poate>...”. 
Ultima chemare a fost înainte de a intra 
în agonie. PSS Tit Liviu Chinezu i-a stat 
aproape pân� la sfâr�it.

Datorit� tratamentului din 
deten�ie �i pedepselor, PSS Tit Liviu 
Chinezu s-a îmboln�vit foarte grav, dar 
în continuare ,,r�mânea senin, lini�tit �i 
surâz�tor, blând �i bun”.

În ,,Lan�uri �i teroare”, PSS 
Ioan Ploscaru îi evoc� �i el amintirea: 
,,În închisoare s-a purtat eroic....”. 
O� �erului care f�cea presiuni pentru 
a-�i p�r�si credin�a, i-a r�spuns cu mult 
curaj: ,,Ne mir� faptul c� guvernul de 
la Bucure�ti, care declar� profesiune 
public� de ateism, face acum pe 
misionarul Bisericii Ortodoxe �i ne 
oblig� s� ader�m la aceast� uni� care...”.

Foarte bolnav, a fost izolat într-o 
celul�, f�r� asisten�� medical�, cu 
geamul deschis în iarna aspr� anului 
1955. La 15 ianuarie, dup� cinci zile de 
agonie, s-a stins din via��; m�tur�torii-
preo�i l-au z�rit cu capul ,,peste marginea 
patului, iar jos era o balt� de sânge”.

Martir al Bisericii Greco-
Catolice, al�turi de to�i ceilal�i 
Episcopi va �  declarat sfânt, procesul 
de canonizare � ind deschis o� cial la 7 
noiembrie din acest an.

Revars�, Doamne, mila Ta peste 
Episcopul Tit Liviu Chinezu �i-l ridic� 
la cinstea altarelor!

O.B.
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(continuare în pag. 9)

În c�utarea S�rb�torii Bucuriei
S�lta�i câmpuri �i livezi,
Cristos s-a n�scut,
Bucurie ne-ncetat�
Nou� ne-a adus.

Domnul Cristos s-a n�scut,
Om pentru noi s-a f�cut,
Bucurie ne-ncetat�
Nou� ne-a adus.

P�storii cu � uierele
Pe El îl m�resc
�i, ca la nou împ�rat, 
Daruri îi cinstesc.
Aur, smirn� �i t�mâie,
Mila Domnului s� � e,
Mila Lui cu lumea toat�
Pân� în vecie.

Colind�

Nu �tiu al�ii cum sunt, dar eu 
când se apropie Cr�ciunul m� refugiez 
în casa imaginar� a p�rin�ilor unde 
ascult �i înv�� colinde, scriu lui Mo� 
Cr�ciun �i o întreb pe Mama dac� ea 
crede c� Mo�ul va veni �i la noi. Oare 
am fost cuminte? Tata cânt� colinde 
de pe vremea bunicii, eu ascult, Mama 
îl secondeaz�… �i nu cred c� exist� 
bucurie mai sincer� decât aceast� 
a�teptare.

Frumuse�ea a�tept�rii nu a 
disp�rut nici mai târziu, când eram 
departe de cei dragi. Dar azi trebuie 
s� m� refugiez în trecut pentru c� doar 
acolo mai g�sesc bucuria S�rb�torii 
Na�terii Pruncului R�scump�r�tor. 

În jur nu simt c� lumea s-ar 
preg�ti pentru o s�rb�toare a spiritului, 
chiar dac� se fac preg�tiri materiale 
pentru a întâmpina „cum se cuvine” 
aceast� „s�rb�toare str�mo�easc�”. 
Se s�rb�tore�te pentru a respecta 
„obiceiurile str�mo�e�ti”, pentru 
a face precum f�ceau „str�mo�ii”, 
uitând s� ne întreb�m de ce s�rb�toreau 
str�mo�ii?

S�rb�toarea asta este S�rb�toarea 
Bucuriei �i a Speran�ei. S�rb�toarea 
misterului fragilit��ii biruitoare 
prin încrederea în Copilul Divin �i 
sentimentul de solidaritate natural� 
pentru protejarea fragilit��ii. Desigur, 
nu Pruncul este fragil. Noi suntem cei 
fragili, noi suntem cei descump�ni�i, 
dar transferând sl�biciunea noastr� 
„altcuiva” devenim mai siguri de noi 
�i ne angaj�m s� protej�m apari�ia 
divin� �i s� devenim puternici. Isus 
a venit s� ne r�scumpere, El va 
lua asupra sa p�catele lumii, dar în 
seara asta minunat� el ia asupra Sa 
fragilitatea noastr�.

În seara aceasta devenim 
genero�i, în seara aceasta îi în�elegem 
pe cei „trei Crai de la R�s�rit”. Dar 
îi urm�m? Cei trei magi l-au c�utat 
îndelung pe Pruncul – rege c�ruia 
i s-au închinat. Au str�b�tut un 
drum lung st�pâni�i de acest gând al 
închin�rii �i aducerii darurilor. S-au 
închinat recunoscând rela�ia lor cu 
Pruncul – Împ�rat �i i-au oferit daruri – 
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simbol care reprezentau gândurile lor, 
personalitatea lor pus� la picioarele 
Împ�ratului misterios. Ei erau oameni 
cu experien��, înv��a�i, cititori în stele, 
regi în �ara lor. Isus era un prunc ce 
trebuia protejat. De Irod, de cei care îi 
voiau r�ul. 

Cr�ciunul este S�rb�toarea 
Încrederii �i a Speran�ei. Trebuie s� 
ai mare încredere pentru a �  sigur 
c� fragilitatea Pruncului, fragilitatea 
ta, poate învinge r�utatea lui Irod, 
r�utatea în general. Speran�a victoriei 
nu este justi� cat� decât de Credin��. 
Aparent, în logica vizibilului, nu 
exist� nici o �ans� ca sl�biciunea s� 
înving� for�a. Din fericire vizibilul 
nu este singura realitate. Chiar dac� 
vizibilul, palpabilul, lumea celor cinci 
sim�uri ne-a invadat, ne-a cotropit, 
ne-a convins c� lumea este ridicol de 
limitat�, simpl�, redus� la numai ceea 
ce putem percepe cu corpul nostru. 
Mintea noastr� a fost scoas� din 
ecua�ie. Nu conteaz� c� mintea uman� 
a l�rgit grani�ele lumii cunoscute 
în afara minusculei lumi a celor 
cinci sim�uri. Noi nu vrem s� vedem 
departe, lumea trebuie s� � e simpl�, 
pe în�elesul nostru, a�a cum spune 
televizorul.  Îns� numai realitatea de 
dincolo de lumea celor cinci sim�uri 
poate s� ne ajute s� în�elegem c� 
victoria spiritului �i a Credin�ei nu 
este condi�ionat� de for��.

 Magii au fost c�l�uzi�i. Venind 
de la mari dep�rt�ri nu l-ar �  g�sit pe 
Isus f�r� ajutorul cerului scris cu C 

mare, f�r� steaua neobi�nuit�. Când 
aceasta a disp�rut, au r�mas deruta�i, 
au început s� întrebe. Irod a adunat 
pe to�i arhiereii �i c�rturarii poporului 
�i i-a întrebat unde este s� se nasc� 
Cristos? „Atunci ei îi r�spunser�: În 
Betleemul Iudeii, c�ci este scris de 
profetul:  �i tu Betleeme, p�mântul 
Iudei, nu e�ti deloc cel mai mic dintre 
c�peteniile lui Iuda, c�ci din tine 
va ie�i pov��uitorul care va pa�te pe 
poporul meu Israil” [Matei, 2-5,6].   

Arhiereii �i c�rturarii �tiau deci 
unde trebuia s� se nasc� Cristos, dar 
nu s-au dus s�-l vad�, s� i se închine! 

Dep��ind lumea �tiin�ei lor, 
magii �i-au deschis inteligen�a lor 
lui Dumnezeu. �tiin�a i-a ajutat s� 
g�seasc� adev�rul. Dar apoi au l�sat 
credin�a s�-i c�l�uzeasc�. �i ce au 
a� at? Un copil mic, s�rac, aparent 
fragil,  îns� Copilul – Dumnezeu! 
Dumnezeu nu are mereu chipul pe 
care îl construiesc eu, � in�� limitat� 
la cele cinci sim�uri!  El trebuie c�utat 
în inima noastr�. Stelele pot str�luci 
vorbind de Dumnezeu. Stelele nu sunt 
Dumnezeu. Ele sunt doar semne ale 
existen�ei Lui pentru cei care-L caut�. 
Steaua m� poate conduce la Betleem. 
Dar ea nu vorbe�te. Steaua m� las� 
liber. Pruncul din Betleem m� las� de 
asemenea liber. El nu vorbe�te înc�. El 
îmi va vorbi dac� Îl voi asculta prin 
Evanghelie…

Am g�sit o legend� simbolic� 
pentru c�utarea lui Dumnezeu. 
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Blaj
,,C’est ce que derange qui fait vivre”

Cardinal Alexandru Todea

Baia Mare

Nous repartons François et moi avec un camping-car bien charge pour un circuit 
touristique.

Baia Mare, capitale du Maramure�, que nous visitons pour première fois.
L’immeuble ou s’est installe l’eveche/seminaire est situe en face de cathédrale 

greco-catholique occupée par les orthodoxes, et du palais épiscopal transforme en usine 
textile; une provocation quotidienne pour la population qui était a 98% greco-catholique 
avant la guerre!

Nous sommes accueillis au séminaire par un groupe d’etudians. Nous n’etions 
pas annonces, que faisaient-ils la a nous attendre? Ils nous font visiter les lieux: le 
séminaire a été ouvert l’année dernière, compte 52 élèves en deuxième année (tous 
ceux qui ont  attendu la levée de l’interdiction de leur Eglise) et 17 en I année. La 
pauvreté des installations est � agrante. Il fallait voir François sortir son mètre pour 
calculer l’espace vital de chaque séminaristes dans un dortoir, lits, superposes serres 
les uns contre les autres, pas d’spaces de rangement, les habits accroches au pied des 
lits ou sur une � celle tendue a travers la pièce! Et les sanitaires vétustes, insuf� sants et 
horriblement encrasses! Les produits d’ entretient sont introuvables.

Soucieux d’etre lien avec l’Eglise France, nous étions allés informer de nos 
expériences roumaines Mgr. Gerard Daucourt, évêque de Troyes et très au fait des 
problèmes des Eglises orientales. Il nous avait recommande d’une part, de rencontrer des 
Orthodxes en parallèle avec Greco-Catholiques, et d’autre part, de voir les possibilités 
d’organiser un ,,pèlerinage’’ a la rencontre des deux Eglise, pèlerinage aquel il pourrait 
participer. Nous allons donc le soir même rendre visite a Mgr. Justinian, évêque 
orthodoxe de Baia Mare, et la, nous nous rendons compte de notre ignorance et de notre 
nativité: un fosse sépare les deux Eglises. Ce n’est pas notre visite de courtoisie qui a 
changera quelques chose! Mgr. Justinian est farouchement oppose a toute restitution 
d’églises arguments a l’appui. Son discours agressif a l’encontre de l’Eglise Catholique 
se termine toutefois par une conclusion plus ouverte; ,,Nous tous chrétiens, � deles  
du Christ, nous menons un même combat, celui dirige contre  l’athéisme, la franc- 
maçonnerie, la drogue, la pornographie, les sectes, nous devons être unis et je vous 
adjure de prier pour la paix’’. Ce a qui répondu: ,,Oui, Pere, soyez assure que nous 
prierons tous pour la paix, mais nous prierons aussi pour la justice’’.

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

Cardinal Alexandru Todea

Baia Mare
Am plecat spre Baia Mare cu un camping-car foarte bun pentru un circuit 

turistic.
Vizitam pentru prima dat� Baia Mare, capitala Maramure�ului.
Cl�direa unde se a� au Episcopia Greco-Catolic� �i Seminarul este vizavi de 

Catedrala greco-catolic� ocupat� de ortodoc�i �i de Palatul Episcopal transformat în 
uzin� textil�: o provocare zilnic� pentru popula�ia care a fost 98% greco-catolic� 
înainte de r�zboi!

Am fost g�zdui�i la Seminar de c�tre un grup de studen�i. Nu ne-am anun�at 
sosirea; s�-i facem s� ne a�tepte? Ei ne-au condus �i ne-au ar�tat interioarele. Seminarul 
a fost deschis cu un an înainte, cu 52 de seminari�ti în anul al II-lea (to�i aceia care au 
a�teptat libertatea Bisericii), �i 17 în anul I. S�r�cia este incontestabil�. Trebuia v�zut 
Francois care, într-un dormitor, a luat metrul pentru a calcula spa�iul vital al � ec�rui 
seminarist; paturi suprapuse, nici un loc unde s� te a�ezi, îmbr�c�mintea ag��at� de 
paturi sau de o sfoar� care traverseaz� camera! Obiectele sanitare vechi, insu� ciente, 
urâte �i ciobite.

Preocupa�i de a crea o leg�tur� cu Biserica Francez�, am informat despre 
experien�a noastr� din România pe Mgr.Gerard Daucourt, Episcop de Troyes foarte 
interesat de problemele Bisericilor Orientale. Episcopul ne-a  recomandat, pe de-o 
parte, o întâlnire a ortodoc�ilor cu greco-catolicii, �i pe de alt� parte, posibilitatea unui 
,,pelerinaj” în România pentru o întâlnire între cele dou� Biserici, întâlnire la care va 
participa chiar Preas� n�ia Sa.

Am mers deci în seara aceea într-o vizit� la Mgr. Iustinian, episcopul ortodox 
de Baia Mare. Am mers cu toat� ignoran�a �i naivitatea noastr�: o pr�pastie separ� 
cele dou� Biserici! Nu era posibil ca vizita noastr� amabil� s� schimbe ceva!

Mgr. Iustinian este nesociabil, opus la toate restituirile de biserici, sprijinit 
pe argumentele lui. Discursul s�u agresiv împotriva Bisericii Catolice se termin� 
întotdeauna cu o concluzie foarte deschis�: ,,To�i cre�tinii, credincio�i lui Cristos, 
s� avem o singur� lupt�, aceea împotriva ateismului, francmasoneriei, a drogului, a 
pornogra� ei, a sectelor, noi trebuie s� � m uni�i  �i eu v� implor s� v� ruga�i pentru 
pace”. La acestea, Francois a r�spuns: ,,Da, P�rinte, � �i sigur c� ne vom ruga pentru 
pace, dar ne vom ruga în acela�i timp �i pentru dreptate”.                          (va urma)
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Este povestea francez� a  celui de-
al patrulea rege-mag. El a venit la 
Betleem de foarte departe, mult mai 
de departe decât ceilal�i trei. El a 
venit de la cap�tul lumii, de acolo 
unde p�mântul  sfâr�e�te în marea cea 
mare, din �ara numit� Pelloc’hoaz. 
Regele acelei ��ri este anun�at în vis 
c� s-a n�scut Regele Regilor, Cel pe 
care lumea întreag� Îl a�tepta. El se 
hot�re�te s� mearg� s� I se închine, 
acolo unde o stea ap�rut� brusc pe cer, 
cu o str�lucure neobi�nuit� avea s�-l 
c�l�uzeasc�. 

Regele a ales, pentru a-i oferi 
Copilului – Dumnezeu, trei perle 
rare, cele mai pre�ioase din tezaurul 
mo�tenit de la p�rin�ii s�i. Una avea 
culoarea roz side� e asem�n�toare cu 
culorile m�rii la r�s�ritul soarelui. 
Perla avea forma unei inimi �i în 
ea palpita tot ce produce bucuria 
�i durerea lumii. Era o perl� vie �i 
oferindu-o, regele din  Pelloc’hoaz 
voia s� ofere ce-i era lui mai drag, 
dragostea �i grijile lui, fericirea lui cea 
mai mare �i suferin�ele lui cele mai 
ascunse. Perla a doua avea culoarea 
verde a câmpiei plin� de rou�, 
diminea�a. În ea se oglindea câmpia cu 
� orile ei, lumea animal� �i frumuse�ea 
lucrurilor. Oferindu-o Copilului – 
Dumnezeu, regele voia s�-i ofere toate 
averile lui terestre, nu  numai bog��ia 
proprie ci întreaga crea�ie. Perla cu 
iriza�ii verzi cânta frumuse�ile lumii 
vizibile �i invizibile, iar regele voia 
s� le restituie Creatorului, dragoste 

pentru dragoste. A treia perl� era 
alb�, sau mai degrab� transparent�. 
Ea nu era lumina, dar difuza lumina. 
Privindu-o erai iluminat, î�i g�seai 
drumul potrivit, aveai solu�ia c�utat� 
îndelung. D�ruindu-o, regele voia s�-i 
ofere Copilului  - Dumnezeu toat� 
în�elepciunea sa, inteligen�a sa �i 
su� etul s�u.

Regele a c�l�torit mult, cu 
peripe�ii, pân� când a ajuns în �ara 
unde steaua c�l�uzitoare s-a oprit �i 
a disp�rut. Regele a auzit vaiete care 
se ridicau din toate satele �i ora�ele, 
vaiete nesfâr�ite. Era vremea uciderii 
pruncilor de c�tre Irod. La un moment 
dat, în hanul în care se g�sea s-a 
refugiat îngrozit� o femeie cu copilul 
s�u, urm�rit� de solda�ii care voiau 
s�-i ucid� copilul. Mercenarii lui 
Irod, adev�rate bestii, nu au ascultat 
argumentele regelui �i se preg�teau 
s� omoare copilul. Doar perla roz� pe 
care regele o propune în locul vie�ii 
copilului  poate convinge brutele.

Regele î�i continu� drumul 
sperând s�-l descopere pe Copilul 
– Dumnezeu. El dorea ca steaua s� 
reapar� �i nu putea în�elege dispari�ia 
ei. Intrând într-un sat a întâlnit un 
cortegiu insolit: un grup de solda�i 
duceau un tân�r care se zb�tea �i 
striga. În urma lor venea un grup de 
persoane care înconjurau o v�duv� 
în vârst�, mama tân�rului, singurul 
ei � u. Acesta comise un furt pentru 
c� nu aveau ce mânca �i urma s� � e 
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condamnat. Regele se implic� din 
nou, dar nu reu�e�te s� conving� 
solda�ii s�-l elibereze pe � ul v�duvei. 
În cele din urm� regele r�scump�r� 
via�a tân�rului, redându-l mamei sale, 
în schimbul perlei cu iriza�ii verzi.

Regelui nu i-a mai r�mase decât 
perla alb� pentru a o oferi Copilului 
– Dumnezeu. �i-a continuat c�ut�rile, 
dar f�r� rezultat. Într-o zi, pe când se 
apropia de Cetatea P�cii, el v�zu o 
fat� tân�r� pe care oamenii voiau s� 
o ucid� cu pietre deoarece p�rin�ii 
ei, oameni pio�i, au promis-o unui 
negustor bogat �i în vârst�, iar ea 
nu voia s�-i � e mireas�. Regele s-a 
convins de inocen�a fetei �i de r�utatea 
urm�ritorilor ei, dar legea locului era 
de partea lor �i urm�ritorii se erijau în 
unelte feroce ale justi�iei lor. Pentru 
a o salva pe tân�r�, regele renun�� la 
ultima sa perl�.

În momentul în care a r�mas 
f�r� ultima perl�, regele a auzit 
zgomot mare venind de pe una din 
str�zile de jos ale ora�ului. Erau 
strig�te, vocifer�ri, � uier�turi care-l 
acompaniau pe un om pe care solda�ii 
îl scoteau din ora� pentru a �  r�stignit. 
Regele l-a v�zut pe condamnat. Acesta 
�i-a întors capul spre el, l-a privit �i 
regele a în�eles c� era El, Copilul pe 
care l-a c�utat atâta vreme. Regele 
din Pelloc’ hoaz �i-a deschis disperat 
mâinile, dar nu mai avea nimic s� 
ofere în schimbul vie�ii Fiului Omului. 
Regele se uita pierdut la Fiul Omului 
�i atunci, pe fa�a indescriptibil� a lui 

Isus el a v�zut cele trei perle care erau 
intacte �i str�luceau mult mai frumos 
decât in caseta sa. �i a auzit un glas 
care i-a spus: „Mergi în pace, eu am 
primit ofranda ta”. Regele a în�eles 
atunci c� tot ce a f�cut pentru oameni 
în drumul c�ut�rilor sale, a f�cut 
pentru Dumnezeu.

Starea de s�rb�toare, în�elegerea 
sensului s�rb�torii este rodul unei 
c�ut�ri insistente. Înaintea Cr�ciunului 
Biserica ne invit� la o c�l�torie spre 
interior, la o c�l�torie a su� etului, în 
timpul c�reia vine puri� carea prin 
în�elegerea �elului spre care am pornit. 
Sunt patru s�pt�mâni în care ar trebui 
s� ne protej�m de zgomotele lumii 
materiale �i s� medit�m asupra rela�iei 
noastre cu Dumnezeu. C�l�uzi�i 
de Înv���tura lui Cristos �i sco�ând 
su� etul din amor�ire, putem ajunge 
s� în�elegem misterul Întrup�rii. Cu 
ajutorul lui Dumnezeu reu�im, poate, 
s� în�elegem dragostea nem�rginit� a 
Tat�lui pentru noi p�c�to�ii. Isus ne 
mântuie�te de p�catul str�mo�esc, de 
moarte, prin na�terea �i moartea Sa ca 
om �i învierea Sa ca Dumnezeu. 

Adventul este un prilej minunat 
pentru a medita �i pentru a str�bate 
drumul c�ut�rii Pruncului. Magii 
de la R�s�rit �i magul singular de la 
Apus i-au dus daruri Celui a�teptat. 
S� ne rug�m lui Dumnezeu s� ne ajute 
s� cur���m su� etul pentru a-l d�rui 
Mântuitorului întrupat. Abia atunci 
S�rb�toarea va �  minunat�.

Ioan SORAN
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Miracolul Na�terii lui Isus Cristos
Peste lume se revars�
Din eternul infinit
Valuri, valuri de lumin�
Ce veste�te-ntreaga lume
C� azi pe p�mânt se na�te
Mesia cel mult dorit,
Isus Cristos Preasl�vit
Din Spirit Sfânt z�mislit.

Sus pe cer o stea r�sare
Din str�fundul ve�niciei,
Steaua de la R�s�rit
Pe Magi i-a c�l�uzit
Pân�-n Betleemul biblic
Ce-n Scriptur� era scris
C� se va na�te Mesia
Lumii s�-i dea mântuirea.

�i s-au închinat smerit
În fa�a M�riei Sale
D�ruind drept pream�rire
Aur, smirn� �i t�mâie.

Iar p�storii ce vegheau
Turmele de oi p�scând
Sus din  Ceruri auzir�
Glasuri îngere�ti vestind
Na�terea miraculoas�
Ce din veacuri o a�teap�
Lumea s� fie salvat�.

Se-nchinar� cu credin��
�i din fluiere cântând
Îl alin� cu iubire
Pe Fiul pl�pând �i blând.

Îngerii din Cer coboar�
Cete, cete preasl�vind
Pe Isus ce din Fecioar�
Se na�te Azi pe p�mânt.

Îngerii, magii, p�storii
Într-un cor armonios
Aduc Tat�lui m�rire
Pentru Fiul S�u Cristos,
Ca s� mântuisc� lumea 
De p�catul str�mo�esc
C� s-a împlinit Scriptura
Pentru neamul omenesc.

G. Colt�u, ,,Accente”,
Ed. Primus, Oradea, 2008, p.58.
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DE S�RB�TOARILE CR�CIUNULUI �I DE ANUL NOU DORIM

PSS VIRGIL BERCEA, PREO�ILOR, ORDINELOR C�LUG�RE�TI,

PROFESORILOR, COLABORATORILOR �I CITITORILOR

S�RB�TORI BINECUVÂNTATE

�I

LA MUL�I ANI!
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Este greu s�-�i imaginezi 
circumstan�e mai ,,umile” decât cele 
care au înconjurat na�terea lui Isus. 
Majestozitate, în mijlocul lumescului, 
S� n�enia, în  umilin��; Divinitatea ce 
intr� în lume pe p�mântul unui staul.

Ve�mintele eternit��ii au fost 
schimbate cu  cele mai s�r�c�cioase 
care-I �in de cald. Sala tronului S�u 
de aur, schimbat� cu un ad�post 
pentru animale. Îngerii care I se 
închinau, înlocui�i cu p�stori. Iar între 
timp, ora�ul  nu �tia c� Dumnezeu a 
coborât pe p�mânt. Hangiul n-ar �  
crezut niciodat� c� tocmai L-a refuzat 
pe Dumnezeu în frigul de afar�, iar 
oamenii ar �  râs de oricine le-ar �  
spus c� Mesia se a� � în bra�ele unei 
adolescente, la marginea satului lor. 
Erau prea ocupa�i pentru a putea 
accepta o astfel de posibilitate. Pu�in 
s-au schimbat lucrurile în 2000 de 
ani, nu-i a�a?

Darul ve�niciei, ,,Domnul 
P�cii”, a coborât în efemerul uman pe 
pârtia luminoas� a stelei c�l�uzitoare 
care a condus Magii veni�i din 
R�s�rit spre ora�ul p�cii, Ierusalim. 
Pacea...se pierduse de mult în Eden, 
când, prin neascultare de Creator, s-a 
înst�pânit teama, groaza în primii 
oameni. Este mo�tenirea dureroas� 
preluat� de � ecare din noi. Povara 
zilelor ne apleac� mereu, pân� când 
ne lipim de  p�mântul din care am fost 
pl�m�di�i. Su� etul abia atunci poate 

s� zboare.Unde? O, suntem prea 
ocupa�i pentru asemenea întreb�ri! 
Avem �i s�rb�tori ca timp de oprire, 
unele f�cute  de noi, altele cerute 
de St�pânul Universului. Cred c� 
Dumnezeu se bucur� de S�rb�toarea 
Na�terii  Unicului S�u Fiu, Isus, 
Emanuel, dac� �i noi ne na�tem din 
nou. De aceea g�sim în Scriptur� c� 
Isus a venit  pentru un ,,anume ceas” 
(Ioan, 12, 27). Este ceasul na�terii 
noastre prin frângerea Lui pe cruce. 
Dac� s�rb�torim na�terea  lui Isus, 
trebuie s� s-o leg�m cu moartea Lui, 
care aduce na�terea noastr� din nou.

Ne pricepem de minune la 
,,jocuri de arti� cii” prin care ne 
tapet�m zilele de s�rb�toare cu  
multiple obiceiuri. Ne sup�r�m dac� 
cineva nu ni le respect�. Ne-am 
obi�nuit cu s�rb�torile, nu putem tr�i  
f�r� ele, dar putem tr�i foarte bine 
f�r� ,,S�rb�torit’’.

Taina venirii Mielului lui 
Dumnezeu o g�sim în Evanghelia 
lui Ioan, Mielul divin care ,,a venit 
la ai s�i, dar ei nu L-au primit’’. 
Evanghelistul Luca spune c�, ,,Maria 
a n�scut pe Fiul ei cel dintâi n�scut 
�i L-a culcat într-o iesle’’, pentru 
c� în casa de poposire nu era loc 
pentru ei. Simbolic vorbind, casa de 
poposire reprezint� inima omului 
care era �i este ocupat� de acela pe 
care l-a ascultat în Eden: ,,balaurul 

Cuvântul Ve�niciei s-a întrupat
,,Dar tuturor celor ce L-au primit”. Ioan1,12
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cel mare, �arpele cel vechi numit 
diavol sau satana’’ (Apoc. 12, 9). 
Vr�jma�ul se a�ternuse între noi �i 
Dumnezeu. Cine putea s� fac� pace? 
Noi, care dintru început am dovedit 
neputin�a? Pre�ul p�cii era � xat de 
Tat�l S�rb�torim venirea din Ceruri 
pe p�mânt a Domnului Isus Cristos 
care avea s� ne lege de ve�nicie prin 
Nodul Crucii, de unde mâinile Lui 
întinse ne îmbr��i�eaz� cu iertare, cu 
mângâiere, cu binecuvântare, d�ruite 
prin Spirit Sfânt.

El s-a n�scut pentru toat� 
omenirea, f�r� p�rtinire �i nu are 
o zi anume pentru aceasta, ci un 
,,AST�ZI”, când este Mântuitor, 
n�scându-se în inimile primitoare 
precum în staulul de odinioar�. 
Astfel, ,,AST�ZI” prime�te o valoare 
calendaristic� personal�. Isus se na�te 

în p�mântul inimii doar prin moartea 
Sa , precum bobul de grâu.

S�rb�toare su� etului este 
valabil� în dreptul aceluia  care înal�� 
suspinul tremurând, care a ridicat 
p�catul t�u pe Crucea Golgotei. 
Bucuria germin�rii ve�niciei va 
invada inima care va r�mâne într-o 
permanent� închinare înaintea S� tei 
Treimi.

Dac� Isus se na�te în inima 
mea, voi începe s� m� asem�n cu 
gândurile, sentimentele �i via�a Lui.

Pe unde suntem în acest proces 
dumnezeiesc, prin care Isus se 
na�te…nu în ieslea ,,din Cetatea lui 
David”, ci în ieslea vie�ii noastre?

Bag� de seam�, dragul meu 
cititor, ,,AST�ZI” este pe sfâr�ite.

Nu cât �tim despre Isus, Mesia, 
este determinant, ci unde L-am primit 
pe El! În tradi�ii, în s�rb�tori festive, 
sau în inima noastr� pustiit�, unde 
El, N�scutul din ieslea Betleemului, 
aduce prin credin��, iertare �i 
r�scump�rare, dreptul s� devenim 
copii ai lui Dumnezeu, Cel n�scut nu 
din sânge, nici din voia � rii noastre, 
nici a vreunui om, ci din Dumnezeu. 
M�rit s�-i � e numele!

Dragii mei cititori, v� întreb: 
ave�i acest ,,pa�aport”, acest 
,,buletin” dat de Dumnezeu, valabil 
pentru eternitatea în m�rirea Sa? 
R�mâne întrebarea de c�p�tâi la care 
s� r�spundem la acest Cr�ciun, cel de 
,,mâine” ne apar�ine.

Maria MUCEA
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S�rb�toarea Asocia�iilor
Biroul Pastoral Eparhial pentru 

Laici a organizat în perioada 21-22 
noiembrie a.c., s�rb�toarea asocia�ilor 
în Aula Magna a Seminarului 
Teologic Greco-Catolic care a devenit 
neînc�p�toare în acest sfâr�it de 
s�pt�mân� deoarece a avut loc a treia 
edi�ie a S�rb�torii Asocia�iilor la care au 
participat aproximativ 200 de personale. 
Spre deosebire de celelalte edi�ii, în 
acest an, S�rb�toarea Asocia�iilor s-a 
desf��urat în decursul a dou� zile, 
tocmai pentru a petrece mai mult timp 
împreun�, pentru o mai bun� cunoa�tere 
a grupurilor. Evenimentul a fost deschis 
de c�tre PSS Virgil Bercea, care a vorbit 
despre d�ruire, despre iubirea care ne-a 
fost d�ruit� de c�te Dumnezeu. Au 
urmat apoi dou� prezent�ri power point, 
una despre via�a Sfântului Ioan Maria 
Vianney sus�inut� de p�rintele Adrian 
Podar �i alta despre importan�a Laicului 
in Biseric�, prezentare f�cut� de c�tre 
doamna Ramona Drago� de la Biroul 
Pastoral. S-a subliniat importan�a pe 
care o au asocia�iile în cadrul Bisericii �i 
importan�a de a d�rui, deoarece a�a cum 
spunea si Sfântul Ioan Maria Vianney, 
“d�ruind, vei dobândi”.

În timpul întâlnirii, am cântat 
împreun� câteva colinde �i cât este de 
frumos atunci când fra�ii sunt împreun� 
�i-l pream�resc pe Dumnezeu. Fiind zi 
de s�rb�toare, 21 Noiembrie- Intrarea 
în Templu a Maicii Domnului, toate 
Asocia�iile au intrat împreun� în acest 
templu împreun� cu Sfânta Fecioar� 

Maria. La sfâr�itul întâlnirii, am recitat 
cu to�ii o decad� de rozar, primul mister 
de m�rire �i unind toate inten�iile noastre 
de rug�ciune, am spus într-un singur 
glas Bucur�-te Marie, cea plin� de 
har..., punându-ne în grija Maicii S� nte.

�i, pentru c� a fost S�rb�toare, la 
încheierea zilei a urmat �i o frumoas� 
agap� fr��easc�. S�rb�toarea Asocia�iilor 
s-a încheiat duminic� cu celebrarea 
S� ntei Liturghii la Catedrala Sf. Nicolae. 
Reprezentan�ii Asocia�iilor au primit la 
sfâr�itul liturghiei binecuvântarea de la 
PSS Virgil Bercea. 

Au participat la eveniment 
aproape toate asocia�iile Eparhiei 
noastre:  AGRU, ASTRU, Caritas 
Eparhial, Apostolatul Familiilor, 
Oratoriul Maria Imaculata, Grupul 
Allegria, Ter�iarii Franciscani, 
Asocia�ia Profesorilor Catolici, 
Asocia�ia Medicilor Catolici, Don 
Orione, Grupul Dominic Savio, Corul 
Francisc Hubic, Corul Fiat Lux, 
Seminarul Teologic Greco-Catolic, 
Colegiul Sfânta Familie, Reuniunea 
Marian�, Via�a Ascendent�, Fondacio- 
Cre�tini pentru lume, Cerceta�ii 
Mun�ilor, Radio Maria, Kolping �i 
Neo-Catecumenalii.

Mul�umim tuturor pentru 
r�spunsul a� rmativ �i pentru implicare �i 
sperând într-o colaborare cât mai bun�, 
s� ne revedem cu to�ii anul viitor cu cât 
mai multe realiz�ri �i activit��i d�ruite 
celorlal�i, în Biseric� �i pentru Biseric�. 

Anca BOT
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,,A�i d�ruit Bisericii un om care 
posed� în cel mai înalt grad toate 
calit��ile”, spunea Papa. În 1945, 
cu ocazia anivers�rii a celor 25 de 
ani de preo�ie, i-a trimis o scrisoare 
afectuoas� �i i-a oferit cadou un potir 
pre�ios. Pân� când s� primeasc� haina 
de ,,purpur�”, Papa i-a oferit cel mai 
important loc între Episcopi, imediat 
dup� Cardinali.

Mgr. Montini de�inea acum 
conducerea celei mai importante 
Dieceze din Italia. Toat� aten�ia 
acordat� de Pius al XII-lea 
m�rturise�te respectul �i admira�ia 
ce i-o purta viitorului Pap�. Aceste 
sentimente au fost continue. J. 
Guitton, în ,,Dialog cu Paul VI”, 
subliniaz�: ,,Între Pius al XII-lea �i 
Mgr. Montini nu au fost niciodat� 
obstacole, ei se asem�nau prin 
aceea�i sensibilitate”. Acest respect 
pe care Papa îl avea pentru Mgr. 
Montini a mers pân� acolo, încât, 
la audien�ele de lucru, de câteva ori 
în cursul unei s�pt�mâni, Pontiful 
r�mânea tot timpul în picioare. Poate e 
secretul prieteniei adev�rate, secretul 
celor cinsti�i, lega�i prin numeroase 
a� nit��i, a oamenilor superiori 
care cunosc valoarea respectului în 
rela�iile umane, inclusiv în prietenie.  

(va urma)

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

Lunga activitate a Mgr.Montini 
la Secretariatul de Stat  se apropia de 
sfâr�it. In toamna anului 1954 a murit 
Cardinalul Schuster, Arhiepiscopul 
de Milano. Pius a XII-lea s-a decis s�-l 
numeasc� pe Mgr.Montini ca succesor 
�i, personal, i-a comunicat hot�rârea 
prin telefon. La 10 noiembrie 1954, 
a f�cut public� numirea printr-o 
,,Scrisoare apotolic�”. Papa a dorit s� 
celebreze consacrarea el însu�i, dar 
� ind bolnav atunci, l-a încredin�at 
pe Cardinalul Eugene Tisserant, 
decanul Sfântului Colegiu, s� fac� 
consacrarea în numele s�u, în 
Bazilica San Pietro, la 12 decembrie. 
În timpul ceremoniei, într-o manier� 
cu totul neutilizat� pân� atunci, Pius 
al XII-lea a intervenit din camera sa 
cu o declara�ie difuzat� prin radio, 
exprimându-�i întreaga sa afec�iune 
pentru noul ales.

Câteva s�pt�mâni mai târziu, 
convalescent, Papa a primit pe 
vechiul s�u colaborator �i i-a d�ruit 
,,Crucea Pectoral�” ca o amintire 
personal�. Tot atunci i-a f�cut câteva 
recomand�ri legate de noua sa 
misiune. Aceste aten�ii eviden�iaz� 
prietenia pe care Pius al XII-lea 
a purtat-o Mgr. Montini. Papa a 
apreciat enorm pe colaboratorul s�u, 
fapt  m�rturisit  �i repetat în public. 
În mod special s-a adresat familiei: 
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