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Evlavia c�tre Preasfânta Inim� a lui Isus, ca l�ca� al iubirii divine fa�� de 
oameni, a f�cut ca în Biserica Catolic� o întreag� lun� s� � e dedicat� cinstirii Inimii 
Preas� nte, luna iunie, cunoscut� ca Luna Inimii lui Isus.

S�rb�toarea Inimii Preas� nte a lui Isus �i devo�iunea primei vineri din 
lun� î�i au originea în viziunile unei c�lug�ri�e, Margareta Maria Alacoque 
(1647-1690) din M�n�stirea Vizitandinelor din Paray-le-Monial (Fran�a), 
Ordin întemeiat de Sfântul Francisc De Sales �i pus sub semnul Vizitei Maicii 
Domnului la veri�oara sa Elisabeta.

Pe când umila c�lug�ri�� se ruga în fa�a Preasfântului Sacrament, Isus i-a 
ap�rut cu inima arzând �i încins� de � �c�ri �i i-a spus: ,,Prive�te aceast� inim� 
care a iubit atât de mult pe oameni, încât nu a cru�at nimic �i s-a consumat cu totul 
spre a le dovedi dragostea ce le-o port. Drept recuno�tin��, din partea celor mai 
mul�i nu primesc decât ingratitudine, prin lipsa lor de respect �i prin sacrilegiile 
ce le s�vâr�esc, prin r�ceala �i dispre�ul fa�� de prezen�a mea în Taina sfânt� a 
Euharistiei...Pentru aceasta î�i cer ca prima vineri dup� a opta zi de la S�rb�toarea 
Trupului �i Sângelui meu, s� � e dedicat� cinstirii Inimii mele, prin primirea S� ntei 
Împ�rt��anii �i împlinirea unui act de reparare a ofenselor aduse onoarei mele, 
adeseori r�nit� de purtarea nedemn� fa�� de Preasfântul Sacrament al altarului. 
Î�i promit c� Inima mea va rev�rsa din bel�ug darurile iubirii Sale divine asupra 
tuturor acelora care îmi vor aduce aceast� cinstire �i vor c�uta ca �i al�ii s� fac� 
acest lucru”. În timpul altor extaze �i viziuni, Mântuitorul i-a spus Margaretei c� 
va acorda �i haruri mari celor care vor face actul de repara�ie �i vor primi Sfânta 
Împ�rt��anie în prima vineri din � ecare lun�, precum �i tuturor celor care în diferite 
feluri vor aduce o cinstire deosebit� Inimii Sale Preas� nte.

C�lug�rul iezuit Claudiu Colombiere, spiritualul m�n�stirii, om cu o cultur� �i 
cu o via�� cre�tin� aleas�, a sus�inut autenticitatea viziunilor de la Paray-le-Monial. 
Margareta Maria a avut înspre sfâr�itul vie�ii bucuria de a vedea cum evlavia c�tre 
Preasfânta Inim� a lui Isus �i S�rb�toarea Preas� ntei Inimi au devenit fapt împlinit.

În 1920 Papa Benedict al XV-lea a ridicat-o pe Margareta Maria Alacoque la 
cinstea s� ntelor altare. Tot Papa a dispus ca deasupra unuia dintre altarele Bazilicii 
Sfântul Petru s� se a�eze un mare tablou, lucrat în mozaic, reprezentându-L pe 
Domnul nostru Isus Cristos care ar�ta Sfânta Maria Margareta Inima Sa iubitoare.

Ziua de 16 octombrie este închinat� S� ntei Magareta Maria Alacoque.
Sfânt� Margareta Maria, ajut�-ne s� devenim p�rta�i ai f�g�duin�elor Inimii 

Preas� nte, primind Sfânta Împ�rt��anie în � ecare prim� vineri a lunii, iar la sfâr�itul 
vie�ii s� � m trans� gura�i de aceast� iubire, pentru a-L vedea pe Dumnezeu fa�� în 
fa��. Amin.

 Luna iunie, luna cons� n�it� Inimii Preas� nte a lui Isus 
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S U M A R

Sfântul Efrem spune c� pentru un cre�tin bun lupta împotriva 
r�ului �ine pân� la sfâr�itul vie�ii. E mai greu s� lup�i împotriva 
p�catelor decât s� ciople�ti �i s� lustruie�ti pietrele cele mai tari. 
C�ci piatra de la sine nu se împotrive�te deloc muncii lucr�torului 
�i este cert c� odat� netezit� nu se mai face neegal� �i necioplit� 
ca înainte Dar ce împotriviri g�sim din partea patimilor rele! �i 
odat� st�pânite nu se mai ridic� ele în tot momentul �i nu recap�t� 
în orice timp o nou� putere? De aceea trebuie s� muncim mereu a 
le st�pâni din nou �i a nu sl�bi niciodat�.
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(va continua)

 Cer�etor?...
 Numai mânia stupid� putu 

s� inspire pe J.J. Rousseau când 
a spus: ,,Eu nu cer�esc! Îmi 
repugn� orice cer�etorie, � e c� 
este îndreptat� spre oameni, � e 
c� este adresat� lui Dumnezeu. 
Este sub demnitatea mea s� m� 
rog. Rug�ciunea este o umilitoare 
cer�etorie...” Acest om la urm� 
ajunse s� tr�iasc� din cer�it.

 Nu înseamn� umilitoare 
cer�etorie s� apelezi la realitatea 
de care depinzi, la pâine când 
�i-e foame, la ap� când �i-e sete, 
la odihn� când e�ti trudit, nici s� 
întinzi dorul spre medic �i doctoriile 
lui când e�ti bolnav. Dac� vrei: ochii 
cer�esc lumina, mintea adev�rul �i 
inima iubirea... dar m� mândresc 
de aceast� cer�etorie, este o lege 
superioar� a vie�ii. Astfel destinul ni 
se împline�te prin repetate �i aprinse 
gesturi de cer�etorie. Suntem uria�ii 
cer�etori ai eternit��ii �i ai fericirii. 
Suntem nomazi trudind în neputin�� 
�i cer�ind izbânda asupra timpului, 
durerii �i a mor�ii. 

 Convins de aceasta, Blaise 
Pascal scria: ,,La grandeur de 
l’homme est grande en ce qu’il se 
connaît miserable’’. Rug�ciunea 
porne�te din con�tiin�a limitelor 

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

� in�ei mele în fa�a Tat�lui bun �i 
patern. Este recunoa�terea celei 
mai adev�rate realit��i umane: 
a micimii, a îngr�dirii noastre, 
a neputin�elor �i a p�c�to�eniei 
noastre. Rug�ciunea dimpreun� cu 
spovedania este singura dezvelire a 
nimicniciei noastre hidoase care nu 
ne degradeaz�, nu ne dezonoreaz� 
�i nu ne paralizeaz�. Prin rug�ciune 
revii cu gândul �i cu inima la Acela 
de care, vrând-nevrând, depinzi, 
cum revine copilul la bra�ele �i 
pieptul odihnitor al mamei.

Ep. Ioan SUCIU



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 6 iunie 2010 - 5
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La încheierea ANULUI 
SACERDOTAL (iunie 2009 - iunie 
2010) mul�umesc lui Dumnezeu 
pentru darurile �i bunurile pe care în 
intimitate le-am tr�it.

Isus le-a spus Apostolilor: 
,,Voi sunte�i lumina lumii (Mt. 
5,14) �i ,,Sarea p�mântului (Mt. 
5,12). Lumina alung� întunericul, 
iar sarea are puterea de a conserva, 
de a feri de putreziciune. Preotul e 
urma�ul Apostolilor �i reprezentantul 
autorizat al lui Isus Cristos. E o 
� in�� p�mânteasc�, dar are o misiune 
cereasc�. Sfântul Ioan Maria Vianney 
(1786-1859), patronul �i modelul 
preotului catolic, nu se s� e�te s� 
a� rme: ,,Dup� Dumnezeu, preotul 
este totul. Demnitatea preotului o 
întrece pe cea a îngerilor”. Str�mo�ii 
no�tri spuneau c� preotul este un alt 
Cristos (Sacerdos alter Cristus). 

Pentru a repara f�r�delegile 
omului �i pentru a aduce omagiile 
cuvenite, a doua persoan� din Sfânta 
Treime a coborât pe p�mânt �i �i-a 
jert� t via�a pentru a ne ar�ta dragostea 
Sa. Dup� ce Isus a p�r�sit p�mântul, 
cel care-i continu� opera de mântuire 
ca împ�r�itor al celor s� nte (Sacra 
dans), ca �i înv���tor al celor s� nte 
(Sacra docens) �i ca �i conduc�tor 
spre cele ve�nice (Sacer dux), este 
preotul. Acest lucru îl a� rm� cu t�rie 
�i Sfânta Scriptur�: ,,�i pe tine, � ul 
omului, te-am pus eu str�jer casei lui 
Israel �i tu vei auzi cuvânt din gura 

Mea �i îl vei vesti din partea Mea (Ier. 
33,7) �i ,,oaia pierdut� �i r�t�cit� o 
vei întoarce la staul, pe cea r�nit� o 
vei lega �i pe cea bolnav� o vei înt�ri 
�i vei p�stori cu dreptate” (Ier.34,16). 
,,Buzele preotului vor purta �tiin�a �i 
legea o voi cere din gura lui” (Maleahi 
2,7). ,,Pentru c� ai lep�dat �tiin�a, �i 
Eu te voi lep�da pe tine, ca s� nu-mi 
gre�e�ti mie” (Osea 4,6).

S� n�ii înt�resc cele spuse 
în Sfânta Scriptur�: ,,Trebuie s�-i 
respect�m mai mult decât pe regii 
�i st�pânii p�mântului, pentru c� 
au putere de a consacra Sfânta 
Cuminec�tur� �i pot dezlega de p�cat” 
(Sf. Ioan Gur� de Aur, 344-407). 
,,Dintre toate lucrurile divine cel mai 
divin este a conlucra cu Dumnezeu 
la mântuirea su� etelor” (Sf. Dionisie 
Areopagitul, sec. I, +107). ,,Preotul 
are puteri mai mari ca Sf. Fecioar�. 

 Gânduri la sfâr�itul Anului Sacerdotal
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(urmare din pag. 5)
Nu vreau s� spun c� preotul este 
mai presus decât Maica Domnului. 
Desigur, pe cât e de departe Cerul de 
P�mânt, pe atâta întrece în s� n�enie Sf. 
Fecioar� tot ceea ce a creat Dumnezeu. 
În ceea ce prive�te puterile preotului, 
acestea întrec pe Sf. Fecioar�. Maica 
Domnului L-a n�scut pe Isus o singur� 
dat�. Preotul ni-L d� în toate zilele, la 
� ecare Sf. Liturghie” (Sf. Bernadin de 
Siena, 1380-1444).

Pentru toate acestea trebuie s� 
studieze, s� mediteze zilnic conform 
Enciclicii ,,Despre preo�ia catolic�” 
(1936) a Papei Pius al XI-lea. Are 
necesar nevoie de c�r�i �i medita�ie, 
Imita�ia lui Cristos etc.

În acest sens se poate spune c� 
un preot, pentru a deveni slujitor al 
altarului, trebuie ca s� cunoasc� cele 
�apte Taine, dar �i taina a opta: �tiin�a.

În via�a poporului nostru, 
secole de-a rândul preotul a fost 
înv���tor, îndrum�tor �i p�rinte. S-a 
n�scut dintre noi, a crescut �i a tr�it ca 
noi. A fost cu bucuriile �i necazurile 
noastre în vreme de pace. El ne-a 
binecuvântat în vremurile de restri�te 
�i dureri �i ne-a înt�rit su� etele. Ne-a 
primit pe � ecare în bra�e când ne-am 
n�scut, când am crescut, ne-a pus pe 
frunte cununa nep�mânteasc� de mire 
�i mireas�, ne-a binecuvântat patul 
nun�ii �i roadele iubirii noastre, este 
al�turi de noi când puterile ne sl�besc 
�i via�a noastr� se apropie încet de 
amurg, ne ajut� s� închidem pleoapele 
pentru ultima dat� �i s�-i deschidem 
în sensul suprem al ve�niciei (A. 
Lamartine, 1790-1869).

Admira�i �i respecta�i preo�ii! 
Ruga�i-v� pentru ei!

Pr. I. ERDELI

Petru
 

,,Simone-al lui Iona, tu credin�� adânc�,
	i-am pus nume ,,Piatr�” pentru c� e�ti stânc�;
Stânca uria�� ce-n raza aurorii
	â�ne�te din mare �i-i fac nimbul norii,
Ce-nfrunt� tru� a de iaduri rebele
Va �  temelia Bisericii Mele!

	ie-�i voi da-n mân�, pentru ve�nicie,
Cheile pe Ceruri �i pe-mp�r��ie,
Ca stâlp de Apostoli, magistru �i rege,
Ce legi vei da-n lume �i-n Cer vor �  lege.
De tine puhoaie sf�rma-se-vor, crunte,
Ca picuri de ploaie de piepturi de munte!”

 Ioan Andrei, ,,Cruci de gratii”, Ed. 
Helicon, Timi�oara, 1992, p.145.
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În Duminica Tuturor S� n�ilor, 
30 mai 2010, am avut �ansa de-a 
merge în pelerinaj la M�n�stirea 
,,Mariapocs”. Pelerinajul a fost 
organizat de Reuniunea Marian� 
împreun� cu Biroul Pastoral Eparhial.

Mariapocs este un or��el din 
nordul Ungariei atestat documentar 
din anul 1280. Aici se a� � o foarte 
frumoas� m�n�stire greco-catolic�. 
Deasupra altarului este a�ezat� o 
icoan� din lemn a Maicii Domnului, 
pictat� în stil bizantin, �inându-L pe 
Pruncul Isus în bra�e.

În data de 16 noiembrie 1696 s-a 
produs un miracol: Sfânta Fecioar� a 
l�crimat. Acest miracol i-a încurajat pe 
credincio�i, care au început s� vin� spre 
M�n�stire în num�r mare, la început din 
împrejurimi, apoi �i din alte ��ri.

Împ�ratul Leopold I al 
Imperiului Habsburgic a poruncit 
ca icoana s� � e dus� la Viena. La 1 
decembrie 1697 icoana a fost a�ezat� 
în Catedrala ,,Sf. �tefan” din Capital�.

În compensare, cre�tinii din 
Mariapocs au primit o copie a icoanei 
realizat� de un c�lug�r iezuit din Slovacia.

Maica Domnului din noua icoan� 
a început s� l�crimeze din nou în zilele 
de 1, 2 �i 3 august 1715 �i apoi în secolul 
al XIX-lea, într-o zi de 8 decembrie.

La acest pelerinaj au participat 
peste 300 de credincio�i din jude�ele 
Bihor, Satu Mare �i S�laj, dar �i 
câteva credincioase din Cluj �i 

Bistri�a N�s�ud.  Sfânta Liturghie 
greco-catolic� în limba român� a 
fost celebrat� în M�n�stirea care 
ad�poste�te ,,Icoana l�crimând�”.

Înainte de binecuvântarea 
� nal�, a venit Episcopul Diecezei 
de Nyregyhaza PSS Peter Fulop 
Kocsisi care, în cuvinte pu�ine, dar 
din inim�, �i-a exprimat iubirea fa�� 
de credincio�ii români, cerându-ne 
s� ne rug�m împreun�, s� ne rug�m 
pentru ei, care sunt la început de 
drum, �i asigurându-ne c� �i ei se 
vor ruga pentru noi românii, c�ci to�i 
suntem copiii Mariei �i împreun� 
putem împlini planul ei. Dup� o scur� 
pauz�, în curtea M�n�stirii a început 
celebrarea Sf. Liturghii greco-catolice 
în limba maghiar� de c�tre Preas� n�ia 
Sa �i mai mul�i preo�i, printre care a 
fost �i Pr. Adrian Podar. Surpriza �i 
bucuria noastr� a fost s� avem p�r�i 
din Liturghie �i în limba român�.

La pelerinajul acesta au fost 
peste 3.000 de credincio�i. Programul 
spiritual al S�rb�torii s-a încheiat cu 
primirea Sfântul Mir. Ne-am rugat în 
fa�a ,,Icoanei miraculoase” Preas� ntei 
Maria pentru mijlocirea harurilor de 
care avem nevoie ca s� putem primi 
misiunea încredin�at� de Tat�l.

Am plecat de la M�n�stire 
înt�ri�i în credin��, cu speran�� �i cu 
iubire în inimi. Mul�umesc Mariei de 
la Mariapocs.

Florin FILIMON

 Mul�umesc, Mariapocs!
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(continuare în pag. 9)

Anul acesta se împlinesc 40 
ani de la moartea Cardinalului Iuliu 
Hossu, una dintre � gurile luminoase 
�i prestigioase ale poporului român 
�i Bisericii Greco-Catolice. Mi-
am propus s� scriu câteva gânduri 
inspirate de testamentul pe care 
Cardinalul Iuliu Hossu l-a l�sat 
Bisericii: „continua�i lupta”!

În anul 1948, Biserica Greco-
Catolic� a fost scoas� abuziv în afara 
legii. În acel moment ea avea, dup� 
propriile aprecieri, circa 1,8 milioane 
de credinciosi, (1,572 milioane dup� 
Enciclopedia Universalis, vol.13), 
aproximativ 2.500 de biserici cu 1.700 
preoti, o academie teologic�, trei seminarii 
teologice, m�n�stiri �i �coli confesionale.

Tabla de valori care mai guverna 
în mod practic societatea româneasc� 
în acel moment era cea veche din 
timpul României interbelice. De aceea 
teroarea comunist� a întâmpinat o 
rezisten�� atât de puternic� în primii 
ani ai bol�eviz�rii t�rii, atât din partea 
greco-catolicilor condamna�i la 
ilegalitate, cât �i din partea cet��enilor 
care-�i ap�rau proprietatea de nimicirea 
ei prin kolhoz sau na�ionalizare. 

În mod admirabil, to�i episcopii 
Bisericii Greco-Catolice au optat 
pentru închisoare în locul negocierii 
credin�ei. La fel a procedat cea mai 
mare parte din cler �i foarte mul�i 
credincio�i. Cu sistemul de valori de 

azi este greu de în�eles cum au reu�it 
to�i cei aminti�i s� � e neînfrica�i �i 
s� prefere închisoarea sau moartea 
în locul tr�d�rii credin�ei. Spunând 
„Credin�a noastr� este via�a noastr�” 
viitorul cardinal Iuliu Hossu vorbea 
despre convingerea lui c� cele dou� 
daruri dobândite de la Dumnezeu nu 
pot �  separate. Via�a pe care a tr�it-o a 
dovedit tr�inicia crezului s�u.

La peste 60 ani de la declan�area 
ostilit��ilor contra Bisericii Greco-
Catolice situa�ia comunit��ii noastre, 
a României �i a Europei Catolice s-a 
schimbat dramatic. Dup� terminarea 
celui de-al Doilea R�zboi Mondial 
ponderea popula�iei rurale a sc�zut 
constant în Europa, iar în România 
într-o propor�ie mult mai mare 
datorit� industrializ�rii comuniste. 
Dezr�d�cinarea milioanelor de ��rani 
români destina�i s� devin� proletarii 
lipsi�i de proprietate la cheremul 
statului comunist a produs o modi� care 
traumatizant� a societ��ii române�ti. 
Aducerea popula�iei rurale la statutul 
de proletariat agricol a pus în mod 
acut problema c�ilor de a supravie�ui, 
mai acut decât asigurarea produc�iei 
agricole pentru întreaga �ar� de c�tre 
gospod�riile agricole colective. 

Vechea tabl� de valori care 
coordona via�a social� a fost 
înlocuit� treptat prin tehnica biciului 

Gânduri la o comemorare
“Lupta mea s-a sfâr�it, a voastr� continu�” Cardinal Iuliu Hossu
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(urmare din pag. 8)
�i a z�h�relului de o tabl� de valori 
comunist� f�r� consisten��.

Am mai discutat despre apari�ia 
no�iunii de „furt de subzisten��”. 
Co�ul �i �or�ul pentru colectivist, 
saco�a pentru muncitorul din uzin� au 
devenit simboluri ale furtului zilnic de 
la Stat. Omul trebuia s� aduc� acas� 
zilnic „ceva” de unde lucra: o lam� de 
bomfaier, câteva coli de hârtie de scris, 
un kg de detergent, ... Nu este glum�, 
este un adev�r pe care amintirile 
� ec�ruia care are mai mult de 30 ani 
îl pot con� rma. Doresc s� subliniez 
c� no�iunea de furt nu se schimb� 
în func�ie de cantitatea pe care 
�i-o însu�e�ti pe nedrept. Aplicarea 
principiilor morale nu se face de la un 
anumit nivel de trai în sus! Prin�i în 
capcana faptului c� unii oameni erau 
efectiv la limita subzisten�ei, nici chiar  
Bisericile nu au luat o pozi�ie ferm� 
contra acestui furt de subzisten��. 
Cu o frontier� � otant�, negociabil�, 
domeniul pe care-l organiza porunca 
„s� nu furi” a disp�rut aproape 
complet, iar porunca a �aptea a lui 
Dumnezeu a devenit caduc�.

Biserica Ortodox� accept� 
divor�ul. Ea era cea care d�dea tonul 
în sociatatea socialist�, � ind biseric� 
na�ional�. Taina C�s�toriei a devenit o 
tain� negociabil�, autoritatea BOR s-a 
limitat doar la interzicerea poligamiei. 
Desigur, nu este vorba de BOR, ci 
de noi. Dar ... divor�ul era permis, 
iar greco-catolicul cu probleme 
î�i ap�ra legalitatea gestului prin 

legalizarea ortodox� a divor�ului. Iat� 
înc� un exemplu de glisare a tablei 
de valori socialis� fa�� de tabla de 
valori interbelic�: Taina C�s�toriei 
�i porunca a �asea a lui Dumnezeu 
devin caduce.

O jum�tate de secol de 
minciun� a �ubrezit �i ideea de adev�r. 
Adev�rul o� cial era unul singur, cel 
al Partidului. Dar acest adev�r a fost 
mereu cu o geometrie variabil�, ce mai, 
a fost o minciun� perpetu�. Terorizat 
de acest adev�r-minciun�, dar fascinat 
de valen�ele absen�ei grani�ei clare din 
preajma Adev�rului, românul, � ecare 
român, a fost tentat m�car o dat� s�-
�i construiasc� propriul lui adev�r 
„negociat la sânge” cu propriul EU. 
Aceasta ar �  una dintre c�ile pe care 
se putea ajunge la relativismul moral, 
calea celui s�rac cu spiritul ame�it de 
drogul libert��ii interzise în practic�, 
dar existent� pe hârtie, invocabil� 
o� cial în orice moment.

În Europa de Vest libertatea de 
stânga (de ce nu ar exista în fond mai 
multe libert��i?) a luat frânele din mâna 
unei societ��i care sim�ea un oarecare 
disconfort în umbra permanent� a 
moralei cre�tine al c�rei rost este de a 
ar�ta oamenilor care sunt limitele care 
trebuie respectate în numele dragostei 
fa�� de aproapele �i în numele unei 
convie�uiri civilizate. Anul 1968 a scris 
pe baricadele lunii mai „este interzis 
s� interzici!”. �i lumea occidental� 
a acceptat lozinca nu numai formal. 
Efectiv, orice barier� moral� a disp�rut 
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Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie

,,C’est ce que derange qui fait vivre”
Cardinal Alexandru Todea

Bucarest
Vincent Cernea nous présente sa � ance Anca et la mère d’Anca, Elsa Barbus. 

Elsa nous raconte: ,,Au moment de la prise en main de la Roumanie les communistes, 
Ioan Barbus était président de l’association des étudiants catholiques il a été arrête a 
ce titre. Nous étions � ances, j’ai étais également étudiante et je l’ai attendu pendant 
16 années de prison. A sa sorti, nous nous sommes maries. La persécution n’a pas été 
terminée pour autant, on nous attribue un logement minable et minuscule dans un 
quartier populaire de la périphérie, mais cela n’était pas le plus pénible. Nous étions 
constamment l’objet de convocations, d’interrogatoires, de fouilles à toutes heures du 
jour et de la nuit. Nous avons eu deux � lles, Anca et Mihaela. Mon mari était souvent 
appelé a la Securitate pour des interrogatoires. Jusqu’a 10h du soir, je disais aux � lles: 
Papa a beaucoup de travail, mais il va arriver. Mais si a 10 du soir il n’était pas rentre: 
,,Maintenant, les enfants, nous allons prier pour Papa revienne vite…’’

Le Pere T�taru, franciscain, remplace le Pere Mare qui appris la charge 
d’autre paroisse. Il a un grande autorité et parle avec fermeté, on sent chez lui une 
solide et une conviction profonde. Ses trais s’altèrent quand il parle avec beaucoup 
discrétion de ses 16 années de prison communiste, la pluspart du temps aux cotes 
du Cardinal Todea. Non, il n’a jamais mêle aux ,,droits communs’’, mais qui n’a pas 
connu la prison communistes ne peut pas parler de prison, et le prison roumaines 
ont été les plus terribles de toutes. A Yanie, qui lui demande s’il a pu célébrer une 
fois la messe clandestinement, il répond: ,,Impossible. On nous a oblige une fois a 
un simulacre de messe, avec consécration d’urine et de matières fécales qu’il nous 
a fallu consommer’’. L’ horreur pure!

Il ajoute: ,,J’ai revu la prison de Bucarest, une des plus dures, ou j’ai passe 3 
ans. Aujourd’hui je me demande comment j’ai pu résister, comment j’ai pu survivre 
aussi longtemps!’’ Il leur livre sa formule lapidaire: ,,Toujours avec, quelquefois 
sans, jamais contre!’’ Il s’agit bien sur de Rome a qui les Greco-catholiques ont 
voues jusqu’au martyre et vouent encore un attachement indéfectible, tout en 
acceptant douloureusement d’être parfois incompris, sauf du Pape Jean-Paul II, qui, 
lui, a connu l’oppression a Est.  Il reste cependant très jovial et sert a tous rasades 
de �uica. Non, il n’envisage pas de venir en France, trop de travail, les communions, 
les mariages, les baptêmes…’’ Il va partir l’année prochaine a Oradea. Sans lui, 
l’atmosphère de la paroisse d’Acvila perdra beaucoup de sa vitalité…          (a suivre)
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,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”
Cardinal Alexandru Todea

Bucure�ti
 Vincent Cernea ne-a prezentat pe logodnica sa Anca �i mama Anc�i, Elsa 

B�rbu�. Elsa ne-a povestit: ,,În momentul în care comuni�tii au pus mâna pe putere 
în România, Ioan B�rbu� era pre�edintele asocia�iei studen�ilor catolici �i a fost 
arestat din aceast� cauz�. Noi eram logodi�i, eu de asemenea eram student�… l-am 
a�teptat timp de 16 ani cât a fost la închisoare. La ie�ire, ne-am c�s�torit. Persecu�ia 
îns� nu s-a terminat, ni s-a atribuit o locuin�� jalnic� �i foarte mic� intr-un cartier 
de la periferie, dar nu acesta era lucrul cel mai r�u. In mod constant eram obiectul 
convoc�rilor, a interog�rilor, a insultelor, în orice or� din zi sau din noapte.

 Noi ave dou� � ice, Anca �i Mihaela. So�ul meu era adesea chemat la 
Securitate pentru a �  interogat. Seara, pân� la ora 10, spuneam � icelor: ,,Tata are 
mult de lucru, dar va veni”. Dar, dac� la ora 10 înc� nu era sosit: ,,Copii, acum 
mergem s� ne rug� ca tata s� se înapoieze repede...”

 P�rintele T�taru, franciscan, îl înlocuia pe Pr. Mare care r�spundea de o alt� 
parohie. Avea o autoritate recunoscut� �i vorbea cu fermitate, se sim�ea la el o t�rie �i 
o convingere profund�. Tr�s�turile sale se schimbau când vorbea cu mult� discre�ie 
despre cei 16 ani de închisoare, �i închisorile române�ti au fost cele mai teribile 
dintre toate. La Yanie, care l-a întrebat dac� a putut celebra, clandestin, Liturghia, i-a 
r�spuns: ,,Imposibil! Ne-a obligat o dat� la un simulacru al Liturghiei, cu consacrare 
de urin� �i materii fecale, care trebuiau consumate”. Adev�rat� oroare!

 Apoi ad�ug�: ,,Am rev�zut închisoarea din Bucure�ti, una din cele mai 
dure,acolo am stat trei ani. Ast�zi m� întreb cum am putut rezista, cum am 
supravie�uit atâta timp!”

 Le spunea formula sa lapidar� ,,Totdeauna cu, câteodat� f�r�, niciodat� 
împotriv�!”. E vorba, bine-n�eles, de Roma c�reia greco-catolicii i-au jurat credin�� 
pân� la martiriu �i-i d�ruiesc în continuare credin�� neclintit�, acceptând cu durere 
a nu �  uneori în�ele�i, cu excep�ia Papei Ioan Paul al II-lea, el însu�i cunoscând 
persecu�ia din Est.  R�mânea totu�i foarte jovial �i-i servea pe to�i turnând �uica 
în pahare. Nu, el nu inten�iona s� vin� în Fran�a, lucra mult, împ�rt��iri, c�s�torii, 
botezuri...  În anul urm�tor va pleca la Oradea. F�r� el Parohia ,,Acvila” va pierde 
mult din vitalitate…

(va urma)
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la majoritatea unei popula�ii care 
se bucura de prosperitatea de dup� 
r�zboi. Aceasta ar �  o alt� cale de a 
ajunge la relativismul moral, la lumea 
minunat� în care � ecare are dreptate 
în numele adev�rului propriu pe care 
este chemat s�-l clameze �i s�-l apere.

Europa de stânga, Europa secu-
larizat�, voia �i vrea dispari�ia complet� 
a Bisericii cu interdic�iile ei cu tot. 

Iat� deci c� azi, a da curs 
testamentului l�sat de cardinalul 
Iuliu Hossu înseamn� în primul rând 
s� identi� ci du�manul �i apoi s� 
construie�ti o strategie de ap�rare. 
Du�manul nu este atât de clar de� nit 
ca ocupa�ia hortist�, sau executan�ii 
ordinului dat de Stalin ca Bisericile 
obediente Romei s� � e anihilate. 
Nu zic nici un moment c� lupta 
înainta�ilor no�tri cu for�ele primitive 
ale ocupa�iei maghiare sau sovietice 
a fost u�oar�! Violen�a agresiunii de 
atunci, din 1940 �i apoi din jum�tatea 
de secol de libertate însângerat� a 
cerut sacri� cii de un anumit tip. Azi, 
când povestesc depre închisorile de 
la Aiud sau Pite�ti, tinerii cred c� 
este vorba de literatur�. Închisoarea 
de azi este similar� cu televizorul, 
telefonul mobil sau echipa de fotbal a 
de�inu�ilor. Î�i râd în nas când vorbe�ti 
de hârd�ul din care mul�i nenoroci�i 
au fost sili�i s� bea, de „Zarc�”, sau de 
b�t�ile în urma c�rora nu era sigur c� 
te mai treze�ti...

Azi for�ele ostile sunt distribuite 
�i nu par du�m�noase!

Un � lm de dragoste „mai 
aparte” ce r�u face?

De ce îmi este interzis� pl�cerea 

de a tr�i bine, cum îmi cere inima? 
Este chiar un cântec, „ast�zi inima îmi 
cere,  S-am dr�gu�� �i muiere,...”

De ce s� nu citesc c�r�ile 
lui Dan Brown, sau c�r�ile despre 
crimele Inchizi�iei �i crimele 
Cruciadelor? În fond, eu nu �tiu prea 
bine cine erau ereticii, sau crucia�ii, 
dar crimele pe care le-au f�cut 
Inchzi�ia �i Cruciadele sunt date la 
televizor �i scrie iat� chiar în c�r�i!

Ce r�u fac dac� pentru a-mi 
p�stra � rma �i venitul aferent necesar 
familiei trebuie s� mituiesc, s� mint, 
s� fur? Toat� lumea face la fel!

Nu �tiu cât de preg�tit� este 
Biserica noastr� pentru abordarea 
problemei luptei cu ace�ti du�mani 
impreci�i, aparent nepericulo�i. 

Nu �tiu cât de hot�rât este clerul 
�i laicatul greco-catolic s� fac� efortul 
de a formula su� cient de clar un set 
de reguli morale adecvate momentului 
istoric în care tr�im, un set de reguli 
bazat pe valorile cre�tine, un set de 
reguli aplicabile. Dar ar trebui! Am 
lua astfel în serios soarta Credin�ei.

În 1970, un mare � u al Bisericii 
Greco-Catolice, Cardinalul Iuliu Hossu 
ne-a l�sat un testament: „continua�i 
lupta”! Noi trebuie s� descoperim 
armele cu care s� lupt�m contra 
unui inamic per� d; contra propriilor 
noastre la�it��i, contra propriilor 
noastre minciuni, contra lenei noastre 
spirituale, contra u�urin�ei cu care 
amân�m examinarea consensului 
dintre via�a noastr� �i credin�a pe care 
trebuie s� o aib� � ecare greco-catolic 
urma� al martirilor Bisericii.

Ioan SORAN
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Enciclopedia Catolic� îl 
nume�te „unul dintre cei mai mari 
Ponti�  Romani �i unul dintre 
cei mai remarcabili oameni”, 
iar Encyclopaedia Universalis îl 
caracterizeaz� drept „unul dintre 
cei mai importan�i papi ai istoriei, 
personaj tenace �i curajos, cu o via�� 
de o s� n�enie indiscutabil�, canonizat 
de Papa Paul V în 1606.”

Câteva repere biogra� ce 
Nu sunt cunoscute data �i locul 

na�terii sale (situat� între 1015 �i 
1020), iar origina sa a r�mas obscur�. 
Se pare c� tat�l s�u a fost dulgher. 
Numele mamei sale �i origina sa 
sunt deasemenea necunoscute. 
Chiar numele lui a fost citit în chei 
diferite, dup� cum era vorba de 
admiratori ai Papei, (Hellebrand = 
� ac�r� luminoas�), sau detractori 
(Hellebrand = focul iadului). 

La o vârst� fraged� este trimis 
la Roma pentru a înv��a la m�n�stirea 
Santa Maria din Aventin (una din 
cele �apte coline ale Romei), unde 
un unchi matern, Laurentius, era 
stare�. M�n�stirea era de obedien�� 
clunesian�, a�a c� atmosfera auster� 
de „tip Cluny” l-a îmbibat pe viitorul 
pap� cu principiile înalte ale reform�rii 
Bisericii, principii pe care le-a sprijinit 
cu toat� competen�a sa al�turi de 
papii c�rora le-a fost consilier, iar ca 

Pap� le-a impus cu toat� hot�rârea. În 
timpul �colariz�rii îl are ca profesor 
�i mentor pe Jean Gratien, viitorul 
pap� Grigore VI, de care se simte 
ata�at �i c�ruia îi devine capelan. 
Grigore VI nu reu�e�te s� restaureze 
ordinea în Biseric�. La un moment 
dat existau chiar trei papi. Împ�ratul 
Henri III face o campanie militar� 
în Italia, convoac� un sinod la Sutri 
în 20 decembrie 1046 �i detroneaz� 
pe cei trei papi impunând un pap� 
reformator, pe Clement II. Grigore 
VI ia drumul exilului în Germania 
unde Hildebrand îl urmeaz� �i r�mâne 
în preajma lui pân� la moartea 
papei (1048). La Roma dezordinile 
continu�, doi papi (Clement II �i 
Damase) sunt asasina�i. În 1048 
Bruno este ales pap� de o Diet� �inut� 

Papa Grigore al VII-lea (Hildebrand)
�i reforma religioas� din sec. XI
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la Worms la ini�iativa împ�ratului. 
Hildebrand îl sf�tuie�te pe noul Pap� 
s� vin� la Roma ca pelerin �i astfel s� 
câ�tige încrederea popula�iei Romei. 
Bruno este acceptat �i î�i ia numele 
de Leon IX. Hildebrand devine 
consilierul papei �i este numit diacon 
îns�rcinat cu administrarea averii 
Sfântului Scaun care era aproape de 
faliment. Actele cele mai importante 
ale Ponti� catului Papei Leon IX sunt 
efectuate la sfatul lui Hildebrand, 
care a r�mas unul dintre consilierii 
cei mai in� uen�i �i pentru succesorii 
Papei Leon IX, adic� Victor II (1055 
– 1057), �tefan IX (1057 – 1058), 
Nicolae II (1058 – 1061) �i Alexandru 
II (1061 – 1073). Hildebrand a 
fost unul dintre principalii actori ai 
procesului care se va numi mai târziu 
reforma gregorian� �i care a început 
cu 25 ani înainte de Ponti� catul s�u! 
Hildebrand reorganizeaz� guvernarea 
Sfântului Scaun. Serviciile cancelariei 
devin foarte active �i preiau 
modelul imperial. Rolul cardinalilor 
c�rora le sunt încredin�ate posturi 
administrative cre�te sensibil, iar 
exclusivismul familiilor romane 
este anulat. Numirea cardinalilor 
este deschis� �i „str�inilor”, ceea 
ce con� rm� caracterul universal al 
Sfântului Scaun �i arat� c� aceste 
numiri nu mai trebuie s� � e clientelare.

În iunie 1073, la moartea 
Papei Alexandru II, Hildebrand este 
ales de c�tre cardinali sub presiunea 

poporului roman. Accept� cu greu, 
având deja �aizeci de ani �i cunoscând 
marile responsabilit��i ale unui pap�. 
Alegerea sa sperie pe episcopii care 
se tem de severitatea viitorului pap�, 
în special episcopii francezi care au 
suportat exigen�ele zelului reformator 
a lui Hildebrand, trimis în Fran�a 
pentru a ancheta erezia lui Berenger 
de Tours. Hildebrand solicit� �i ob�ine 
con� rmarea imperial� de la Henri IV. 
Nu ocup� Scaunul Apostolic decât 
dup� con� rmarea imperial�, luând 
numele de Grigore VII.
Ponti� catul Papei Grigore al VII-lea

În momentul alegerii lui 
Hildebrand ca Pap�, lumea cre�tin� 
�i papalitatea erau cufundate într-una 
din cele mai mari crize. Dizolvarea 
Imperiului Carolingian a însemnat 
o lung� perioad� de r�zboi �i jaf, 
violen�� �i corup�ie, o perioad� în care 
toate institu�iile p�reau condamnate 
distrugerii �i ruinei: „întreaga lume 
se a� � în r�utate, s� n�enia a disp�rut, 
justi�ia a pierit, iar adev�rul a fost 
îngropat” spune Sfântul Bruno, 
fondatorul Ordinului Cartusian 
(l’ordre des Chartreux).

Papa Grigore VII a r�spuns 
provoc�rii luptând cu toate for�ele, 
talentul �i tenacitatea sa contra:

�  Nicolaismului (c�s�toria sau 
concubinajul preo�ilor),

�  Simoniei (cump�rarea �i 
vânzarea sarcinilor ecleziastice). 
Numele provine de la un personaj din 
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Faptele Apostolilor, Simon Magul, 
care a vrut sa cumpere de la Sfântul 
Petru puterea de a face miracole,

�  Investirii imperiale a 
persoanelor în func�iile biserice�ti.

Reforma gregorian� �i 
lupta pentru investitur� au crescut 
considerabil puterea papalit��ii. Papa 
nu mai este supus împ�ratului, iar 
Sfântul Scaun este conduc�torul 
statelor papale (principatele normande 
din Italia de sud, �i alte posesiuni în 
Spania �i Fran�a) care trebuie s� verse 
un impozit anual Sfântului Scaun. 
Puterea papei ca �i cap al Bisericii 
este înt�rit� de umilirea lui Henri IV 
la Canossa. Conform Concordatului 
de la Worms, Papa împarte puterea 
laic� cu  Împ�ratul.

Puternicul Ordin c�lug�resc 
de la Cluny este înt�rit �i altele sunt 
fondate, cum ar �  cistercienii �i 
cartuzienii. Puterea acestor ordine este 
atât de mare, încât ele in� uen�eaz� 
deciziile prin�ilor. Un singur exemplu: 
declan�area Cruciadelor.

Lupta contra nicolaismului
Pentru Papa Grigore VII 

celibatul ecleziastic face parte din 
idealul s�u monahal care pune 
pe ascet deasupra altor oameni. 
El vede în aceasta o for�� pentru 
Biseric�. Dore�te un cler preocupat 
exclusiv de Biseric�, f�r� familie, 
independent de leg�turi sociale �i 
prin aceasta nein� uen�at de laici. Nu 
în ultimul rând, Grigore VII dore�te 

un cler incapabil s� fondeze o cast� 
ereditar� gata s�-�i însu�easc� averile 
biserice�ti. În timpul Conciliului 
din Postul Cr�ciunului din 1074 se 
iau decizii clare pentru înl�turarea 
preo�ilor simoniaci �i ai celor c�s�tori�i 
sau a� a�i în concubinaj.

Decretul papal a fost contestat 
în principal de c�tre clerul german, 
francez �i englez. Aplicarea lui s-a 
f�cut cu greut��i, dar au existat în 
conducerea Bisericii oameni cu mare 
importan�� �i tenacitate care au fost 
convin�i de utilitatea m�surii �i au 
luptat pentru aplicarea ei pân� când 
obiectivul decretului a fost atins.

Lupta contra simoniei
Înc� în 1073 Grigore VII 

atac� pe regele Fran�ei Filip I pentru 
simonie. El încearc� s� determine 
episcopatul francez s� se solidarizeze 
contra regelui. Filip I devine rege în 
la vârsta de �apte ani, în mai 1059, 
dar guverneaz� singur, dup� expirarea 
regen�ei, din 1066 pân� la moarte, în 
iulie 1108. În timpul domniei sale se 
de� ne�te politica suveranilor cape�ieni 
din sec. XII: asigurarea unei baze 
reale a puterii regale prin consolidarea 
domeniilor coroanei �i mic�orarea 
puterii vasalilor prea puternici. Pentru 
m�rirea veniturilor coroanei nu ezit� 
s� dispun� de bunurile Bisericii �i s� 
vând� sarcinile ecleziastice.

Încercarea solidariz�rii episco-
pilor francezi cu Sfântul Scaun 
e�ueaz�, iar papa în�elege c� nu se 
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poate baza pe episcopi, ei în�i�i 
simoniaci: îi trebuie oameni convin�i 
de necesitatea reformei. 

Grigore VII-lea alege drept 
legat papal pe Hugues de Die, un 
colaborator apropiat, provenind 
dintr-o puternic� familie aristocratic�, 
� ind în acela�i timp �i nepotul abatelui 
de Cluny. Îl nume�te arhiepiscop de 
Lyon, � ind sigur c� în Arhidieceza 
acestuia reforma va progresa. �i a avut 
dreptate. În acest fel, în Fran�a, reforma 
avanseaz� cu pa�i mici dar siguri.

Într-o prim� etap� împ�ratul 
german Henri IV nu a fost ostil reformei 
deoarece avea probleme interne �i î�i 
� xase drept obiectiv înt�rirea Bisericii 
în Italia �i transformarea ei într-o 
„Biseric� imperial�” � del�.

Lupta pentru investitur�
Dup� ce Henri IV învinge 

o rebeliune în Saxonia, ideea de a 
crea o „Biseric� imperial�” în Italia 
îl face s� continue atât negocierile, 
cât �i numirea abuziv� a episcopilor. 
Con� ictul izbucne�te la investitura 
imperial� a arhiepiscopului de Milano �i 
a episcopilor din diecezele de Fermo �i 
Spoleto f�r� acordul Papei �i al ora�elor.

Dincolo de problema 
investiturii este vorba de lupta 
dintre puterea sacerdotal� �i puterea 
imperial�. Grigore VII promulg� în 
1075 faimosul Dictatus Papae care 
const� din 27 articole ce de� nesc 
canonic doctrina sa îndreptat� contra 
cezaropapismului. El a� rm� printre 

altele:
�  În societatea cre�tin� al c�rui 

liant este credin�a, puterea apar�ine 
ordinului preo�esc,

�  Puterea secular� trebuie s� 
execute ordinele date de sacerdo�iu,

�  Prin Isus Cristos, Papa este 
singurul care are puterea universal�, 
superioar� puterii suveranilor pe care 
poate s�-i demit�,

�  Papa este singurul st�pân al 
Bisericii,

�  Papa se consider� mo�tenitor 
al Imperiului Roman �i prin urmare 
„Împ�ratul suprem”. To�i de�in�torii 
puterii temporale sunt obliga�i  prin 
urmare s� i se supun�,

�  Împ�ratul nu este cel care 
coopereaz� cu papa ci subordonatul acestuia,

�  Numai Papa se poate 
pronun�a asupra aptitudinii prin�ilor 
de a exersa func�iile lor,

�  Împ�ratul nu este un personaj 
sacru deoarece el este laic.

În linii mari spiritul acestei 
legisla�ii reprezint� doctrina celor 
dou� puteri a Papei Gelasius I din sec. 
V: toat� cre�tin�tatea, ecleziastic� �i 
laic�, este supus� magistraturii morale 
a Papei de la Roma.

Aliatul Papei Grigore VII a 
fost Ordinul de Cluny prezent în toat� 
cre�tin�tatea latin�, f�r� restric�ii frontaliere.

Împ�ratul german Henri IV 
reune�te în ianuarie 1076 majoritatea 
episcopilor germani �i lombarzi 
în Dieta de la Worms care decide 
destituirea Papei. R�spunsul Papei nu 



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 6 iunie 2010 - 17

(urmare din pag. 16)

se las� prea mult a�teptat: Sinodul din 
Postul de Cr�ciun al anului 1076 îl 
destituie pe Henri IV �i îl excomunic� 
împreun� cu to�i cei care nu dau 
ascultare Papei. To�i supu�ii lui Henri 
IV sunt dezlega�i de jur�mintele �i 
obliga�iile lor fa�� de împ�rat.

Dup� excomunicare, mul�i prin�i 
germani care l-au sus�inut ini�ial pe 
Henri IV se deta�eaz� tot mai mult 
de el, obligându-l prin Dieta de la 
Augsburg s� cear� iertarea Papei �i 
ridicarea excomuniuc�rii. Peniten�a lui 
Henri se face la Canossa, iarna, unde, 
descul� (se zice) �i îmbr�cat ca penitent 
se prezint� în fa�a castelului. Trei zile 
mai târziu, dup� negocieri cu persoane 
interpuse,  excomunicarea este ridicat�.

În martie 1080 Grigore VII 
excomunic� pe Henri IV din nou, 
pentru algerea de c�tre un sinod 
împ�r�tesc a unui antipap�. De data 
aceasta Henri în�elege s� vin� în 
Italia cu o armat� puternic�. Papa este 
obligat s� se retrag� la Salerno, unde 
moare la 25 mai 1085.

Reforma gregorian� a fost 
continuat� de Urban II �i câ�iva 
papi ulteriori, pentru c� reformarea 
institu�iilor Bisericii era o necesitate. 
În aceast� perioad� Biserica latin� a 
atins culmea m�re�iei ei.

Ioan – Felician SORAN
Acest text reprezint� o prelucrare a 

informa�iilor provenind din:
[1] Wikipédia, fr.wikipedia.org/wiki/;
[2] Catholic Encyclopedia,  ww.newadvent.org;
[3] Encyclopaedia Universalis, Paris, 1985 – 1988

Vara
Diminea�a de var�
În stropi de rou�
Se spal� poiana.

Floarea soarelui 
C�utând neîncetat 
Luminoasa iubire.

Din lini�ti de cremene
Cântecul greierului
În amiaza de var�.

Vara sose�te 
În co�ul cu cire�e 
De la bunica.

Dulcea�a verii
În miezul incandescent
Al lubeni�ii.

Vara jubileaz�
În dansul str�lucitor 
Al licuricilor.

Vântul danseaz�
În unduiri aurii
Prin lanul de grâu.

La margine de lan
Macii purpurii zâmbesc 
Alb�stri�elor.

Floare Nicola,
,,Anotimpuri în lumin�’’.
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diminea�a, la ora 11.22, fumul alb ie�ea 
de la Capela Sixtin� anun�ând lumii c� 
noul Pap� a fost ales. Mgr. Ottaviani, 
din loggia Bazilicii San Pietro, a 
anun�at lumii evenimentul: ,,V� 
anun� o mare bucurie, avem un Pap�, 
Cardinalul S� ntei Biserici Romane, 
Giovanni-Baptista Montini”. Spontan, 
lumea a aplaudat: ,,Montini! Montini!” 
Numele ales de Pap�, Paul al VI-lea, un 
a mai fost luat de la începutul secolului 
al XVII-lea. Alegerea a fost simbolic�, 
Sf. Paul, Apostolul neamurilor, a 
predicat popoarelor din bazinul 
mediteranian. Pentru Paul al XVI-lea 
însemna c� el, în noua sa calitate, va 
merge pe toate drumurile p�mântului, 
a m�rii �i a cerului, pentru a întâlni pe 

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

 Paul al VI-lea, Papa Conciliului
Dac� alegerea de Pap� a 

Cardinalului Montini se impunea 
datorit� calit��ilor excep�ionale ale 
omului, se impunea �i mai mult din 
cauza di� cult��ilor de conjunctur�.

Moartea lui Ioan al XXIII-lea a 
suspendat Conciliul care, de altfel, nu 
era în sesiune. Trebuia un Pap� care 
s� doreasc� continuarea lui, ceea ce nu 
p�rea prea evident la posibilii candida�i. 
Era absolut necesar s� se g�seasc� un 
om capabil s� pun� în mi�care enorma 
lucrare deschis� de Ioan al XXIII-lea, 
dar, care, la � ecare pas ridica tot noi 
probleme. Curia �i Episcopii erau adesea 
în opozi�ie, în � ecare zi descoperea 
numeroase �i diferite probleme, ceea ce 
a determinat ca la � nalul primei sesiuni, 
adesea foarte agitat�, s� � e o stare 
relativ confuz�, cum avea s� constate 
însu�i Montini.

Dup� reforma Papei Ioan al 
XXIII-lea erau 82 de Cardinali, dar 
numi 80 au participat la conclav care 
�i-a închis por�ile miercuri, 19 iunie 
1963, seara. În urma dispozi�iilor luate 
de Pius al XII �i Ioan al XIII-lea, cel 
ales trebuia s� întruneasc� o majoritate 
de dou� treimi, adic� 54 de voturi. 
Cardinalul Siri, Arhiepiscop de Genes, 
�i-a descurajat partizanii, anun�ându-i 
ca va opri Conciliul dac� va �  ales. 
Astfel voturile lui s-au îndreptat spre 
Arhiepiscopul de Milano. Vineri 
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,,fra�ii îndep�rta�i’’.

Paul al VI-lea era preg�tit pentru 
a �  Pap�, nu a avut nevoie de timp ca 
s� se adapteze, pentru c� a lucrat 30 de 
ani cu Pius al XI �i Pius XII. A intrat 
lini�tit în întreaga dimensiune a noului 
rol pentru care era preg�tit, chiar 
dac� nu �i l-a dorit. Unui apropiat i-a 
m�rturisit: ,,E greu de închipuit c� 
cineva î�i dore�te s� � e Pap�’’.

Devenit Pap�, nu �i-a schimbat 
nici statura, nici atitudinea, nu era nici 
mai pu�in, nici mai mult sigur pe sine. 
A r�mas egal cu el însu�i, totdeauna 
rezervat, re�inut în judec��i, st�pân pe 
expresia gândurilor.  Nu a fost mai mult 
decât ,,servitorul devotamentului’’, 
expresia atât de frumoas� a lui Jean 
Guitton, pentru c� nu �i-a uitat ultimul 
maestru ca s�-�i impun� voin�a sa. De-
acum, Papa spune ,,Noi voim…’’ El 
�tie c� nu va mai vorbi pentru un altul. 
A pierdut acest ultim obstacol, dar �i 
ultimul sprijin. Astfel, în func�ia sa, va 
�  deplin responsabil.

Su� ete�te, Paul al VI-lea a r�mas 
acela�i, silueta sa se va schimba foarte 
pu�in pân� la sfâr�itul ponti� catului. 
La 70 de ani, era foarte drept, p�rea 
mai înalt �i mai tân�r decât vârsta sa. 
Aproape chel, avea o coroan� de p�r înc� 
negru,care, de la alegerea sa, se albea 
pu�in câte pu�in. Si-a p�strat mult timp 
aceast� alur� tinereasc� care impresiona 
observatorii în timpul anilor ’60. Se 
deplasa cu mare mobilitate în mi�c�ri. 
Dup� 1970, o rigiditate progresiv� 
datorit� artrozei de la �old se f�cea pu�in 

observat�, schi�a abia o nesiguran��. 
În ultimul timp �chiop�ta pu�in. Ca 
revan��, vederea nu i-a fost atins� de 
timp, avea privirea str�lucitoare �i 
scrut�toare, clar�, care � xa pe cel�lalt 
cu dorin�a de a-l în�elege. Întâlnirea cu o 
astfel de privire r�mânea o amintire greu 
de uitat. Uneori, în mul�ime, din privirea 
Papei se putea �ti nuan�a unei nelini�ti, 
teama îns��i.

De la început, înconjura cu 
simpatie �i amabilitate, ceea ce, la 
distan��, a creat �i r�spândit imaginea 
a unui Pap� Paul al VI-lea greu de 
cunoscut �i care a r�mas pentru 
totdeauna u�or înv�luit de mister. 

Paul al VI-lea, spre deosebire 
de al�i ponti� , autoritari �i rapizi în 
a da ordine, era un temperament mai 
complex,  aplecat mai mult spre interior. 
Primul dialog al lui Paul al VI-lea, 
conversa�ia sa cotidian� �i constant� 
era cu Dumnezeu �i cu el însu�i. In 
t�cere, Montini purta acest dialog 
interior f�r� r�spuns, asupra credin�ei 
�i misterelor divine, asupra drumului 
Bisericii. Purta destinele umane, 
r�spunderea sa de Pontif �i sarcinile 
umanit��ii ca o povar� personal�, în 
� ecare clip�, f�r� posibilitatea de a se 
sustrage. Aceast� tensiune interioar� 
îi d�dea o extraordinar� demnitate. 
Paul al VI-lea se impunea spontan 
asupra interlocutorilor prin atitudine, 
distinc�ia gândirii �i a conversa�iei. 
Nu era mândru, era distins. Era un 
su� et plin de evlavie, de iubire fa�� de 
Dumnezeu �i aproapele.       (va urma)
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