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Luna mai, luna � orilor, trebuie s� � e luna în� oririi spirituale în su� etele celor 
ce se apropie de Isus �i Maica Domnului.

 În aceast� lun� pream�rim pe Maria, mijlocitoarea tuturor harurilor de 
reînnoire a vie�ii, de convertire, s�n�tate, pentru munc�, pentru a ne iubi mamele 
�i respecta femeile. ,,S� ne apropiem deci cu încredere de tronul harurilor pentru 
ca mil� s� primim �i har s� a� �m spre ajutor la vreme potrivit�”(Ev. 4,16) �i ,,S� 
ne bucur�m de feluritele încerc�ri, ca încercarea credin�ei voastre cea mai scump� 
decât aurul cel pieritor �i în foc l�murit, s� primeasc� laud� �i cinste, �i m�rire 
[…], �i crezând s� v� bucura�i cu bucurie negr�it� �i pream�rit� dobândind �elul 
credin�ei voastre, mântuirea” (Petru I 6,9). Apoi a gr�it Domnul cu Moise �i Aaron 
în p�mântul Egiptului �i le-a zis: ,,Luna aceasta s� � e începutul lunilor, s� � e întâia 
între lunile anului” (Exod, 12, 1-2).

 Numele Mamei lui Dumnezeu îl cânt� îngerii în Ceruri �i-�i înclin� capul 
când îl rostesc. Numele Mariei e binecuvântat pe p�mânt. Mamele îi înva�� pe copii 
s�-l pronun�e cu evlavie. Tinerii �i tinerele s�-l murmure în rug�ciunile lor. Numele 
s� � e înv��at de p�c�to�i, iar b�trânii î�i g�sesc în numele Mariei toat� speran�a.

 S� o proclam�m pe Maria ca Regin� a ��rii noastre. Dac� Maria este Mama 
tuturor oamenilor, dac� ea este tezaurarea tuturor harurilor ce se revars� din Cer 
asupra p�mântului, înseamn� c� ea trebuie s� � e Mama �i Regina acestui popor.

 Prea multe sunt relele care s-au ab�tut de-a lungul veacurilor asupra poporului 
nostru. Prea multe sunt relele �i greut��ile în care se zbate lumea noastr�. Suntem 
îngrijora�i nu numai de situa�ia economic� �i politic� prezent� a acestei ��ri. Ne 
îngrijoreaz� faptul c� majoritatea � ilor acestei ��ri se a� � în afara spiritualit��ii 
fra�ilor lor de sânge. Ceea ce e mai trist e faptul c� tocmai ei, cei care ar trebui s� 
vad� adev�rata cale pe care ar trebui s� mearg� acest popor, se înc�p��âneaz� în ur� 
�i învr�jbire fa�� de Isus �i Maria. Din toate relele materiale �i spirituale în care se 
zbate �ara �i poporul, numai Preasfânta Fecioar� ne poate sc�pa.

 S� o invoc�m cu titlul de Preasfânta Fecioar� a României, roag�-te pentru 
noi a�a cum o fac cele mai înaintate popoare care o au de protectoare �i o invoc� pe 
Maria ca Mam� �i sfânt� a lor.

 În luna mai, dar în toat� via�a noastr� s�-i spunem:
 ,,Marie, dulce Mam� a Pruncului Isus, /  Prive�te România din slava ta de Sus. 
/ Întoarce-ne copiii pleca�i în pribegie, / Ajut�-ne în lupta cu-a apelor furie. / Cu 
secet�, z�pezi, furtuni �i vijelie, / Cu mun�i ce se d�râm�-ngropându-ne de vii. / 
Schimb� gândul celor ce vor s� otr�veasc� / În lacrima c�in�ei, în mila ta cereasc�. /
 A�terne-n �ar� pacea ce duce la Isus / Din nord la miaz�zi, în r�s�rit �i-apus, / Din 
azi întunecat, mâine s-aprinzi lumin�, / M�icu�� protectoare �i-a Cerului Regin�!”

Pr. I. ERDELI

Luna mai, luna Mariei
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CALEA DES�VÂR�IRII
Despre mortifi care

 Sfântul Augustin explic� foarte bine aceasta, folosindu-se de 
cuvintele Profetului: ,,Dreptatea �i pacea s-au s�rutat” (Psalm 84-
11). ,,Dori�i, zice el, ca dreptatea �i pacea s� se îmbr��i�eze? Face�i 
lucruri de dreptate �i ve�i avea pace; c�ci pacea �i dreptatea sunt 
dou� prietene atât de strâns unite, încât nu se pot desp�r�i una de 
alta. A�a c� de nu iubi�i dreptatea, nu v� va iubi nici pacea �i nu va 
veni la voi’’

P�rintele spiritual
din Alfonso Rodriquez, SJ

“Calea Des�vâr�irii Cre�tine”, vol. I, 
Oradea 1933

Pagini bilingve..............................10
“Trecând pragul t�cerii”................12
Simbolistica cre�tin�.........................16
Papa Paul al VI-lea........................18
Deschiderea o� cial� Fondacio......20

Editorial..........................................2
Râvne�te �i � i atotputernic!...........4
S� ne rug�m...................................5
Polonia îndoliat�...........................6
Biserica �i cultura..........................8

S U M A R



4 - CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 5 mai 2010

(continuare în pag. 5)

,,O, dac� a� �ti c� Dumnezeu 
m� aude, cum a� rosti o rug� de 
mul�umire”, gemea cu am�r�ciune 
scriitorul Gustave Flaubert. 

Dorin�a de-a te ruga, de-a te 
pune în leg�tur� cu Creatorul a toate, 
tresare în � ecare om în anumite 
ceasuri ale vie�ii, � e când te cople�e�te 
sentimentul de�ert�ciunii universale, 
a absurdului caznelor omene�ti, � e 
când, încremenit, cu privire de groaz� 
vezi cum oamenii se masacreaz� spre 
a-�i asigura o fericire ipotetic�, � e în 
fa�a mor�ii crude.

Acela�i sentiment care pe mul�i 
îi azvârle n�uci�i în disperare, pe al�ii 
în cinism dezabuzat �i-n blazare stoic�, 
pe unii îi face s� se roage: sentimentul 
contingen�ei �i-al dependen�ei noastre.

Sentimentul unei singur�t��i 
intolerabile înc� ne împinge spre 
Acela care ESTE. Când f�r� s� ne d�m 
seama, ne însu�im strig�tul lui Pascal: 
,,Le silence eternel de ces espaces 
in� nis m’effraie’’, ne sim�im împin�i 
s� gemem sub aceast� ap�sare a unei 
singur�t��i mute. Sunt în noi t�ceri pe 
care numai glasul rug�ciunii le face 
s� nu � e ap�s�toare de moarte. Avem 
ore de singur�tate pe care nu le umple 
decât prezen�a lui Dumnezeu. Atunci, 
mai mult ca alt�dat�, ne arde dorul 
rug�ciunii �i ne sile�te nevoia ei.

Aceast� rug�ciune este 
în�l�area gândului �i-a inimii la 

 Râvne�te �i � i atotputernic!
 - Ve�nica actualitate a rug�ciunii -

Dumnezeu. Când sim�i c� te absoarbe 
prezen�a Lui, mila, bun�tatea �i 
celelalte însu�iri divine, c� te leag� 
cu aten�ia �i c�ldura su� etului, atunci 
e�ti în rug�ciune. Cât o degrad�m noi 
când o reducem la o recitare mecanic� 
de formule cu un con�inut bogat cât o 
împ�r��ie, dar în care nu coborâm nici 
cu mintea, nici cu inima!

 Ca s� po�i s�vâr�i aceast� 
în�l�are la Dumnezeu trebuie, scrie 
Dr. A. Carrel, s� � i deta�at de tine, 
s� � i lep�dat de nimicniciile tale. 
Fiindc� cei s�raci �i ne�tiutori pot 
s�vâr�i mai lesne aceasta, sunt mai 
capabili s� se roage decât � lozo� i 
�i oamenii �tiin�ei p�mântului. 
Cu un creier îmbuibat de imagini 
necontrolate, cu o inim� saturat� de 
afecte nest�pânite, nu te po�i ruga.

Este lucru vrednic de râs s� 
crezi cu Kantc� aceast� în�l�are a 
gândului prin rug� o fac ca s� înformez 
pe Dumnezeu, s�-i aduc la cuno�tin�� 
nevoile �i mizeriile mele precum �i 
ale altora, pe care le cunoa�te prea 
bine. Ruga nu-i un ,,aide memoire’’ 
al lui Dumnezeu.

Rugându-m�, recunosc c� 
Dumnezeu toate le aude, toate le vede, 
toate le poate �i c� este cu to�i bun �i 
milostiv. Ruga este un act de credin�� 
�i de n�dejde. Cred c� El este de fa�� 
în tot locul unde se �opte�te sau se 
gânde�te o rug�ciune; spa�iul nu-L 
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stânjene�te, iar timpul un-L înfrunt� 
�i nu-I mic�oreaz� ve�nicia. Cred 
în atotputernicia Sa asupra vie�ii �i 
a mor�ii, asupra lucrurilor �i legilor 
� rii! N�d�jduiesc cu încredere c� îmi 
va veni în ajutor.

Omul care se roag� m�rturise�te 
c� are o religie. Crede în Dumnezeu �i 
în interven�ia Lui în lume �i în mersul 
cel mai intim al celor mai obscure 
evenimente. Crede de fapt, este în 
speran�a c� lucreaz� ceea ce cerem. 
De mii de ani miliarde de oameni 
care se roag� dovedesc aceasta. 
Rug�ciunea nu a tr�it odinioar�, 
ea tr�ie�te ast�zi. �i dac� de mii de 
ani, miile de rugi ale miliardelor de 
oameni, de pe toate continentele �i 
de toate rasele, ar �  fost f�r� r�spuns, 
doar cu ecoul gemetelor �i strig�telor 
ce se-ntorceau de unde au purces goale 
�i s� d�toare, oamenii un s-ar mai �  
rugat. Aci se v�de�te o experien�� 
ob�teasc�, religioas�: se adevere�te 
marea putere �i realitate a rug�ciunii. 
Rug�ciunea angajeaz� Nev�zutul viu 
din istoria noastr�, chiar pân� acolo 
s� sigileze prezen�a prin miracol. �i 
ca s� nu crezi c� este o sugestie sau 
izbânda unei iluzii, miracolul este 
în bene� ciul aceluia pentru care te 
rogi, chiar dac� cel miraculat este 
indiferent sau necredincios, a�a se 
exprima Dr. A. Carrel.

Ep. Ioan SUCIU

Rug�ciune c�tre Sf.Rita
 (22 mai)

 Sub greutatea necazurilor c�tre 
tine alerg, o, Sf. Rita, pe care to�i te 
numesc sfânta imposibilului, cu mare 
încredere c� voi �  ajutat. Elibereaz�, 
te rog, inima mea de necazurile care 
o lovesc din toate p�r�ile �i red�-i 
lini�tea �i pacea. Deoarece nu reu�esc 
s� ies din aceast� stare prin niciun 
mijloc, m� încred cu totul în tine 
care ai fost aleas� de Dumnezeu ca 
mijlocitoare în cazuri disperate.

 Dac� p�catele mele sunt 
obstacol pentru împlinirea cererii 
mele, ob�ine-mi de la Dumnezeu 
îndreptare �i iertare. Nu permite s� se 
mai verse lacrimi amare, r�spânde�te 
încrederea mea �i eu voi face 
cunoscut� pretutindeni milostivirea ta 
fa�� de su� etele mâhnite.

 O, admirabil� mireas� a lui 
Isus R�stignit, mijloce�te acum 
�i totdeauna pentru rezolvarea 
necazurilor mele. Amin.

 Trei Tat�l nostru, N�sc�toare,
M�rire...
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O privire retrospectiv� asupra 
istoriei ne readuce în fa�� atâtea 
tragedii uitate. De atâtea ori vie�ile �i 
valorile care dau pre� vie�ii omului au 
fost lovite, nimicite, �i numai uneori 
judecata �i, poate, remu�carea târzie, 
au f�cut s� � e �tears� vinovata uitare.

Nu aceea�i soart� va avea-o 
accidentul aviatic din 10 aprilie, din 
ajunul S�rb�torii Îndur�rii Divine, în 
urma c�ruia �i-au pierdut via�a 96 de 
persoane, 89 de pasageri �i 7 membri 
ai echipajului. Erau personalit��i de 
prim rang: Pre�edintele Poloniei 
Lech Kaczcynski �i Maria, so�ia 
sa, guvernatorul B�ncii Centrale, 
vicemini�tri, parlamentari, militari 
cu func�ii de r�spundere, Ryszard 
Kaczorowski, de 91 de ani, al 
�aselea �i ultimul Pre�edinte al 
Republicii Polonia în exil (1939-
1990), reprezentan�i ai familiilor 
celor uci�i la Katyn �i preo�i, to�i îl 
înso�eau pe Pre�edinte spre Katyn 
pentru a aduce un omagiu celor 
22.000 de o� �eri �i personalit��ilor 
de elit� ale Poloniei executa�i din 
ordinul lui Stalin în urm� cu 70 de 
ani, în timpul ocupa�iei sovietice.

Tragedia recent� a în� orat lumea, 
a adunat-o în jurul televizoarelor, 
a unit-o �i a solidarizat-o cu cei ce 
sufereau. Era o solidarizare care 
dep��ea tragedia din 10 aprilie, 

mergea mai departe în trecut. Tot 
într-un aprilie, în urm� cu cinci ani, 
pleca din lumea aceasta Papa Ioan 
Paul al II-lea, personalitate marcant� 
a sfâr�itului secolului al XX-lea, 
personalitate de excep�ie „pl�m�dit� 
din simplitate, verticalitate �i coeren�� 
spiritual� �i � lozo� c�”. Contribu�ia 
lui Carol Wojtyla la mersul istoriei, la 
deschiderea spre viitor, spre mileniul 
trei, la condamnarea totalitarismului �i 
c�derea comunismului, este cunoscut�. 
Este Papa care ne-a îndemnat s� 
recitim istoria �i ne-a convins c� nu 
exist� viitor f�r� memorie.

Accidentul aviatic �i îndemnul 
Papei ne-a f�cut s� privim câteva 
momente din istoria Poloniei, 
momente marcate de mari tragedii pe 
care polonezii le-au dep��it. Cum? 
Care este secretul?

În primul rând este credin�a, 
Biserica, spiritualitatea catolic� care 
a modelat con�tiin�a omului. Dar ceea 
ce vedeam pe ecrane era deja su� cient: 
un popor zdrobit de durere, solidar în 
suferin��, care, în rug�ciune, în ordine, 
cu demnitate, respect �i recuno�tin��, 
îi plângea pe cei disp�ru�i, dar sugera 
c� este capabil s� înfrunte nenorocul 
destinului. Polonia �i noi to�i am fost 
confrunta�i de rela�ia trecut-prezent. 
Polonezii au stat în aceea�i demnitate 

 Polonia îndoliat�... 
 Motto: ,,Niciun destin temporal nu nimice�te persoana omeneasc�”.

 Episcop Ioan Suciu
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în martiriul Bisericii, la exterminarea 
mai multor milioane dintre ai lor, în 
timpul ocupa�iei naziste, când 2.000 
de preo�i �i un sfert din episcopat 
au fost în lag�re de concentrare. 
Martiriul Sfântului c�lug�r franciscan 
Maximilian Kolbe este bine cunoscut 
�i s� nu uit�m Katynul, dezmembrarea 
��rii. Dar nici modul în care polonezii 
au înfruntat comunismul, mi�carea 
,,Solidaritatea” de la Gdansk… 

Mergând pe �irul veacurilor, 
azi �i oricând, pe polonezi îi g�sim, 
în momentele fericite sau nefericite, 
ocroti�i de Sfânta Fecioar� din 
sanctuarul de la Czestochowa, unde 
se a� � ,,Madona Neagr�”, icoana ce o 
reprezint� pe Preacurata, protectoarea 
Poloniei. Fa�a Preacuratei de la Iasna 
Gora poart� dou� urme adânci de sabie 
pe care anii mul�i nu le-au vindecat. 
Polonia! �i ea poart� �i va purta r�nile 
trecutului, dar va avea �i for�a de a 
construi viitorul �i binele.

Dac� în primul rând explica�ia 
o g�sim prin Biserica Catolic�, în 
al doilea rând se situeaz� cultura. 
Polonia a avut întotdeauna o cultur� 
remarcabil�. În 1364 a fost întemeiat� 
prima Universitate care, cu sprijinul 
suveranilor Iagelloni, a devenit un 
însemnat focar de cultur� din Europa. 
În Polonia Rena�terea �i umanismul 
au cunoscut o în� orire distinct�, 
toate ramurile �tiin�ei �i artelor s-au 
dezvoltat, încât, în timp, Polonia a 
dat tezaurului de cultur� european �i 
mondial mari personalit��i. Iat� câteva: 

astronomul Jan Copernic (1473-
1543), Jan Kochanowski (1530-
1584), unul din marii poe�i lirici, a 
contribuit la dezvoltarea limbii �i 
literaturii, Henrik Sienkiewicz (1840-
1916), autorul celebrului roman ,,Quo 
vadis”, Wladyslav Reymont (1867-
1925), romancier �i nuvelist, a primit 
Premiul Nobel pentru Literatur�, 
Frederic Chopin (1810-1849), pianist 
�i compozitor, Maria Curie, n�scut� 
Sklodowoska (1867-1934), de dou� 
ori laureat� a Premiului Nobel, 
pentru � zic� �i chimie, �i mama unei 
laureate a Premiului Nobel, Irene 
Curie, A. Mickiewicz (1798-1855). 
�i câte alte nume. Toat� aceast� mare 
cultur� l-a împlinit pe om atât dintr-o 
perspectiv� religioas�, cât �i dintr-
una uman�.

Polonia a dat Bisericii, 
cre�tin�t��ii �i lumii s� n�i, foarte 
cunoscut� este Sf. Faustina, pe Papa 
Ioan Paul al II-lea!!! România l-a 
cunoscut direct cu ocazia vizitei 
f�cut� în �ara noastr�. Cine nu a fost 
emo�ionat de iubirea, speran�a �i 
încrederea m�rturisite de Suveranul 
Pontif în � ecare cuvânt, prin � ecare 
gest? Pentru noi, greco-catolicii, 
Sfântul P�rinte era totul, era via�a 
credin�ei �i a Bisericii noastre. F�r� 
drept de existen�� în propria �ara, îl 
aveam pe Pap� prieten �i ocrotitor. 
Abia ales pe tronul Sf. Petru, Ioan Paul 
al II-lea ne-a sus�inut, m�rturisind 
lumii existen�a noastr� în persecu�ie 
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(urmare din pag. 7)  Biserica �i cultura...
În revista ,,Tribuna” din 

februarie a.c., Cristian Barta în 
articolul s�u ,,Biserica �i teologia 
sa au nevoie de cultur�”, afirm� 
c� ,,…Biserica, atât prin teologia 
sa cât �i prin alte manifest�ri ale 
sale, are nevoie de resursele oferite 
de cultur� pentru a vesti, explica, 
aprofunda �i exprima în mod actual 
Evanghelia lui Cristos. Biserica 
Catolic�, mereu atent� în a r�mâne 
fidel� credin�ei, este chemat� s� 
intre în dialog cu culturile’’.

Efectul acestei rela�ii nu s-ar 
l�sa a�teptat, teologul ar ajunge ,,s�-
�i însu�easc� tot ceea ce cultura are 
mai valoros”, iar evanghelizarea 
ar putea face cunoscute mai u�or 
valorile cre�tine.

Roadele leg�turii dintre 
Evanghelie �i cultur� sunt demult 
dovedite. Peste separarea, ruptura 
dintre ele, propagat� de ideologia 
atee, s-a trecut, au mai r�mas îns�, din 
necunoa�terea adev�rului (întreaga 
istorie e plin� de acest adev�r), 
prejudec��i care se cer a �  înl�turate, 
c�ci necesitatea ca ,,teologia s� 
dialogheze cu cultura este tot mai 
presant�” în societatea modern�. 
Civiliza�ia �i cultura Europei �i 
dintr-o mare parte a lumii, ,,sunt 
urzite din munca Bisericii care a 
v�rsat în omenire valorile de dincolo 
de timp”, spunea Episcopul Martir 

�i clandestinitate: ,,De-acum un mai 
exist� Biserica T�cerii, eu voi vorbi 
în numele ei”, a m�rturisit la Assisi, 
iar din 1989, de la ob�inerea libert��ii, 
a intervenit în favoarea drept��ii 
noastre, în situa�ia cunoscut�, când 
propriet��ile �i l�ca�urile de cult 
con� scate nu ne-au fost înapoiate, 
identi� cându-se cu noi în efortul de 
normalizare: ,,Vreau s� m� unesc cu 
to�i catolicii de tradi�ie bizantin�” 
obi�nuia s� spun�, a� rmând c� 
Biserica Unit� cu Roma poate aduce o 
contribu�ie important� la ecumenism.

 Se spune c� atunci când un om 
dispare, doar atunci apare esen�ialul. 
Vin clipele când ne d�m seama cât 
de mult ne lipse�te. Istoria Poloniei 
ofer� cu prisosin�� astfel de clipe. 
La amintirea lor, se pleac� gândul 
împov�rat de lacrimi, se amestec� 
durerea �i triste�ea, curajul �i speran�a 
ca s� se poat� reg�si puterea de a 
privi înainte.

 Sub norii de cenu�� care 
acopereau Polonia �i Europa, o �ar�, 
un popor �i o lume au adus un adânc 
elogiu celor disp�ru�i, reprezentan�ii 
înaltelor valori ale Poloniei, oameni 
destina�i s� creeze soarta ��rii în 
timpul în care tr�im.

 ,,P�rinte al milostivirilor �i 
Dumnezeule a toat� mângâierea, 
întinde spre ei mâna Ta cea milostiv�, 
�terge lacrima de pe toat� fa�a �i 
deschide în fa�a lor por�ile spre 
lumina Ta...”

 Otilia B�LA�
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�i în alte centre din Transilvania. �i 
tot ea, Biserica Greco-Catolic�, a pus 
bazele culturii române moderne.

În articolul amintit, Cristian 
Barta a� rm� c� libertatea ob�inut� 
de Biserica Greco-Catolic� în 1989 
cât �i reîn� in�area Facult��ilor de 
Teologie au repus Biserica Unit� în 
locul ei de frunte în ceea ce prive�te 
crearea culturii �i a r�spândirii ei. 
,,Voca�ia sa cultural�, dovedit� cu 
prisosin�� în trecut, poate rodi �i 
ast�zi…’’, ne face aten�i autorul 
amintit. �i rode�te, spunem noi. Dac� 
privim numai Dieceza de Oradea, 
se observ� str�dania P.S.S. Virgil 
Bercea pentru atâtea acte culturale: 
sus�inerea edit�rii c�r�ilor de valoare 
�i a revistelor, existen�a unei libr�rii 
diecezane bogat înzestrat�, contacte 
culturale cu str�in�tatea, Facultatea de 
Teologie a devenit un centru de cultur� 
pentru Oradea, cu lans�ri de c�r�i, 
expozi�ii, întâlniri cu personalit��i de 
seam� ale culturii române �i europene, 
Liceul Greco-Catolic se impune în 
înv���mântul bihorean etc. 

Este tot mai evident, chiar 
�i pentru cei care nu vor s� vad�, 
c� Biserica Catolic�, cum a� rma 
Cardinalul Henri de Lubac, ofer� un 
mediu care îl sus�ine pe om �i un climat 
spiritual �i cultural care îl înt�re�te, 
,,este ea (Biserica) în mijlocul lumii 
un semn minunat al în�elepciunii 
dumnezeie�ti”.

Ioan Suciu. Înc� din primele veacuri 
(II �i III) erau �coli �i biblioteci pe 
lâng� biserici �i destul de timpuriu 
s-au fondat �colile m�n�stire	ti, apoi 
cele catedrale sau episcopale. In Evul 
Mediu, înainte de anul 1000, num�rul 
�colilor era aproape de num�rul 
celor de azi. Biserica n-a favorizat 
întunericul �i ignoran�a. Imediat dup� 
anul 1000 au ap�rut universit��ile. 
Ponti� i de la Roma le-au creat. Papa 
Inocen�iu al III-lea a fondat cea mai 
veche universitate, cea de la Paris!!! 
Însu	i vocabularul speci� c este dat de 
Biseric�: universitate, liceu (creat de 
iezui�i), rector decan etc.

Cei mai numero�i oameni 
de �tiin�� din toate timpurile au 
fost preo�i, c�lug�ri, canonici sau 
catolici practican�i, personalit��i 
formate de Biseric�, cum au fost 
�i marii mânuitori ai condeiului, 
pictorii, arhitec�ii �i compozitorii. 
Iat� doar câteva nume: N. Copernic, 
Kepler, Galileo Galilei, Marconi, 
Ampere, Volta, Pasteur, Lope de 
Vega, Chateaubriand, Lamartine, 
Corneille, Racine, R. M. Rilke, P. 
Claudel, A. Marlaux, Papini, Hendel, 
Rossini, Gounod, Michelangelo, 
Giotto, dar câ�i!

La noi, tot la fel, Biserica 
Român� Unit� cu Roma, Greco-
Catolic� este întemeietoarea primei 
�coli în limba român� de c�tre 
Episcopul P. Pavel Aron, la Blaj în 
1754 , apoi urmeaz� Beiu�ul, în 1828, 
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Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie

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

Cardinal Alexandru Todea

Blaj
Blaj, petite ville universitaire a créée par les Greco-Catholique et siège de 

la Métropolie. 
Vite, Vite, c’est l’heure du dîner au séminaire! Notre guide Sorin Russu est 

étudiant de 2-eme année. Dans sa famille, on est prêtre de père en � ls depuis 7 
générations. Son père est curée de Târgu Mure�, son grand-père est mort en prison 
âpres 7 ans d’incarcération. Il nous emmène dans la grande sille voutée du sous-sol 
qui sert de réfectoire aux 120 séminaristes, 60 en1-eme année et autant en 2-eme 
année: Pates avec un tout petit peu de gruyère, pain et the sucre a volonté, repas que 
nous partageons du bon cœur.

Les locaux sont relativement mieux installes qu’a Baia Mare et a Cluj. On 
préférait que le jardin, vaste et joli, soit mieux entretenu, que les mauvaises herbes 
soient arrachées par cette bande de grand garçons sympathiques, que les sanitaires 
spacieux soient restaures et décrasses, et que les jeunes, au repas, � nissent leurs 
assiettes…mais, nous et Sorin, <ils sont la d’abord pour acquérir une vie spirituelle 
profonde et des connaissances théologiques: et puis il y a cote une ferme et tous les 
restes sont donnes aux porcs…>

Le Cardinal Todea a eu un attaque en février. Il est hospitalise en Autriche, 
commence a dire quelques mots et a faire quelques pas. Que l’Archevêché est vide 
sans sa présence!

Victoria, ville nommée Victoire…du communisme, bien entendu!
Cette ville de 10.000 habitants créée de toute pièces pleine campagne 

pour abriter les travailleurs d’un complexe pétrochimique installée a quelques 
kilomètres, nous semble typique du mépris de l’homme instaure par régime: blocs 
parallélépipédiques standard avec des parties communes fort délabrées, les espaces 
verts ressemblent a des terrains vagues et les rues sont toutes défoncées…Toute la 
chaleur est dans l’accueil de nos amis Lucy et Lucian Gavril� vus l’année dernière 
a Bucarest..., et des voisins qui se mettent en quatre pour nous assurer un séjour 
confortable […]. Sur les indications de Lucian, nous faisons un arrêt dans le village 
voisin de Dridif, ou nous pouvons photographier les églises orthodoxe (ouverte) 
et greco-catholique (fermée) qui se font face, avec chacune leur cimetière. Un 
document sur le vif.                   (a suivre)
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Blaj
,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”

Cardinal Alexandru Todea

Blaj
 Blaj, mic ora� universitar creat de greco-catolici �i sediul Mitropoliei.
 Repede, repede, este ora cinei la Seminar! Ne este ghid Sorin Russu, 

student în anul II. În familia sa au fost preo�i din tat� în � u timp de 7 genera�ii. 
Tat�l s�u este paroh în Târgu Mure�, bunicul s�u a murit în închisoare dup� 7 
ani de deten�ie. Ghidul nostru ne-a condus la demisol, într-o sal� mare, cu bolt�, 
care serve�te de sufragerie pentru 120 de seminari�ti, 60 în anul I �i tot atâ�ia 
în anul II: pateuri cu ca�caval, pâine �i ceai cu zah�r, dup� dorin��, cin� la care 
am luat parte cu toat� inima.

 Cl�dirile sunt relativ mai bune decât la Baia Mare �i Cluj. Este o gr�din� 
mare �i frumoas�, ar trebui s� � e mai bine între�inut�, iarba s� � e smuls� de 
c�tre ace�ti b�ie�i simpatici, spa�iile sanitare s� � e curate �i înnoite. Sorin ne-a 
explicat: ,,ei sunt la începutul unei vie�i spirituale profunde �i a cuno�tin�elor 
teologice’’. Tot el ne-a spus c� resturile de la mas� sunt pentru ferma de porci 
din apropiere.

 Cardinalul Todea a avut un atac cerebral în februarie. Este internat într-
un spital din Austria, acum poate rosti câteva cuvinte �i s� fac� câ�iva pa�i. La 
Arhiepiscopie este a�a de gol f�r� prezen�a sa!

 Victoria, ora� numit Victorie…a comunismului, bine-n�eles !!
 Acest ora� de 10.000 de locuitori, creat de comuni�ti în plin câmp pentru 

a ad�posti pe muncitorii unui complex petrochimic, ridicat la o distan�� de 
câ�iva kilometri, ni se p�rea tipic dispre�ului fa�� de om instaurat de regim: 
blocuri paralelipipedice standard cu p�r�i comune foarte deteriorate, spa�iile 
verzi asem�n�toare terenurilor posomorâte �i str�zilor sunt toate desfundate. 
Toat� c�ldura am g�sit-o în primirea f�cut� de prietenii no�tri Lucy �i Lucian 
Gavril�, v�zu�i cu un an în urm� la Bucure�ti, �i de vecinii care s-au str�duit s� 
ne asigure un sejur confortabil.

 La sugestiile lui Lucian, ne-am oprit în satul vecin, unde am putut 
fotogra� a bisericile, cea ortodox� (deschis�), cea greco-catolic� (închis�). Un 
document foarte important.                (va urma)
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 ,,Trecând pragul t�cerii’’
Motto: ,,…supravie�uirea Bisericii Unite, voit� de Cristos, depinde de implicarea 

jertfelnic�, vizionar� a � ec�ruia dintre noi’’.
 Pr. Tertulian Langa

De dou�zeci de ani literatura 
memorialistic� a închisorilor din 
timpul regimului comunist ne 
face cunoscut� o realitate t�inuit�, 
imposibil de imaginat de o gândire 
normal�. ,,Acele z�c�minte de 
s�lb�ticie �i neomenie care se a� au 
în adâncurile su� etului uman’’, ni se 
aminte�te, au fost dezgropate pentru 
distrugerea persoanei umane-- un 
atentat împotriva demnit��ii omului. 

inta era elita societ��ii române�ti, 
intelectualitatea, episcopii �i preo�ii 
Bisericii Greco-Catolice, Biserica 
Unit� � ind suprimat� violent în 1948.

 Ce a însemnat lipsa de libertate 
pentru om e greu de cuprins. PSS 
Ioan Suciu, vorbind despre libertate, 
accentua: ,,Prin libertate noi 
devenim persoane, adic� � in�e care 
str�lucesc cu asem�narea �i chipul lui 
Dumnezeu din ele’’. De aici îndemnul 
Episcopului: ,,S� � m liberi ca s� 
putem �  oameni!”

 În po� da regimului de exterminare 
din închisori, de totala izolare de lume, 
de tortur� �i de reeducare, au existat 
totu�i persoane care au supravie�uit � zic 
�i moral datorit� credin�ei în Dumnezeu 
�i a libert��ii interioare care nu a putut 
�  atins�.

 Unul dintre ace�ti supravie�uitori 
este Pr. Tertulian Langa, autorul 
volumului memorialistic ,,Trecând 

pragul t�cerii”, Ed. Muzeul Na�ional 
al Literaturii Române, Bucure�ti, 
2008. Desigur, cuprinsul c�r�ii este 
alc�tuit din aducerile-aminte dictate 
de memorie, dar �i de profunde 
medita�ii �i rug�ciune. Se-n�elege 
c� genul unei astfel de c�r�i exclude 
imagina�ia, dar, chiar scriind într-un 
alt fel de gen, apelând la aducerile-
aminte ale autorului, s-ar exclude 
orice imagina�ie, c�ci realitatea 
diabolic� din închisorile acelui timp 
dep��e�te orice imagina�ie. Gândul 
de a face r�u era mereu c�utat �i r�ul 
f�cut întrecea gândul. Astfel, cartea 
devine un autentic document istoric al 
unei epoci, dar �i al unei con�tiin�e. 

 Dup� dou�zeci de ani de la 
c�derea comunismului, sunt tot mai 
pu�ini cititorii paginilor memorialistice 
ale închisorilor, sunt �i dintre aceia 
care se îndoiesc de existen�a lor… 
Îndemnul Pre�edintelui Statelor Unite, 
la sfâr�itul celui de Al Doilea R�zboi 
Mondial, este explicabil: armata 
eliberatoare s� fotogra� eze lag�rele 
,,pentru c� peste ani se vor g�si [...] 
care vor spune c� ele nu au existat’’ 
(îmi vine st�ruitor în minte cuvântul 
omis de mine, dar ezit s�-l trec în 
pagin� � ind foarte dur la adresa celor 
f�r� memorie).

Într-o alt� form�, în ,,Cuvântul 
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înainte’’ autorul reia ideea. Fiind la 
Roma în toamna anului 1986, Pr. 
Langa a fost chemat la o audien�� de 
Papa Ioan Paul al II-lea. S-a discutat 
despre via�a în regimul comunist, dar 
mai ales despre cea din închisori. La 
sfâr�itul vizitei, Sfântul P�rinte i-a 
spus: ,,Î�i cer s� scrii; ceea ce ai tr�it 
în închisoare este via��, e via�a tr�it� 
cu Cristos, via�� din istoria Bisericii”.

P�rintele ne avertizeaz� de la 
început c� ,,via�a tr�it� în temni�ele 
comuniste s� deaz� orice categorisire, 
e un unicat satanic”. 

Cartea nu a fost scris� u�or, nu 
pentru c� dup� aproape patruzeci de 
ani s-ar �  �ters amintirile, dimpotriv�, 
erau foarte vii. De aceea P�rintele 
m�rturise�te c� atunci când a a�ternut 
pe hârtie întâmpl�ri de un zguduitor 
tragism, pe care nici familiei nu a 
cutezat s� le dezv�luie, a f�cut-o ca 
pe o morti� care, dest�inuind adev�rul 
ca pe ,,un p�cat str�in”, altfel t�cerea 
echivala cu complicitatea. În felul 
acesta, scrisul a devenit o datorie fa�� 
de to�i cei cu care a tr�it ,,în regim 
de izolare nemiloas� [...] cu mari 
c�rturari sau mari p�timitori, numai 
pe mine avându-m� ca martor. Ast�zi 
ei nu mai sunt în via��. Eu îns� sunt. 
De nu i-a� actualiza �i nu i-a� restitui 
vie�ii române�ti, i-a� mai înmormânta 
în mine înc� o dat�, a� deveni 
mormântul cetluit �i mut a ceea ce ar 
�  dorit s� spun�, s� lase viu viitorimii 
unui popor des� gurat de comunism...” 
(Tertulian Langa, ,,Trecând pragul 

t�cerii”, Ed. M. N. L. R., Bucure�ti, 
2008, p.12).

În prezentarea c�r�ii, vom st�rui 
cu prec�dere asupra vie�ii Pr. Langa �i 
a preo�ilor Bisericii Greco-Catolice, 
Biseric� ,,ce ne-a înso�it, din umbra 
clandestinit��ii, de-a lungul regimului 
comunist”.

S� trecem deci �i noi ,,pragul 
t�cerii“ ... Odat� cu suprimarea 
Bisericii Greco-Catolice de c�tre 
statul comunist cu sprijinul ierarhiei 
Bisericii Ortodoxe, preo�ii greco-
catolici �i mul�i credincio�i erau 
con�tien�i c� vor trebui s� dea ,,un 
examen sfânt, de sânge �i de crez”. 
P�rintele Langa a revenit acas� dup� 
aproape 17 ani de deten�ie.

Purtat prin aproape toate 
închisorile din �ar�, V�c�re�ti, Jilava, 
Aiud, Gherla, Insula Br�ilei..., Pr. 
Langa a cunoscut ,,toate ororile verbale 
�i � zice”, de asemenea ,,tratamentul cel 
mai înjositor posibil” pentru a-i �terge 
,,ultimul rest de personalitate �i cel mai 
nev�zut suport moral”.

 Intuim for�a de care a avut 
nevoie autorul ca s� poat� aduce la 
lumin� adev�rul. O mare parte din 
volum este de un zguduitor tragism. 
P�rintele trece dincolo de orice re�inere 
�i întrege�te prin detalii imaginea 
torturilor la care au fost supu�i 
de�inu�ii: lan�urile de 5 kg nituite ,,pe 
oasele abia acoperite de o pojghi�� 
de piele’’, înfometarea, b�t�ile, 
anchetele chinuitoare, pedepsele, 
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insultele triviale, înjur�turile, frigul. 
Era nemilos, s�lbatic, frigul îndurat: 
,,Frigul, gerul, tremuratul, cl�n��nitul 
din�ilor �i în�epeneala erau mai 
crunte decât un �oc electric �i decât 
orice bici. Cât de aiuritor poate s�-
�i r�sune în �east� un interminabil 
cl�n��nit de din�i, neb�nuit� suferin��! 
[...] p�rea c� îmi plesne�te �easta, 
dureau arterele �i venele-nghe�ate”. 
Paralizat de neputin��, nu mai g�sea 
nici rug�ciunea salvatoare, st�ruia o 
singur� dorin��: s� lase în urm� un 
nume f�r� pat� atât pentru familie, cât 
�i pentru Biseric�. Trimiterea pentru 
toat� aceast� suferin�� este direct la 
,,Infernul” lui Dante. Dar nu tot acolo 
î	i g�se�te locul ,,maratonul” de 39 de 
ore, alergare în celul� sub amenin�area 
câinelui-lup, gata s� sfâ�ie omul la 
prima oprire? �i omul ,,era singur cu 
groaza’’ din su� et.

În acest infern prezen�a 
,,omului” este aproape exclus�, �i 
când apare abia schi�at, se pro� leaz� 
ca un miracol. Întemni�a�ii sunt 
înconjura�i de caricaturi grote�ti, 
analfabe�i pentru care citirea 
prenumelui Tertulian devine un 
adev�rat supliciu �i orice silabisire 
duce la acela�i rezultat: Tortolean...

Memoriile se centreaz� pe 
dualitatea fundamental� dintre 
Bine �i R�u.

�i ca în ,,Les Fleurs du Mal” 
a lui Ch. Baudelaire, în mizeria 
�i degradarea moral�, surprinde, 
adev�rat, rareori, opusul.

Autorul poveste�te c� 
avea obiceiul, noaptea târziu, s�-
�i astâmpere dorul de so�ie �i de 
p�rin�i cântând cu capul sprijinit de 
vizeta u�ii. Odat�, când dorul era 
mai ,,îndurerat’’, n-a mai cântat. Un 
gardian de rând a venit atunci lâng� 
vizet�, ,,blând complice’’, �i l-a 
întrebat: ,,Azi nu mai vrei s� � uieri? 
Nu vrei s� ne mai cân�i?... Sau, parc� 
plângi?... Nu plânge, frate. Cu plânsul 
nu rezolvi nimic’’…

 Cople�itoare este evocarea 
unui vorbitor în care, timp de 7 
minute, a putut s�-�i vad� so�ia �i, 
pentru prima dat�, feti�a n�scut� în 
absen�a sa, acum elev� în �coala 
primar�... �i uluitoare r�mâne clipa 
în care comandantul, în su� et cu un 
rest de umanitate, se uit� pe sine, ia 
feti�a în bra�e, o ridic� �i, peste sârma 
desp�r�itoare, i-o d� s� o s�rute. 

Salvatoare era doar credin�a; 
prezentul trebuia tr�it în unire cu 
Patima lui Cristos, m�rturise�te 
autorul: ,,S� Îl las s� p�timeasc� 
în mine pe însu�i Isus Cristos’’. O 
Liturghie o� ciat� în tain� r�mâne în 
amintire ca unic�: ,,Emo�ionat adânc, 
abia puteam rosti întregi cuvintele din 
text. Pe unele doar c� le începeam �i 
m�-necam în plâns […]tr�iam � orul 
comuniunii cu Cristos, Cel înfr��it cu 
noi…’’ (Op. cit., p.81). Credin�a în 
Providen��, rug�ciunea �i visul, tr�irea 
lui în realitate, nu visul din somn, au 
fost secretul ,,echilibrului interior’’. 
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�i a mai fost ceva: elita intelectualit��ii 
noastre. P�rintele ne încredin�eaz� c� 
,,anii no�tri de celul� n-au fost doar 
timpul unei tr�iri larvare’’. Preo�ii, 
profesorii universitari erudi�i �i de o 
deosebit� valoare profesional�; din 
num�rul lor mare amintim doar câteva 
nume: I. Petrovici, I. M�rgineanu, 
I. Micescu, Alex. Marcu, �ineau 
prelegeri, �tiin�a neputând �  pus� în 
c�tu�e. Impresionau nu numai prin 
st�pânirea deplin� a profesiei, dar 
�i prin sinceritate, prin onestitatea 
intelectual� �i modestie. Creau oaze 
de tr�iri adev�rate în pustiul închisorii 
prin prezentarea curentelor de idei �i 
a capodoperelor literare �i artistice cu 
fond adânc de umanitate.

 �i mereu încurajatoare, mereu 
prezent�, de�i în lan�uri, era Biserica 
Român� Unit� cu Roma, Greco-
Catolic�, pe care atâ�ia ,,puternici’’ 
o voiau distrus�. Preo�ii �i Episcopii 
ei s� n�i, Ep. Martir Ioan Suciu �i 
Mons. Vladimir Ghika sunt cei care 
în realul dureros al închisorii i-au 
dat puterea s� reziste �i s� p�streze 
în su� et universul armonios �i bun 
al credin�ei, � delit��ii �i al speran�ei. 
Este �i motivul pentru care P�rintele 
m�rturise�te: ,,Anii de temni�� au 
fost s� n�i ani ai unei scrut�ri lucide a 
vie�ii omene�ti, a societ��ii noastre, 
ca �i a rostului pe care l-am avut �i îl 
avem în devenirea omenirii’’.

 Anul în care a fost scris� 
cartea a fost declarat ,,anul iert�rii 
�i al împ�c�rii’’. Complicata 

problem� a iert�rii...
 Bog��ia c�r�ii ,,Trecând 

pragul t�cerii’’ a Pr. Tertulian Langa 
nu poate fi redat�, ea se cere a fi 
cunoscut� nu numai de cititorii ,,pe 
cale dispari�ie’’, cum îi nume�te 
autorul pe cititorii tot mai pu�ini 
ai zilelor noastre, ci de to�i aceia 
care vor s� cunoasc� adev�rul �i 
valoarea demnit��ii în m�rturisirea 
credin�ei prin suferin��. 

 P�rintele T. Langa a str�b�tut 
,,infernul” în tot ce este el, îns� a 
putut s� priveasc� dincolo de ,,urât’’ 
�i s� � e încrez�tor în capacitatea 
omului de a învinge r�ul, c�ci omul 
este creat dup� chipul �i asem�narea 
lui Dumnezeu. Acesta este �i 
mesajul c�r�ii: omul nu poate �  
învins ,,atunci când este cu Cel ce 
poate totul’’. �i nici nu este drept s� 
� e lipsit de libertate, c�ci, a�a cum 
spune Montesquieu, ,,libertatea este 
un bun care ne face s� ne bucur�m 
de celelalte bunuri’’. Astfel, paginile 
de o larg� umanitate, scrise cu arta 
unui autentic �i talentat creator, sunt 
cele care ne r�mân în su� et ca un 
continuu apel la rezisten�� împotriva 
diverselor forme ale r�ului �i de 
ap�rare a demnit��ii umane. 

Otilia B�LA�
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Simbolistica cre�tin�
Simbolistica cre�tin� este o 

ramur� a teologiei consacrat� studiului 
comparativ al simbolurilor religioase 
�i ale credin�ei.

Simbolurile cre�tine, la rândul 
lor sunt: s�pt�mânale �i lunare.

Simbolurile s�pt�mânale:
Lunea = este închinat� Îngerilor 
P�zitori �i a Sf. Tereza a Pruncului 
Isus (1873-1897);
Mar�i = Sf. Anton de Padova;
Miercuri = Sf. Iosif;
Joi = lui Isus Euharisticul;
Vineri = Patimilor, Inimii lui Isus �i 
durerilor Mariei;
Sâmb�t� = Preas� ntei fecioare;
Duminic� = Învierii Domnului.

Simbolurile lunare:
Ianuarie = Preasfântului nume a lui Isus;
Februarie = Durerilor Maicii Domnului;
Martie = Sf. Iosif;
Aprilie = Paresimile (Postul Mare);
Mai = Luna Mariei;
Iunie = Luna Inimii lui Isus;
Iulie = Luna Preasfântului Sânge a lui Isus;
August = Luna Preas� ntei Fecioare Maria;
Septembrie = Luna Sf. Fecioare Îndurerate;
Octombrie = Luna Sfântului Rozar;
Noiembrie = Luna su� etelor din Purgator;
Decembrie = Luna Pruncului Isus.

Luna mai, luna � orilor, este 
închinat� Mamei lui Dumnezeu. Luna 
mai este un dar deosebit al Maicii 
Domnului. Ea s� � e pentru noi o lun� 
a în� oririi noastre spirituale pe care 
Ea le dobânde�te cu iubire celor care 
se i se cons� n�esc în aceast� lun�. 
Maria e mama noastr�, pe ea o invoc� 
mama deasupra leag�nului, fecioara 
în fa�a altarului, copila�ul în c�ma�a 
de noapte, bunica încovoiat� de ani �i 
înviorat� de dragostea nepo�ilor.

Spre Sf. Fecioar� î�i îndreapt� 
ochii cel nec�jit, tinerii cu gândul 
la mama lor, mo�negii cei ar�i de 
dorul bucuriei ve�nice. Pe Maria o 
strig�, o laud�, îi divulg� tainele, îi 
încredin�eaz� durerile �i visurile.

Mama adun� în poala ei 
lacrimile lumii, în potirul mâinilor ruga 
c�l�torilor, strig�tul celor împov�ra�i 
de boal�, de singur�tate, de s�r�cie.

Maria, prin lume a trecut, a 
plâns, a râs, a suferit, ziua lucrând, 
noaptea veghind, leag�n privind, pa�i 
mititei num�rând.

Maria pe p�mânt e raz� pe care 
coboar� �i urc� mereu lacrimile �i 
bucuriile lumii.

Am început luna mai. S� nu o 
uit�m, s� iubim Mama, s�-i împ�rt��im 
durerile �i bucuriile �i niciodat� s� 
nu-i uit�m pe cei bolnavi, pe cei s�raci 
�i pe cei ce plâng.

S� nu uit�m c� ea �terge lacrima 
de la toat� fa�a.

 Pr. I. ERDELI
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Mam�, pentru tine alc�tui-voi un �ireag de perle

Mam�, pentru tine alc�tui-voi un �ireag se perle
Din lacrimile mâhnirii mele.
 
Pentru a-�i acoperi picioarele, stelele au cizelat inele
De lumin�, dar darul meu ar voi s� atârne la gâtul t�u.

Preaplinul �i str�lucirea eman� din tine.
Tu ai c�derea de a le d�rui sau de a le p�stra.
Dar aceast� triste�e a mea îmi apar�ine în mod absolut
�i când �i-o aduc drept ofrand�,
Harul t�u vine s� o r�spl�teasc�.

Rabindranath Tagore, ,,Antologie liric�”, Polirom, Ia�i, 1998.
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istorice, studiile canonice, toate 
îl f�ceau s� �tie cât de importante 
sunt conciliile pentru credin�� �i în 
de� nirile dogmatice �i disciplinare. 
Pe plan local, la Milano, putea 
aprecia binefacerile Conciliului 
reformator de la Trento. Carol 
Boromeul a transformat Dieceza într-
un teritoriu privilegiat de aplicare a 
celor stabilite la Conciliu, ceea ce a 
f�cut din milanezi bene� ciarii unor 
mari reu�ite spirituale. De asemenea, 
privea în timp dimensiunea 
universal� a acestei spiritualit��i. 
Ca un bun cunosc�tor al mijloacelor 
moderne de comunicare, era convins 
c� prin ajutorul lor hot�rârile 
stabilite la Conciliu urmau s� 

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

Montini, între timp, în 1953, a 
primit haina de purpur�… Milanezii 
se sim�eau ofensa�i în patriotismul lor 
local de a nu avea un Arhiepiscop - 
Cardinal, cum era tradi�ia. Se întrebau 
dac� Pius al XII-lea nu l-a îndep�rtat 
pe Montini de conclavul care desemna 
succesorul. Erau îns� numai supozi�ii, 
c�ci prietenia dintre cei doi era dintre 
cele mai puternice. Ioan al XXIII-lea îl 
avea pe Montini aproape de inima sa �i 
nu ascundea pre�uirea ce i-o purta. El 
l-a pus în fruntea listei cu cei propu�i 
pentru avansare, la consistoriul din 
15 decembrie 1958. La numirea de 
Cardinal, i-a spus: ,,Acum te-am f�cut 
Cardinal, tu e�ti primul, e�ti înaintea 
altora. Tu cuno�ti datoriile primului 
Cardinal. Va trebui s� vii la Roma la 
� ecare aniversare a încoron�rii mele, 
la 4 noiembrie, �i s� cân�i la Liturghie 
pentru mine, aceasta este o obliga�ie. 
Nu voi uita s� te a�tept”. Pe biroul s�u, 
Cardinalul Montini p�stra o fotogra� e 
a lui Ioan al XXIII-lea, cu dedica�ia: 
,,Pentru o Liturghie bine cântat�”. 
Dar toat� lumea �tia c� Montini cânta 
pu�in fals. În timpul Conciliului, 
Papa Ioan al XXIII-lea i-a dat doar 
lui, dintre colegii s�i în episcopat, un 
apartament în palatul San Carlo.

 Cardinalul Montini a primit 
cu entuziasm anun�ul despre 
organizarea Conciliului Ecumenic 
Vatican II. Cultura sa, cuno�tin�ele 
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aib� un extraordinar ecou: ,,Nu va 
r�mâne nimeni str�in de un astfel de 
eveniment istoric �i spiritual,c�ci el 
va interesa nu numai via�a Bisericii, 
ci �i pe cea a credincio�ilor �i 
întreaga umanitate”.

 A participat la preg�tirea 
Conciliului în sânul Comisiei 
centrale de coordonare creat� de 
Ioan al XXIII-lea. Dar, în paralel, 
s-a str�duit s�-�i preg�teasc� 
Dieceza, preo�i �i credincio�i, pentru 
a �  deschis� spiritului Conciliului. 
Cu o lun� înaintea primei sesiuni 
a Conciliului, �i-a convocat preo�ii 
într-un sinod, invitându-i s� mediteze 
�i s� se roage. Prin pastorala 
,,Gânduri asupra Conciliului”, 
încerca s� se în�eleag� ce se a�teapt� 
de la Conciliu, de la Roma, iar dup� 
prima sesiune a informat Dieceza 
prin cotidianul milanez. Scopul 
Conciliului era explicat în aceea�i 
viziune ca �i a lui Ioan al XXIII-lea: 
,,un conciliu al reformelor pozitive, 
mai degrab� decât al sanc�iunilor, 
de încurajare, nu de condamnare ’’.

 Papa Ioan al XXIII-lea, 
care prevedea �i reac�iile ostile 
fa�� de Conciliu, i-a încredin�at 
revizuirea textelor conciliare pentru 
corectitudinea lor din punct de vedere 
juridic �i teologic.

 În ultima zi din via��, Papa cel 
Bun, Ioan al XXIII-lea, a avut mai 
multe contacte cu Cardinalul Montini.

 Papa Ioan al XXIII-lea a murit 
la 3 iunie 1963, conclavul s-a reunit 

la 19 iunie. Observatorii vedeau deja 
pe Montini ca �i succesor. Regula 
conduitei era îns� t�cerea, dar totul 
l�sa s� se prevad� c� venise timpul 
lui Montini.

 Milanezii regretau plecarea 
lui Montini de la ei, dar î�i aminteau 
cuvintele acestuia, spuse în urma 
cu ceva timp la un Congres al 
Apostolatului laicilor, cuvinte care 
m�rturiseau valoarea celui ales: ,,Ne 
vom iubi �ara, dar vom iubi �i ��rile 
altora. Vom iubi pe prietenii no�tri, 
dar �i pe du�mani. Vom iubi pe catolici, 
dar vom iubi �i pe protestan�i, pe 
anglicani, pe indiferen�i, musulmani, 
p�gâni, atei. Vom iubi toate clasele 
sociale, dar în mod particular pe 
aceia care au nevoie de asisten��. 
Vom iubi pe copii �i pe b�trâni, pe 
s�raci �i pe bolnavi...

Vom iubi pe cei care merit� �i 
pe cei care nu merit� s� � e iubi�i...
Vom iubi timpul nostru, civiliza�ia 
noastr�, tehnica, arta noastr�, 
sportul, lumea noastr�. Vom iubi 
propriul nostru efort de a în�elege, de 
a evalua, de a suferi, de a servi. Vom 
iubi cu inima lui Isus...Vom iubi cu 
generozitatea lui Dumnezeu”.

 Ce frumos program pentru 
noul Pap� �i ce mod minunat de a 
vedea lumea �i timpul s�u!

 (va urma) 
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Ieri, 5 mai 2010, în capela 
“S� n�ii Trei Ierarhi” a seminarului 
Teologic Greco-Catolic, s-a desf��urat 
ceremonialul deschiderii o� ciale a 
Asocia�iei FONDACIO – Cre�tini 
pentru lume, cu Binecuvântarea 
Preas� n�itului Virgil Bercea. Al�turi de 
membrii Asocia�iei, capela s-a umplut 
de invita�i printre care elevi de liceu, 
studen�i seminari�ti �i studen�i laici 
împreun� cu formatorii lor. 

La începutul ceremonialului s-a 
intonat un cântec religios dup� care 
p�rintele spiritual, pr. Paul Popa, a rostit cuvântul de început: “Domnul 
ne-a chemat la felul de via�� evanghelic� pe care El însu�i a descoperit-o 
bisericii sale, de-a tr�i dup� modelul Evangheliei, iar ast�zi, ne une�te din 
nou împreun� pentru a primi Cuvântul S�u, pentru a-l r�spândi în rândul 
semenilor no�tri”, apoi a citit Evanghelia zilei. 

În cuvântul rostit apoi de Preas� n�itul Virgil am primit îndemnul de a 
descoperi, în lumina Evangheliei, de ce Isus Cristos ne-a oferit aceast� cale 
de urmat �i de ce tocmai noi am fost ale�i pentru aceasta. 

A urmat rostirea profesiunii de credin�� de c�tre membrii Asocia�iei, 
apoi Preas� n�itul a acordat Asocia�iei binecuvântarea Bisericii: “Biserica 
prime�te �i înt�re�te aceast� voin�� a voastr�. Domnul s� v� dea statornicie 
în aceast� propunere pentru ca în lume s� � �i adev�ra�i cre�tini. Amin”, dup� 
care � ecare membru a s�rutat Evanghelia �i a fost binecuvântat de c�tre 
Preas� n�itul Virgil. Ceremonialul s-a încheiat cu cântece �i voie bun�. 

Ana – Maria GRAD

Deschiderea o� cial� Fondacio


