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Criza economic� mondial� se face tot mai mult sim�it�. Cauzele acestei 
recesiuni economice le cunosc sau nu le cunosc deplin marii economi�ti de nivel 
mondial. Antidotul situa�iei tot ei ar trebui s�-l �tie..

Noi nu suntem economi�ti, nu �tim nici s� analizam cauzele �i nici nu �tim da 
solu�ii, dar peste toate amenin��rile �i nesiguran�a zilei, încerc�m s� vedem omul în 
valoarea lui. �i aceasta pentru c� nu persoana este cauza situa�ie di� cile prin care trece, ci 
sistemul. Credin�a joac� îns� un rol considerabil. Adev�rat, ea nu înl�tur� nelini�tele, nici 
îndoielile, dar d� omului for�a interioar� s� poat� dep��i o situa�ie care pare f�r� ie�ire.

Somajul este o întâmplare în via��, afecteaz� îns� dureros pe cel în cauz�. 
Un tat� poveste�te c� ,,nu poate s�-�i ascund� ru�inea ce o simte, teama de a citi 
în ochii copiilor decep�ia, în ochii so�ie dezn�dejdea...”. De aici este numai un pas 
pân� la o criz� conjugal�. E greu ca �omerul s� ias� singur dintr-o astfel de situa�ie. 
Familia trebuie s�-i � e aproape: un cuvânt bun, încurajator, o mas� pl�cut� îl va face 
s� ias� din gândul st�ruitor al e�ecului. Singur�tatea �omerului este inimaginabil�, 
a-l l�sa izolat înseamn� a-i face mult r�u.

Prietenii adev�ra�i pot ajuta foarte mult persoana care este nu numai în 
c�utarea unui serviciu, dar �i a imaginii sale pozitive. Ei îi vor aminti cât de apreciat 
a fost, competen�a sa, vor sublinia calit��ile umane pentru care este pre�uit �i vor 
g�si cuvinte �i gesturi încurajatoare. De asemenea, e bine ca orice persoan� care 
se g�se�te într-o astfel de di� cultate s� aib� con�tiin�a c� apar�ine unei comunit��i 
care-i apreciaz� valoarea. �i comunitatea Bisericii noastre Catolice trebuie s� 
se fac� sim�it� prin bun�tate, iubire �i aten�ie fa�� de cei ce trec prin necazuri �i 
suferin�e de orice fel, dar �i de cei lovi�i de duritatea crizei. 

În perioadele de criz� sau în orice greutate întâmpinat� în via��, atitudinea 
noastr� depinde de trecutul nostru, de educa�iae, de capacitatea de deschidere spre 
nou, de nivelul de în�elegere �i adesea de nivelul intelectual. Pu�ini sunt cei care 
g�sesc azi for�a necesar� de a dep��i di� cult��ile �i, astfel, depresiile sunt numeroase. 
�i aceasta pentru c� mul�i din genera�ia adul�ilor de acum nu au cunoscut �i nu 
cunosc cuvintele lui Isus: ,,Eu sunt Calea, Adev�rul �i Via�a”. Cunoscându-le, în 
unire cu Cristos, ar putea s� înfrunte f�r� a se cl�tina relele �i furtunile vie�ii. 

Cum va continua criza mondial� e greu de gândit, are atâtea componente... Se 
poate vorbi de criza economic�, cea sim�it� dur �i imediat. Dar se poate vorbi �i de o 
criz� ecologic�, de o criz� a civiliza�iei, de cea moral�. De-acum toate ne ating... �i la 
baza tuturor e îndep�rtarea de Dumnezeu, de Biseric� �i de doctrina Bisericii. 

În urm� cu trei luni, la Fatima, Papa Benedict al XVI-lea a f�cut o compara�ie 
foarte sugestiv� pentru timpurile noastre, pe care o prelu�m la încheiere: Biserica este 
,,fereastr� a speran�ei deschis� de Dumnezeu pentru c� omul I-a închis poarta...”.

 Criza �i valoarea persoanei umane
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S U M A R

Mântuitorul, cum observ� foarte bine Sf. Vasile cel Mare, 
zice mai întâi: , ,s� se lepede de sine” �i adaug� ,,�i s�-mi urmeze 
Mie”. Adic�, dac� nu ne-am despoiat pe deplin de propria noastr� 
voin��, dac� nu în�bu�im relele porniri din noi, vom întâlni mii 
de piedici �i mii de încurc�turi care ne vor opri de-a putea urma 
pe Isus Cristos. Trebuie deci s� ne cur��im mai întâi calea...  E 
temeiul nu numai a des�vâr�irii,  dar �i a întregii vie�i cre�tine.
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Rug�ciunea îmi dezv�luie 
o m�re�ie t�inuit� în mine. M� 
adresez Cauzei Prime a întregului 
univers �i colaborez astfel la 
împlinirea Voin�ei divine. Prin 
rug�ciune devin colaborator 
al lui Dumnezeu. Rug�ciunea 
este atotputernicia omului. 
Este singurul fel ca s� devenim 
preaputernici f�r� s� ne pierdem 
micimea �i mizeria. Minunat 
paradox: suntem atotputernici 
dac� st�m în genunchi, cu mâinile 
împreunate sau în cruce.

Când e un incendiu, azvârli 
ap�; când e boal�, dai doctorii; 
când vrei pâine, semeni grâu; când 
vrei împlinirea tuturor, atunci te 
rogi. Aceea�i lege care te sile�te 
s� semeni dac� vrei rod, s� arunci 
ap� pe casa incendiat� dac� vrei 
stingerea focului, porunce�te s� 
te rogi dac� vrei împlinirea unui 
lucru, � e c� este dup� m�sura 
putin�ei omene�ti de realizare, � e 
c� este superioar�. Vrei efectul? 
Pune cauza!

Rug�ciunea este Cauza între 
cauze. ,,Cere�i �i vi se va da!”, 
,,Cerul �i p�mântul vor trece, 
cuvintele mele nu vor trece”.

Într-o neb�nuit� orânduire 

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

dumnezeiasc�, rug�ciunea a fost 
a�ezat� între cele mai mari puteri 
ale lumii create, singura care 
r�zbate lucrând �i asupra lumii 
increate, asupra lui Dumnezeu. 
De aceea Donoso Cortes, una din 
gloriile literare ale Spaniei din 
veacul trecut, spunea: ,,Cred c� 
aceia care se roag� fac mai mult 
pentru lume decât aceia care 
lupt�. Ultima zi �i ultima or� a 
universului cred c� va �  aceea în 
care P�mântul nu va în�l�a spre 
Ceruri nici o rug�ciune”.

Ep. Ioan SUCIU
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 Sfântul Ieronim este o stea de 
prim� m�rime pe � rmamentul Bisericii 
cre�tine din secolul al IV-lea, al�turi 
de Ambrozie (340-373), Augustin 
(354-430), Sfântul Ioan Gur� de Aur 
(344-407), Sfântul Vasile cel Mare 
(330-379), Grigore de Nazians (328-
389) etc.

 N�scut la Stridon, în Dalma�ia, 
a studiat la Roma. În perioada 374-
382 a vizitat �ara Sfânt� unde 
devine un înfocat al studiului limbii 
ebraice. Reîntors la Roma în 382, 
Papa Damasus (366-385) îl nume�te 
secretar, rugându-l s� revizuiasc� 
textul latin al Bibliei spre a �  
confruntat cu textul ebraic �i grecesc.

Între anii 386-420, Sfântul 
Ieronim, pentru limba sa frumoas�, 
numit ,,Cicero”, termin� de tradus 
Sfântul Scriptur� în limba latin�. 
Traducerea Sfântul Ieronim, numit�,, 
Vulgata”, devine textul o� cial al 
Bisericii Catolice. ,,Vulgata” a 
fost recunoscut� o� cial de Biseric� 
la Conciliul Ecumenic Tridentin 
(1543-1564).

 Dup� terminarea traducerii 
Bibliei, s-a preocupat de organizarea 
vie�ii ascetice din comunit��ile 
religioase de b�rba�i �i femei.

 În leg�tur� cu timpul petrecut 
de Sfântul Ieronim la Betleem, 
cre�tinii au p�strat un dialog între 
Ieronim �i Pruncul Isus:

 În pe�tera în care s-a n�scut 
Isus Cristos, Sfântul Ieronim a tr�it 
mai mul�i ani. Într-o zi I se roag� 
cu mult� evlavie Pruncului Isus, 
adresându-i cuvintele urm�toare: 
,,Prunc Dumnezeiesc, cum a� putea 
s�-�i r�spl�tesc c�, pentru a m� face 
fericit, Te-ai n�scut într-o pe�ter� 
rece �i întunecoas� �i ai suferit atât 
de mult pentru mine?” R�spunsul 
a fost: ,,Laud� pe Dumnezeu �i 
pream�re�te-L prin cuvintele: 
<<M�rire lui Dumnezeu în Ceruri!> >

 - ,,Dar eu vreau s�-�i dau ceva, 
Prunc Divin, vreau s�-�i dau to�i banii 
mei’’, r�spunse Sfântul.

 - ,,D� banii s�racilor �i va 
�  cum mi i-ai �  dat Mie!”, spuse 
Pruncul Isus.

 - ,,A�a voi face”, spuse Sfântul. 

  Sfântul Ieronim
(347-420)
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,,Dar a� vrea s�-�i dau �ie ceva, altfel, 
mor de durere”.

 - ,,D�-mi p�catele tale. Vreau 
ca s� le am ca s� le pot ierta”. Sfântul 
Ieronim începe s� plâng�. Apoi îi 
spuse Pruncului Divin:

 - Prunc Divin, ia-mi tot ce este 
al meu �i d�-mi ce este al T�u”.

 Astfel, spune Tradi�ia, sfâr�i 
convorbirea dintre Isus �i Sfântul Ieronim.

 Î�i spun un lucru pe care-l 
�tiu, iar profetul Osea l-a profe�it mai 
demult: ,,Asculta�i cuvântul Domnului, 
voi, copii ai lui Israel, c� Domnul st� la 
judecat� cu locuitorii p�mântului, c�ci 
nu mai este credin��, nici iubire, nici 
cunoa�terea lui Dumnezeu în �ar�. To�i 
jur� strâmb, mint, ucid, fur�; s�vâr�esc 
fapte silnice. Pentru aceasta �ara e în 
mare jale. Poporul Meu va pieri pentru 
c� nu mai cunoa�te pe Domnul, �i Eu 
te voi uita pe tine �i pe � ii t�i” (Osea 
4, 1-7).

 Mul�i fra�i de-ai no�tri sunt 
pu�i la grea încercare. Tu i-ai uitat? 
Te preocupi numai de ale tale. Ai uitat 
ceea ce Blândul Mântuitor a spus: 
,,Ceea ce ai f�cut celor în suferin�� 
Mie Mi-ai f�cut. T�m�dui�i pe cei 
neputincio�i, învia�i pe cei mor�i. �i 
intrând în cas�, ura�i-i bine, zicând: 
<<Pace casei acesteia!>> Cine v� 
prime�te pe voi pe Mine M� prime�te. 
�i pe ce d� de b�ut un pahar cu ap� 
rece, adev�r gr�iesc vou�, nu va pierde 
plata sa’’ (Mat. 10, 1-41).

 Pr. I. ERDELI

S� ne rug�m împreun�

La S�rb�toarea Adormirii �i 
În�l��rii cu trupul la Cer a 

Maicii Domnului

Fecioar� preafericit� pentru acea 
bucurie, ce a sim�it-o su� etul t�u, a� ând 
despre trecerea ta din via�a aceasta la slava 
nesfâr�it� a cerului, dobânde�te-ne, te 
rug�m, harul ca noi to�i s� tr�im a�a încât 
s� întâmpin�m cu bucurie moartea noastr�.

Fecioar� prea vrednic� de iubire, 
care ai mângâiat pe s� n�ii Apostoli, 
mâhni�i pentru moartea ta, îndur�-te de 
noi în necazurile noastre, dar mai ales în 
ceasul cel din urm� al vie�ii noastre.

Fecioar� neprih�nit�, a c�rei moarte 
n-a fost o urmare a p�catului, ci dragostei 
dumnezeie�ti, care a desf�cut preacuratul 
t�u spirit de orice piedic�, a�a ca slobod s� 
zboare la îmbr��i��rile dumnezeiescului 
Fiu; dobânde�te-ne �i nou� harul ca s� 
sfâr�im aceast� via�� cu un act de adev�rat� 
iubire c�tre Dumnezeu, prin care s� ne 
unim în veci cu El.

Ne bucur�m cu tine, Fecioar� 
aleas�, pentru cinstea, ce trupul t�u a 
primit-o de la Îngeri, când cu cântecele lor 
de laud� �i de m�rire l-au pream�rit, c�ci 
el a fost chivotul cel vrednic de închinare, 
unde s-a întrupat Cuvântul lui Dumnezeu. 
O, Marie, dobânde�te-ne �i nou� harul s� 
ne p�str�m pururea cura�i pentru ca s� ne 
putem bucura �i noi în cer de tov�r��ia 
Îngerilor �i a ta.
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Sub acest titlu, autorii Dorin 
Valeriu Domu�a �i Valeriu George 
Domu�a recompun biogra� a Pr. 
Valeriu Hetco, protopopul greco-
catolic al Beiu�ului (1913-1948), o 
via�� de preot tr�it� în prima jum�tate 
a secolului al XX-lea, bazându-se pe 
informa�ii de arhiv� �i bibliogra� ce, 
pe însemn�ri memorialistice, dar �i pe 
informa�ia direct�, autorii � ind nepo�ii 
personajului principal.

Ap�rut� în Galaxia Gutemberg, 
2009, cartea ,,Dr.Valeriu Hetco, 
protopop al Beiu�ului” ne aduce în 
prim plan portretul unui preot ilustru 
care a tr�it într-o lume mai ordonat� �i 
cu mai pu�ine încrâncen�ri �i fanatisme 
ca cele din lumea noastr� de azi. Autorii 
reu�esc s� creeze pun�i de leg�tur� între 
ieri �i azi, pentru c� omul �i preotul V. 
Hetco face parte din rândul acelora 
care, prin tot ce au fost, trec dincolo de 
timp ca modele ale perfec�iunii.

Volumul cuprinde, cronologic, 
via�a Pr. Valeriu Hetco (1877-1959) 
în nou� capitole: ,,Introducere”, 
,,Familia”, ,,Copil�ria”, ,,�colile”, 
,,C�s�toria”, ,,Copiii”, ,,Capelan la 
Oradea”, ,,Protopop la Beiu�”, ,,În 
România Mare”, ,,Diktatul de la Viena 
�i anii de r�zboi”, ,,Dup� r�zboi” 
�i ,,Anii de prigoan�”. Este deschis 
de ,,Cuvântul înainte” al P.S.S. 
Virgil Bercea �i de ,,C�tre cititor”, 
pagin� semnat� de Dl. Blaga Mihoc. 
Preas� n�ia Sa situeaz� via�a preotului 
V. Hetco într-un trecut al Bisericii 

noastre, demn �i exemplar, din care 
nu a lipsit ,,martiriul de credin�� care 
face cinste oric�rui român”, �i ofer� 
tinerilor de azi un model de urmat. Dl. 
Blaga Mihoc convinge pe cei care vor 
citi volumul c� ,,V. Hetco este unul 
dintre cei mai merituo�i preo�i greco-
catolici, un adrv�rat erou al locului, 
c�ruia autorii acestei c�r�i îi ridic� 
acum un monument de recuno�tin��, o 
statuie spiritual�...” Addenda, scrieri 
ale Pr. Hetco �i facsimilele cât �i 
pagina bibliogra� c� încheie volumul.

Înregistr�rile existente atest� 
faptul c� Valeriu Hetco face parte 
dintr-o familie care num�r� în urm� 
câteva genera�ii de preo�i. 

Preotul Vasile Hetco, tat�l 
lui Valeriu Hetco, moare de tân�r, 
Maria, mama, �i bunicii au vegheat 
asupra cre�terii celor trei copii 
orfani. Educa�ia lor nu a fost l�sat� la 
întâmplare, dimpotriv�, le-au format 
de timpuriu, cu dragoste �i r�bdare, 
o disciplin� moral�, asigurându-se 
totodat� de maturizarea lor interioar�. 

Dar calitatea uman� se valideaz� 
numai prin efort �i încerc�ri, pe acestea 
via�a le cere f�r� încetare, îns�, e 
adev�rat, ele au darul de a reliefa tot ce 
este bun în noi. Pentru V. Hetco efortul 
�i încerc�rile au început timpuriu... 

Liceul Ordinului Premonstratens 
urmat la Oradea i-a creat un fundament 
solid de credin�� �i cultur�, for�a 
su� eteasc� ce l-a înso�it întreaga via��, 

 ,,Dr. Valeriu Hetco, protopop al Beiu�ului”
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ace�tia � ind anii hot�râtori ai form�rii 
personalit��ii. Academia Romano-
Catolic� de Teologie din acela�i ora� 
i-a des�vâr�it-o. Aici a avut profesori 
dintre cei mai distin�i �i în�elep�i, care 
vedeau în � ecare tân�r o individualitate 
�i se aplecau atent asupra tr�s�turilor 
lor caracteristice, deschizându-le 
continuu studen�ilor noi orizonturi 
ale culturii umaniste care îmbog��e�te 
spiritul �i d� armonia �i echilibrul 
interior. Aici �i la Seminarul Greco-
Catolic a fost apreciat ,,atât pentru 
inteligen�a �i silin�a la înv���tur�, cât 
�i pentru caracterul deosebit” Înv�	at 
de timpuriu s�-�i deschid� su� etul, 
mai târziu, ca preot, inima lui a putut 
cuprinde o lume. �i lumea preotului era 
Biserica �i familia de-acum întemeiat�.

De la prima treapt� avut� în 
calitate de preot, capelan la Catedrala 
,,Sf. Nicolae” din Oradea, �i pân� la 
cea mai înalt�, cea de canonic, deasupra 
doctoratului în Teologie, ob�inut la 
Universitatea din Budapesta, a tuturor 
responsabilit��ilor �i a tuturor distinc�iilor, 
se remarca necontenit preotul.

În viziunea sa, preotul care a 
în�eles s� � e el însu�i, este schi�at 
în dou� cuvânt�ri, cele de început 
de drumuri: la instalarea de capelan 
la Oradea �i la cea de protopop al 
Beiu�ului. În prima accentul cade 
pe ,,iubirea” pentru credincio�i �i 
Biseric�, ca nici un su� et s� nu se 
piard� �i prin munca sa ,,Sfânta 
Biseric� s� creasc� �i s� în� oreasc�, 
dup� dorin�a lui Isus”. În a doua, 

se vrea un continuator al Sf. Paul, 
,,care s-a ostenit pentru l��irea 
Bisericii lui Cristos”. Cerescului 
P�rinte îi cerea înainte de toate s�-i 
dea ,,darurile Spiritului Sfânt”, 
mai ales în�elepciunea, dar �i alte 
daruri: pruden�a, umilin�a, blânde�ea, 
dreptatea, curajul, responsabilitatea 
�i puterea de a �  ,,pilda cea bun� 
�i edi� catoare pentru credincio�ii 
mei”. Toate înf�ptuirile spirituale 
�i materiale al Protopopiatului erau 
gândite s� se realizeze având ca puncte 
de sprijin iubirea, sinceritatea �i 
încrederea dintre preot �i credincio�i.

În adev�r, ca preot a iubit 
Biserica cu iubire � lial�. La început 
la Oradea, apoi la Beiu�, a desf��urat 
o bogat� activitate pastoral�, dar 
�i social� �i ob�teasc�, prin care 
Biserica Greco-Catolic� se f�cea 
sim�it� în societate �i pre�uit�. St�pân 
pe arta cuvântului, de la amvon 
,,predica Apostolilor mai r�suna 
înc�”, deschizându-le credincio�ilor 
o în�elegere deplin� a adev�rului 
evanghelic �i înv��ându-i s� tr�iasc� o 
via�� autentic cre�tin�.

Parohul �i protopopul din 
Beiu� avea de îndeplinit îns� �i alte 
numeroase obliga�ii: coordonarea �i 
supravegherea activit��ii parohiilor, 
vizitele canonice, îngrijirea �colilor 
confesionale, în� in�area, organizarea 
�i îndrumarea ,,Reuniunii Mariane”, 
care s-a remarcat prin ac�iuni ce 
rivalizau cu Oradea, organizarea de 
,,Misiuni’ �i, desigur, permanent, 
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familia, so�ia �i cei nou� copii. 

Cartea dep��e�te stricta 
biogra� e a protopopului de Beiu�. 
Realit��ile istorice, sociale �i culturale 
ocup� numeroase pagini, cu deosebire 
cele care se refer� la Bihor �i Dieceza 
Greco-Catolic� de Oradea, cea mai 
bogat� din întreaga Mitropolie, la 
cele dou� R�zboaie Mondiale �i anii 
interbelici, la Ordinele c�lug�re�ti, 
Ordinele Franciscan, Asump�ionist �i 
Fra�ii 
colilor Cre�tine au fost aduse 
în Diecez� de Ep. Valeriu Traian 
Fren�iu, remarcându-se prin roade 
spirituale excep�ionale, la rela�iile 
interetnice �i interconfesionale. Firul 
istoriei continu� cu anii de prigoan� 
ai Bisericii Greco-Catolice, dup� 
scoaterea ei în afara legii prin Decretul 
358 din 1 decembrie 1948, cu falsa 
unire a celor dou� Biserici, ,,ofensiva 
anticatolic� sistematic� statul român a 
început-o, fapt deosebit de regretabil, 
imediat dup� Marea Unire”. Toate 
acestea vin s� întregeasc� cunoa�terea 
unei vie�i �i s� explice op�iunile �i 
deciziile preotului �i protopopului. 

 În primii ani ai secolului al XX-
lea Oradea a cunoscut ,,o prosperitate 
f�r� precedent”, sunt anii în care se 
ridic� cele mai valoroase construc�ii 
dintre care, impun�tor, ,,Palatul 
Episcopal Greco-Catolic”, ctitoria 
Episcopului Demetriu Radu, unde a 
fost g�zduit� familia regal� în 1919. 
Dar Oradea a fost ,,în acela�i timp �i 
un important centru cultural”, �i a�a 
a r�mas �i dup� Marea Unire. Exista 
o intelectualitate româneasc�, exista 
revista ,,Familia”, exista Preparandia 

Greco-Catolic� (
coala Normal�), 
Seminarul, apoi Academia Teologic�. 
Beiu�ul tindea s� devin� al doilea Blaj, 
era �i el un important centru spiritual 
�i cultural, cu renumitele lui �coli, 
Liceul ,,Samuil Vulcan” �i ,,Liceul 
de Fete Român Unit”, cu re�edin�a 
episcopal� �i cu vestita sta�iune Stâna 
de Vale, proprietatea Bisericii Greco-
Catolice. Dar mai ales existau mari 
personalit��i, dintre care de cele mai 
proeminente sunt ale Episcopilor 
greco-catolici: Demetriu Radu, 
Valeriu Traian Fren�iu �i Ioan Suciu 
(un singur exemplu este edi� cator: 
în timpul Primului R�zboi Mondial, 
Mitropolitul greco-catolic �i întreg 
episcopatul au refuzat s� semneze o 
declara�ie de condamnare a României 
�i de � delitate fa�� de Ungaria, în timp 
ce episcopii ortodoc�i V. Mangra, M. 
Cristea �i I. Papp au semnat acest act). 

Biserica Romano - Catolic� 
aducea ea îns��i o tradi�ie cultural� de 
mare prestigiu, �coli �i societ��i culturale 
sprijinite �i sus�inute de genera�ii de 
Episcopi. Acest context îl stimuleaz� 
pe Pr. V. Hetco, dorin�a de cunoa�tere 
îl face un pasionat cititor, st�pâne�te 
cuvântul vorbit �i scris, paginile r�mase, 
mai ales predici, noti�e autobiogra� ce, 
dar �i portrete - deosebit de bine alc�tuit 
este cel al Episcopului Demetriu Radu 
- sunt dovada unei gândiri exacte �i 
logice, a sensibilit��ii, � ind expresia 
unui adânc personal.

Acest adânc personal cre�tin a 
dat echilibru tuturor ac�iunilor sale. 
Din iubire fa�� de �ar� a participat 
la marea Adunare de la Alba Iulia, 
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Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie

Novembre 1992 - Convoi avec les Meusiens
 (Jacques, François A. et François B., Jean-Luc et Bernadette)

 Un nouveau convoi humanitaire de deux véhicules lourdement charges, un de 
Troyes/ Fournaudin, avec Jacques et François, et l’autre de la Meuse, avec François 
Berthold:  une ,, Offset’’ de 400 kg, avec toutes les fournitures et accessoires pour 
deux ans de fonctionnement, et le précieux technicien, Jean-Luc Facheris pour 
l’installer, 200 kg de lait en poudre, 220 kg de médicaments, des vêtements, des 
cartons de produits d’entretien et alimentation variée, des livres religieux, des 
calices, un frigidaire, des armoires, un équipement de chirurgie dentaire complet: 
plus de 4 tonnes a distribuer au � l des étapes!

 Départ en convoi de Dieue (Meuse), C.B. branchées, a 5 h du matin. Arrivée 
lendemain a minuit a Baia Mare, dans la nuit noire. Une bonne âme - un ,,ange 
greco-catholique’’- les conduit droit a l’évêché et repart a pied a l’autre bout de la 
ville ou il avait été pris a bord: un miracle!

 Jean-Luc installe l’Offset, Jacques et les deux François abordent avec Mgr. 
Mure�an l’éventualité de l’accueil de séminaristes roumains au mois de juillet ’93 
des familles françaises.

 En queques mois, les choses ont change: le nouveau réfectoire est mis en 
service, le chantier de la cathédrale avance, le toit est pose. Il y a cette année 96 
séminaristes, dont 37 nouveaux, et les jeunes sont de plus en plus serres dans les 
dortoirs exigus. ,,On se croirait a la prison de Metz!’’dira Jean-Luc.

 Cluj, 150 de séminaristes, et 160 a Blaj, on aimerait bien voir autant de 
vocations en France! Un jeune prêtre, le père Ioan Mitrofan, est arrive de Rome 
pour remplacer le bon père Lupea. La restauration des bâtiments est en cours. Le 
Cardinal se repose a Reghin, il commence a parler et dit sa messe tous le jours.

 Sur les conseils d’un routier ,,cibiste’’ français qui conduit un semi- 
remorque de cigarettes, ils ne roulent pas nuit, c’est trop dangereux, les 
agressions sont fréquentes. Mieux vaut s’arrêter a C�lim�ne�ti, dans un hôtel ,,de 
tourisme!’’copieusement dégradée…, un souvenir souvent évoque par la suite!

 Retour par Lugoj, ou ils déposent quelques colis, puis Turda, ou ils arrivent 
avec 10 litres de gas-oil dans le réservoir… Les amis roumains se mettent en quatre 
pour trouver les 20 litres nécessaires: encore un coup des anges greco-catholiques! 

(a suivre)

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

Bucarest
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  Noiembrie 1992 - Convoi cu cei din Meuse
 (Jacques, Francois A. et Francois B.,Jean-Luc et Bernadette)

 Un nou convoi umanitar cu dou� vehicule înc�rcate cu mari greut��i, unul 
din Troyes/Fournaudin, cu Jacques �i Francois, �i altul de la Meuse, cu Francois 
Berthold:  un ,,Offset’’ de 400 kg, cu toate furniturile �i accesoriile pentru a func�iona 
doi ani, �i un tehnician competent, Jean-Luc Facheris, pentru a-l instala, 200 kg de 
lapte praf, 220 kg de medicamente, îmbr�c�minte, cutii cu produse de între�inere 
�i felurite alimente , c�r�i religioase, potire, un frigider, dulapuri, echipament 
chirurgical stomatologic complet, mai mult de 4 tone de distribuit.

 Plecarea convoiului de la Meuse, la ora 5 diminea�a. Sosirea la Baia Mare, 
în ziua urm�toare la miezul nop�ii, într-o noapte întunecoas�. Un su� et bun, un 
,,înger greco-catolic’’, i-a condus direct la Episcopie, apoi s-a înapoiat pe jos pân� 
la cel�lalt cap�t al ora�ului de unde l-au luat cu ma�inile: un miracol!

 Jean-Luc a instalat Offset-ul, Jacques �i cei doi Francois au discutat cu 
Mgr. Mure�an eventualitatea de a �  g�zdui�i seminari�ti români în luna iulie ’93 în 
familii franceze.

 În câteva luni lucrurile s-au schimbat: noul refector este pus în func�ie, 
�antierul Catedralei înainteaz�, acoperi�ul este pus. În acest an sunt 96 de seminari�ti, 
dintre care 37 sunt noi; �i tinerii sunt din ce în ce mai îndesa�i în dormitoarele prea 
mici. ,,Se pot crede în închisoarea din Metz!” spunea Jean-Luc.

 Cluj, 150 de seminari�ti �i 160 la Blaj; ne-ar pl�cea s� vedem tot atâtea 
voca�ii în Fran�a! Un preot tân�r, Pr. Ioan Mitrofan, a sosit de la Roma pentru a-l 
înlocui pe bunul Pr. Lupea. Restaurarea cl�dirii este în curs. Cardinalul se odihne�te 
la Reghin, a început s� vorbeasc� �i celebreaz� zilnic Sf. Liturghie.

 La sfatul unui �ofer francez care conduce o semiremorc� cu �ig�ri, ei nu au 
condus noaptea, este foarte periculos în timpul nop�ii, agresiunile sunt frecvente, au 
preferat s� se opreasc� la C�lim�ne�ti într-un hotel ,,pentru turi�ti!”, foarte degradat, 
o amintire evocat� adesea!

 Înapoierea prin Lugoj, unde au l�sat câteva pachete, apoi Turda, unde au 
sosit cu 10 litri de benzin� în rezervor… Prietenii români s-au pus în patru pentru a 
g�si 20 de litri de benzin� necesar�: ,,înc� o dat� îngerii greco-catolici...”.

(va urma)

,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”
Cardinal Alexandru Todea

Bucure�ti
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semn�tura lui g�sindu-se pe Actul 
Unirii. Bun�voin�a �i bun�tatea pornite 
din inim� erau de� nitorii în rela�iile cu 
oamenii, ceea ce a dus la rela�ii sincere, 
în respect �i considera�ie, cu to�i cei 
de alt� na�ionalitate sau confesiune, 
maghiari sau evrei,cu ortodoc�ii, în 
toate conjuncturile istorice ale unei 
jum�t��i de veac. Toate acestea au 
f�cut s� � e solicitat a face parte din 
numeroase structuri administrative. 

 Pentru tot ceea ce a fost ca preot �i 
om, s-a bucurat de pre�uirea Episcopilor 
D. Radu �i Valeriu Traian Fren�iu prin 
încrederea �i promov�rile acordate 
pentru ,,activitatea pastoral� sus�inut� 
�i rodnic�, cinstea �i capacit��ile de 
organizator”, dar s-a bucurat �i de 
pre�uirea celor care l-au cunoscut. 
Acordarea Ordinului Steaua României 
a încununat o via�� d�ruit� Bisericii �i 
semenilor, adesea picurat� cu jertfe. 

A tr�it credin�a Bisericii 
indiferent de condi�ii, favorabile 
sau potrivnice, i-a fost loial în anii 
,,de emula�ie, cu roade spirituale 
nemaiîntâlnite [...] în care credincio�ii 
începuser� s� tr�iasc� o via�� cre�tin� 
con�tient� �i profund�, dup� modelul 
cre�tinilor din Apus, atât de potrivit 
spiritului latin” (Dorin Valeriu 
Domu�a - Valeriu George Domu�a, 
,,Dr. Valeriu Hetco, protopop al 
Beiu�ului”, Galaxia Gutemberg, 2009, 
p.87). Dar �i în anii de persecu�ie ai 
Bisericii Greco-Catolice, suprimat� 
violent 1948. Silit s� elibereze casa 
parohial�, se stabile�te la Oradea 
unde, în mijlocul familiei, î�i petrecea 
,,majoritatea timpului în rug�ciuni, 

lecturi �i medita�ie, ducând �i pe mai 
departe o via�� spiritual� intens�” 
(Op. cit. p. 128). 

M�sura suferin�ei tr�it� de Pr. 
Hetco pentru nedreptatea la care a 
fost supus� Biserica Român� Unit� cu 
Roma noi nu o putem cunoa�te, dar 
�tim c� ea a înso�it vie�ile preo�ilor 
�i greco-catolicilor. P�rintelui Hetco 
i-a fost inima grea, a sim�it adânc 
durerea, dar nu �i dezn�dejdea, c�ci 
preo�ii no�tri �tiau, chiar �i în zilele 
cele mai negre, când orice speran�� 
p�rea pierdut�, c� dup� întuneric 
urmeaz� lumina...

Recomand�m lectura c�r�ii ,,Dr.
Valeriu Hetco, protopop al Beiu�ului” 
tuturor celor care vor s� cunoasc� 
pagini din adev�rata istorie a Bisericii 
Unite cu Roma �i a Bihorului, tuturor 
celor c�rora le place s� gândeasc� �i 
nu primesc ca adev�r orice neadev�r. 
Îi asigur�m de obiectivitatea 
con�inutului, c�ci autorii au reu�it s�-
�i controleze explicabila ,,implicare 
emotiv�”. �i-i mai asigur�m c� vor 
avea satisfac�ia de a �  citit o carte bine 
gândit� �i bine scris�, în care disciplina 
cuvântului este legat� de disciplina 
gândirii, expresia este clar� precis� �i 
concis�. Dar, mai ales, vor cunoa�te 
ce a însemnat �i înseamn� Biserica 
Greco-Catolic�, care, în cursul istoriei 
a cunoscut regimuri politice trec�toare, 
comunismul � ind distrug�tor, dar 
prin jertfele Episcopilor �i preo�ilor 
ei, ofer� lumii credibilitate moral� 
indiscutabil�. Cum trebuie s� � e 
preotul în fa�a istoriei, o m�rturise�te 
via�a Pr. V. Hetco.

 Otilia B�LA�
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Conciliul Ecumenic Vatican 
II (1962-1965) se înscrie în istoria 
Bisericii ca un eveniment de cea mai 
mare importan��.

Decretele (în num�r de 12) �i 
Constitu�iile Conciliului (în num�r 
de 4) au produs o profund� reform� 
în cadrul Bisericii, ele � ind de mare 
actualitate �i azi. Astfel, Decretul 
privind mijloacele de comunicare 
social� (,,Inter miri� ca”), din 4 
decembrie 1963, se impune �i acum 
aten�iei. Decretul scoate în eviden�� 
rolul presei, al cinematogra� ei, 
radioului �i al televiziunii ca 
instrumente de îmbog��ire spiritual� a 
omenirii. În acest sens, Decretul face 
urm�toarele preciz�ri: ,,Sfânta Maic� 
Biseric� �tie c� aceste mijloace, bine 
întrebuin�ate, ofer� neamului omenesc 
avantaje mari, întrucât contribuie mult 
la r�spândirea �i înt�rirea Împ�r��iei 
lui Dumnezeu” (Conciliul Ecumenic 
Vatican II, Arhiepiscopia Romano-
Catolic�, Bucure�ti, 1990, p.39).

Mijloacele de comunicare 
social� trebuie folosite în a�a fel, 
încât s� promoveze binele, frumosul, 
progresul �i îmbog��irea spiritual� 
a omenirii. Presa este socotit� a 
�  a patra putere în lume; în zilele 
noastre are o r�spândire a�a de 
mare, încât nu ne putem desp�r�i 
de ea, e un mijloc extraordinar �i de 
neînlocuit, care zide�te, distruge, care 

îmbucur� �i des�vâr�e�te. În acest 
sens Documentul conciliar scrie: ,,În 
primul rând trebuie încurajate, în 
general, publica�iile oneste. Iar pentru 
a-i hr�ni deplin pe cititori cu spirit 
cre�tin, se va crea �i r�spândi o pres� 
speci� c catolic�. Aceasta, editat� �i 
dependent� � e direct de autoritatea 
bisericeasc�, � e de persoane catolice, 
s� urm�reasc� în mod deschis 
formarea, înt�rirea �i promovarea unei 
opinii publice conforme cu dreptul 
natural �i cu doctrina �i morala 
catolic� �i s� explice corect faptele 
care privesc Biserica” (Op.cit., p.43).

Papalitatea, în toate perioade 
istorice a apreciat rolul binef�c�tor 
al mijloacelor de comunicare social�. 
,,E dureros c� cre�tinii, neglijând 
mijloacele de comunicare social�, 
care, folosite de necredincio�i, 
preg�tesc ruinarea credin�ei”, a� rma 
Papa Leon al XIII-lea (1898-1903). 
Iar un alt Pap�, Pius al X-lea (1903-
1914), face o a� rma�ie extraordinar�: 
,,Dac� ar trebui s� vând crucea 
mea pastoral�, od�jdiile �i mobilele 
bisericii ca s� asigur existen�a unui 
ziar cre�tin, a� face-o”.

Biserica Greco-Catolic� �i 
marile ei personalit��i au în�eles acest 
lucru. Astfel, Timotei Cipariu (1805-
1884), în 1847 editeaz� cea dintâi gazet� 
scris� cu litere latine. George Bari�iu 

Un popas: 
„Calea des�vâr�irii” la al 200 - lea num�r



14 - CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 7-8 iulie-august 2010

(urmare din pag. 13)

(1812-1893) este întemeietorul presei 
periodice române�ti. Amintim apoi 
rolul Blajului, cu ,,Unirea”, ,,Unirea 
poporului” �i ,,Cultura cre�tin�”. La 
rândul lor, toate Episcopiile Greco-
Catolice tip�reau periodice lunare, 
(la Oradea, ,,Vestitorul”). Pân� în 
1948, a treia duminic� din Paresimi 
era rezervat� presei biserice�ti, reluat� 
tradi�ia dup� 1998. A urmat perioada 
1948-1989 când Biserica Greco-
Catolic� e des� in�at�. Dup� 1989 a 
reluat totul de la început. În 27 iunie 
1992, la Oradea, un grup de entuzia�ti 
scot ,,Vestitorul Unirii” (1-79, apoi, 
pân� azi, ,,Vestitorul”).

Facem acest scurt popas lâng� 
,,Calea des�vâr�irii” care a ajuns la 
num�rul 200.

E momentul s� mul�umim celor 
ce ne-au sprijinit moral �i material; 
printr-o rug�ciune, Episcopului plecat 
dintre noi, Vasile Hossu, �i P.S.S. Virgil 
Bercea, Episcopul nostru bun �i drag. 
Mul�umim �i cititorilor care, a�teapt� 
cu ner�bdare, ,,Calea des�vâr�irii” 
condus� de eminenta profesoar� Otilia 
B�la�, su� etul Reuniunii Mariane.

Tot pe aceast� linie se înscrie 
reluarea revistei,, Flori de Crin” a prof. 
Teo� l B�liban, ce apare trimestrial, 
editat� de Vicariatul �imleu Silvaniei 
(ajuns� la nr.28).

În�elegem s� sprijinim �i s� 
sus�inem publica�iile editate de Episcopia 
Greco-Catolic� de Oradea �i a�tept�m �i 
colaboratori tineri �i devota�i.

 De patru ani ne bucur�m de 
Radio Maria, o raz� de lumin� pentru 
su� etul nostru.

 Prin tot ce am f�cut �i 
inten�ion�m s� facem în viitor, noi 
cei din genera�ia care ,,a plecat”, 
încredin��m grija pentru ca cei tineri 
s� continue munca de moralizare, 
de cre�tinare a genera�iilor care, în 
mijlocul crizei, uit� de moralitate �i 
numai de petreceri, de o pres� care 
nu face decât s� combat� moralitatea, 
de luptele politice �i de afaceri este 
preocupat�.

 Cu toate puterile celor ce sunt 
tinerii greco-catolici, presa noastr� 
trebuie s�-�i continue menirea. De 
la tineri vine n�dejdea �i instaurarea 
moralit��ii, a cinstei în via�a personal� 
�i public�.

 Cu Dumnezeu înainte!
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Anul 2010 este un An Jubiliar 
- 11octombrie 2009 – 12 octombrie 
2010 - pentru benedictinii de la 
Aba�ia ,,Saint - Pierre” din Solesmes 
(Fran�a), 1000 de ani de la întemeierea 
m�n�stirii. Este o s�rb�toare a 
Aba�iei, a Ordinului, este o bucurie a 
Bisericii…

În mijlocul atâtor incertitudini 
�i amenin��ri ce planeaz� asupra 
lumii, o bucurie!

În Editorialul revistei ,,Lettre 
aux amis de Solesmes”, 2009 - 4, 
abatele Dom Philippe Dupont ne 
asigur� c� acest an va �  ,,un an al 
harurilor de care Dumnezeu în marea 
sa îndurare nu ne va lipsi, dimpotriv� 
ni le va d�rui din plin. Ele vor �  d�ruite 
�i credincio�ilor care frecventeaz� 
biserica noastr� aba�ial� în cursul 
acestui Jubileu. Ei se vor bucura �i 
de Indulgen�a plenar� pe care Sfântul 
P�rinte, în bun�tatea sa, a acordat-o”.

Evenimentul este prezent în 
presa francez� �i prin ea difuzat lumii. 
Ne-a emo�ionat titlul reportajului din 
,,Famille chretienne”, nr.1691/2010, 
,,Mille ans de priere a Solesmes’’ (O 
mie de ani de rug�ciune la Solesmes). 
În adev�r, de când domnul Sable, 
cu gândul c�-�i salveaz� su� etul, 
a dat c�lug�rilor mica biseric� din 
Solesmes, de atunci, acolo, rug�ciunea 
nu contene�te. Ne putem imagina cât� 
laud� a adus lui Dumnezeu �i cât bine 
oamenilor?

,,Noi avem con�tiin�a de a 
�  un far în noapte’’, m�rturise�te 
Pr. Barbeau, maestru al novicilor �i 
superiorul adjunct, despre Aba�ia Saint 
– Pierre de Solesmes �i c�lug�rii ei .

Istoria Aba�iei înregistreaz� 
binele înf�ptuit, dar �i r�nile dureroase 
cauzate de Marea Revolu�ie Francez� 
sau de alte împrejur�ri nefavorabile. 
C�lug�rii nu au fost tulbura�i îns� 
�i nu sunt nici azi când tendin�a tot 
mai secularizat� a lumii este din 
ce în ce mai sim�it�. Ei sunt acolo 
,,pentru a m�rturisi c� Dumnezeu este 
Dumnezeu’’. 

Ordinul Benedictin, c�ruia 
îi apar�ine Aba�ia de la Solesmes, 
func�ioneaz� dup� Regula redact� în 
anul 529 de Benedict de Nursia (480-
550), întemeietorul monahismului 
occidental, Sfântul patron al Europei. 
Benedictinii sunt cunoscu�i în lume 
pentru munca lor deosebit de grea, 
pe care îns� o fac cu perseveren�� �i 
o duc la bun sfâr�it. De aceea, despre 
cei care efectueaz� munci foarte 
solicitante, se spune c� ,,lucreaz� ca 
un benedictin”. Mai sunt cunoscu�i 
ca persoane foarte cultivate, care au 
avut în aten�ie vechile manuscrise, le-
au salvat �i le-au copiat �i recopiat cu 
art�, dându-le lumii, ca traduc�tori, ca 
fondatori de edituri, public�ri de opere 
�i reviste. Deviza benedictin� este 
�tiut� în toat� lumea: ,,Ora et labora” 

 ,,O mie de ani de rug�ciune la Solesmes”
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(Rug�ciune �i munc�). În atelierele 
lor me�te�ug�re�ti, începând din Evul 
Mediu au introdus tehnologii necesare 
dezvolt�rii. �i nu trebuie uitat� 
componenta civilizatoare a prezen�ei 
benedictinilor.

Aba�ia, fondat� în anul 1010, 
avea în urm� o istorie lung� în 1833, 
când devine abate tân�rul preot 
Prosper Gueranger (1805-1875) care 
va restaura minunata aba�ie �i va face 
s� renasc� mo�tenirea ei spiritual�, 
aproape nimicit� de Revolu�ia 
Francez�, încât azi, de pe toate 
meridianele vine lume s� asculte aici 
muzica gregorian�. 

C�lug�rii de la Solesmes 
se consider� continuatorii Pr. 
Gueranger, cunoscut pentru carisma 
sa de fondator. Mai înainte de toate, 
,,dom Guernager a fost un om al 
Bisericii care a dorit s� tr�iasc� via�a 
Bisericii în toate dimensiunile ei ’’. A 
dorit �i a reu�it s� dea via�� tradi�iei 
monastice distrus� de Revolu�ia 
Francez�, a adaptat cerin�ele Sf. 
Bernard la timpurile moderne �i 
a orientat mai mult c�lug�rii spre 

preocup�rile intelectuale. A îmbog��it 
spiritualitatea benedictin�, punând 
accentul pe cultivarea virtu�ilor, de 
altfel, cele mai multe comune tuturor 
Ordinelor, dar �i unele proprii numai 
lor. Tot el a fost cel care a intensi� cat 
spiritul de familie în comunitate �i a 
perfec�ionat preg�tirea tinerilor în 
perioada noviciatului. 

Via�a c�lug�rilor de la Solesmes 
se desf��oar� potrivit unui program 
sever: 35 de ore de rug�ciune pe 
s�pt�mân� (cam 5 ore pe zi). Între 
rug�ciune, munc� �i odihn� este 
un echilibru perfect. De celebrarea 
solemn� a Sf. Liturghii este legat � ecare 
moment din via�a c�lug�rilor în cursul 
unei zile. Liturghia este un har, nu o 
obliga�ie, �i este cântat� în întregime 
în muzica gregorian� (muzic� liturgic� 
inspirat� din primele genera�ii de 
cre�tini. S-a dezvoltat în secolele VI-
XI pe tot cuprinsul Europei de Vest. 
Papa Grigore cel Mare (540-604) a 
avut un rol considerabil în dezvoltarea 
�i impunerea cântului gregorian). 
Su� etul �i vocea sunt în acord, se 
caut� s� se interiorizeze textul. 
P�trunderea lui se exteriorizeaz� �i 
în �inut�: în picioare, în genunchi sau 
�ezând. Muzica gregorian� este de 
o frumuse�e unic�, textele liturgice 
sunt… în latin�. Folosirea limbii 
latine la Aba�ia de la Solesmes este 
un har. Cântul gregorian ajut�, prin 
frumuse�e, s� înal�e su� etele la 
Dumnezeu prin rug�ciune.

Acum, la Jubileul de 1000 de ani, 
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Aba�ia de la Solesmes î�i poate etala 
bog��ia de veacuri. Calendarul Jubileului 
dovede�te acest lucru: Deschiderea 
Anului Jubiliar, 12 octombrie 2009; 
Colocviul asupra istoriei Aba�iei de la 
Solesmes �i a monahismului benedictin, 
mai, 2010; Zi aniversar� la Mans �i 
La Couture, mai 2010 (vechi aba�ii 
benedictine); Ziua M�n�stirii Cluny, 
iunie 2010; Colocviu asupra cântului 
medieval �i asupra cântului gregorian, 
septembrie 2010; Liturghia solemn� �i 
închiderea Anului Jubiliar, 12 octombrie 
2010. Concerte de org�, expozi�ii de 
manuscrise, lans�ri de c�r�i, printre 
care �i ,,Solesmes 1010/2010 - La paix 
benedictine” a Pr. P. Thierry Barbeau, vin 
s� întregeasc� bogatul program jubiliar.

La lucr�ri sunt prezente cele mai 
marcante personalit��i ecleziastice, 
culturale �i ale Ordinului Benedictin.

Nu se poate vorbi despre istoria 
Aba�iei de la Solesmes f�r� a aminti 
c� ea a d�ruit Bisericii �i omenirii 
� guri de mare prestan��, prin credin��, 
caracter, inteligen��, performan�� 

intelectual�, apostolat �i caritate.
Ne bucur� faptul c� Ordinul 

Benedictin este prezent �i în România. 
M�n�stirea benedictin� ,,Calvaria” 
din Cluj, închinat� Preacuratei, 
dateaz� din secolul al XI-lea. Chiar 
dac� acum ea nu mai apar�ine 
Ordinului, sute de ani a însemnat 
prezen�a profundei spiritualit��i 
benedictine la noi. Arhiepiscopul 
Raymund Netzhammer (1862-1945) 
al Arhiepiscopiei Romano-Catolice 
de Bucure�ti, preot de adânc� credin�� 
�i cultur�, a fost c�lug�r benedictin. 
Azi, sunt ora�e unde ramura feminin� 
a Ordinului lucreaz� în centre pentru 
copiii institu�ionaliza�i.

La aniversarea celor 1000 
de ani de existen�� a Aba�iei de la 
Solesmes, rug�m pe Atotputernicul 
Dumnezeu �i pe Sfânta Fecioar�, 
patroana M�n�stirii, s� reverse haruri 
peste Solesmes, ca rug�ciunile ce 
se înal�� spre Ceruri din acel loc 
sfânt s� sus�in� binele în lume �i s� 
r�spândeasc� Împ�r�	ia lui Dumnezeu 
în su� ete �i pe întregul p�mânt.

O. B.
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un co�, spunea Jean Guitton; alegea 
un cuvânt sau altul în func�ie de 
sens. Expresia era muncit�, stilul 
�lefuit ca s� �â�neasc� sensul unei 
gândiri bogate �i profunde, constant 
alimentat� de imensele lecturi. 
Vocea sa, pu�in atenuat�, se modula 
în fraze cu o muzicalitate care 
încânt� �i p�trunde. Paul al VI-lea 
excela în predici, unde cuvântul 
se îmbina cu spontaneitatea 
sensibilit��ii, disciplina gândirii �i 
calitatea limbajului. Un Pap� mistic, 
filozof �i muzician. Papa Paul al 
VI-lea, într-un domeniu sau altul, 
d�dea dovada unei originalit��i 
des�vâr�ite.

Dar cea mai mare calitate a sa 

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

 - Arhitect al timpurilor -

Paul al VI-lea a f�cut din via�a 
sa o Liturghie, nu numai pentru 
c� ea este rug�ciune �i ofrand�, 
dar �i pentru c� îi d�dea modelul 
s�u, harul �i frumuse�ea sa. De la 
Liturghie, în via�a Papei, a fost ritmul 
regulat al muncii, sim�ul �i respectul 
obiceiurilor, pasiunea pentru muzica 
de valoare. Paul al VI-lea era aproape 
de ra� nament, îi era proprie o exigen�� 
estetic� asem�n�toare tradi�iei 
benedictine. Mai mult ca al�ii, aplica 
de� ni�ia lui Bossuet: ,,Simplitatea 
este frumuse�e”. Îi pl�ceau lucrurile 
simple �i frumoase, cum au fost �i 
funeraliile sale. Simplitatea nu este 
s�r�cie, este o renun�are la inutilitate, 
la ceea ce este de prisos. Înl�tur�, 
nu adaug�. Prefer� linia podoabei. 
Arhitect al spa�iului �i al timpului, 
�i-a organizat via�a armonios.

Paul al VI-lea a vorbit �i a 
scris cu m�sur�. Dosarele ce urmau 
s� fie date în lucru aveau adnot�ri 
f�cute cu grij�. Redacta încet, cu 
un scris frumos, cu linii ferme �i 
sub�iri, scris pu�in alterat la vârsta 
înaintat�. Nu improviza niciodat�. 
Î�i scria discursurile �i le citea clar, 
cu pauze între fraze, accentuând 
raporturile dintre probleme. Î�i 
aduna cuvintele �i la a�eza în fraze 
cum alegi �i sortezi lucrurile într-
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a fost aceea de a fi un om al timpului 
s�u, un om modern care tr�ie�te 
dificultatea de a fi al oamenilor 
epocii noastre, al incertitudinilor 
�i fr�mânt�rile lor. Prin aceasta a 
fost cel mai modern Pap�, poate 
singurul din genera�ia noilor 
Pontifi. Fiecare în maniera sa, Ioan 
al XXIII-lea, Ioan Paul I, Ioan Paul 
II, au fost oameni ai certitudinilor, 
f�r� ezit�ri, solizi, robu�ti, de o 
deosebit� senin�tate. Ca cei mai 
mul�i dintre contemporanii no�tri, 
Paul al VI-lea era nelini�tit, de-o 
sensibilitate extrem�, chinuit 
noaptea de tulbur�rile lumii �i de 
ale oamenilor. Sub aparen�a sa 
egal�, a umorului �i a atitudinii 
sale, el tr�ia fr�mânt�ri ascunse. 
Atunci când greutatea era foarte 
mare, î�i m�rturisea sl�biciunea, 

singur�tatea �i cerea ajutor. Papa 
însu�i avea nevoie de îmb�rb�tare. 
Cel care nu vedea decât exteriorul 
vie�ii �i activit��ii sale putea s�-
�i imagineze c� Papa tr�ia într-o 
atmosfer� senin�, superioar�, 
unde totul este frumos, u�or �i de 
admirat... Dar, în pofida ajutorului 
spiritual dat de Dumnezeu, Papa 
sim�ea profund grijile care îi 
st�teau în fa��, griji venite din 
insuficien�a uman� cu care în 
fiecare minut se g�sea confruntat. 
Uneori se afla aproape în conflict 
cu greutatea enorm� �i nem�surat� 
a datoriilor sale, a problemelor �i a 
responsabilit��ilor sale.

Monolog cu sine însu�i, 
convorbire cu Dumnezeu, dialog 
cu ceilal�i, toate acestea îi erau 
caracteristice; Paul al VI-lea ducea 
simultan aceast� tripl� conversa�ie. 
Pentru el dialogul era un mijloc de 
cunoa�tere, metod� de explorare, 
de aprofundare �i de progres. Prin 
dialog, problemele f�r� ie�ire 
se rev�d, punctele de vedere se 
reapropie, prejudec��ile cad.. Pentru 
Paul al VI-a dialogul duce spre 
unanimitate �i comuniune. În ochii 
s�i, mai mult decât orice, deciziile 
trebuie s� fie convergente. Având 
o viziune clar� asupra dificult��ilor 
unei probleme, g�sea solu�ii posibile 
pentru rezolvare. Cânt�rea, prefera 
s� a�tepte, analiza detaliile, timpul 
îl ajuta, apoi decidea �i ac�iona.

 (va urma)



 ,,Comoara catacombelor romane” 
Portretele Apostolilor Petru, Paul, Andrei �i Ioan, datând de la sfâr�itul 

secolului al IV-lea, au fost descoperite recent într-o catacomb� din Roma.  O 
comoar� ascuns� a fost descoperit� la Roma , sub o cl�dire de beton de opt 
etaje construit� în anul 1950. În sudul Romei, în cartierul Ostiense, între doi 
pere�i ai cl�dirii amintite este o scar� care coboar� spre o poart� necunoscut�. 
În spatele acestei por�i se g�se�te o comoar� pictural� de înalt� calitate: cea 
mai veche reprezentare iconogra� c� a Apostolilor Petru, Paul, Andrei �i Ioan.

Existen�a catacombei numit� ,,a Sf. Thecle” este cunoscut� de la 
începutul secolului al XVIII-lea. Culoarele întunecoase �i reci au servit drept 
pivni�e pentru podgoriile de la suprafa��, în plin� câmpie, la câteva sute de 
metri de Bazilica ,,Sf. Paul în afara Zidurilor”. Dar ele erau rar vizitate �i pu�in 
restaurate. Acestea au ie�it din anonimat datorit� arheologilor Vaticanului 
care au dorit s� p�trund� secretul unei camere funerare, un cubiculum ai 
c�rui pere�i p�reau c� ascund ceva sub grosimea de calcar: cele mai minunate 
picturi. Timp de doi ani s-a lucrat cu toat� discre�ia. La început s-a lucrat 
cu instrumente tradi�ionale, apoi, la patru metri adâncime sub p�mânt, 
cu laser, pentru a nu deteriora picturile murale. Se pare c� mormântul a 
apar�inut unei femei aristocratice romane, c�ci pe pere�i este reprezentat� 
într-o îmbr�c�minte luxoas�. Munca aceasta lent� a permis s� se identi� ce, 
pe pere�ii din cubiculum, numeroase scene biblice: Daniel în groapa leilor, 
Adora�ia Magilor, Învierea lui Laz�r, Cristos în m�re�ie. Dar tavanul acestui 
mic mormânt ofer� cele mai emo�ionante descoperiri: o fresca în tonuri 
ocru care reprezint�, în centru, pe Bunul P�stor cu o oaie pe umeri, �i patru 
portrete în form� de cerc care au fost identi� cate a �  ale S� n�ilor Apostoli 
Petru, Paul, Andrei �i Ioan. Fiecare poate �  recunoscut cu u�urin��: Petru cu 
barba sa �i p�rul alb, Andrei cu aerul s�u impulsiv �i puternic, Ioan cu alura 
lui tinereasc�, Paul cu barbi�onul s�u �i cu un început de calvi�ie.

 Aceast� fresc� dateaz� de la sfâr�itul secolului al IV-lea �i este cea 
mai veche icoan� a acestor s� n�i, ne spune Barbaea Mazzei, responsabila 
acestor lucr�ri. Este vorba, ne asigur� la rândul s�u Directorul catacombelor 
din Roma, Fabrizzo Bisconti, de primele imagini ale Apostolilor.

 Cel care are �ansa s� viziteze aceste catacombe este surprins de 
prospe�imea portretelor de pe tavan, ele pot �  chiar atinse... dac� nu-l opre�te 
dorin�a de a �  p�strate pentru eternitate. Dar la Roma, cinci catacombe sunt 
deschise zilnic pentru public. Pentru a admira portretele S� n�ilor Apostoli 
Petru, Paul, Andrei �i Ioan, mai trebuie a�teptat.

Dup� ,,Famille chretienne”


