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În numele Preafericirii Sale LUCIAN �i al Bisericii Române Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, Preas� n�ia Sa 
MIHAI, episcop vicar de Bucure�ti, a adresat ambasadorului Poloniei în România un mesaj de condolean�e pentru 
decesul tragic de la Smolensk a pre�edintelui Republicii poloneze �i a înaltelor personalit��i din suita sa.

Excelen��,
În aceast� or� de mare încercare pentru Polonia, v� rog s� binevoi�i a primi sincerele condolean�e ale Bi-

sericii Greco-Catolice Române �i ale Arhiepiscopului major, Preafericirea Sa Lucian.
În numele victoriei Domnului asupra mor�ii, împ�rt��im durerea întregului popor pentru pierderea Pre�e-

dintelui Republicii, a So�iei �i a înaltelor autorit��i care îi înso�eau.
Fie ca Polonia, sor� de suferin�� �i speran�� cu România, s� poat� reg�si mângâierea în credin�a sa pu-

ternic� în ajutorul Cerului �i t�ria marilor valori care v-au scris istoria atât de dramatic�, dar totodat� atât de 
luminoas� prin ata�amentul fa�� de Dumnezeu �i credin�a cre�tin�.

V� rog, de asemenea, s� primi�i asigurarea rug�ciunii mele la inten�iile patriei Excelen�ei voastre �i s� ac-
cepta�i asigurarea sentimentelor mele în Hristos cel înviat.

+ MIHAI
Episcop, vicar general de Alba-Iulia �i F�g�ra�, vicarul Bucure�tilor

Preas� n�ia Sa Mihai a mers la Ambasada Poloniei pentru a se reculege câteva minute în rug�ciune al�turi de 
bucure�tenii care au umplut cu lumân�ri �i � ori fa�ada re�edin�ei poloneze.

Vicarul Bucure�tilor a semnat mâine registrul de condolean�e pe care Ambasada îl  pune la dispozi�ia celor care 
se unesc în aceste momente dramatice cu na�iunea polonez�.

Condolean�e Poloniei

Papa a transmis condolean�e Poloniei

“Încredin�ez toate victimele acestui dramatic in-
cident [...] bun�t��ii Dumnezeului milostiv. Fie ca El 
s� îi primeasc� în gloria Sa”, a spus Papa în mesaj. A 
transmis apoi familiilor victimelor �i tuturor polonezi-
lor “sincere condolean�e, asigurându-v� de apropierea 
mea spiritual�”. “În acest di� cil moment, implor asupra 
poporului polonez o binecuvântare special� a Atotpu-
ternicului Dumnezeu”, se spune la � nalul mesajului.

“Îmi exprim sincerele condolean�e �i asigur din 
inim� c� m� voi ruga pentru victime �i pentru sprijini-
rea iubitei na�iuni polone.” Vorbind apoi chiar în po-
lonez�, Pontiful a spus: “Am a� at cu profund� durere 
�tirea mor�ii tragice a dl. Lech Kaczynski, pre�edinte-
le Poloniei, a so�iei �i persoanelor care îi înso�eau. Au 
murit în c�l�toria spre Katyn, locul supliciului a mii de 
o� �eri militari polonezi asasina�i în urm� cu 70 de ani. 
Îi încredin�ez pe to�i St�pânului îndur�tor al vie�ii. O 
fac unindu-m� cu pelerinii de la sanctuarul din Lagi-
ewniki �i cu to�i promotorii Milostivirii lui Dumnezeu 
din întreaga lume.”

Papa Benedict al XVI-lea
www.catholica.ro
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 Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus

Iubi�i fra�i �i surori,
Duminica de azi încheie Octava Pa�telui, ca o 

singur� zi „f�cut� de Domnul”, marcat� cu distinctivul 
Învierii �i bucuriei ucenicilor în a-l vedea pe Isus. Înc� 
din antichitate aceast� duminic� este numit� „in albis”, 
de la numele latin „alba” dat hainei albe pe care neo� �ii 
o îmbr�cau la Botez în noaptea Pa�telui �i o depuneau 
dup� opt zile. Venerabilul Ioan Paul al II-lea a dedicat 
aceast� duminic� Divinei Milostiviri, cu ocazia canoni-
z�rii sorii Maria Faustina Kowalska, pe 30 aprilie 2000.

De îndurare �i bun�tate divin� este bogat� pagi-
na Evangheliei Sfântului Ioan (20,19-31) din aceast� 
Duminic�. În ea se poveste�te c� Isus, dup� Înviere, i-a 
vizitat pe ucenicii s�i, trecând prin u�ile închise ale Ce-
nacolului. Sfântul Augustin explic� cum „u�ile închi-
se nu au împiedecat intrarea acelui trup în care locuia 
dumnezeirea. Acela care n�scându-se l�sase neatins� 
fecioria mamei a putut intra în cenaclu cu u�ile închi-
se”; �i Sfântul Grigore cel Mare adaug� c� R�scum-
p�r�torul nostru s-a prezentat, dup� Învierea sa, cu un 
trup de natur� incoruptibil� �i palpabil�, dar într-o stare 
de glorie. Isus arat� semnele p�timirii, pân� la a-i da 
posibilitatea necredinciosului Toma s� le ating�. Cum 
este posibil, îns�, ca un ucenic s� poat� dubita? În reali-
tate, condescenden�a divin� ne permite s� tragem pro� t 
chiar �i din necredin�a lui Toma pe lâng� cel de la uce-
nicii credincio�i. De fapt, atingând r�nile Domnului, 
ucenicul �ov�itor vindec� nu numai propria neîncrede-
re, dar �i pe a noastr�.

Vizita Celui Înviat nu se m�rgine�te la spa�iul Ce-
nacolului, dar merge dincolo, pentru ca to�i s� poat� pri-
mi darul p�cii �i al vie�ii cu „Su� ul creator”. Într-adev�r, 
de dou� ori Isus l-a zis ucenicilor: „Pacea s� � e cu voi!” 
�i a ad�ugat: „Dup� cum m-a trimis pe mine Tat�l, la fel 
v� trimit �i eu pe voi. 	i zicând acestea, a su� at asupra lor 
�i le-a zis: „Primi�i pe Spiritul Sfânt; c�rora le ve�i ierta 
p�catele, vor �  iertate, �i c�rora le ve�i �ine, vor �  �inute”. 
Aceasta este misiunea Bisericii asistat� în mod peren de 
Mângâietorul: s� poarte tuturor vestea cea bun�, reali-
tatea bucuroas� a Iubirii îndur�toare a lui Dumnezeu, 
„pentru ca - cum spune Sfântul Ioan - s� crede�i c� Isus 
este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, �i prin credin�a voastr� 
s� ave�i via�� în numele lui” (20,31).

În lumina acestui cuvânt, încurajez, în special, 
pe to�i p�storii s� urmeze exemplul Sfântului Paroh de 
Ars, care „în timpul s�u, a �tiut s� transforme inima �i 
via�a atâtor persoane, c�ci a reu�it c� le fac� s� percea-
p� iubirea îndur�toare a Domnului. Este nevoie urgent� 
�i în timpul nostru de o asemenea veste �i de o m�rturie 
similar� a adev�rului Iubirii”. În acest mod îl vom face 
din ce în ce mai familiar �i apropiat pe Acela pe care 
ochii no�tri nu l-au v�zut, dar despre a c�rui nem�rgini-
t� Milostivire avem absolut� certitudine.

Misiunea Bisericii: s� duc� tuturor vestea cea bun�
11.04.2010

Iubi�i fra�i �i surori,
Încheind aceast� celebrare, gândurile noastre nu 

pot s� nu se întoarc� la Duminica Floriilor de acum 25 de 
ani. În 1985 Na�iunile Unite au declarat “Anul Tineretu-
lui”. Venerabilul Papa Ioan Paul al II-lea a dorit s� mar-
cheze acel eveniment �i, s�rb�torind intrarea lui Cristos 
în Ierusalim, a ini�iat Zilele Mondiale ale Tineretului. De 
atunci Duminica Floriilor marcheaz� acest eveniment, la 
doi sau trei ani prin întâlniri mondiale, ce aduc tineri pe-
lerini de pe întreaga planet� pe urmele lui Isus.

Acum 25 de ani, preaiubitul meu predecesor i-a 
invitat pe tineri s� î�i m�rturiseasc� credin�a în Cristos, 
“care a luat asupra Sa cauza omului” (predica din 31 
martie 1985). Ast�zi reînnoiesc aceast� chemare c�tre 
noua genera�ie, s� dea m�rturie despre puterea milosti-
v� �i luminoas� a adev�rului, pentru ca oamenii celui 
de-al treilea mileniu s� nu duc� lips� de cel mai au-
tentic model: Isus Cristos. Dau acest mandat în special 
celor 300 de delega�i de la Forumul Interna�ional de 
Tineret – convocat de Consiliul Ponti� cal pentru Laici 
– care au venit din diverse p�r�i ale lumii.

[Apoi a salutat grupurile de pelerini. În englez� 
a spus:] În salut pe to�i pelerinii �i turi�tii veni�i pentru 
Angelus, în special pe tinerii prezen�i la celebrarea ce-
lei de-a 25-a Zi Mondiale a Tineretului. Ast�zi începe 
S�pt�mâna Sfânt�, cel mai intens timp de rug�ciune �i 
de re� ec�ie pentru Biseric�, prin amintirea primirii f�-
cute lui Isus în Ierusalim. S� ne însu�im bucuria mani-
festat� atunci primindu-l pe Cristos în vie�ile noastre, în 
inimile noastre �i în familiile noastre. Asupra voastr� �i 
a celor dragi vou� invoc t�ria �i pacea Domnului nostru 
Isus Cristos.

[Sfântul P�rinte a continuat în italian�:] În acest 
moment gândurile �i inimile noastre sunt îndreptate în 
mod special spre Ierusalim, unde s-a împlinit misterul 
pascal. Sunt profund îndurerat de recentele con� icte �i 
de tensiunile ce au izbucnit iar��i în acel ora�, patria 
spiritual� a cre�tinilor, evreilor �i musulmanilor, pro-
fe�ie �i promisiune a reconcilierii universale pe care 
Dumnezeu o dore�te pentru întreaga familie uman�. 
Pacea este un dar pe care Dumnezeu l-a încredin�at 
responsabilit��ii umane ca s� � e cultivat prin dialog �i 
prin respectarea drepturilor tuturor, prin reconciliere �i 
iertare. S� ne rug�m ca cei care sunt responsabili de 
soarta Ierusalimului s� mearg� pe calea p�cii cu curaj 
�i perseveren��!

Dragi fra�i �i surori, a�a dup� cum a f�cut Isus cu 
discipolul s�u Ioan, v-o încredin�ez �i eu vou� pe Ma-
ria, spunându-v�: Iat� mama voastr� (cf. Ioan 19,27). 
C�tre ea ne îndrept�m cu încredere � lial�, recitând ru-
g�ciunea Angelus.

Dup� 25 de ani acela�i apel: m�rturisi�i-l pe Cristos
28.03.2010
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Cre�tinii - emigran�i prin voca�ie
Comunicat

Reuniunea anual� a Comitetului mixt al Confe-
rin�ei Bisericilor Europene (CEC) �i Consiliul Confe-
rin�ei Episcopilor din Europa (CCEE) tocmai a avut 
loc (7-11 Martie 2010) la Istanbul, Capitala Cultural� 
European� în 2010, la invita�ia Patriarhul Ecumenic, 
Preafericirea Sa Bartolomeu I.

În acest an, membrii Comitetului mixt au decis 
s� examineze fenomenul migra�iei dintr-o varietate de 
perspective: culturale, sociale, economice, etc., în anul 
în care CCEE organizeaz� cel de-al VIII-lea Congres 
privind migra�ia (Malaga, Spania, 27 aprilie – 1 mai), 
parte a cadrului pentru anul 2010, CEC-CCME, anul în 
care Bisericile Europene r�spund migra�iei: un proiect 
vizând promovarea vizibilit��ii angajamentului Bise-
ricilor pentru emigran�i �i o politic� de integrare prin 
munc� cu �i pentru emigran�ii în�i�i, refugia�ilor �i mi-
norit��ilor etnice la nivel european �i na�ional.

În cursul întâlnirii, participan�ii au fost în m�-
sur� s� veri� ce cum Bisericile, la diferite niveluri, �i 
organiza�iile ecumenice particip� la fenomenul migra-
�iei, �i s� vad� ce fac ele �i la nivel na�ional, european 
�i interna�ional pentru a primi �i a facilita participarea 
unui emigrant în via�a social� a ��rii gazd�. Acestei 
lucr�ri s-au ad�ugat patru exper�i: Doris Peschke, Se-
cretarul General al Comisiei Bisericilor pentru Emi-
gran�i în Europa (CCME); Johan Ketelers, Secretarul 
General al ICMC (Comisia Catolic� Interna�ional� 
privind Migra�ia); câte un reprezentant din Guvernul 
turc �i elen, respectiv, Alp Ay, Director pentru Afa-
ceri Publice – Secretariatul General pentru Afaceri al 
Uniunii Europene, precum �i ministrul adjunct al Mi-
nisterului pentru Afaceri Interne al Republicii Elene, 
doamna Theodora Tzakri.

Fenomenul migra�iei nu este ceva nou în Europa. 
Este un fenomen al timpului nostru, chiar dac� aceasta 
nu este o noutate în istoria umanit��ii. Fiecare perioad� 
a istoriei a fost marcat� de o mi�care migratoare mai 
mult sau mai pu�in substan�ial�. Dac� ceva s-a schim-
bat, numerele, ariile de migrare �i locurile de emigrare 
s-au schimbat. Ast�zi, o persoan� din �ase este în mi�-
care în lume! Prin urmare, pare evident ca în Europa, 
de asemenea, al�turi de mobilitatea bunurilor, capitalu-
lui �i serviciilor, este de asemenea mobilitatea uman� 
pentru care ��rile noastre nu par a �  complet preg�tite.

Cauzele migra�iei sunt complexe �i multiple, iar 
din acest motiv este necesar s� � e în�eles adev�ratul 
motiv din spatele fenomenului, de la motive pur �i sim-
plu economice, pân� la migra�ii pe motive sociale, po-
litice sau de mediu.

Institu�ia familiei este cea care sufer� cel mai 
mult datorit� unor norme nedrepte care reglementeaz� 
fenomenul migra�iei. Adesea, nucleul familiei este for-

�at s� � e rupt din cauza încerc�rilor nereu�ite de reîn-
tregire a familiei. În acest caz, primele victime ale unor 
astfel de politici sunt copiii care cresc într-un context 
social lipsit de afec�iunea �i educa�ia tat�lui �i a mamei, 
pentru c� sunt încredin�a�i bunicilor, dac� nu, rudelor 
mai îndep�rtate sau vecinilor. Acest lucru provoac� for-
me grave de depresie printre membrii familiei, în unele 
cazuri � ind înregistrate �i suiciduri. Europa nu a în�eles 
înc� probabil în mod clar semni� ca�ia devastatoare a 
acestui fenomen, pentru viitorul ei. În schimb, trebuie 
clari� cat c� societ��ile noastre nu se pot face f�r� fami-
lie �i unitatea ei, nu doar pentru binele persoanei, ci �i 
pentru întreaga societate.

Perspectivele cu care Bisericile �i Statul privesc 
la fenomenul migra�iei sunt diferite. Cre�tinii sunt 
„emigran�i prin voca�ie”, în care ei se în�eleg ca oa-
meni într-o c�l�torie. Dreptatea �i caritatea sunt lumini 
c�l�uzitoare pentru comportamentul tuturor cre�tini-
lor. Demnitatea uman� a tuturor oamenilor, inclusiv 
a emigran�ilor ilegali �i a solicitan�ilor de azil, trebuie 
recunoscut� peste tot. Chiar �i cu recunoa�terea res-
ponsabilit��ii statelor fa�� de cet��enii ei în protejarea 
patrimoniului cultural �i na�ional, legalitate �i justi�ie 
pe de o parte, cu recunoa�terea cuvenit� �i absolut� a 
demnit��ii omului pentru toate persoanele �i mil� fa�� 
de cei nevoia�i, pe de alt� parte, ar trebui s� constituie 
un ansamblu organic.

Migra�ia este un apel urgent pentru schimbarea 
nivelelor structurale �i culturale, precum �i o schim-
bare a gândirii. Aceasta stabile�te provoc�rile la care 
este necesar s� se r�spund�, cum ar � : garantarea 
drepturilor persoanei umane în fa�a diversit��ii con-
di�iilor la care, uneori, anumite drepturi recunoscute 
pe plan interna�ional, corespund. Bisericilor, în plus, 
li se cere s� întâmpine �i s� promoveze binele la to�i, 
incluzând �i binele spiritual de la to�ii oamenii, ca o 
asigurare a integr�rii complete.

În plus, în timpul întâlnirii au fost promovate po-
litici �i proiecte de c�tre guvernul turc �i elen, conectate 
în mod particular cu solicitan�i de azil �i refugia�i.

Serviciul Comisiei CEC „Biseric� �i Societa-
te” (CSC) �i a COMECE

(continuare în pag. 6)
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(urmare din pag. 4)

Participan�ii au fost informa�i despre proble-
mele curente ale institu�iilor Europene �i asupra ac-
tivit��ilor CSC �i COMECE. Bisericile din Europa 
sprijin� �i urm�resc cu aten�ie noua form� a Uniunii 
Europene care a intrat în vigoare cu adoptarea Tra-
tatului de la Lisabona, �i în func�ie de oportunit��ile 
oferite de Articolul 17.

Cu toate acestea, exist� unele curente de gândire 
r�spândite în Europa care r�nesc demnitatea persoanei 
umane �i care îngrijoreaz� Bisericile datorit� modelu-
lui antropologic, care este oarecum departe de cultura 
vie�ii �i de modelul natural al familiei. Exist� întreb�ri 
serioase cu privire la valorile aparente care prin repre-
zentan�ii UE, prin intermediul legisla�iei europene, au 
încercat s� � e r�spândite la nivel de na�iune, mai ales în 
materie de educa�ie, rolul religiei, al vie�ii �i al familiei 
tradi�ionale, �i îns��i identitatea persoanei. În special, 
planul de lege privind nediscriminarea poate avea re-
percusiuni grave asupra vie�ii �i activit��ii bisericilor 
ca organisme. De asemenea, participan�ii au fost infor-
ma�i asupra ini�iativei parlamentare despre Protejarea 
Duminicii ca zi de odihn�; Comisia European� de con-
sultare privind revizuirea directivei privind reîntregi-
rea familiei, în special cu privire la dreptul cet��enilor 
proveni�i din ��ri din lumea a treia care sunt reziden�i 
legali în UE, s� se reuneasc� cu membrii familiilor lor; 
�i, din nou, asupra Propunerea de directiv� privind pro-
tec�ia animalelor folosite în scopuri �tiin�i� ce. O astfel 
de propunere se refer� la reducerea recurgerii la testele 
efectuate pe animale (de exemplu, în domeniul farma-
ceutic), precum �i promovarea de metode alternative. 
Una dintre aceste alternative const� în utilizarea celu-
lelor stem embrionare umane.

Dialogul cu Islamul
CCEE �i CEC recunoa�te importan�a muncii 

comune întreprinse în trecut, în domeniul rela�iilor cu 
musulmanii din Europa, �i de aceea, inten�ioneaz� s� 
continue acest dialog la nivel local �i continental, cu 
întâlniri bilaterale între Biseric� �i asocia�ii sau grupuri 
musulmane, sau prin intermediul unor planuri �i ini�ia-
tive promovate în comun între CEC �i CCEE.

Întâlnire cu Patriarhul Bartolomeu
În dup�-amiaza zilei de Mar�i, 9 Martie, par-

ticipan�ii au fost primi�i în audien�� privat� de c�tre 
Patriarhul Ecumenic. Preafericirea Sa Bartolomeu I a 
invitat Bisericile s� continue angajamentul lor comun 
�i colaborarea pentru promovarea unei m�rturii cre�-
tine comune în Europa, �i astfel acestea s�-�i aduc� 
contribu�ia speci� c� în fa�a numeroaselor provoc�ri 
puse în fa�a lor.

Întâlnirea din 2011
Întâlnirea din anul 2011 a Comitetului mixt 

CCEE-CEC va avea loc la Belgrad (Serbia) între 17-20 
Februarie, la invita�ia Prea S� n�itului Stanislav Hoce-
var, membru al comitetului mixt.

MEMBRI CEC:
His Eminence Metropolitan Emmanuel of 

France, Ecumenical Patriarchate and CEC President;
Rt. Rev. Bishop David Hamid, Church of England
Dr. Joanna J. Matuszewska; Reformed Evan-

gelical Church in Poland
His Eminence Metropolitan Michael of Aus-

tria, Ecumenical Patriarchate
Rev. Rauno Pietarinen, Orthodox Church of 

Finland
Pastor Claire Sixt-Gateuille, Reformed Chur-

ch of France
Prof. Dr. Viorel Ionitá, General Secretary ad 

interim
Ms Doris Peschke, General Secretary of the 

Churches’ Commission for Migrants in Europe

MEMBRII CCEE:
His Eminence Cardinal Péter Erd
, Archbishop 

of Esztergom-Budapest, CCEE President;
His Eminence Cardinal Jean-Pierre Ricard, Ar-

chbishop of Bordeaux, CCEE Vice-President;
His Eminence Cardinal Josip Bozanic, Archbis-

hop of Zagreb, CCEE Vice-President;
His Grace Mgr Stanislav Hocevar, Metropolitan 

Archbishop of Belgrade;
His Lordship Mgr Vincenzo Paglia, Bishop of 

Terni - Narni – Amelia;
His Lordship Mgr Virgil Bercea, Bishop of 

Oradea;
Fr Piotr Mazurkiewicz, ComECE General Se-

cretary;
Fr Duarte da Cunha, CCEE General Secretary;
Thierry Bonaventura, Media Of� cer

***
Conferin�a Bisericilor Europene (CEC) este o 

comuniune de 120 de Biserici Ortodoxe, Protestante, 
Anglicane �i Biserici Vechi Catolice din toate statele 
europene, �i 40 de organiza�ii asociate. A fost fondat� 
în anul 1959. Birourile CEC sunt în Geneva, Bruxelles 
�i Strasbourg.

Consiliul Conferin�elor Episcopale din Europa 
(CCEE) reune�te pre�edin�ii a 33 de Conferin�e Episco-
pale ale continentului, reprezentate de pre�edin�ii lor �i 
Arhiepiscopii Luxemburgului, Principatului Monaco, 
Arhiepiscopul Maronit din Cipru, precum �i Episcopul 
de Chi�in�u (Republica Moldova). Pre�edintele este 
Cardinalul Péter Erd
, arhiepiscop de Esztergom-Bu-
dapesta, primat al Ungariei; vice-pre�edin�i sunt Cardi-
nalul Josip Bozani�, Arhiepiscop de Zagreb, Cardinalul 
Jean-Pierre Ricard, Arhiepiscop de Bordeaux. Secreta-
rul general CCEE este P�rintele da Cunha Duarte. Se-
diul secretariatului este la Sankt Gallen (Elve�ia).
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De mai mul�i ani exist� o discu�ie în jurul feno-
menului presupuselor apari�ii mariane de la Medjugor-
je: li se arat� într-adev�r vizionarilor din Medjugorje 
Maica Domnului? Sau aceste evenimente sunt efecte 
parapsihologice, provenind din incon�tientul viziona-
rilor? Sunt ele o manipulare sau chiar o am�gire din 
partea puterilor r�ului? Potrivit anumitor informa�ii, la 
Vatican este plani� cat� în curând o examinare de� niti-
v� a fenomenului Medjugorje din partea unei comisii. 
Regina Einig l-a consultat în acest sens pe pre�edintele 
Comunit��ii germane de lucru în domeniul mariologiei, 
pr. prof. dr. doc. Manfred Hauke, profesor de dogmati-
c� �i patrologie la Lugano (Elve�ia). 

- În ce const� importan�a teologic� a apari�ii-
lor mariane? 

- Apari�iile Maicii Domnului �in de carisma profe-
�iei, prin care se exprim� lucrarea intangibil� a Duhului 
lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îndeamn�: „Nu stinge�i 
Duhul. Nu dispre�ui�i profe�iile” (1Tesaloniceni 5,19-
20), dar deja Cartea Proverbelor sublinia: „F�r� vedenie 
de proroc poporul e f�r� st�pân” (Proverbe 29,18). Po-
trivit lui Toma de Aquino, revela�iile profetice de dup� 
perioada apostolic� nu sunt date spre r�spândirea unei 
noi înv���turi de credin��, ci slujesc orient�rii faptelor 
omului. Teologia vorbe�te, în acest caz, de „revela�ii pri-
vate”, întrucât ideile comunicate nu �in de Revela�ia pu-
blic� �i universal�; aceasta din urm� s-a încheiat odat� cu 
perioada apostolic�. „Privat” se refer� la o persoan� in-
dividual�, la un grup sau chiar la întreaga Biseric� într-o 
anumit� situa�ie istoric�. „Revela�iile private” sau - mai 
bine spus - revela�iile profetice ne ajut� s� recunoa�tem 
„semnele vremurilor” (Matei 16,3) �i s� ne purt�m în 
mod corespunz�tor. Potrivit Papei Benedict al XIV-lea, 
recunoa�terea unei revela�ii private de c�tre Episcopul 
competent nu implic� în nici un caz obligativitatea cre-
din�ei în sens strict (� des divina), ci se refer� la faptul c� 
apari�iilor li se poate acorda, în mod justi� cat, o credin�� 
pur omeneasc� (� des humana). 

A�adar, nici un catolic nu este obligat s� cread� 
c� Maica Domnului s-a ar�tat la Lourdes �i la Fatima; 
Biserica arat� îns� c� relat�rile privind aceste apari�ii 
sunt vrednice de crezare, iar un catolic poate crede în 
ele, cultivând o spiritualitate corespunz�toare. Da, Bi-
serica a stabilit chiar comemor�ri proprii în calenda-
rul liturgic �i a publicat texte corespunz�toare pentru 
liturghie. Dar revela�iile profetice nu reprezint� cazul 
normal al vie�ii cre�tine, ci o excep�ie: „Ferici�i cei 
care n-au v�zut �i au crezut!” (Ioan 20,29). Catehismul 
Bisericii Catolice, citându-l pe Sfântul Ioan al Crucii, 
subliniaz� c� Tat�l dumnezeiesc ne-a comunicat toate 
în Isus Cristos, Cuvântul ve�nic al lui Dumnezeu (cf. 

Evrei 1,1-2): „Acela care ar vrea acum s�-l întrebe, sau 
ar dori o vedenie sau o revela�ie, nu numai c� ar face o 
nebunie, dar l-ar jigni pe Dumnezeu, neîndreptându-�i 
ochii numai spre Cristos f�r� a c�uta altceva sau ceva 
nou” (nr. 65). 

- În de� nitiv, exist� posibilitatea unor apari�ii 
care s� îi comunice omului ceva care s� nu provin� din 
propriul psihic? 

- Potrivit unei teorii larg r�spândite, care a pornit 
mai ales de la Karl Rahner, toate apari�iile ar �  „viziuni 
ale imagina�iei”. Astfel, con�inutul „apari�iei” ar avea 
origine psihogen�, chiar dac� aceasta din urm� poate �  
provocat� de un impuls divin. Dumnezeu nu ar ac�iona 
nemijlocit în aceast� lume, ci doar prin cauze secunde 
create (în special prin psihicul uman). Cu alte cuvinte, 
� e c� unui om i se arat� un spiridu�, soacra sau Fe-
cioara Maria, acest lucru ar �ine de dispozi�ia psihic� 
subiectiv�, eventual de automatisme su� ete�ti incon�ti-
ente, �i nu de realit��i obiective care-l interpeleaz� pe 
om din afar�. În cazul unei asemenea teorii, în � nal nu 
se mai pune problema autenticit��ii sau a inautenticit�-
�ii apari�iilor mariane. 

Dimpotriv�, noi trebuie s� subliniem c� exclu-
derea interven�iei nemijlocite a lui Dumnezeu în aceas-
t� lume nu se poate sus�ine teoretic, pentru c� atunci 
ar �  imposibil� chiar Crea�ia de la început, din nimic, 
deoarece aceasta porne�te numai de la Dumnezeu. Pe 
lâng� aceasta, exist� fenomene dovedite f�r� echivoc, 
în cazul c�rora con�inutul celor v�zute se bazeaz� pe un 
eveniment extramental: de pild�, în timpul apari�iilor 
mariane din satul irlandez Cnoc Mhuire din 1879, 15 
persoane au v�zut-o, în timpul unei furtuni cu ploaie, 
pe Maria împreun� cu al�i S� n�i �i un altar; locul în 
care st�teau S� n�ii a r�mas uscat, în ciuda ploii toren-
�iale. O astfel de întâmplare nu poate �  explicat� prin 
abordarea subiectivist� a lui Rahner. Dar de factorul 
subiectiv trebuie s� �inem seama întotdeauna: chiar în 
revela�ii autentice se pot strecura gre�eli, dac� fantezia 
omului adaug� ceva sau dac� vreo a� rma�ie este inter-
pretat� gre�it. Exist�, � re�te, �i fenomenul imagina�iei 
de origine maladiv� sau posibilitatea în�el�ciunii. Dac� 
ambele sunt excluse, în centrul interpret�rii apari�iilor 
se a� � întotdeauna evaluarea originii extramentale: 
interven�ia lui Dumnezeu �i a persoanelor cere�ti sau, 
dimpotriv�, a for�elor r�ului. 

- Ce forme de viziuni / apari�ii se pot deosebi? 
- „Apari�ie” („ar�tare”) înseamn�, în clasi� carea 

teologic�, interven�ia unei � in�e cere�ti ce poate �  experi-
mentat� de sim�urile exterioare sau de puterea imagina�iei. 
No�iunea de „viziune” („vedenie”), dimpotriv�, se refer� 
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la componenta subiectiv�, adic� la perceperea unui eve-
niment invizibil pe cale natural�. În acest sens, pot exis-
ta „viziuni corporale”, dac� obiectul întâlnit este perce-
put prin v�z, viziuni „ale imagina�iei” (care se manifest� 
numai în puterea imagina�iei) sau viziuni „intelectuale” 
(care se arat� în gândire, f�r� mijlocirea unui sim�). 

- În opinia Dvs., fenomenul Medjugorje se în-
scrie pe linia marilor locuri de pelerinaje mariane, 
cum ar �  Lourdes, Fatima sau Guadalupe? 

- Cu aceste locuri de apari�ii ale Maicii Domnu-
lui, recunoscute de Biseric�, Medjugorje are în comun 
o mare a� uen�� de pelerini care se roag�, ajung s� se 
converteasc� sau î�i reînnoiesc credin�a. Chiar eu, în 
timpul unei vizite la Medjugorje, în 1985, am fost im-
presionat de numeroasele spovezi, iar cineva chiar mi-a 
spus c� nu s-a mai spovedit dinaintea celui de-al doilea 
r�zboi mondial. 	i un mare num�r de voca�ii preo�e�ti 
�i c�lug�re�ti sunt legate de pelerinajul, de comuniunea 
de credin�� �i de via�a de rug�ciune tr�it� în acest loc. 

Pe de alt� parte, exist� diferen�e clare. Printre 
acestea se num�r�, în primul rând, num�rul de feno-
mene vizionare, precum �i minunile recunoscute de Bi-
seric� drept vrednice de crezare. La Guadalupe au fost 
patru ar�t�ri ale Mariei (9-12 decembrie 1531), con-
� rmate de una dintre cele mai mari minuni din istoria 
Bisericii, �i anume întip�rirea chipului Mariei pe man-
taua vizionarului. În urm�torii zece ani s-au convertit 
opt milioane de amerindieni. Autenticitatea apari�iilor 
a fost recunoscut� în 1566 printr-un proces canonic, iar 
vizionarul a fost canonizat în anul 2002. 

La Lourdes se num�r� optsprezece apari�ii ale 
Mariei, care au avut loc în decursul unui semestru (11 
februarie - 16 iulie 1858). Mesajele legate de acestea se 
concentreaz� asupra rug�ciunii �i poc�in�ei. Ele au fost 
con� rmate înc� de la început prin minuni care au rezistat 
unei veri� c�ri medicale �i ecleziastice extrem de critice. 
Recunoa�terea din partea episcopului (1862) este legat� 
de credibilitatea personal� a vizionarei, Bernadeta Sou-
birous, care, dup� întâlnirea cu Maica Domnului, a intrat 
în m�n�stire, iar în 1933 a fost canonizat�. 

Evenimentele de la Fatima cuprind �ase apari�ii 
mariane (din mai pân� în octombrie 1917), preg�tite 
de trei ar�t�ri ale unor îngeri (1916) �i completate de 
ar�t�ri tr�ite de vizionara Lucia la Pontevedra (1925-
26) �i Tuy (1929-30). Minunea soarelui de la Fatima 
(13 octombrie 1917) a avut loc în fa�a a circa 50 000 de 
oameni. Apari�iile Mariei din 1917 au fost recunoscute 
în 1930 ca vrednice de crezare, iar mesajele c�tre Lucia 
la Pontevedra �i Tuy, în 1939. Doi dintre vizionarii din 
1917 (Francisco �i Jacinta, care au murit în copil�rie) 
au fost beati� ca�i în anul 2000, în timp ce în 2008 a 
început procesul pentru sora Lucia, care a murit recent. 
Astfel, Guadalupe, Lourdes �i Fatima se remarc� prin-
tr-un num�r foarte redus de apari�ii mariane, printr-un 
mesaj clar conturat, prin s� n�enia vizionarilor, recunos-

cut� de Biseric�, �i printr-o con� rmare impresionant�, 
bazat� pe minuni evidente. 

Dimpotriv�, fenomenul Medjugorje se prezint� 
altfel: num�rul presupuselor apari�ii ajunge la peste 
40.000; mesajele legate de ele sunt extrem de nume-
roase �i dau na�tere unor întreb�ri critice. În ce prive�te 
credibilitatea vizionarilor, în unele cazuri avem de-a 
face cu în�el�ciune, � ind vorba de minciuni dovedi-
te; nu exist� vreo minune recunoscut� de Biseric�, iar 
semnele miraculoase vestite de vizionari pentru con-
� rmarea apari�iilor de la Medjugorje pân� acum nu au 
avut loc. Cardinalul portughez Jose Saraiva Martins, 
timp de mul�i ani prefect al Congrega�iei pentru Cauze-
le S� n�ilor, a fost întrebat cu scurt timp în urm� despre 
eventualele paralele dintre Medjugorje �i Fatima. Dup� 
p�rerea sa, în timp ce copiii p�stori de la Fatima s-au 
ar�tat smeri�i �i au ales t�cerea, aceste virtu�i nu se ob-
serv� la Medjugorje; în timp ce sora Lucia a intrat în 
clauzur�, la Medjugorje nu a ales nimeni via�a consa-
crat� (dimpotriv�, unul dintre vizionari s-a c�s�torit cu 
o regin� american� a frumuse�ii; desigur, acest lucru 
nu este un p�cat, dar nici vreun semn deosebit de mar-
care supranatural� prin apari�iile mariane); sora Lucia 
a a�ternut în scris secretele încredin�ate ei de Maria, în 
timp ce vizionarii din Medjugorje le-au p�strat pentru 
ei. „Nu, nu v�d nici o asem�nare între Fatima �i Medju-
gorje” (12 ianuarie 2010)

- Mul�i oameni consider� Medjugorje începutul 
convertirii lor. Exist� o logic� teologic� a „roadelor 
bune”, care s� permit� concluzii privind un eveniment 
al harului sau privind autenticitatea unui fenomen? 

- Doar roadele bune nu sunt su� ciente pentru 
con� rmarea originii supranaturale a unui fenomen vi-
zionar. În medicin�, �i efectul placebo are ocazional 
rezultate bune, care nu se datoreaz� medicamentului ca 
atare. 	i chiar într-un loc unde se produce o în�el�ciune 
sau lucreaz� însu�i diavolul, este posibil ca harul lui 
Dumnezeu s� lucreze, oamenii s� se converteasc� �i 
s�-l g�seasc� pe Dumnezeu. În cazul criteriilor pentru 
credibilitatea supranatural� a apari�iilor mariane, roa-
dele trebuie legate de observa�ia fenomenului însu�i �i 
de con� rmarea prin minuni. De altfel, la Medjugorje 
nu sunt doar roade bune, ci �i o întreag� serie de urm�ri 
negative legate de fenomenul apari�iilor. Printre aces-
tea se num�r� încurajarea a doi preo�i franciscani, din 
partea vizionarei Vicka, în numele Gospei, pentru a se 
opune dispozi�iilor canonice legitime ale episcopului 
locului referitoare la implicarea lor pastoral�. La repe-
tatele îndemnuri la neascultare ale Gospei (de 13 ori), 
episcopul de pe atunci, Zanic, care la început înclina în 
favoarea fenomenului Medjugorje, a reac�ionat printr-o 
respingere u�or de în�eles. 

În reac�ia sa la vizita Cardinalului Schonborn 
[Anul Nou 2010], episcopul Peric observ� alte roade 
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legate de îndemnul la neascultare de care am vorbit: în 
prezent exist� în Dieceza de Mostar-Duvno nou� fo�ti 
franciscani suspenda�i din slujirea preo�easc�, dar care 
se poart� ca preo�i legali în parohiile uzurpate; câ�iva 
franciscani au invitat, în 2001, un diacon vechi-catolic, 
care se prezenta ca „arhiepiscop” �i care a „miruit”, în 
parohiile uzurpate, peste 700 de tineri, ceea ce un di-
acon nu poate face niciodat� în mod valid; doi dintre 
preo�ii nesupu�i au invitat un episcop vechi-catolic din 
Elve�ia, cu rug�mintea de a-i consacra episcopi, ceea 
ce episcopul vechi-catolic a refuzat. Doi preo�i c�lug�-
ri, strâns lega�i de începutul fenomenului Medjugorje, 
au fost sanc�iona�i canonic: lui Jozo Zovko (parohul 
în func�ie în timpul primelor luni de apari�ii, iunie-au-
gust 1981) i s-a interzis de c�tre superiorul s�u orice 
contact cu Medjugorje; Tomislav Vlasic, care a activat 
la Medjugorje între 1981 �i 1988, a fost dezlegat de 
c�tre Sfântul Scaun de îndatoririle preo�e�ti, în 2008. 
Ca motiva�ie, Congrega�ia pentru Doctrina Credin�ei 
men�ioneaz�, printre altele, înc�lcarea poruncii a �asea, 
agravat� prin presupuse „motiva�ii mistice”. 

De fapt, f�când apel la o inspira�ie din partea 
Gospei �i la vizionara Marija Pavlovic, p�rintele a în-
cheiat o „cununie mistic�” cu o doamn� din Germania, 
în cadrul unei comunit��i c�lug�re�ti mixte. Aceast� 
combina�ie neobi�nuit� între înclina�ii personale �i mis-
ticism are o istorie mai îndelungat�: în 1976, a�adar îna-
inte de venirea la Medjugorje, p�rintele a l�sat îns�rci-
nat� o c�lug�ri�� într-o „comunitate franciscan�” mixt�, 
apoi a trimis-o în Germania cu vorbe pioase, negându-�i 
paternitatea. În 1984, cazul le era cunoscut episcopului 
Zanic �i Cardinalului Ratzinger. Iar acela�i Vlasic a adus 
la Medjugorje, de la un congres carismatic de la Roma, 
„profe�ia” adresat� lui (6 mai 1981): „Nu te teme, v-o 
voi trimite pe Maica mea”. Potrivit a� rma�iilor unei ca-
rismatice irlandeze, din Vlasic izvorau valuri de ap� vie. 
In� uen�a unui asemenea personaj asupra perioadei de 
început a fenomenului Medjugorje pune o mul�ime de 
probleme critice. Acuza�ii morale grave se aduc �i împo-
triva lui Zovko, paroh în primele luni �i timp de mul�i ani 
înso�itor spiritual al grupului de vizionari (E. M. Jones, 
Der Medjugorje-Betrug, 2001). A�adar, nu exist� doar 
roade bune ale fenomenului Medjugorje. 

- Vede�i lucrarea harului lui Dumnezeu la 
Medjugorje? 

- Atunci când oamenii se convertesc, se roag� 
sincer, primesc sacramentele �i î�i reînnoiesc via�a 
cre�tin�, lucreaz� f�r� îndoial� harul lui Dumnezeu. 
Acest lucru este valabil pentru orice loc din lume �i, 
desigur, �i pentru Medjugorje. 

- Din punctul de vedere al Bisericii, ce criterii 
joac� un rol determinant în recunoa�terea caracterului 
supranatural al apari�iilor? 

- O apari�ie poate �  apreciat� drept supranatural� 
numai atunci când se exclude cu certitudine responsa-

bilitatea in� uen�elor naturale sau interven�ia diavolu-
lui. Trebuie s� se cerceteze (1) vizionarii: sunt s�n�to�i 
psihic? Sunt excluse iluzia, sugestia �i halucina�ia? 
Sunt vizionarii sinceri �i corec�i din punct de vedere 
moral? Dovedesc mai mult� râvn� în via�a de credin�� 
decât înainte de evenimentul vizionar? Sunt ascult�tori 
�i smeri�i fa�� de reprezentan�ii de drept ai Bisericii? 
Boala psihic�, minciuna, acte imorale legate de vizi-
uni �i lipsa de smerenie sunt indicii extrem de negati-
ve. Alte întreb�ri se pun în leg�tur� cu (2) con�inutul 
fenomenelor: corespund ele credin�ei catolice? Exist� 
a� rma�ii ridicole sau nevrednice de Dumnezeu? Pentru 
a se dovedi supranaturale, profe�iile trebuie s� se refere 
la evenimente viitoare, care depind de libertatea oame-
nilor, respectiv de interven�ia intangibil� a lui Dum-
nezeu. Un criteriu pozitiv este �i descoperirea unor 
secrete l�untrice ale omului. Importante sunt apoi (3) 
roadele evenimentelor, în care se descoper� un început 
bun (cf. Matei 7,15-20). Apari�iile autentice înt�resc 
virtu�ile vizionarilor, mai ales smerenia �i r�bdarea, în 
timp ce revela�iile false produc arogan�� �i neascultare. 
Criteriul hot�râtor este (4) minunea, care trebuie s� � e 
legat� f�r� echivoc de apari�ie. 

- Diavolul poate face minuni? 
- Minunea, în�eleas� ca interven�ie nemijlocit� a 

lui Dumnezeu în lumea empiric�, se dovede�te ca atare 
dac� dep��e�te puterile lumii create. Printre exemplele 
cele mai clare se a� � învierea mor�ilor. În acest sens, nu 
este simpl� delimitarea de „minunile” spiritelor rele, a 
c�ror putere dep��e�te facult��ile omene�ti. Fiind � in�e 
create, le este, desigur, imposibil s� produc� o crea�ie 
din nimic (pentru care este nevoie de putere in� nit�). 
Nu pot face nici preziceri legate de fapte ce depind de 
libertatea l�untric� a omului, � indc� diavolul nu are 
putere asupra l�untrului omului. Acest lucru este lim-
pede în cazul poseda�ilor: demonii pot pune st�pânire 
pe trupul posedatului, dar atunci când vorbesc prin el 
în timpul unei crize provocate de exorcism, con�tiin�a 
omului este, în mod normal, suspendat�. Dimpotriv�, 
Dumnezeu �tie s� conduc� din interior voin�a omului, 
f�r� s� o constrâng�. 

Pentru diavol nu este nici o problem�, de exem-
plu, s� fac� statui s� plâng�, s� provoace extaz �i stig-
mate, s� manipuleze aparate fotogra� ce, s� determine 
vorbirea în limbi sau s� produc� miresme minunate. 
Datorit� cuno�tin�elor excep�ionale privind lumea na-
tural�, poate face, în m�sur� limitat�, �i a� rma�ii despre 
viitor, dezvoltate �inând seama de in� uen�a factorilor ce 
pot �  recunoscu�i în prezent. Poate descoperi �i lucruri 
ascunse, necunoscute omului (cu excep�ia secretelor l�-
untrului omului). Un exemplu cunoscut pentru lucrarea 
diavolului în evenimente pseudomistice a� �m în Spa-
nia secolului al XVI-lea, în via�a c�lug�ri�ei Magdalena 
a Crucii (1487-1560). De la vârsta de cinci ani avea 

(continuare în pag. 9)
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o mul�ime de extaze �i viziuni. Ea istorisea c� S� n�ii 
Dominic �i Francisc ar �  preg�tit-o pentru participarea 
la Prima Împ�rt��anie. Deja cu trei luni înainte de apro-
pierea de Euharistie primea zilnic împ�rt��ania „în chip 
mistic”, de � ecare dat� sco�ând un �ip�t. La vârsta de 
17 ani a intrat în m�n�stirea clariselor de la Cordoba. A 
primit stigmatele �i, prin clarviziune, putea g�si obiecte 
ascunse. La depunerea voturilor perpetue, c�lug�ri�ele 
au fost uimite de prezen�a îndelungat� a unui porumbel, 
interpretat ca prezen�� a Sfântului Duh. 

Carol I, regele Spaniei, i-a cerut, printre altele, s� 
binecuvânteze stindardele regale �i haina � ului s�u, Fi-
lip. 	i Cardinalul Cisneros �i mul�i al�i reprezentan�i ai 
Bisericii au fost atra�i de aceast� c�lug�ri�� „carismati-
c�”. Chiar Sfântul P�rinte personal i-a adresat clarisei 
spaniole rug�mintea de a mijloci pentru el în rug�ciune. 
Sceptici au r�mas doar unii contemporani mai medita-
tivi, cum ar �  Sfântul Igna�iu de Loyola �i Sfântul Ioan 
din Avila. Îndoielile lor s-au con� rmat când, în 1542, 
clarisele din Cordoba, consternate de conducerea lax� 
a superioarei lor, au ales o succesoare. Atunci, „c�lug�-
ri�a-minune” a fost cuprins� de convulsii. Descoperin-
du-se, la exorcismul întreprins dup� aceea, o prezen-
�� demonic�, Inchizi�ia a deschis un proces împotriva 
Magdalenei. În cadrul acestuia, ea a m�rturisit c�, în 
anul 1504, ar �  încheiat un pact cu diavolul, care urma 
s� se termine în 1544. Facult��ile ei paranormale au în-
cetat. Dup� ce �i-a abjurat gre�elile, a f�cut poc�in�� 
timp de mai mul�i ani, nu a mai putut �  aleas� în func�ii 
în cadrul ordinului �i a dus, pân� la moarte, o via�� mo-
del. Cu alte cuvinte, diavolul îi poate duce de nas, timp 
de mai multe decenii, chiar pe cei mai înal�i conduc�-
tori ai Bisericii. Un asemenea exemplu ne îndeamn� la 
pruden�� în fa�a evenimentelor de ast�zi. 

- Cum aprecia�i „mesajele” Gospei? 
- Potrivit unui studiu al unui psiholog �i teo-

log croat, „mesajele” publicate sunt „în mare parte... 
texte simple, îndemnuri la pace, rug�ciune, poc�in�� 
�i convertire, în care se oglindesc limpede su� etul �i 
mediul înconjur�tor al vizionarilor” (I. Zeljko, Mari-
enerscheinungen..., 2004, 315). Printre a�a-numite-
le „zece secrete”, la care vizionarii fac doar aluzii, se 
men�ioneaz�, ca o con� rmare a apari�iilor mariane, un 
semn permanent �i durabil pe muntele primei apari�ii. 
Împlinirea acestui semn, vestit înc� din 1981, dup� trei-
zeci de ani se mai las� înc� a�teptat�, spre deosebire de 
Guadalupe �i Fatima, de pild�, unde chiar în anul apa-
ri�iei a avut loc un semn clar (chipul Maicii Domnului 
pe „tilma”, respectiv minunea cu soarele). Cercet�rile 
efectuate men�ioneaz� ca problem� � ltrarea „mesaje-
lor” din partea vizionarilor, respectiv a preo�ilor a� a�i 
în leg�tur� cu ei. A� rma�iile problematice sunt, adesea, 
cunoscute doar prin publica�ii greu accesibile, de cer-
cetare critic� a surselor (în parte doar în limba croat�, 
englez� �i francez�) �i inaccesibile publicului larg. 

Mai ales în perioada de început a fenomenului au 
fost unele comunic�ri foarte stranii. Potrivit unui pro-
tocol înregistrat pe band� de magnetofon la 30 iunie 
1981, vizionarii vesteau c�, potrivit a� rma�iilor Gospei, 
în trei zile (la 3 iulie) apari�iile se vor încheia; acestea 
îns� au continuat. La cea de a �asea apari�ie (29 iunie 
1981), Gospa a vestit vindecarea unui copil de patru 
ani, care nu a avut loc niciodat� (a avut loc o vindecare 
par�ial� ce putea �  explicat� �i pe cale natural�, dar nu 
una instantanee �i complet�, ca în cazul vindec�rilor 
miraculoase recunoscute la Lourdes). Mai mult, Gospa 
a ar�tat mai târziu (25 mai 1984) c� va împlini dou� mii 
de ani de la na�tere pe 5 august 1984. Oare adev�rata 
Maic� a Domnului ar indica pentru sine o s�rb�toare a 
na�terii care s� se deosebeasc� de data s�rb�torii litur-
gice (8 septembrie)? Dac� data indicat� ar �  corect� 
din punct de vedere istoric, atunci Maria s-ar �  n�scut 
în anul 16 î.C. Dat � ind c�, pe baza datelor istorice cu-
noscute (recens�mântul, leg�tura cu steaua), na�terea 
lui Isus trebuie plasat� în jurul anului 7 î.C., Maria ar �  
fost deci, la na�terea lui Isus, în vârst� de 9 ani. 

Pe lâng� neadev�ruri �i lucruri ridicole, uneori 
sunt comunicate �i înv���turi eronate: astfel, p�rintele 
Vlasic a scris, la 8 mai 1982, în cronica redactat� de 
el, c�, potrivit a� rma�iilor Gospei, s� n�ii ar �  prezen�i 
în cer nu doar cu su� etul, ci �i cu trupul. În acest caz 
se remarc� înv���tura gre�it� larg r�spândit� ast�zi, dar 
condamnat� de Biseric�, a învierii în momentul mor�ii, 
prin care este anihilat� a�teptarea învierii viitoare, la a 
doua venire a lui Cristos. Cu alte cuvinte, pe lâng� o 
mul�ime de lucruri de la sine în�elese, care se pot g�si, 
în esen�a con�inutului lor, în Biblie �i în Catehism, me-
sajele con�in elemente care se dovedesc clar împotriva 
originii supranaturale a fenomenului. 

- Adep�ii �i criticii fenomenului Medjugorje iau 
durata îndelungat� a fenomenului ca argument pentru 
pozi�ia lor. Pe bun� dreptate? 

- Durata îndelungat� a fenomenului, v�zut� doar 
în sine, nu este nici în favoarea, nici împotriva autenti-
cit��ii apari�iilor. În anul 2008, episcopul de Gap �i Em-
brun a recunoscut caracterul supranatural al apari�iilor 
Mariei la Notre-Dame du Laus (sud-estul Fran�ei), care 
au avut loc între 1664 �i 1718, deci cuprind o perioad� 
de 54 de ani. Timp de patru luni, la începutul eveni-
mentelor, vizionara în vârst� de 17 ani a v�zut apari�iile 
zilnic. Mai târziu a avut doar din când în când întâlniri 
mistice cu Cristos sau cu Maica Domnului. În orice 
caz, cu excep�ia primelor patru luni din anul 1664, nu 
exista o regularitate a fenomenului vizionar, ca la Med-
jugorje. Dac� excep�ionalul viziunilor devine regul�, 
caz normal de zi cu zi, iar „mesajele lunare” ale Maicii 
Domnului sunt anun�ate în prealabil în programe radio-
fonice, este � resc s� devenim sceptici. 

Abunden�a de comunic�ri este tipic� fenomene-
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lor spiritiste, a�a cum este cazul celor 13 volume ale 
„vizionarei” canadiene Marie-Paule Giguere, pe care 
teologul francez Rene Laurentin, un mare sus�in�tor al 
fenomenului Medjugorje, a apreciat-o cu mult� bun�-
voin�� (în ele, vizionara, care î�i dobânde�te cuno�tin-
�ele dintr-un glob de cristal, se prezint� ca reîncarnare 
a Maicii Domnului, care a zdrobit capul �arpelui �i a 
fost canonizat� înc� din timpul vie�ii; unul dintre � ii 
ei ar �  Pap�, iar un altul „înv���tor al neamurilor”; 
mi�carea întemeiat� de Marie-Paule a fost, între timp, 
condamnat� de Biseric�: cf. J. Bou� et, Faussaires de 
Dieu, 2000, 562-570). În pelerinajul de pe p�mânt, cre-
din�a nu tr�ie�te din vedere, ci din auzirea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Abia în bucuria cereasc�, credin�a va �  
înlocuit� de vedere. 

- În evaluarea unui fenomen cu atâtea fa�ete cum 
este Medjugorje, cump�ne�te Biserica �i aspectele pas-
torale �i de drept canonic, sau este vorba, în ultim� 
instan��, doar de concluzii dogmatice? 

- Atâta vreme cât Magisteriul nu declar� limpede 
c� „apari�iile mariane” legate de Medjugorje nu au ca-
racter supranatural (constat de non supernaturalitate), 
pelerinajul pe plan personal este tolerat. Sunt interzise 
doar pelerinajele publice, organizate de institu�ii biseri-
ce�ti. În prezent este în vigoare o decizie a Conferin�ei 
Episcopale Iugoslave din 1991, potrivit c�reia originea 
supranatural� nu este cert� (non constat de supernatu-
ralitate). Aceasta înseamn� c� numeroasele „dovezi” 
revendicate de adep�ii fenomenului Medjugorje în fa-
voarea credibilit��ii (fenomene luminoase, vindec�ri, 
convertiri) nu au fost considerate valabile. Episcopul 
Ratko Peric a declarat înc� o dat�, la 1 septembrie 
2007: „Biserica, pe plan local �i pân� la cel mai înalt 
nivel, de la început �i pân� în ziua de azi, a repetat lim-
pede �i neîncetat: Non constat de supernaturalitate!” 

„Acest lucru înseamn�, practic: nu sunt îng�du-
ite pelerinaje, deoarece acestea presupun originea su-
pranatural� a apari�iilor; nu exist� un sanctuar al Mai-
cii Domnului �i nu exist� mesaje autentice, revela�ii 
sau viziuni corecte! Aceasta este starea de lucruri as-
t�zi. Cum va �  mâine? Încredin��m acest lucru în mâi-
nile lui Dumnezeu �i ocrotirii Pream�ritei noastre St�-
pâne”. Acestea sunt cuvintele episcopului. Din punct 
de vedere pur teoretic, decizia r�mâne deschis� pentru 
o viitoare recunoa�tere (constat de supernaturalitate) 
sau pentru o respingere de� nitiv� (constat de non su-
pernaturalitate). Pân� atunci îns� este valabil ceea ce 
a spus episcopul de Mostar-Duvno �i Trebinje-Mrkan 
într-o predic� la Medjugorje, pe 6 iunie 2009, �i a pu-
blicat pe pagina de internet a diecezei: „Biserica nu 
a recunoscut „apari�iile de la Medjugorje”  („Il feno-
meno di Medjugorje”, partea a III-a, Službeni vjesnik, 
2/2009, p. 190-194). 

În munca pastoral� este important� c�l�uzirea pe 
f�ga�ele Bisericii a reînnoirii credin�ei dobândite de va-

lurile de pelerini de la Medjugorje, astfel încât adep�ii 
fenomenului s� nu � e l�sa�i s� cad� în gol. Un sfat bun 
pentru cinstitorii Mariei ar �  acela de a se concentra 
asupra revela�iilor profetice de încredere �i receptate în 
întreaga Biseric�, orientându-se, de pild�, spre Guada-
lupe, Lourdes sau Fatima. Fenomenele îndoielnice �i 
cele în mod clar false trebuie prezentate ca atare. Ast-
fel, dup� p�rerea mea, nu este su� cient� recunoa�terea 
pragmatic� a lui Medjugorje ca „loc de rug�ciune”, f�r� 
a lua o decizie în privin�a evenimentelor de acolo. În 
acest fel - nerecunoa�terea presupuselor „apari�ii”, în 
acela�i timp cu recunoa�terea locurilor ca „sanctuare” 
o� ciale - au reac�ionat episcopii germani (de pild�, 
referitor la Heroldsbach �i Marienfried). Dac� o nou� 
comisie de cercet�ri ajunge la concluzia c� anumite 
caracteristici legate nemijlocit de fenomenul apari�ii-
lor sunt împotriva autenticit��ii acestora, atunci iubirea 
fa�� de adev�r cere ca acest lucru s� � e f�cut cunoscut 
cu toat� claritatea, avertizându-se insistent cre�tinii ca-
tolici s� nu întreprind� „pelerinaje”. În acest caz este 
valabil principiul bonum ex integra causa, malum ex 
quovis defectu (binele provine dintr-o cauz� ne�tirbit�, 
iar r�ul - dintr-o meteahn� a ei). În cazul unei b�uturi 
amestecate cu otrav� de �obolani, nu este su� cient s� 
spunem c� la 98% ap� avem doar dou� procente de 
stricnin�; întreaga b�utur� trebuie aruncat�. 

Dac� Biserica îns��i nu va stoarce, în sfâr�it, pu-
roiul legat de Medjugorje, o vor face, jubilând, cercu-
rile du�m�noase fa�� de Biseric�. Iar atunci, toleran�a 
fa�� de entuziasmul Medjugorje ar putea deveni un bu-
merang care atac� Biserica din interior, dac�, mai pre-
cis, cercurile legate la început de „locul de pelerinaj” 
bosniac �i, în cele din urm�, dezam�gite, s-ar întoarce 
împotriva credin�ei �i a Bisericii. Acest lucru ar putea 
explica �i faptul c� diavolul, în lucrarea lui la Medju-
gorje, investe�te în „roade bune”; o face pentru ca mai 
târziu s� poat� ob�ine stric�ciuni mult mai mari pentru 
Biseric�. Dragostea pastoral� nu poate �  desp�r�it� de 
iubirea fa�� de adev�r.

Traducere: Wilhelm Tauwinkl
www. lumea.catholica.ro
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Un coordonator pastoral 

pentru greco-catolicii români 
din Italia

Întrunit la Roma în intervalul 22-25 martie 
2010, sub preziden�a Cardinalului Angelo Bagnasco, 
Arhiepiscop de Genova, Consiliul Permanent al Con-
ferin�ei Episcopale Italiene, �inând cont de exigen�ele 
pastorale �i de num�rul ridicat de preo�i români a� a�i 
în Italia, care a�a cum se arat� în Comunicatul � nal 
“ajunge la pragul de 5% din întreg clerul prezent pe 
teritoriul italian”, a dispus la numirea p�rintelui Cla-
udiu Lucian Pop, Rector al Colegiului Ponti� cal “Pio 
Romeno” din Roma, în func�ia de Coordonator pas-
toral pentru emigran�ii greco-catolici români a� a�i în 
Italia. Totodat�, în acela�i Comunicat a fost subliniat� 
importan�a înt�ririi leg�turilor preo�ilor români cu Bi-
serica din care provin, în optica unei cât mai rodnice 
cooper�ri misionare �i spre deplina lor integrare în 
structurile diecezelor italiene. 

Figura juridic� de Coordonator pastoral numit 
de Conferin�a Episcopal� Italian� se concretizeaz� în 
coordonarea comunit��ilor etnice de credincio�i a� a�i 
în diaspora, prin sus�inerea unei cât mai e� ciente or-
ganiz�ri �i uniformiz�ri a diferitelor ac�iuni care tind 
s� promoveze o ac�iune pastoral� articulat� a comu-
nit��ilor locale. Totodat�, activitatea Coordonatorului 
pastoral, a� at în direct� leg�tur� cu funda�ia Migrantes 
de pe lâng� Conferin�a Episcopal� Italian�, se orien-
teaz� spre înt�rirea comunit��ilor a� ate pe respectivul 
teritoriu canonic �i a armoniz�rii cu directivele pasto-
rale emanate de autorit��ile ecleziastice competente.

pr. Cristian CRI�AN

 Cititul e singura form� de scuz� pentru 
faptul c� scriu.
 Noi avem trecut – cu trimitere la o spus� 
nietzschean� -, doar în m�sura în care am în�eles 
ceva din el. Prezentul este expresia acestei în�elegeri.
 Atîta vreme cît sîntem sub imperiul 
p�catului nu putem tr�i moartea decît ca pe o 
abstrac�iune.
 Faptul c� nu putem muri în locul nim�nui 
face suferin�a o expresivitate îndoielnic�.
 În anonimat se poate lucra în lini�te la 
celebritate.
 Uneori merit� s� tr�im � e �i pentru a nu rata 
unele c�r�i.
 E�ti scriitor adev�rat doar în momentul în 
care nu te mai po�i lua în serios.
 Uneori îmi vine s� spun: am obosit s� mai 
� u om!
 Practicat� serios, prostia poate deveni 
profesie.
 Într-o lume de pro�ti, inteligen�a este o 
ofens�. Într-o lume de inteligen�i, prostia e un 
deliciu.
 Pe un om inteligent îl convingi relativ u�or 
c� e prost. Pe un prost – niciodat�.
 E bine s� devii scriitor pîn� nu în�elegi 
exact ce înseamn� acest lucru.
 Unii nu citesc pentru c� pur �i simplu nu 
vor s�-�i conturbe ignoran�a.
 Sînt �tiin�e care reclam� doar h�rnicia 
tîmp�, savantîclul stupid, santa simplicitas.
 Unii sînt patrio�i chiar �i cînd comit 
� agrante gre�eli de gramatic�. 
 Trebuie s� faci în a�a fel ca �i întîmpl�rile, 
neprev�zutul s� fac� parte din universul t�u 
organizat.
 O societate trebuie educat� pîn� se comport� 
civilizat, moral, f�r� s� �tie de ce face acest lucru.
 Scrisul e singura boal� în care te po�i 
profesionaliza.
 Normalul vie�ii �i normalul scrisului sînt 
dou� aspecte care nu trebuie s� se întîlneasc�.
 Conservatorismul se men�ine cu 
nonconformisme, avangarde �i chiar revolu�ii.
 Scrisul î�i d� siguran�a valorii adev�rate 
doar cînd acest lucru nu te mai intereseaz�.
 Uneori mediocritatea se ascunde e� cient 
sub masca unei false bun�t��i.
 Mediocritatea manifest� coeren��, 
constan��, precizie, ve�nic� neodihn�. Inteligen�a 
mai adoarme, î�i permite leneveli �i mici 
inconsecven�e.
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Sunt s�rac, Doamne!?
Silvia PANTI�

Sunt s�rac, Doamne, s�rac în fapte bune, s�-
rac în iubire. Am în schimb, teama �i nelini�tea zilei 
de mâine. Îmi permit s� cer�esc, Isuse. Pentru aceasta 
îmi trebuie curaj �i umilin��. 	tiu c� din vina mea, „din 
prea mare vina mea”, am ajuns în aceast� stare jalnic�. 
Domnul meu, nu m� judeca prea aspru. 	tiu c� nu am 
merite. Îndurare Î�i cer. Mil� vreau, nu dreptate. 

Tu Doamne, e�ti focar de iubire �i izvor de ha-
ruri. D�-mi Isuse, o scânteie din iubirea Ta �i o pic�tur� 
din izvorul T�u de haruri. Sunt un cer�etor orb, P�rinte 
al luminii. Nu mai vreau ca ochii s�-mi � e în întuneric. 
Dac� nu m� vei b�ga în seam� voi stiga în urma Ta ca 
�i orbul din Ierihon: „F�-m� s� v�d, Isuse”. Vreau s�-�i 
v�d Chipul, doresc s�-�i v�d Lumina.

 Sunt un cer�etor surd. Destup�-mi urechile, 
Doamne. În surzenia mea nu aud cuvântul T�u �i nu-�i 
în�eleg vocea. Doresc s� cunosc Adev�rul. Vreau s� aud �i 
mai ales s� practic sfaturile Tale, îndemnurile Tale bune.

Fiind copil, am fost botezat în numele Preas� ntei 
Treimi �i am fost îmbr�cat în haina Ta, Isuse. De atunci 
au trecut anii, iar eu din neglijen��, am deteriorat pu�in 
câte pu�in haina Ta frumoas� �i iat�-o acum zdren�uit�. 
Fie-�i mil�, Doamne. Î�i cer�esc o nou� îmbr�c�min-
te. Nu mai vreau credin�� f�r� roade. N-am o locuin�� 
stabil�, Doamne. Mi-e frig mai ales noaptea, ploaia m� 
biciue�te �i m� îmboln�ve�te, vântul vrea s� m� poarte 
departe de Tine. Î�i cer�esc un ad�post sigur �i confor-
tabil în Inima Ta. M� simt bolnav, Isuse. Voi spune ca �i 
leprosul: „Doamne, dac� vrei, po�i s� m� cure�i”. Întin-
de-�i mâna  �i m� cur��e�te de lepra p�catului.

M� vei întreba dac� eu cred c� po�i s� m� aju�i. 
Î�i voi r�spunde: cred Doamne. Poate voi ad�uga, to-
tu�i: „ajut� necredin�ei mele”.

A� dori s� am entuziasmul lui Zaheu, s� vreau 
s� Te cunosc mai mult. Î�i cer�esc companie Isuse, îmi 
doresc un prieten adev�rat, f�r� Tine m� împresoar� 
singur�tatea �i-mi alung� bucuria.

Mai presus de toate: sunt  un s�rman � �mând �i 
însetat. Tu Isuse, la Cina cea de Tain�, unde erai îm-
preun� cu apostolii T�i, ai instituit Sfânta Euharistie. 
De atunci invi�i zilnic cu genorozitate, pe to�i � �mânzii 
�i înseta�ii spirituali, la Masa Ta îmbel�ugat�. Te întâl-
ne�ti mereu cu oamenii de peste veacuri.

Mi-e �i mie foame �i sete de Euharistia Ta. Întind 
mâna cer�ind hran� �i b�utur� pentru su� et.

Doamne, dup� ce m-ai hr�nit, starea mea de spi-
rit s-a schimbat. M� simt cur��it de gre�eli. M-ai vin-
decat, m-ai readus la via��. Cred în Tine. Pacea Ta, îmi 
d� siguran��. Sunt transformat cu harul T�u. Te iubesc 
pe Tine �i iubesc lumea. Sunt un om nou. Nu mai am 
starea de ap�sare spre p�mânt, ci de exaltare spre cer. 
Mi-ai dat o locuin�� confortabil�. Î�i simt c�ldura Ini-
mii. Mi-ai d�ruit o îmbr�c�minte nou�, a�a cum �i-am 
cerut. În t�cere �i abandon Î�i aud �i Î�i în�eleg vorbele. 
Dar, mai presus de toate, v�d. Ostia sfânt� este în lumi-
n�. Î�i v�d conturul Fe�ei.

Cu umilin�� îngenunchez în fa�a Ta, cu mâinile 
împreunate �i întinse spre cer, Te ador �i Î�i mul�umesc 
Isuse! Sunt fericit! Te am pe Tine. Ce-mi mai lipse�te? 
Cât de bogat sunt!

Miercuri, 31.03.2010, credincio�ii din Oradea 
au ref�cut Calea Crucii, drumul parcurs de c�tre Isus 
de la Pilat pân� pe vârful muntelui Golgota, practic ul-
timul drum parcurs de Isus în Ierusalim. La fel ca 
în � ecare an, mul�imea de credincio�i a pornit din 
parcul Br�tianu, de la poalele Dealului Ciuperca �i 
au parcurs drumul pân� în vârful dealului.

Evenimentul organizat de M�n�stirea Mai-
ca Domnului, Facultatea de Teologie Greco-Ca-
tolic�, Liceul Teologic Greco-Catolic, Grupul de 
copii Allegria �i diferite asocia�ii din cadrul epi-
scopiei s-a bucurat de participarea Preas� n�itului 
Virgil Bercea.

„A devenit o tradi�ie ca m�n�stirea noastr� s� 
organizeze devo�iunea Calea Crucii pentru a vedea 
�i a sim�i pe viu ce a p�timit Hristos pentru mân-
tuirea noastr�. Este un moment care ne emo�ionea-
z� de � ecare dat�, pân� la lacrimi”, ne-a m�rturisit 
p�rintele Mihai V�t�m�nelu, parohul M�n�stirii 
Franciscane „Adormirea Maicii Domnului”.

Calea Crucii pe Dealul Ciuperca din Oradea
Este al �aptelea an în care se organizeaz� la Ora-

dea aceast� procesiune pe Dealul Ciuperca.

Biroul de pres�
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Iubirea, Pacea �i Învierea 
Învierea lui Isus este o adevarat� provocare pen-

tru cre�tini;  provoac� credin�a, pe de o parte, s� accep-
te ra�ional faptul învierii, iar pe de alt� parte, s� aduc� 
roade tr�ind în lumina ei. 

Istoricitatea Învierii este argumentat� prin sem-
nele reale ale ei: mormântul gol, apari�iile lui Isus 
Înviat �i m�rturia apostolilor. Astfel, ra�iunea are do-
vezile necesare pentru a crede în Înviere, dar, totu�i e 
nevoie de un salt al credin�ei, care s� înmoaie împie-
trirea su� etelor.

Apostolul Pavel spune c� „dac� nu a înviat Cris-
tos, zadarnic� este credin�a noastr�”. De ce? Pentru 
c� Învierea este atât dovad� a puterii lui Dumnezeu cât 
�i încoronarea unei vie�i tr�ite în Dumnezeu. Aici este 
provocarea cea mare!

Pe lemnul Crucii, înainte de a-	i da su� etul, Isus 
roste�te: „S�vâr�itu-s-a!”, adic� s-a împlinit prin jertfa 
Sa mântuirea lumii, iar  înv���tura Sa se concretizeaz� 
d�ruirea de Sine. Ceea ce înv��a înainte, c� „mai mare 
dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca su� etul lui s� 
�i-l pun� pentru prietenii s�i” (Ioan 15,13) a demon-
strat-o faptic prin Cruce.  

 Învierea s�vâr�it� a treia zi arat� cursul � resc al 
unei vie�i s� nte, pline de iubire �i ascultare. Isus nu este 
l�sat victim� „putrezirii” mor�ii, ci se înal�� din mor-
mânt, înfrângând moartea. El devine astfel încep�torul 
învierii noastre. Spunând: «Eu sunt învierea �i via�a; 
cine crede în mine chiar dac� moare va tr�i; oricine 
tr�ie�te �i crede în mine, nu va muri în veci» (Ioan 11, 
25-26) ne d� speran�a unei fericiri �i vie�i ve�nice cu 
condi�ia tr�irii noastre  prin fapte dup� porunca iubirii, 
ca semn al credin�ei noastre în Isus. Astfel tr�irea vie�ii 
conforme provoc�rii lui Cristos nu e garan�ie doar a 
Învierii din mor�i, ci �i a învierii noastre spirituale zil-
nice, a trecerii de la p�cat la s� n�enie... a tr�irii în pace 
su� eteasc� cu implica�ii sociale.

Cre�tinul este chemat s� � e un ferment al socie-
t��ii. El trebuie s� accepte provocarea Pa�telui: de a �  
drept, r�bd�tor, sfânt �i iubitor... c�ci dincolo de moarte 
este via��, dincolo de suferin�� este fericire... dac� le 
trecem cu Cristos.

Când vis�m avem tendin�a de a închide ochii tru-
pe�ti �i ne l�s�m purta�i de valul imagina�iei noastre. 
Pa�tele ne provoac� s� ne deschidem ochii, s� privim 
spre Dumenzeu �i spre interiorul � in�ei noastre �i s� 
tr�im acolo unde suntem – familie, �coal�, loc de mun-
c�, îndurând injuriile, r�ul, acceptând suferin�a trupeas-
c� �i su� eteasc�, îndep�rtând orice înclina�ie spre vicii, 
l�comii �i nedrept��i cu convingerea c� aceste sufe-
rin�e, pl�ceri, avu�ii sunt trec�toare. Omului îi r�mâne 
doar su� etul, care este bogat �i împlinit în m�sura pre-
zen�ei lui Dumnezeu în sine. Dac� to�i ar ac�iona dup� 
înv���tura lui Cristos nu ar mai �  nedrept��i, inegalit��i, 

agresivitate, familii suferinde, tineri pierdu�i, abando-
na�i de-ai lor p�rin�i în c�utarea unui sens al vie�ii.

Nu �tim s� accept�m uneori suferin�a, nu d�ruim 
uneori altora ce li se cuvine, nu ..., doar vremmm..., 
f�r� a face �i noi un pas.

Era o dat� un documentar la TV despre Nigeria, 
un stat bogat în resurse de �i�ei, cu oameni înst�ri�i, dar 
�i milioane de înfometa�i ... din cauza l�comiei �i ne-
drept��ii.

M� uit �i eu pe ici, pe colo... �i m� gândesc ce-ar 
�  dac� în speran�a învierii am accepta �i noi crucea = 
am renun�a la ceea ce nu ne este necesar �i am tr�i în 
iubire. Cum ar �  spiritual �i material lumea, familia...? 
Asta e provocarea!... Chiar ar �  învierea!

Pr. Zorel ZIMA
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Întâlnirea Na�ional� a Preo�ilor, Lugoj
Cea de-a cincea Întâlnire Na�ional� a Preo�i-

lor a avut loc la Lugoj, între 13 �i 15 aprilie 2010. Au 
participat în jur de 50 de preo�i din toate diecezele �i 
eparhiile catolice din �ar� (singura lipsa a fost Eparhia 
de Satu Mare). În prezen�a Preas� n�itului Alexandru 
Mesian, episcop greco-catolic de Lugoj, prelegerile �i 
dezbaterile din cadrul acestei întâlniri au pornit de la 
tema „Preo�ia - m�rturie �i tr�ire a iubirii lui Cristos” 
�i au fost sus�inute de pr. conf. univ. dr. Cristian Barta, 
directorul Departamentului Blaj al Facult��ii de Teo-
logie Greco-Catolic� din cadrul Universit��ii „Babe�-
Bolyai”. Moderator al întâlnirii a fost pr. drd. Coriolan 
Mure�an, vicar judec�toresc al Eparhiei de Lugoj. 

Dieceza de Ia�i a fost reprezentat� de: pr. Petru 
Blaj (Butea), pr. Bernadin Far�ade (Frumoasa), pr. Da-
niel Cimpu (Valea Mic�), pr. Adrian Bl�ju�� (Bac�u 
„Fericitul Ieremia”) �i pr. Cristian Chereche�, OFM-
Conv (Pr�je�ti). 

În deschiderea întâlnirii, dup� ce a fost celebrat� 
sfânta Liturghie în rit bizantin în catedrala greco-catoli-
c� din Lugoj, Excelen�a sa Alexandru Mesian, episcop 
de Lugoj, i-a salutat pe to�i �i �i-a exprimat bucuria de a 
�  gazda evenimentului na�ional la care particip� preo�ii 
din toate col�urile României pentru a-�i înt�ri � delita-
tea în slujirea preo�easc�. Preas� n�itul a vorbit despre 
importan�a Anului S� ntei Preo�ii �i a evocat exemplul 
sfântului Ioan Maria Vianney, propunându-l tuturor 
preo�ilor ca exemplu, iar pe credincio�ii prezen�i i-a 
îndemnat s� se roage pentru voca�ii �i pentru preo�i, 
pentru a avea preo�i s� n�i. 

În prelegerea introductiv�, „Preo�ia - darul iubi-
rii lui Cristos”, f�cându-se „ecou al Bisericii, al S� ntei 
Scripturi �i al P�rin�ilor Bisericii”, pr. dr. Cristian Barta 
a vorbit despre tema întâlnirii. P�rintele i-a f�cut con-
�tien�i pe cei prezen�i de situa�ia contemporan� în care 
ne a� �m, o societate în care valorile sunt puse sub sem-
nul întreb�rii, o lume din ce în ce mai mult seculariza-
t�, iar aceast� secularizare îi in� uen�eaz� �i pe preo�i. 
P�rintele a luat ca punct de plecare pentru întâlnirea de 
la Lugoj „iubirea”, amintind de cuvintele sfântului Ioan 
Vianney, „Preo�ia este iubirea inimii lui Cristos”, iar iz-
vorul realit��ii preo�e�ti nu este iubirea noastr�, ci aceea 
a lui Cristos. În continuare a vorbit despre „iubirea” ca 
dar, sco�ând în eviden�� c� Preo�ia nu e un dar ca orica-
re altul, dar c� trebuie tr�it� sub semnul iubirii, a unei 
iubiri care se jertfe�te, dup� exemplul lui Cristos. 

A doua zi, diminea�a, a fost celebrat� sfânta Litur-
ghie în rit latin, iar în cursul zilei au fost sus�inute dou� 
prelegeri: „Comuniunea sacerdotal�” �i „M�rturisirea 
iubirii lui Cristos prin tr�irea paternit��ii spirituale”. 

La prima prelegere, dup� ce a f�cut o privire asu-
pra conceptului de „comuniune” în cultura contempo-
ran�, amintind c� de cele mai multe ori acesta e pus în 

rela�ie cu un scop, cu sensul interesului, p�rintele con-
feren�iar a vorbit despre sensul ontologic �i teologic al 
comuniunii, cu referin�� deosebit� la rolul Euharistiei. 
Apoi, amintind de îndemnul papei Benedict al XVI-lea, 
p�rintele a aten�ionat c� preotul trebuie s� tr�iasc� efec-
tiv, dar �i afectiv comuniunea, pentru c� preo�ia î�i g�-
se�te identitatea în comuniunea treimic� �i sacerdotal�. 

În discu�iile pe grupuri, preo�ii au încercat s� 
descopere originea �i sensul voca�iei sacerdotale �i apoi 
care este rolul rug�ciunii în via�a preotului. 

La ora 12.00, preo�ii, împreun� cu PSS Alexan-
dru Mesian, au vizitat Centrul educativ socio-sanitar 
„Sf. Ioana Antida”, iar dup�-amiaz� au vizitat Casa 
memorial� „Episcop Ioan Ploscaru”, m�n�stirea greco-
catolic� „Na�terea Maicii Domnului” a surorilor bazi-
liene din Lugoj, biserica romano-catolic� din Lugoj �i 
catedrala greco-catolic�. 

În prelegerea din dup�-amiaza zilei de 14 apri-
lie, s-a vorbit despre paternitatea spiritual�, o realitate 
care fascineaz�, dar totodat� �i greu de tr�it �i experi-
mentat, într-o lume care tr�ie�te ast�zi o criz� a pater-
nit��ii. S-a eviden�iat c� orice paternitate spiritual� se 
bazeaz� tot pe paternitatea lui Dumnezeu �i pe lucrarea 
lui Cristos, iar paternitatea spiritual� este pretins� pre-
otului, chiar dac� nu apar�ine exclusiv preotului. Dup� 
ce a fost f�cut� o distinc�ie între spovad� �i îndrumare 
sau direc�iune spiritual�, p�rintele conferen�iar a scos 
în eviden�� câteva caracteristici ale p�rintelui spiritual, 
printre care: capacitatea de a-l asculta cu r�bdare pe 
credincios; rug�ciunea cu �i pentru � i spirituali; darul 
discern�mântului; o cunoa�tere vie a tradi�iei etc. 

În urma acestei prelegeri, în discu�iile pe grupe, 
s-a încercat descoperirea rolului pe care-l are p�rintele 
spiritual în via�a unui cre�tin, în via�a unei comunit��i, 
cu to�ii a� rmând c� �i preotul are o mare nevoie de di-
rec�iune spiritual�. 

La ora 20.00 preo�ii s-au rugat împreun� Vespe-
rele, rug�ciunea de sear� din liturgia orelor, în limba 
latin�, dup� care a urmat vizionarea unui documentar 
despre PSS Iuliu Hossu, episcop de Cluj-Gherla. Dup� 
vizionarea acestui documentar, PSS Alexandru a vor-
bit despre memoria �i exemplul acestui episcop, despre 
cum l-a cunoscut �i despre rolul lui în via�a Bisericii 
Greco-Catolice din România. 

A treia zi, miercuri, 15 aprilie 2010, dup� reci-
tarea laudelor, în rit latin, �i dup� celebrarea Liturghiei 
în rit bizantin, la care preo�ii s-au rugat pentru polone-
zii care au murit în accidentul din Smolensk �i pentru 
care PSS Mesian a trimis o scrisoare de solidaritate cu 
cei îndolia�i, la ora 9.15 a fost sus�inut� cea de-a patra 
prelegere, despre „Iubirea �i s� n�enia în via�a preotu-
lui”, pentru aceasta pr. dr. Cristian Barta a prezentat un 

Pr. Adrian BL�JU��
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model de preot, chiar dac� nu e un sfânt declarat. Este 
vorba despre p�rintele Nicolae Lupea, primul rector al 
Universit��ii din Blaj (1991), un preot greco-catolic din 
timpul nostru care a f�cut experien�a închisorii comu-
niste, un preot cu o via�� sfânt�, care s-a dedicat slujirii 
Bisericii. În urma evoc�rii memoriei acestui preot, au 
fost eviden�iate câteva caracteristici pe care ar trebui 
s� le aib� � ecare preot, printre care: blânde�ea, iubirea, 
disponibilitatea, con�tiin�a p�c�to�eniei, o cunoa�tere 
a inimii, vorbind f�r� resentimente chiar �i despre cei 
care l-au anchetat, turnat sau torturat. 

Concluzia acestei prelegeri, cât �i a discu�iilor pe 
grupe a fost aceea c� trebuie s� valori� c�m exemplele 
de s� n�enie, c� nu trebuie s� le uit�m. Aceste modele 
le avem �i printre noi, iar ele atrag în continuare. Str�-
duin�a pentru s� n�enie este obligatorie pentru preot, iar 
dac� preotul este rodul celor care l-au precedat, �i el 
trebuie s� � e la rândul s�u exemplu de s� n�enie pentru 
ceilal�i. Iar cea care trebuie s� genereze în preo�i iubire, 
dar �i s� n�enie, este iubirea lui Cristos. 

Întâlnirea na�ional� a preo�ilor de la Lugoj s-a 
încheiat cu adora�ia euharistic� �i cu binecuvânta-
rea PSS Alexandru Mesian, care a mul�umit tuturor 
celor prezen�i �i care au f�cut ca aceste zile s� � e 
rodnice pentru misiunea � ec�ruia. A insistat apoi ca 
preo�ii s� transmit� episcopilor �i celorlal�i preo�i 
salutul Excelen�ei sale �i îndemnul de a r�mâne în 

iubirea �i s� n�enia lui Cristos euharisticul. 
A fost o întâlnire în care prin celebr�ri, rug�-

ciuni, prelegeri, discu�ii în grupuri sau în plen s-a în-
cercat s� se lumineze taina pe care preo�ii o tr�iesc zi 
de zi. Fiecare dintre cei prezen�i au descoperit bucuria 
tr�irii fraternit��ii sacerdotale, a unor prietenii care s-au 
legat în aceste zile, a unit��ii în diversitate, a frumuse�ii 
slujbelor de rit latin �i oriental. 

Urm�toarea întâlnire na�ional� va �  la Oradea, 
între 17 �i 20 mai 2010.

***
Impresii 
„Întâlnirea na�ional� a preo�ilor catolici de am-

bele rituri din România a fost o experien�� frumoas�. 
Am venit la Lugoj, dup� 20 de ani, în acest ora�, în 
care am descoperit Biserica Greco-Catolic� odat� cu 
schimb�rile sociale din 1989, care mi-a schimbat �i 
drumul vie�ii spre teologie, apoi spre preo�ie. Aceste 
zile îmi dau prilejul de a re� ecta asupra preo�iei cu 
noi propuneri. M� întorc dup� aceste zile la misiunea 
mea preo�easc�, având noi inten�ii, un nou zel pastoral. 
Mul�umesc organizatorilor” (Pr. Vasile Oltean, paroh 
de Cam�r (Salaj), Eparhia de Oradea). 

„Mul�umesc lui Dumnezeu pentru darul preo�iei 
�i pentru aceste zile de har prin care mi-a oferit oca-
zia s� m� zidesc su� ete�te �i s� tr�iesc plin�tatea iubi-
rii lui Cristos. Prin aceast� comuniune �i împ�rt��ire 
a celor dou� rituri, ar�tând unitatea în diversitate a 
Bisericii Catolice �i dragostea fr��easc� dintre preo�i 
care arat� iubirea în slujirea lui Cristos” (Pr. Augus-
tin Fl�mând, paroh de Ilva Mare, Recele; San� (Bistri-
�a N�s�ud), Eparhia de Cluj-Gherla) 

„O experien�� binevenit� în contextul celebr�rii 
Anului S� ntei Preo�ii; o experien�� rodnic� în privin�a 
înt�ririi comuniunii sacerdotale �i a reînnoirii � delit�-
�ii noastre preo�e�ti; zile de har �i binecuvântare sub 
privirile lui Cristos, Marele Preot, �i ale Maicii Prea-
curate, Regina Apostolilor. Cu mul�umiri celor care 
au ini�iat aceste întâlniri na�ionale între preo�i �i în 
chip deosebit organizatorilor de la Lugoj” (Pr. Daniel 
Cimpu, paroh la Valea Mic�, Dieceza de Ia�i) 

„A fost deosebit� pl�cere pentru noi a tr�i în co-
muniune cu mai mul�i preo�i din dieceze, atât greco-ca-
tolice, cât �i cele romano-catolice. Ceea ce ne-a unit a 
fost dragostea lui Cristos. Isus a spus: «S� � e una pre-
cum suntem �i noi una» (In 17,23). Aceast� unitate în 
iubirea lui Cristos s-a re� ectat �i la aceast� întâlnire” 
(Pr. Anton Mercsak, paroh de Borumblaca (Bihor), 
Dieceza de Oradea) 

„Mul�umesc lui Dumnezeu �i celor care au pro-
pus �i au sus�inut ideea de a se întâlni preo�ii catolici 
de rit latin �i de rit bizantin din toat� �ara. M-a îm-
bog��it su� ete�te aceast� unitate în diversitate” (Pr. 
Petru Blaj, paroh de Butea, Dieceza de Ia�i) 

www.ercis.ro
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În perioada 7-9 aprilie a avut loc prima Olimpiad� 
na�ional� de religie catolic�, desf��urat� sub egida Mi-
nisterului Educa�iei, Cercet�rii, Tineretului �i Sportului. 
Organizatorii au fost Inspectoratul colar Jude�ean Bi-
hor, Episcopia Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic� 
Oradea �i Liceul Teologic Greco-Catolic Oradea.

Deschiderea evenimentului a avut loc miercuri 7 
aprilie de la orele 18,30 în sala festiv� a Liceului Gre-
co-Catolic �i s-a bucurat de prezen�a inspectorului �colar 
general Dorel Luca, a altor inspectori din cadrul Inspec-
toratului colar Jude�ean Bihor, a viceprimarului muni-
cipiului Oradea, Gheorghe Carp �i a Preas� n�itului Virgil 
Bercea, pre�edintele Comisiei Sinodale pentru Educa�ie 
Catolic� din cadrul Sinodului Bisericii Greco-Catolice. 
În cuvântul s�u de deschidere, Preas� n�itul Virgil a dorit 
s� men�ioneze: „suntem în s�pt�mân� luminat�, suntem 
cu su� etul curat �i luminat. Pentru mine este o mare bu-
curie organizarea acestei olimpiade. Este foarte impor-
tant c� din aproape în aproape �colile catolice încep s�-�i 
recapete demnitatea. Tradi�ia �colilor noastre este una 
cu totul deosebit�. Înainte de 1948 liceul Samuil Vul-
can din Beiu� a dat ��rii o mul�ime de personalit��i. i 
la ora actual� mai sunt în via�a 10 academicieni care au 
studiat la liceul nostru”. În continuare, Preas� n�ia Sa a 
spus: „printre voi, peste ani, se vor reg�si personalit��i. 
Pentru aceasta este necesar ca acum s� face�i totul bine. 
S� nu uita�i c� este important atât premiul pe care îl ve�i 
lua, dar este important s� îl câ�tiga�i pe Isus în inimile 
voastre”. Dup� ce a mul�umit organizatorilor, în primul 
rând domnului inspector general Dorel Luca, domnului 
Andrei Cristea, director al Liceului Greco-Catolic Ora-
dea, domnului Gheorghe Carp viceprimarul municipiu-
lui Oradea �i domnului Jula Florin secretarul Comisiei 
Sinodale Pentru Educa�ie Catolic� din cadrul Sinodului 
Bisericii Greco-Catolice, Preas� n�ia Sa i-a binecuvântat 
pe participan�i: „Bunul Dumnezeu s� v� binecuvânteze 
�i s� v� lumineze. Sper c� v� ve�i sim�i bine la Oradea”.

Cuvântul de deschidere a fost urmat de un mo-
ment artistic conceput de doamna director adjunct Ro-
dica Mure�an �i sus�inut de elevi ai Liceului Greco-
Catolic din Oradea, moment apreciat în mod deosebit 
de c�tre participan�i. În deschidere a evoluat corul Fiat 
Lux dirijat de prof. Monica Nica, dup� care a urmat 
Ovidiu Laz�r. Au mai evoluat Rezmuves Katalin �i 
Alex Cristea cu un num�r de balet, respectiv muzic� 
u�oar�, Miriam Ghidai – Cristian Precup cu un dans 
de societate, Ovidiu Piscoi solist de muzic� popular�, 
precum �i forma�ia de dansuri populare, coordonat� de 
prof. Alina Pa�condea.

A doua zi a debutat cu celebrarea S� ntei Litur-
ghii �i desf��urarea probei scrise. Dup� servirea prân-

zului atât elevii cât �i profesorii înso�itori �i membrii 
comisiei na�ionale au vizitat Oradea �i B�ile Felix. Fi-
nalul zilei a fost marcat de o sear� muzical� în Aula 
Magna a Facult��ii de Teologie din Oradea. A� �area re-
zultatelor a fost a�teptat� cu mari emo�ii de c�tre elevi 
�i profesori.

Ultima zi a debutat la fel ca precedenta cu Sfânta 
Liturghie. A urmat festivitatea de premiere în sala fes-
tiv�. Diplomele au fost înmânate de c�tre Preas� n�itul 
Virgil �i inspectorul �colar general Dorel Luca.

La olimpiad� au participat atât elevi greco-ca-
tolici, cât �i elevi romano-catolici din 13 jude�e �i din 
municipiul Bucure�ti.

Comisia Na�ional� pentru Organizarea Olimpia-
dei a fost prezidat� de c�tre Preas� n�itul Virgil Bercea 
decanul Facult��ii de Teologie Greco-Catolic� Cluj-
Napoca. Elevii �i profesorii înso�itori au fost caza�i la 
c�minul Seminarului Teologic din Oradea, iar membrii 
Comisiei Na�ionale au fost caza�i la Hotelul Continental.

Perioada �i loca�ia unde va �  organizat� Olim-
piada na�ional� de religie catolic� 2011 urmeaz� s� � e 
stabilite ulterior.

Biroul de pres�

Prima Olimpiad� na	ional� de religie catolic� la Oradea
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Joi, 25 martie 2010, în S�rb�toarea Bunei Vestiri, 
la capela franciscan� greco-catolic� Sf. Anton de Pado-
va din Carei, a avut loc ceremonia de reînnoire a con-
sacr�rii la Preasfânta Fecioara Maria de c�tre cei 24 de 
membri ai Reuniunii Mariane din Carei. S�rb�toarea a 
debutat cu Sfânta Liturghie, concelebrat� de preo�ii co-
munit��ii, pr. Emanuel Agu �i pr. Daniel Iacob, la care 
au participat numero�i credincio�i. Pr. Emanuel a spus: 
“Tr�im un moment de bucurie �i acest lucru trebuie s� 
ne determine pe noi to�i, nu numai pe membrii Reu-
niunii Mariane, s� ne consacr�m trup �i su� et lucr�rii 
Preas� ntei Fecioare Maria, pentru c� odat� cu încredin-
�area ei de c�tre Însu�i Cristos de pe cruce apostolului 
Ioan, ea a devenit �i Mama noastr�”. 

“Trebuie s� lupt�m cu armele credin�ei pentru 
ca s� contracar�m curentele contemporane atee �i re-
lativiste care neag� fecioria �i maternitatea scumpei 
noastre Mame”. La sfâr�itul S� ntei Liturghii, to�i cei 
24 de membri au rostit cu emo�ii dar �i credin�� actul de 
consacrare la Preasfânta Fecioar� Maria, �i s-au rugat 
pentru membrii Reuniunii deceda�i. De la pre�edinta 

�i-au reînnoit consacrarea

Asocia�iei, Cornelia Cuc, am a� at c� membrii activi 
împreun� cu preo�ii comunit��ii �i întreaga Biseric� lo-
cal�, au în derulare activit��i de ajutorare a s�racilor �i 
b�trânilor de la azilul de b�trâni din localitate, se impli-
c� la buna organizare a parohiei, precum �i la organiza-
rea de activit��i sociale. 

Valeriu Ioan
ww.bru.ro

„I romeni in Italia tra ri
 uto e accoglienza” 
– „Românii în Italia între respingere �i acceptare”, 
a�a se intituleaz� volumul bilingv, în italian� �i român�, 
editat de Caritas Italia �i prezentat joi, 27 martie 2010, 
la institutul român de cultur� din Roma „Accademia di 
Romania”. 

Fruct al colabor�rii dintre cele dou� asocia�ii de 
caritate – italian� �i român� – volumul reprezint� un in-
strument util colabor�rii, dialogului �i coeziunii dintre 
dou� ��ri care apar�in realit��ii europene unite. O carte 
ce descrie situa�ia raporturilor dintre cele dou� ��ri atât 
de legate istoric �i cultural �i care d� voce unor aspira�ii 
comune, atât de bine exprimate de cele dou� simboluri 
reproduse pe coper�ile lucr�rii: Coloana in� nitului, ope-
ra lui Brâncu�i �i binecunoscuta Column� a lui Traian.

Prezentarea, organizat� de Confedera�ia Caritas 
România �i de Caritas Italia a prilejuit o dezbatere la 
care au participat Directorul institutului “Accademia 
di Romania”, prof. Mihai B�rbulescu; ambasadorul 
României în Italia, domnul R�zvan Rusu, care a pus 
accentul pe necesitatea abolirii termenului de imigra�ie 
în ceea ce-i prive�te pe români �i adopt�rii în schimb a 
unui alt termen care se înscrie în dimensiunea europea-
n� �i anume: „mobilitate”.

Au intervenit de asemenea directorul general al de-
partamentului imigra�ie din cadrul Ministerului Muncii �i 
Politicilor Sociale, domnul Giuseppe Maurizio Silveri �i 
directorul general al O� ciului na�ional italian de anti-dis-
criminare rasial�, domnul Massimiliano Monnanni.

Rezultat al unor aprofundate �i consecvente stu-
dii realizate de speciali�ti din cadrul Dosarului Statistic 

Imigra�ie din Italia, în 
colaborare cu cercet�tori 
�i anali�ti români, volu-
mul pune la dispozi�ie 
nu doar date statistice, 
dar �i pre�ioase analize 
sociologice privind situ-
a�ia românilor din Italia.

Prezentate de 
doctor Antonio Ricci, 
din echipa Dosarului Caritas/Migrantes �i de profe-
soara Laura Tim�a, de Universitatea “Lucina Blaga” 
din Sibiu, rezumatele cercet�rilor con�inute în volum 
au fost comentate de jurnalista Miruna Cajvaneanu, de 
la Hotnews Romania/Gazeta Romanesca, iar diversele 
puncte de vedere din perspectiv� socio-economic�, cul-
tural� �i educativ� au fost f�cute cunoscute de domnul 
Roberto Nicastro de la UniCredit, Italia �i de p�rintele 
Livio Corazza, de la Caritas Italia. 

O important� interven�ie a fost cea a p�rintelui 
Egidiu Condac, directorul Confedera�iei Caritas Româ-
nia, care a ilustrat �i aprofundat situa�ia din România 
a familiilor emigran�ilor, cu consecin�e asupra � ilor �i 
cu profunde schimb�ri în raporturile dintre so�i, ca �i 
dintre p�rin�i �i copii.

Discu�iile au fost coordonate de doctor. Franco 
Pittau, din cadrul Dosarului Caritas/Migrantes, prezen-
tarea volumului încheindu-se cu un concert avându-i ca 
protagoni�ti pe copii din cadrul Misiunii Greco-Catoli-
ce din München-Bavaria.

Volum bilingv, italian-român, despre românii din Italia,

http://www.oecumene.radiovaticana.org/rom/index.asp
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Acest volum con�ine o in-
troducere care încearc� s� descrie 
chestiunea comunit��ii ioaneice. Al 
doilea segment este textul grecesc �i 
traducerea. Urm�toarea sec�iune este 
consacrat� comentariilor patristice. 
Partea bilingv� a fost împ�r�it� în 
partea de proz� �i partea de poezie.

Ceea ce este important, a�a cum a precizat auto-
rul, este faptul c� „suntem în fa�a unei traduceri în spiri-
tul limbii române vii de ast�zi”. În leg�tur� cu Evanghe-
lia dup� Ioan, Cristian B�dili�� a dorit s� men�ioneze c� 
„aceasta a pus problema primelor comunit��i cre�tine. 
Gnosticii practic au con� scat aceast� evanghelie, � ind 
nevoie ca tradi�ia ortodox� s� o recupereze”.

În încheiere, Preas� n�itul Virgil a mul�umit dom-
nului B�dili�� a� rmând c� la asemenea momente este 
necesar s� participe un num�r cât mai mare de teologi.

Biroul de pres�

Întâlnirea Operatorilor Media Catolici la sediul Radio Maria
În perioada 15-19 martie 2010 a avut loc la Ora-

dea cea de-a X-a Întâlnire Na�ional� a Operatorilor Me-
dia Catolici, organizat� de c�tre Radio Maria. 

La întâlnire au participat reprezentan�i ai birou-
rilor de pres� din mai multe dieceze �i eparhii din �ar� 
�i din diaspor�.

Aceast� întâlnire a avut un caracter preponderent 
practic. Cei prezen�i la Oradea au luat contact direct cu activi-
tatea din radio, atât cu cea redac�ional�, cât �i cu cea tehnic�.

Pe durata celor cinci zile operatorii media au produs 
�tiri, reportaje, emisiuni, au avut interven�ii în direct �i au asi-
gurat suportul tehnic pentru transmisia în eter a programelor. 

Obiectivul acestei întâlniri a fost ca operato-
rii media s� se familiarizeze cu tehnica �i activitatea 
redac�ional� în vederea unei mai strânse colabor�ri pe 
viitor, �i a în� in��rii de studiouri regionale Radio Maria 
în cât mai multe dieceze �i eparhii din �ar� �i diaspor�. 
În prezent, în afar� de sediul din Oradea mai exist� stu-
diouri teritoriale Radio Maria în Zal�u, imleul Silva-
niei, Ia�i �i în curs de construc�ie la Baia Mare. 

ÎPSS Ioan Robu, pre�edintele comisiei de comu-
nica�ii sociale a Conferin�ei Episcopale din România, a 
transmis cu aceast� ocazie tradi�ionalul mesaj partici-
pan�ilor. În mesajul video ÎPSS Ioan Robu i-a îndem-
nat pe responsabilii media s� urmeze sfatul Sfântului 
P�rinte, Papa Benedict al XVI-lea de a folosi mijlocele 
moderne de comunicare în misiunea de propov�duire a 
Cuvântului lui Dumnezeu. ÎPSS a reiterat importan�a 
adapt�rii mesajului evanghelic la noile forme de dialog 
determinate de descoperirile tehnologice. 

Participan�ii la INOMC 2010 s-au bucurat de pre-
zen�a în mijlocul lor a PSS Virgil Bercea, episcop greco-

catolic de Oradea, care sus�ine pastora�ia prin mass-me-
dia, �i care i-a încurajat �i asigurat de sprijinul s�u. Un 
radio cre�tin, a precizat Preas� n�itul, „este o Biseric� din 
eter, care ajunge la mult� lume, uneori la oameni la care 
nu ne a�tept�m �i îi formeaz� permanent”.

În ultima zi a întâlnirii operatorii media s-au de-
plasat la Cluj-Napoca pentru a realiza transmisia în di-
rect a celebr�rilor liturgice prilejuite de s�rb�toarea de 
hram a Eparhiei de Cluj Napoca-Gherla, care îl are ca 
�i patron pe „Sfântul Iosif”.

La � nalul acestei întâlniri s-a concluzionat c� 
se impune o mai strâns� colaborare între institutele 
media catolice din �ar� pentru ca înv���turile Biseri-
cii Catolice din România s� � e propov�duite cu mai 
mare e� cacitate �i astfel misiunea bisericii apostoli-
ce s� se îndeplineasc�.

www.radiomaria.ro

Dup� ce anul trecut Aula Magna a Facult��ii de 
Teologie Greco-Catolic� din Oradea a g�zduit lansa-
rea traducerii „Evanghelia dup� Matei” de Cristian 
B�dili��, mar�i, 23 martie, aceea�i sal� a g�zduit lansa-
rea traducerii „Evanghelia dup� Ioan” de acela�i autor.

Preas� n�itul Virgil Bercea, decanul Facult��ii de 
Teologie Greco-Catolic� �i dl. conf. univ. dr. Marius Cru-
ceru, decanul Facult��ii de Teologie Baptist� din cadrul 
Universit��ii Emanuel din Oradea au prezentat lucrarea. 
A�a cum men�iona dl. Marius Cruceru, „aceast� traduce-
re este riguroas�, dar în acela�i timp nu ne dezam�ge�te 
la capitolul poeticit��ii. Acolo unde trebuie p�strat� topi-
ca, dl. B�dili�� intuie�te acest lucru foarte bine”.

În continuare, dl. Cristian B�dili�� a mul�umit 
Preas� n�itului Virgil pentru sprijinul acordat realiz�rii 
acestui proiect f�când referire la „prezen�a sa tutelar� �i 
faptul c� mi-a fost mereu al�turi în aceste momente. Gru-
pul nostru de lucru îi datoreaz� Preas� n�itului enorm. Ne 
vom da seama peste ani ce a însemnat acest sprijin”.

Lansarea traducerii „Evanghelia dup� Ioan” 
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Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2010
MAI

Inten�ia general�:
Pentru ca s� se pun� cap�t comer�ului trist �i nedrept cu � in�e umane care din nefericire implic� milioane de femei �i copii. 
Inten�ia misionar�:
Pentru ca mini�trii ordina�i, c�lug�rii, c�lug�ri�ele �i laicii implica�i în apostolat s� �tie s� insu� e entuziasmul misionar 
în comunit��ile care le-au fost încredin�ate.

„Crucea blând El o prime�te, �i la Golgota porne�te”

Vinerea Mare din acest an a fost o zi deosebit� 
pentru micul sat Gruilung. În sat mai sunt circa 40 de case 
cu oameni care apar�in la patru culte religioase. Parohia 
Greco-Catolic� a luat � in�� în anul 1860. Dup� 1900 un 
localnic reîntors din SUA a în� in�at comunitatea bap-
tist�. Autorit��ile de dup� anul 1948 au interzis Biserica 
Greco-Catolic� �i, punând în locul c�lug�rilor francis-
cani care p�storeau la Gruilung, Calea Mare, Dic�ne�ti 
�i Dr�ge�ti, pe preo�ii ortodoc�i, a f�cut ca în Gruilung s� 
� e trei culte. Dup� anul 1960, poate �i datorit� faptului 
c� preotul ortodox p�storea în trei parohii (celebrând tot 
a treia duminic� sfânta liturghie) a f�cut ca în sat s� se 
formeze o alt� comunitate, cea penticostal�. Acest lucru 
a f�cut, ca în anul 1992 când credincio�ii greco-catolicii 
au ales revenirea la Biserica c�ruia i-au apar�inut pân� în 
1948, în sat s� func�ioneze cele patru culte.

DAR… a venit VINEREA MARE a A.D. 2010, 
când suntem chema�i s� particip�m la Prohodul Dom-
nului. La propunerea preotului greco-catolic, credin-
cio�ii bapti�ti, greco-catolici, ortodoc�i �i penticostali 
au ACCEPTAT ca înainte de acest ritual, s� parcurg� 
ÎMPREUN� „CALEA CRUCII”.

S-a pornit din l�ca�ul de cult a comunit��ii baptis-
te - s� ne amintim c� via�a de cre�tin începe cu Botezul. 
Aici, preotul greco-catolic a prezentat mai întâi o scur-
t� istorie a devo�iunii C�ii Crucii, apoi reprezentantul 
comunit��ii baptiste, domnul Hodu� Ioan, a adresat un 
mesaj de salut �i a citit medita�ia pentru Sta�iunea întâi. 
Participan�ii au str�b�tut uli�a satului, trecând pe lâng� 
cl�direa �colii (închis�, din lips� de elevi) îndreptându-se 
spre casa de rug�ciune a comunit��ii penticostale, retr�-
ind primele nou� St�rii ale C�ii Crucii. Sta�iunea X am 
meditat-o la comunitatea penticostal� (Pentecoste - Ziua 
Cinzecimii sau Pogorârea Spiritului Sfânt). Se cuvine s� 
amintim c� al doilea sacrament este Mirul (când primim 
„Pecetea Spiritului Sfânt”). La încheierea St�rii a X-a re-
prezentantul comunit��ii domnul Morar Ioan a adresat un 
salut �i a prezentat o scurt� medita�ie biblic�. Ultimele 
sta�iuni s-au desf��urat în drum spre Biserica Greco-Ca-
tolic�. Men�ion�m c� accesul spre biserica greco-catolic� 
�i casa de rug�ciune penticostal� este un drum nepietruit 
care la cea mai mic� ploaie sau pe timp de iarn� îl face 

inaccesibil mijloacelor de transport, cu excep�ia tr�suri-
lor (chiar �i cu tractorul se evit� folosirea lui).

Precedând Prohodul Domnului, Calea Crucii 
s-a încheiat la comunitatea greco-catolic� care în acest 
are bucuria de a s�rb�torii împlinirea a 150 de ani de 
existen�� a parohiei �i a 80 de ani de la ridicarea bi-
sericii cu hramul „Na�terea Sf. Maria” ctitorie a c�lu-
g�rului franciscan pr. Ion Gârleanu. Reamintim c� �i 
„Biserica din deal” din Calea Mare �i din Dic�ne�ti 
care sunt folosite de ortodoc�i sunt tot ctitorii a acelu-
ia�i pr. Ion M. Gârleanu.

Parcurgând împreun� Calea Crucii s-a v�zut c� 
sunt mul�i cre�tini ar dori s� vad� „C�ma�a lui Cristos” 
întreag� a�a cum o dore�te Mântuitorul - CA TO�I S� 
FIE UNA, îns�, dezbinarea se produce u�or, pe când 
UNITATEA cere eforturi deosebite din partea oameni-
lor, mai ales atunci când sunt atât de mul�i care se leag� 
de gre�elile din trecut a Bisericii, sau mai corect, a cre�-
tinilor care �i-au încheiat chiar cu secole în urm� via�a 
p�mânteasc� �i s-au întors la Casa Tat�lui Ceresc. Sunt 
atât de mul�i în timpul pe care îl tr�im care se folosesc 
de Cuvintele Evangheliei pentru a dezbina, sau a men-
�ine dezbinarea între cre�tini, �i nu vor s� foloseasc� 
cuvintele Mântuitorului: „Porunc� nou� dau vou�: S� 
v� iubi�i unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, 
a�a �i voi s� v� iubi�i unul pe altul. Întru aceasta vor 
cunoa�te to�i c� sunte�i ucenicii Mei, dac� ve�i avea dra-
goste unii fa�� de al�ii” (Ioan 13,34-35). Calea Crucii 
ne-a reamintit c� Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului a 
fost pentru to�ii, iar noi suntem datori s� „Nu judeca�i, 
ca sa nu � �i judeca�i. C�ci cu judecata cu care judeca�i, 
ve�i �  judeca�i, �i cu m�sura cu care m�sura�i, vi se va 
m�sura” (Matei 7, 1-2).

Mul�umind S� ntei Treimi �i Mamei Mântuitoru-
lui, „î�i oferim aceast� Cale a Crucii, pe care am s�vâr-
�it-o întru amintirea S� ntelor Tale Patimi pentru ... c� 
�tie Tat�l vostru de cele ce ave�i trebuin�� mai înainte ca 
s� cere�i voi de la El” (Matei 6,8). Amin.

Cu speran�a în inimi c� acest parcurs a C�II 
CRUCII v-a �  un început pe drumul comuniunii depli-
ne, ne bucur�m cu to�i de minunatul mesaj pascal:

CRISTOS A ÎNVIAT!
ADEV�RAT A ÎNVIAT!

Desp�r�i�i, dar împreun� la Calea Crucii - Gruilung 2010
Pr. Alexandru CHIVARI
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1,5 Lei

În perioada Postului Mare Asocia�ia Caritas 
Eparhial Oradea a organizat o colect� de alimente în 
patru biserici greco-catolice din Oradea (Catedrala 
„Sfântul Nicolae”, Biserica „Maica Domnului”, Biseri-
ca „Sfânta Treime” �i Biserica „Sfântul Gheorghe” din 
Oradea). Credincio�ii au cump�rat sau au renun�at la 
diferite alimente pentru a le dona celor c�rora soarta 
le-a fost mai pu�in favorabil�. 

Alimentele au fost colectate cu sprijinul volun-
tarilor. În � ecare duminic� din Postul Mare, 31 de vo-
luntari, cu vârste cuprinse între 16 �i 74 de ani, s-au 
implicat în colecta pe care am organizat-o. Cei care au 
ales s� se implice în aceast� colect� au f�cut 243 de ore 
de voluntariat. Dac� ar �  s� contabiliz�m orele de lucru 
a voluntarilor am ajunge la suma de 1.579,5 lei.

La colect� s-au adunat alimente de baz�, �i anu-
me: ulei (176 de litri), f�in� (324 de Kg), zah�r (171 
de Kg) orez (93 de Kg) etc., cu o valoare de inventar 
de 3.181 lei. Unii credincio�i au ales s� fac� dona�ii în 
bani. Dona�iile în bani au fost în valoare de 7. 485 lei.

Din alimentele colectate asigur�m pachetele ali-
mentare pe toat� perioada anului. De aceste pachete be-
ne� ciaz� peste 80 de familii a� ate în di� cultate. Aceste 

Comunicat

familiile au venituri mici, insu� ciente pentru asigurarea 
m�car a unei mese pe zi. Din banii pe care-i câ�tig� ace�ti 
oameni î�i achit� facturile sau chiria. De asemenea, spri-
jinim cu pachetele alimentare persoane singure, vârstni-
ce, care se gospod�resc dintr-un pachet luni întregi. 

Anul aceasta 50 de familii au ales s� ridice pa-
chetul cu alimente cu ocazia S� ntelor S�rb�tori de Pa�ti.

Distribuirea de alimente este o s�rb�toare atât 
pentru bene� ciari, cât �i pentru noi, ca asocia�ie.

Înc� de la demararea programului „O mas� cal-
d�” asocia�ia a inten�ionat construirea unei cantine 
sociale, în vederea preg�tirii �i distribuirii în condi�ii 
civilizate a mesei pentru bene� ciari, dar pân� în acest 
moment acest lucru nu a fost posibil.

Unul dintre obiectivele construirii cantinei este 
extinderea serviciului dorind s� avem un serviciu in-
tegrat. În sensul acesta o alt� component� a cl�dirii pe 
care o construim sunt du�urile pentru femei �i b�rba�i. 
Se �tie foarte bine c� multe dintre persoanele f�r� ad�-
post prefer� s� locuiasc� în locuri improprii �i nu în 
cele puse la dispozi�ie de Prim�ria Oradea. Acestor oa-
meni dorim s� le oferim posibilitatea de a face un dus �i 
de a putea îmbr�ca un schimb de haine uzate dar curate.

În al doilea rând, dorim umanizarea serviciului: 
cantina �i sala de mese vor da posibilitatea bene� ciarilor 
no�tri s� serveasc� masa în cele mai bune condi�ii. Mul�i 
dintre ei sunt persoane f�r� ad�post sau vârstnici singuri 
cu venituri foarte mici, persoane care nu au cu cine soci-
aliza ba mai mult, uneori nici nu au o mas� a lor pe care 
s� î�i a�eze mâncarea. Un ajutor important în acest sens 
îl vor avea voluntarii asocia�iei care, pe lâng� a�ezarea 
mesei �i primirea bene� ciarilor vor discuta cu ace�tia, le 
vor asculta problemele �i îi vor încuraja.

Construc�ia cantinei se realizeaz� cu sprijinul 
Surorile Franciscane Misionare ale lui Cristos, în str. 
Theodor Aman nr.1C pe un teren pus la dispozi�ie de 
Prim�ria Ora�ului Oradea.

Ziduri pentru viitor


