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Iubi�i fra�i �i surori,
Una din s� ntele cele mai iubite este f�r� îndoial� 

sfânta Clara de Assisi, care a tr�it în secolul al XIII-lea, 
contemporan� a sfântului Francisc. M�rturia ei ne arat� 
cât de mult este datoare Biserica femeilor curajoase �i bo-
gate în credin�� ca ea, capabile s� dea un impuls decisiv 
pentru reînnoirea Bisericii. A�adar cine era Clara de Assi-
si? Pentru a r�spunde la aceast� întrebare avem izvoare si-
gure: nu numai vechile biogra� i, ca aceea a lui Tommaso 
da Celano, ci �i Actele procesului de canonizare promovat 
de papa la pu�ine luni dup� moartea Clarei �i care con�ine 
m�rturiile celor care au tr�it al�turi de ea mult timp.

N�scut� în anul 1193, Clara apar�inea unei familii 
aristocratice �i bogate. A renun�at la nobilime �i la bog��ie 
pentru a tr�i umil� �i s�rac�, adoptând forma de via�� pe 
care o propunea Francisc de Assisi. Chiar dac� rudele ei, 
a�a cum se întâmpla atunci, proiectau o c�s�torie cu vreun 
personaj important, Clara, la vârsta de 18 ani, cu un gest 
curajos, inspirat de profunda dorin�� de a-l urma pe Cristos 
�i de admira�ie fa�� de Francisc, a p�r�sit casa p�rinteasc� 
�i, în compania unei prietene a ei, Bona de Guelfuccio, a 
ajuns în mod secret la fra�ii minori, la mica biseric� a Por-
�iunculei. Era în seara Duminicii Floriilor din anul 1211. 
În emo�ia general�, a fost f�cut un gest deosebit de sim-
bolic: în timp ce tovar��ii lui �ineau în mân� tor�e aprinse, 
Francisc i-a t�iat p�rut �i Clara a îmbr�cat o s�r�c�cioas� 
hain� de poc�in��. Din acel moment a devenit fecioar� mi-
reas� a lui Cristos, umil �i s�rac, �i s-a consacrat total Lui. 

Asemenea Clarei �i a colegelor sale, nenum�rate femei în 
decursul istoriei au fost fascinate de iubirea fa�� de Cristos 
care, în frumuse�ea Persoanei sale divine, umple inima lor. 
�i Biserica întreag�, prin intermediul misticei voca�ii nup-
�iale a fecioarelor consacrate, apare ceea ce va �  pentru 
totdeauna: Mireasa frumoas� �i curat� a lui Cristos.

Într-una din cele patru scrisori pe Clara le-a trimis 
s� ntei Agneza de Praga, � ica regelui Boemiei, care a voit 
s� mearg� pe urmele ei, vorbe�te despre Cristos, Mirele ei 
iubit, cu expresii nup�iale, care pot uimi, dar care emo�i-
oneaz�: „Iubindu-l, sunte�i cast�, atingându-l, ve�i �  mai 
curat�, l�sându-v� posedat� de el sunte�i fecioar�. Puterea 
lui este mai puternic�, generozitatea lui mai înalt�, aspec-
tul lui mai frumos, iubirea mai suav� �i orice har mai � n. 
De acum sunte�i strâns� în îmbr��i�area lui, care a împo-
dobit pieptul dumneavoastr� cu pietre pre�ioase… �i v-a 
încoronat cu o coroan� de aur imprimat� cu semnul s� n�e-
niei” (Prima scrisoare: FF, 2862).

Mai ales la începutul experien�ei sale c�lug�re�ti, 
Clara a avut în Francisc de Assisi nu numai un înv���tor 
ale c�rui înv���turi s� le urmeze, ci �i un prieten fratern. 
Prietenia între ace�ti doi s� n�i constituie un aspect foar-
te frumos �i important. De fapt, atunci când dou� su� ete 
curate �i în� �c�rate de aceea�i iubire fa�� de Dumnezeu 
se întâlnesc, ele scot din prietenia reciproc� un stimulent 
foarte puternic pentru a parcurge calea perfec�iunii. Pri-
etenia este unul din sentimentele umane cele mai nobile 
�i înalte pe care Harul divin îl puri� c� �i-l trans� gureaz�. 
Ca sfântul Francisc �i sfânta Clara, �i al�i s� n�i au tr�it o 
profund� prietenie în drumul spre perfec�iunea cre�tin�, 
ca sfântul Francisc de Sales �i sfânta Ioan Francisca de 
Chantal. �i chiar sfântul Francisc de Sales scrie: „Este fru-
mos s� po�i iubi pe p�mânt a�a cum se iube�te în cer �i s� 
înve�i s� iube�ti în aceast� lumea a�a cum vom face ve�nic 

 Alocu�iunea Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
Sfânta Clara de Assisi
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în cealalt� lume. Nu vorbesc aici de simpla iubire de ca-
ritate, pentru c� aceea trebuie s-o avem fa�� de to�i oame-
nii; vorbesc despre prietenia spiritual�, în cadrul c�reia, 
dou�, trei sau mai multe persoane î�i schimb� devo�iunea, 
sentimentele spirituale �i devin realmente un singur spirit” 
(Introducere la via�a evlavioas�, III, 19).

Dup� ce a petrecut o perioad� de câteva luni în alte 
comunit��i monastice, rezistând presiunilor rudelor sale 
care ini�ial nu au aprobat alegerea ei, Clara s-a stabilit cu 
primele colege în biserica „Sfântul Damian” unde fra�ii 
minori aranjaser� un mic convent pentru ei. În m�n�stirea 
aceea a tr�it peste patruzeci de ani pân� la moarte, în anul 
1253. Avem o descriere original� a modului cum tr�iau 
aceste femei în acei ani, la începuturile mi�c�rii francis-
cane. E vorba de relatarea admirabil� a unui episcop � a-
mand a� at în vizit� în Italia, Giacomo de Vitry, care a� r-
ma c� a g�sit un mare num�r de b�rba�i �i femei, din orice 
p�tur� social� care „p�r�sind toate pentru Cristos, fugeau 
de lume. Se numeau fra�i minori �i surori minore �i sunt 
foarte aprecia�i de domnul pap� �i de cardinali… Femeile 
locuiesc împreun� în diferite locuin�e care nu sunt departe 
de ora�e. Nu primesc nimic, ci tr�iesc din munca propri-
ilor mâini. �i sunt foarte îndurerate �i tulburate pentru c� 
sunt onorate mai mult decât ar trebui, de clerici �i laici” 
(Scrisoare din octombrie 1216: FF, 2205.2207).

Giacomo de Vitry observase cu perspicacitate o 
tr�s�tur� caracteristic� a spiritualit��ii franciscane fa�� 
de care Clara a fost foarte sensibil�: radicalitatea s�r�ciei 
asociat� cu încrederea total� în Providen�a divin�. Pentru 
acest motiv, ea a ac�ionat cu mare determinare, ob�inând 
de la papa Grigore al IX-lea sau, probabil, deja de la papa 
Inocen�iu al III-lea, a�a-numitul Privilegium Paupertatis 
(cf. FF, 3279). Pe baza acestuia, Clara �i colegele ei de la 
„Sfântul Damian” nu puteau s� aib� nici o proprietate ma-
terial�. Era vorba de o excep�ie cu adev�rat extraordinar� 
fa�� de dreptul canonic care era în vigoare, �i autorit��ile 
ecleziastice din acel timp l-au acordat apreciind roadele 
de s� n�enie evanghelic� ce se recuno�teau în modul de 
a tr�i al Clarei �i al surorilor sale. Asta arat� c� �i în se-
colele din Evul Mediu, rolul femeilor nu era secundar, 
ci considerabil. În aceast� privin��, merit� de amintit c� 
sfânta Clara a fost prima femeie în istoria Bisericii care 
a compus o Regul� scris�, supus� aprob�rii papei, pentru 
ca s� � e p�strat� carisma sfântului Francisc de Assisi în 
toate comunit��ile feminine care cre�teau ca num�r deja 
în timpurile sale �i care doreau s� se inspire din exemplul 
lui Francisc �i al Clarei.

În conventul „Sfântul Damian”, Clara a practicat 
în mod eroic virtu�ile care ar trebui s� deosebeasc� orice 
cre�tin: umilin�a, spiritul de evlavie �i de poc�in��, cari-
tatea. De�i era superioar�, ea voia s� slujeasc� personal 
surorile bolnave, supunându-se chiar �i celor mai umile 
treburi: de fapt, caritatea dep��e�te orice rezisten�� �i cel 
care iube�te face orice sacri� ciu cu bucurie. Credin�a ei 
în prezen�a real� a Euharistiei era a�a de mare încât, de 

dou� ori, a avut loc un fapt minunat. Numai cu prezenta-
rea Preasfântului Sacrament i-a îndep�rtat pe solda�ii mer-
cenari saraceni, care erau gata s� atace conventul „Sfântul 
Damian” �i s� devasteze ora�ul Assisi.

�i aceste episoade, ca �i alte minuni, ale c�ror 
amintire se p�streaz�, l-au f�cut pe papa Alexandru al IV-
lea s-o canonizeze la numai doi ani dup� moartea ei, în 
1255, trasându-i un elogiu în Bula de canonizare în care 
citim: „Cât de vie este puterea acestei lumini �i cât de pu-
ternic� este str�lucirea acestei surse luminoase. Cu ade-
v�rat, aceast� lumin� era închis� în ascunz�toarea vie�ii 
claustrale �i în afar� iradia raze luminoase; se aduna într-o 
m�n�stire mic� �i în afar� se r�spândea cât de vast� este 
lumea. Se p�stra în�untru �i se r�spândea în afar�. De fapt 
Clara se ascundea; îns� via�a ei era revelat� tuturor. Clara 
t�cea, îns� faima ei striga” (FF, 3284). �i chiar a�a este, 
dragi prieteni: s� n�ii sunt cei care schimb� lumea în mai 
bine, o transform� în mod durabil, punând în ea energiile 
pe care numai iubirea inspirat� din Evanghelie le poate 
trezi. S� n�ii sunt marii binef�c�tori ai umanit��ii!

Spiritualitatea s� ntei Clara, sinteza propunerii sale 
de s� n�enie este adunat� în a patra scrisoare adresat� s� n-
tei Agneza de Praga. Sfânta Clara folose�te o imagine 
foarte r�spândit� în Evul Mediu, cu ascenden�e patristice, 
oglinda. �i o invit� pe prietena ei din Praga s� se re� ecteze 
în acea oglind� de perfec�iune a oric�rei virtu�i care este 
însu�i Domnul. Ea scrie: „Desigur, fericit cel care poate 
s� � e p�rta� la osp��ul sfânt, în a�a fel încât s� adere cu 
toate sentimentele inimii [la Cristos], a c�rui frumuse�e 
o admir� f�r� încetare toate cetele fericite ale cerurilor, a 
c�rui tandre�e emo�ioneaz� inimile, a c�rui contemplare 
aduce mângâiere, a c�rui bun�tate satur�, a c�rui blânde�e 
recreeaz�, a c�rui amintire lumineaz� cu delicate�e, la par-
fumul c�ruia mor�ii recap�t� via�a �i a c�rui vedere îi va 
face ferici�i pe to�i locuitorii Ierusalimului ceresc. Deoare-
ce aceast� viziune este str�lucire a gloriei ve�nice, re� ex 
luminii ve�nice, o oglind� f�r� pat�, prive�te în � ecare zi 
în aceast� oglind�, regin�, mireas� a lui Isus Cristos. Con-
templ� încontinuu în ea chipul t�u, pentru a te împodobi 
astfel în întregime în interior �i în exterior… În aceast� 
oglind� str�luce�te fericita s�r�cie, sfânta umilin�� �i cari-
tatea inefabil�” (Scrisoarea a patra: FF, 2901-2903).

Recunosc�tori lui Dumnezeu care ne d�ruie�te 
s� n�ii care vorbesc inimii noastre �i ne ofer� un exemplu 
de via�a cre�tin� care trebuie imitat, a� vrea s� închei cu 
înse�i cuvintele de binecuvântare pe care sfânta Clara le-a 
compus pentru surorile sale �i pe care �i ast�zi clarisele, 
care desf��oar� un rol pre�ios în Biseric� prin rug�ciunea 
lor �i prin lucrarea lor, le p�streaz� cu mare evlavie. Sunt 
expresii în care se eviden�iaz� toat� ging��ia maternit��ii 
ei spirituale: „V� binecuvântez în via�a mea �i dup� moar-
tea mea, a�a cum pot �i mai mult decât pot, cu toate bine-
cuvânt�rile cu care Tat�l milostivirilor a binecuvântat �i va 
binecuvânta în cer �i pe p�mânt � ii �i � icele, �i cu care un 
tat� �i o mam� spiritual� a binecuvântat �i va binecuvânta 
� ii s�i �i � icele sale spirituale. Amin” (FF, 2856).
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A 17-a c�l�torie apostolic� �i prima în Marea Britanie a
Sfântului P�rinte Papa Benedict al XVI-lea 

În diminea�a zilei de 16 septembrie a.c., Papa 
Benedict a început a 17-a c�l�torie apostolic� din pon-
ti� catul s�u, prima în Marea Britanie, în cadrul c�reia 
duminic�, 19 septembrie, în Birmingham, îl va beati� ca 
pe Cardinalul John Henry Newman. Pontiful a plecat din 
Roma la 8.10, aterizând cu avionul în Edinburgh, Sco�ia, 
la 10.30AM. Acolo a fost primit de prin�ul Filip, duce 
de Edinburgh �i consortul reginei Elisabeta a II-a. De 
la aeroport, Sfântul P�rinte a mers cu ma�ina la Palatul 
Holyroodhouse, re�edin�a o� cial� în Sco�ia a reginei pe 
lunile de var�. Palatul a fost ini�ial o m�n�stire augustini-
an� în anul 1128, dedicat� S� ntei Cruci de regele David 
I al Sco�iei, dup� ce a avut o viziune cu un cruci� x între 
coarnele unui cerb care l-a atacat. În secolul al XVI-lea 
a fost transformat� în re�edin�� regal�, iar în secolul II, 
sub regele George al V-lea, a devenit re�edin�� de var� 
pentru familia regal�.

Sosit la Holyroodhouse, Sfântul P�rinte a fost sa-
lutat de regina Elisabeta a II-a �i de ducele de Edinburgh. 
Apoi, dup� onorurile militare �i intonarea imnurilor na�i-
onale, Papa �i regina s-au întâlnit în privat în palat. Dup� 
întâlnire, Pontiful a fost înso�it la o platform� instalat� 
în spatele Holyroodhouse, unde îl a�teptau patru sute de 
oaspe�i, printre care reprezentan�i ai Bisericilor Catolic� 
�i Anglican�, precum �i politicieni din parlamentul sco-
�ian. Dup� un scurt concert la cimpoi �i un salut rostit 
de regina Elisabeta, Papa a rostit primul s�u discurs din 
aceast� vizit�.

„Numele Holyroodhouse”, a spus papa, aminte�te 
de ‘Sfânta Cruce’ �i indic� r�d�cinile cre�tine profunde 
care sunt înc� prezente în � ecare strat al vie�ii britanice. 
Monarhii de Anglia �i Sco�ia au fost cre�tini din primele 
veacuri �i au inclus s� n�i deosebi�i precum Edward M�r-
turisitorul �i Margareta a Sco�iei. A�a dup� cum �ti�i, mul�i 
dintre ei �i-au exercitat în mod con�tient îndatoririle de 
suverani în lumina evangheliei, �i în acest fel au modelat 
na�iunea în bine la nivelul cel mai profund. Drept urmare 
mesajul cre�tin a fost o parte integrant� a limbii, gândirii 
�i culturii oamenilor acestor insule de mai bine de o mie 
de ani. Respectul str�mo�ilor vo�tri pentru adev�r �i drep-
tate, pentru mil� �i caritate, a ajuns la voi printr-o credin�� 
ce r�mâne for�a puternic� a binelui din regatul Dvs, spre 
binele cre�tinilor �i necre�tinilor deopotriv�.”

Dintre „multele exemple ale acestei for�e a bine-
lui de-a lungul istoriei Marii Britanii”, Sfântul P�rinte 
i-a amintit pe William Wilberforce �i David Livingstone, 
care au ac�ionat pentru oprirea comer�ului interna�ional cu 
sclavi, pe Florence Nightingale, care „i-a slujit pe s�raci 
�i pe bolnavi �i a � xat noi standarde medicale”, precum 
�i pe John Henry Newman „a c�rui bun�tate, elocven�� 
�i ac�iune i-a onorat pe locuitorii de aici. Ace�tia, ca mul�i 
al�ii asemenea lor, au fost inspira�i de o credin�� profund� 

n�scut� �i hr�nit� pe aceste insule.” În timpul mai recen-
te, „Marea Britanie �i liderii ei s-au opus tiraniei naziste 
ce dorea s� îl �tearg� pe Dumnezeu din societate �i nega 
umanitatea comun� multora, în special evreilor, conside-
ra�i nedemni ca s� tr�iasc�. [...] Re� ectând asupra lec�iilor 
înv��ate din ateismul extremist al secolului XX, s� nu ui-
t�m niciodat� c� excluderea lui Dumnezeu, a religiei �i 
virtu�ii din via�a public� duce în cele din urm� la o viziune 
trunchiat� despre om �i societate.”

Sfântul P�rinte a vorbit apoi despre rolul cheie ju-
cat de Marea Britanie acum �aizeci de ani, „în f�urirea 
consim��mântului interna�ional post-r�zboi ce a favori-
zat în� in�area Na�iunilor Unite �i o perioad� pân� atunci 
nemaicunoscut� de pace �i de prosperitate în Europa”. �i 
a continuat: „Privind dincolo de grani�e, Marea Britanie 
r�mâne un element cheie, politic �i economic vorbind, 
al scenei interna�ionale. Guvernul �i poporul Dvs sunt 
autorii unor idei care au înc� impact dincolo de insulele 
britanice. Acest fapt pune asupra lor o sarcin� special� 
de a ac�iona cu în�elepciune pentru binele comun.” Dup� 
discurs, regina Elisabeta l-a condus pe Papa în curte la 
un grup de demnitari, apoi la un grup de tineri sco�ieni în 
costume tradi�ionale. Mai apoi Papa a mers la re�edin�a 
Cardinalului Michael Patrick O’Brien, Arhiepiscop de 
Saint Andrews �i Edinburgh, unde a luat prânzul.

www.catholica.ro
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Credincio�ii de toate credin�ele au misiunea de a da 
m�rturie comun� despre dimensiunea spiritual� a omului �i 
despre importan�a valorilor religioase, a a� rmat Papa Bene-
dict al XVI-lea, la întâlnirea cu reprezentan�i ai diferitelor 
comunit��i religioase britanice. În a doua zi a c�l�toriei de 
patru zile, Papa s-a întâlnit cu reprezentan�i ai comunit��ilor 
evreie�ti, musulmane, hinduse �i sikh. �ef-rabinul Angliei, 
Lordul Jonathan Sacks, �i un reprezentant musulman, Kha-
led Azzam, au adresat amândoi saluturi o� ciale.

Sfântul P�rinte �i-a început discursul exprimând 
aprecierea Bisericii Catolice pentru m�rturia dat� „într-
un timp în care convingerile religioase nu sunt întot-
deauna în�elese sau apreciate”. Prezen�a credincio�ilor 
în via�a social� �i economic�, a a� rmat el, arat� c� omul 
este în mod fundamental o � in�� spiritual�. „La nivel 
spiritual noi to�i, în moduri diferite, suntem angaja�i 
personal într-o c�l�torie care ofer� un r�spuns impor-
tant la întrebarea cea mai important� dintre toate, aceea 
referitoare la semni� ca�ia ultim� a existen�ei umane. 

C�utarea sacrului este c�utare singurului lucru necesar, 
singurul care satisface a�tept�rile inimii umane.”

M�rturia credincio�ilor, a continuat Pontiful, re-
� ect� importan�a c�ut�rii spirituale pentru îns��i via�a 
uman�. �tiin�ele naturale, de�i capabile s� „aduc� un 
mare bene� ciu familiei umane”, „nu dau r�spuns, �i 
nu îl pot da, la întrebarea fundamental�, deoarece ac-
�ioneaz� la un nivel total diferit. Nu pot s� satisfac� 
dorin�ele cele mai profunde ale inimii umane, nici s� 
ne explice pe deplin originea noastr� �i destinul nostru, 
pentru ce motiv �i pentru care scop exist�m noi, nici nu 
pot s� ne dea un r�spuns exhaustiv la întrebarea: ‘De ce 
exist� ceva mai degrab� decât nimic?’”

Papa Benedict a încheiat asigurându-i pe repre-
zentan�ii diverselor religii de faptul c� Biserica Cato-
lic� „va continua s� construiasc� pun�i de prietenie cu 
alte religii, pentru a vindeca erorile din trecut �i pentru 
a promova încrederea între indivizi �i comunit��i”.

To�i credincio�ii au o sarcin� comun�

Când Papa Benedict al XVI-lea s-a adresat elevi-
lor din �colile catolice din Anglia, �ara Galilor �i Sco�ia, 
le-a vorbit ca viitorilor s� n�i ai secolului XXI. „Lucrul pe 
care Dumnezeu îl dore�te mai mult pentru � ecare dintre 
voi este ca s� deveni�i s� n�i”, le-a spus Papa vineri, 17 
septembrie 2010, în a doua zi a vizitei sale în Marea Bri-
tanie, celor 4.000 de elevi reuni�i în Arena Sportiv� de la 
St Mary’s University College din Twickenham. Întâlnirea 
a fost transmis� live prin Internet în toate �colile catolice 
din Anglia, �ara Galilor �i Sco�ia, ceea ce i-a oferit Papei 
ocazia unic� de a se adresa unui num�r mare de elevi.

Papa le-a spus elevilor c� are un mesaj important 
pentru ei, �i anume acela c� Dumnezeu „v� iube�te mult 
mai mult decât v� pute�i imagina �i dore�te pentru voi 
maximul. �i lucrul cel mai bun dintre toate pentru voi 
este f�r� îndoial� cre�terea în s� n�enie”. „Când v� invit 
s� deveni�i s� n�i, v� cer s� nu v� mul�umi�i cu alegeri 
secundare”, a explicat Pontiful. „V� cer s� nu urm�ri�i 
un obiectiv limitat, ignorându-le pe toate celelalte. A 
avea bani face posibil s� � m genero�i �i s� facem bine 
în lume, îns� numai asta nu este su� cient pentru a ne 
face ferici�i. A �  foarte înzestra�i în unele activit��i sau 
profesii este un lucru bun, dar nu va putea niciodat� s� ne 
satisfac�, pân� când nu �intim la ceva înc� �i mai mare. 
Va putea s� ne fac� vesti�i, dar nu ne va face ferici�i”.

„Fericirea este ceva ce dorim cu to�ii, dar una 
dintre marile tragedii din aceast� lume este c� atât de 
mul�i oameni nu reu�esc niciodat� s-o g�seasc�, pentru 
c� o caut� în locuri gre�ite”. Papa Benedict al XVI-lea a 
spus c� cheia fericirii este de fapt foarte simpl�: „Ade-
v�rata fericire trebuie c�utat� în Dumnezeu. Avem ne-
voie de curajul de a pune speran�ele noastre cele mai 
profunde numai în Dumnezeu: nu în bani, într-o carie-

r�, în succesul lumesc, sau în rela�iile noastre cu al�ii, 
ci în Dumnezeu. Numai El poate satisface necesitatea 
cea mai profund� a inimii noastre… Dumnezeu dore�te 
prietenia voastr�. �i, odat� ce voi lega�i prietenie cu 
Dumnezeu, orice lucru în via�a voastr� începe s� se 
schimbe. În timp ce ajunge�i s�-l cunoa�te�i mai bine, 
v� da�i seama c� vre�i s� re� ecta�i în îns��i via�a voas-
tr� ceva din bun�tatea lui in� nit�”.

„Sunte�i atra�i de practicarea virtu�ii. Începe�i 
s� vede�i aviditatea �i egoismul �i toate celelalte p�ca-
te ceea ce sunt ele cu adev�rat, tendin�e distructive �i 
periculoase care provoac� profund� suferin�� �i mare 
daun�, �i vre�i s� evita�i s� c�de�i voi în�iv� în capcana 
aceasta. Începe�i s� sim�i�i compasiune fa�� de cei care 
sunt în di� cultate �i dori�i s� face�i ceva pentru a-i aju-
ta. Dori�i s� veni�i în ajutorul s�racului �i al celui înfo-
metat, s� îl încuraja�i pe cel suferind, s� � �i buni �i ge-
nero�i. Atunci când începe�i s� îndr�gi�i aceste lucruri, 
sunte�i deja pe deplin porni�i pe calea s� n�eniei”. Sfân-
tul P�rinte i-a încurajat pe elevi: „înv��a�i nu numai s� 
� �i studen�i buni, ci buni cet��eni �i persoane bune” �i 
„s� nu v� reduce�i niciodat� la un orizont restrâns”.

Adresându-se �i elevilor necatolici prezen�i în 
�coli, Papa a spus c� sper� ca �i ei s� se simt� încuraja�i 
„s� practica�i virtutea �i s� cre�te�i în cunoa�terea �i pri-
etenia cu Dumnezeu, al�turi de colegii vo�tri catolici. 
Voi sunte�i pentru ei chemarea la orizontul mai vast 
care exist� în afara �colii, �i f�r� îndoial� c� respectul 
�i prietenia fa�� de membrii altor tradi�ii religioase tre-
buie s� � e printre virtu�ile care se înva�� într-o �coal� 
catolic�. Sper de asemenea c� ve�i dori s� împ�rt��i�i 
cu to�i cei pe care îi ve�i întâlni valorile �i în�elegerea 
pe care le-a�i dobândit prin formarea cre�tin� primit�”.

Papa îi îndeamn� pe elevi s� devin� s� n�i

www.catholica.ro



6 VESTITORUL

(continuare în pag. 7)

Tania MANN

Peste un milion �apte sute de mii de pelerini �i-
au programat deja vizita la expunerea public� a Sfântu-
lui Giulgiu (la data public�rii aici a articolului expune-
rea s-a încheiat – n.n.). �i în timp ce credin�a conduce 
la rug�ciune în fa�a acelui „chip misterios care în t�cere 
vorbe�te inimilor oamenilor, invitându-i s� recunoasc� 
în el chipul lui Dumnezeu” (Papa Benedict al XVI-lea, 
2 iunie 2008), oamenii de �tiin�� �i cercet�torii continu� 
s� se întrebe cu privire la istoria lui. De�i mul�i au pus 
la îndoial� originile vechii pânze, cartea mic� a unui 
ilustru botanist evreu furnizeaz� ast�zi în aceast� pri-
vin�� indicii concrete.

În numai o sut� de pagini ilustrate, Avinoam Da-
nin, profesor emerit al Departamentului de Evolu�ie 
sistematic� �i ecologie de la Universitatea Ebraic� din 
Ierusalim, înfrunt� misiunea ambi�ioas� de a r�spunde 
la � ecare întrebare care i-au fost puse în paisprezece 
ani de cercetare asupra Giulgiului. Cartea „Botany of 
the Shroud: The Story of Floral Images on the Shroud 
of Turin” (Ierusalim, Danin Publishing, 2010, 104 pa-
gini) descrie cu claritate elementele din care deriv� un 
ansamblu de concluzii importante.

A�a cum explic� Danin, ceea ce a avut loc asupra 
Giulgiului se aseam�n� cu procesul de uscare a � orilor 
între paginile unei c�r�i. Sute de imagini de plante au 
r�mas imprimate pe �es�tur�. Aceste imagini contribuie 
a�adar la a determina unde �i când au fost puse ace-
le � ori pe pânz�. Sunt descifrabile �i imaginile a nou� 
spini, cea mai mare parte în jurul capului �i al umerilor, 
a unei trestii puse de-a lungul trupului Omului de pe 
Giulgiu, �i a circa 2.600 de fructe r�spândite pe întregul 
trup. În afar� de aceasta, sunt vizibile imagini par�iale 
ale unei funii.

Danin a început s� fac� cercet�ri asupra Giul-
giului în anul 1995, când a v�zut câteva fotogra� i ale 
acestuia m�rite. A recunoscut imediat, la prima privire, 
imagini de plante din zona Ierusalimului. Lista realiz�-
rilor acestui cercet�tor în domeniul botanicii, în special 
cu privire la plante din Orientul Mijlociu, este foarte 
lung�. Este su� cient s� spunem c� în cei patruzeci �i 
patru de ani de carier� a descoperit specii de plante care 
nu au fost niciodat� descoperite înainte în Israel, pe Si-

nai �i în Iordania, �i c� opera sa a permis crearea unei 
baze de date din care s-a putut realiza o hart� � togeo-
gra� c� a Israelului.

Prima concluzie pe care Danin a tras-o din cer-
cetarea sa botanic� este aceea c� imaginile plantelor, 
ap�rând în acelea�i puncte, � e pe fotogra� ile ob�inute 
prin diferite tehnici fotogra� ce, � e pe pânza Giulgiului, 
trebuie în mod necesar s� � e adev�rate �i nu au fost 
create în mod arti� cial de o metod� fotogra� c� sau alta. 
Dintre sutele de imagini de � ori, Danin a ales pentru 
propria cercetare pe cele mai utile ca indicatori geogra-
� ci precum �i pe cele de plante cu perioade de în� orire 
speci� ce. Astfel a concluzionat c� „zona în care cele 
trei plante proaspete alese ca indicatori ar �  putut s� � e 
culese �i a�ezate pe Giulgiu al�turi de trupul b�rbatului 
r�stignit este cea cuprins� între Ierusalim �i Hebron”. 
Cât prive�te perioadele de în� orire, el a� rm� c� „martie 
�i aprilie sunt lunile anului în care în� oresc zece dintre 
plantele identi� cate pe Giulgiu”.

În privin�a spinilor, Danin presupune c� apar�in 
plantelor Ziziphus spina-christi �i Rhamnus lycioides, 
care sunt „indicatori istorici importan�i”. Ambele sunt 
considerate printre plantele „cele mai s�lbatice” în Is-
rael, �i spinii celei de-a doua au fost „folosite de agri-
cultorii arabi ca lame pentru plug”. Imaginile funiei pe 
Giulgiu arat� c� aceasta era f�cut� din � bre vegetale 
conform unei metode antice folosite timp de mii de ani 
la Ierusalim. Se consider� c� aceast� funie a fost aceea 
cu care Omul de pe Giulgiu a fost legat pe cruce. Sin-
donologia, adic� studiul asupra Giulgiului, l-a fascinat 
mereu din punct de vedere botanic pe Danin, care a� r-
m� c� nu este deloc interesat de o eventual� semni� ca-
�ie religioas� a giulgiului.

Prezentând conversa�ia avut� în anul 2000 cu 
Nun�iul apostolic la Ierusalim din acea vreme, Danin 
scrie: „I-am demonstrat entuziasmul meu pentru c� am 
v�zut pe Giulgiu imaginile plantelor pe care le v�zu-
sem �i în fotogra� i. I-am spus c� nu sim�eam nici o 
emo�ie deosebit� fa�� de acel obiect venerat de milioa-
ne de persoane (…) �i spunându-i aceasta m-am sim�it 
aproape obligat s� m� justi� c. Mi-a r�spuns s� continui 

Descoperirile botanice spun povestea Giulgiului
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cercet�rile mele, pentru c� dac� nu a� �  fost evreu, ci 
cre�tin, pu�ini m-ar �  crezut”. De atunci, anii de cerce-
tare ai lui Danin ca sindonolog l-au f�cut s� conclud� 
c� pânza pentru înmormântare exista deja în secolul al 
VIII-lea �i c� „marea asem�nare a chipului Omului de 
pe Giulgiu cu o icoan� a Pantocratorului din m�n�stirea 
Sfânta Ecaterina, de pe muntele Sinai”, dezv�luie cu-
noa�terea Giulgiului deja în jurul anului 550.

Ceea ce botanistul de� ne�te ca „era hologra� c�” 
a sindonologiei a început în anul 2007, �i a implicat 
colaborarea doctorului Petrus Soons, care a realizat, 
împreun� cu colaboratorii s�i de la Dutch Holographic 
Laboratory, la Eindhoven, holograme tridimensionale 
ale Giulgiului. În timpul acelei perioade, Danin a putut 
observa „un strat aproape omogen” de peste trei sute de 
corole de � ori a�ezate în ordine în jurul capului Omului 
de pe Giulgiu. O alt� descoperire, rezultat� din colabo-
rarea cu Soons, este prezen�a unui c��ti de spini, deci 
nu a unei coroane, folosit� pentru a-l tortura pe b�r-
bat. Soons a explicat c� „atunci când a creat holograme 
în m�rime natural� �i le-a expus la Ateneul Ponti� cal 
Regina Apostolorum, la Roma, au trebuit s� ia o scar� 
pentru a vedea cre�tetul capului. Aceast� parte a Omu-
lui de pe Giulgiu nu fusese v�zut� niciodat� înainte de 
cineva”. Acolo Soons a observat multe r�ni mici care 
au sângerat �i care pe frunte nu erau vizibile.

Valoarea acestor concluzii este într-adev�r imen-
s�. Fiecare dintre aceste observa�ii �tiin�i� ce aminte�te 
de o suferin�� asem�n�toare cu aceea a lui Cristos: cu 
p�timirea �i r�stignirea Sa a�a cum au fost comemorate 
în zilele de Pa�ti de Biserica din toat� lumea. Cerceta-
rea lui Danin, înso�it� de cea a altor sindonologi, poate 
a�adar s� contribuie la dezv�luirea doar a unei realit��i 
� zice, în timp ce credinciosul este stimulat s� mediteze 
asupra unui adev�r transcendent: moartea �i învierea lui 
Cristos. Cu cuvintele Papei Ioan Paul al II-lea: „Giul-
giul ni-l prezint� pe Isus în momentul neputin�ei Sale 
maxime, �i ne aminte�te c� în moartea aceea înjositoare 
st� mântuirea întregii lumi” (cf. Discursului cu ocazia 
vizitei pastorale la Vercelli �i Torino, 24 mai 1998).

Într-adev�r, atunci când cre�tinii vorbesc despre 
Giulgiu, vorbesc despre pânza autentic� în care a fost 
învelit� unica � in�� uman� care a sf�râmat vreodat� 
lan�urile mor�ii. Este un reper concret al extraordinarei 
Sale st�ri temporare de moarte – „misterul Sâmbetei 
S� nte” -, a spus Papa Benedict al XVI-lea în vizita sa 
din 2 mai 2010. Astfel, „Giulgiul”, a mai a� rmat Papa 
Wojtyla, „devine o invita�ie la a tr�i orice experien��, 
inclusiv pe cea a suferin�ei �i a neputin�ei extreme, cu 
atitudinea celui care crede c� iubirea milostiv� a lui 
Dumnezeu învinge orice lips�, orice limitare, orice is-
pit� de disperare”.

Traducere: pr. Mihai P�tra�cu
www.lumea.catholica.ro

În perioada 10-14 august, asocia�ia Fondacio- 
cre�tini pentru lume, a organizat la Sâniob a III-a edi�ie a 
forumului de var� pentru studen�i, având tema ’’În c�u-
tarea sensurilor’’. Au fost participat 40 de  tineri, studen�i 
la diferite facult��i, dornici s� accepte aceast� provocare.

Prima parte a � ec�rei zile a fost dedicat� unei 
conferin�e. În acet sens, am avut al�turi de noi patru 
invita�i care ne-au împ�rt��it p�rerile, cuno�tin�ele �i 
experien�ele lor. În prima zi Radu Vidra a fost cel care 
ne-a vorbit despre c�s�torie, privind-o ca pe un stil de 
via�� s�n�tos. În cea de-a doua zi, p�rintele Iuliu Mun-
tean a ridicat urm�toarea întrebare: „Cine este Dum-
nezeu pentru mine?”, iar apoi ne-a determinat sa � m 
aten�i cu cei de lâng� noi, s� încerc�m s� ne punem 
mai mult în locul celui de lâng� noi decât s�-l jude-
c�m. Greu, dar nu imposibil! A treia zi, domnul Paul 
Iacoba�, ne-a transmis un mesaj din partea naturii. Tot 
ce este creat de Dumnezeu �i l�sat în jurul nostru, este 
în favoarea noastr�, iar noi încerc�m din r�sputeri s� 
distrugem. O mare realitate! Ultima zi a fost cea în care 
p�rintele Eugen Jurca ne-a vorbit despre importan�a co-
munic�rii �i accept�rii celui de lâng� noi.

A doua parte a zilei a cuprins activit��i recreative. 
Am avut olimpiada de jocuri unde participan�ii au avut 
ocazia s� se cunoasc� mai bine �i s� s� se relaxeze. Ate-
liere de c�l�rie, de autoap�rare �i de îndemânare, unde au 
pictat m��ti vene�iene, au f�cut m�rgele �i br���ri.

În toate activit��ile noastre ne-am amintit mereu 
de Isus, prietenul nostru care este al�turi de noi �i, în 
acest fel, � ecare zi începea cu Sfânta Liturghie �i se 
termina cu rugaciunea de mul�umire.

Strângând într-un chestionar de evaluare p�rerea 
tinerilor participan�i, putem s� spunem c� am avut parte 
de ni�te zile senine în care am reu�it � ecare s� înv�t�m 
ceva în plus, s� ne sim�im bine împreun�, s�-l accept�m 
mai u�or pe cel de lâng� noi �i ne-am desp�r�it cu promi-
siunea unei cât mai apropiate revederi la activit��ile din 
timpul anului universitar pe care Fondacio le propune.

Ana Maria GRAD

Forum de var�, 2010
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Întâi de toate, for�ele care conduc actualul sistem 
social-politic la nivel global nu urm�resc în mod nece-
sar binele familiei. În multe locuri, familia se a� � sub 
atac �i este subminat� pe multiple c�i, numite o� cial 
„alternative”. În contextul unui adev�rat r�zboi împo-
triva familiei, pentru a ne proteja familiile, trebuie s� 
contracar�m aceste in� uen�e negative.

În c�snicia voastr�
Plani� ca�i-v� s� petrece�i mai mult timp împre-

un�. Înv��a�i-v� s� v� bucura�i împreun� de acelea�i 
pasiuni sau activit��i recrea�ionale. Citi�i împreun�, vi-
ziona�i împreun� un � lm, asculta�i împreun� muzic�, 
merge�i împreun� în parc, face�i sport împreuna. Îm-
p�rt��irea unor activit��i v� va consolida prietenia pe 
via��.

Aminti�i-v� de sentimentele care v-au apropiat 
odat�. Curta�i-v� unul pe altul! Duce�i-i pe copii la bu-
nici �i ie�i�i în ora�. Dac� pute�i, face�i �i ie�iri scurte în 
afara ora�ului - o dat� la câteva luni.

Dumnezeu a conceput rela�iile sexuale pentru 
înt�ri prietenia �i afec�iunea dintre so�i. De�i în cazul 
unora expresia „totul se rezolv� în pat” chiar func�io-
neaz�, sexul trebuie s� � e o continuare � reasc� a unei 
rela�ii de prietenie �i dragoste între so�i - o form� aparte 
de a da, opus� unei atitudini egoiste de a c�uta satisfac-
�ia �i mul�umirea proprie.

În�elege�i c� voi doi alc�tui�i o echip� care trebu-
ie s� lucreze împreun� în armonie - � zic, emo�ional �i 
spiritual. Împ�rt��i�i-v� unul altuia gândurile, atitudi-
nile, emo�iile �i lucrurile materiale. Un so� �i o so�ie se 
ridic� împreun� �i cad împreun�.

Ca la orice echip�, trebuie s� existe o anumit� 
organizare. Dumnezeu l-a l�sat pe b�rbat s� conduc� 
treburile familiei. Atunci când e vorba de decizii im-
portante, consult�-te cu so�ia ta. Discuta�i toate impli-
ca�iile oric�rei decizii. Dac� nu ajunge�i la o în�elegere, 
ca b�rbat ia acea decizie care crezi c� corespunde cel 
mai bine interesului comun.

So�ia, partenera so�ului, trebuie s� � e un ajutor 
pentru el (Facerea 2:18). În Sfânta Scriptur�, în cartea 
Pildelor lui Solomon, la capitolul 31 sunt men�ionate 
câteva tr�s�turi �i abilit��i care o ajut� pe o femeie s� � e 
un sprijin bun pentru so�ul �i familia ei. Dac� so�ul t�u 
nu �ine cont de sfatul t�u, r�mâi al�turi de el în decizia 
lui �i adu-�i contribu�ia ca totul s� ias� bine. Respect�-�i 
so�ul �i încurajeaz� spiritul de echip�.

Comunicarea este vital� într-o c�snicie. De fapt, 
principalul motiv invocat de cei ce divor�eaz� este lipsa 
de comunicare. Comunica�i într-o manier� pozitiv�, pe 
subiecte de calitate. Exprima�i-v� ideile, aprecierile �i 

emo�iile. Fi�i deschi�i �i sinceri, dar �i amabili. Aten�ie 
la tonul vocii - tonul face muzica - �i la expresia fe�ei 
atunci când vorbi�i unul cu altul.

Comunicarea este un proces dual. Asculta�i cu 
r�bdare �i cu un interes nepref�cut ce are de spus cel�-
lalt. Nu � �i ner�bd�tori �i nu întrerupe�i des. Fi�i aten�i 
nu numai la cuvinte, ci �i la sentimentele �i la în�elesul 
din spatele cuvintelor.

Rezolva�i con� ictele. Doi oameni nu pot porni 
la drum dac� nu e pace între ei. Acolo unde exist� 
furie, separare �i frustr�ri, acolo spiritul de echip� are 
de suferit.

Comunicarea este foarte important� în rezolva-
rea con� ictelor. Timpul sau str�inii nu rezolv� nimic 
în locul t�u. Dac� ai o nemul�umire, nu o trece sub t�-
cere. Comunic-o în mod constructiv, în spiritul g�sirii 
unui r�spuns sau a unei solu�ii. Aducerea la cuno�tin�� 
a unei probleme nu trebuie s� devin� aruncare cu pietre 
în cel�lalt. A�a ceva nu va ajuta la rezolvare. Dac� so�ul 
sau so�ia î�i semnaleaz� o problem�, nu înseamn� c� are 
chef de ceart�. Discuta�i împreun� sesizarea �i g�si�i 
o solu�ie într-un mod deschis �i constructiv. Amânarea 
comunic�rii duce frecvent la agravarea problemei, iar 
mâine poate �  mai greu s-o rezolvi decât ast�zi. Nu l�-
sa�i soarele s� apun� peste neîn�elegerea voastr�.

Nu v� d�râma�i unul pe altul. Evita�i criticile 
frecvente. Ierta�i �i uita�i micile gre�eli. Dac� trebuie 
s�-i atragi aten�ia so�ului sau so�iei asupra unei gre�eli, 
f�-o cu amabilitate �i r�bdare. Discuta�i �i l�muri�i pro-
blema. Apoi, nu o mai aduce�i în discu�ie.

Cu to�ii avem nevoie de apreciere. Înv��a�i deci 
s� exprima�i �i s� primi�i apreciere. Gânde�te-te la ce 
face cel�lalt pentru tine �i familie - chiar �i lucrurile 
m�runte pe care ai tendin�� s� le iei de-a gata. Mul�u-
me�te. Nu te concentra pe aspectele negative, trecându-

Proteja�i-v� familia
R�zboiul împotriva familiei va afecta �i familia voastr�, dac� nu lua�i ni�te m�-
suri ferme împotriva lui. Materialul de mai jos cuprinde câteva sfaturi practice.

(continuare în pag. 9)
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le cu vederea pe cele pozitive.
Discuta�i într-o manier� pozitiv� unul despre al-

tul, atât acas�, cât �i în afar�.
Îngriji�i-v� �i ave�i grij� de s�n�tate. O bun� în-

grijire, igien� �i s�n�tate sunt lucruri foarte importante 
într-o c�snicie. Ele re� ect� respectul t�u pentru cel�lalt.

În cre�terea copiilor
Oferi�i-le muzic� de calitate copiilor vo�tri �i ci-

ti�i-le zilnic, cu gesturi �i in� exiuni ale vocii (studiile 
arat� c� aceasta are un efect bene� c asupra lor înc� de 
când sunt în burtica mamei). Astfel le ve�i insu� a inte-
resul fa�� de literatur� �i art�. Le stimula�i curiozitatea 
�i imagina�ia �i, de asemenea, aceasta este o tehnic� 
foarte bun� pentru exersarea memoriei. Totodat�, ajut� 
la cultivarea leg�turii dintre p�rinte �i copil. Când co-
pilul începe s� vorbeasc�, vor putea s� „citeasc�” c�r�i 
din memorie. Continua�i s� le citi�i cu voce tare �i când 
sunt mai mari.

Înv��a�i-i s� respecte autoritatea, în special pe a 
voastr�. Disciplina�i-i potrivit cu vârsta lor - pentru ne-
ascultare sau obr�znicie în raport cu regulile pe care li 
le-a�i transmis. Face�i mereu asta cu calm, cu explica�ii, 
f�r� izbucniri nervoase.

Petrece�i timp jucându-v� cu copiii. Oferi�i-
le juc�rii care le stimuleaz� creativitatea �i le dez-
volt� mobilitatea.

Distra�i-v� cu copiii vo�tri. Lua�i-i la târguri de 
carte, în parc sau la zoo. Face�i-i s� râd�. Mai presus de 
toate, face�i-i s� nu aib� nici o îndoial� c� îi iubi�i �i c� 
sunte�i dispu�i s� v� sacri� ca�i timpul pentru ei.

Înv��a�i-i s� � e responsabili. Înv��a�i-i ce în-
seamn� etica profesional�. Când vor �  mari, cere�i-le s� 
v� ajute în treburile casnice. De exemplu, deprinde�i-i 
s�-�i fac� curat în camer�. Dac� ave�i animale de cas�, 
solicita�i-le copiilor s� aib� grij� de ele. Când e cazul, 
aranj�rile sau schimb�rile din cas� sau gr�din� trebuie 
s� � e treburi de familie.

Fi�i sinceri cu 
ei. Ei trebuie s� înve-
�e s� aib� încredere în 
voi. Dac� vre�i ca ei 
s� � e deschi�i �i sin-
ceri cu voi, mai ales 
când cresc, trebuie ca 
�i voi s� � �i sinceri cu 
ei mereu.

R�spunde�i-le 
la întreb�rile despre 
sex, potrivit cu nivelul 
lor de în�elegere. E bine s� aud� mai întâi de la voi cum 
stau lucrurile, nu de pe strad�.

Aplica�i aceste principii înainte ca ei s� mearg� 
la �coal�, pentru a a�eza o temelie a respectului fa�� 
de p�rin�i. Pân� la �coal�, copiii vo�tri trebuie s� � e 
convin�i c� voi sunte�i sprijinul, ajutorul �i protecto-
rul lor. Ei trebuie s� �tie c�, sub îngrijirea voastr�, sunt 
iubi�i �i în siguran��.

Când începe �coala, nu renun�a�i la pozi�ia de 
factor de in� uen�� principal în via�a lor. Continua�i s� 
v� implica�i major în via�a lor. Merge�i la �edin�e �i cu-
noa�te�i-i pe înv���tori sau profesori, dar �i pe colegii 
de clas�. Participa�i la activit��ile �colare. Zi de zi, ve-
ri� ca�i �i exersa�i cu ei ce au înv��at la �coal�.

Ast�zi, în unele �coli au p�truns anumite idei no-
cive pentru copii. Fi�i gata s� le explica�i adev�rul co-
piilor vo�tri, ar�tându-le de ce �i de unde �i pân� unde 
se întinde eroarea.

Când ajung la adolescen��, asigura�i-v� c� au o 
preocupare. Încuraja�i-i s� � e buni la înv���tur� �i s� 
fac� sport. Eventual, s� înve�e un instrument muzical 
sau o limb� str�in�. Calculatorul este �i el util, dar în-
tr-o manier� controlat�. În plus, cultiva�i-le pasiuni. 
De pild�, face�i-le cuno�tin�� cu � latelia, arta fotogra-
� c�, bricolajul, g�titul, croitul, gr�din�ritul, modelis-
mul (ma�ini, avioane, b�rci...). Dac� timpul �i notele 
o permit, o activitate pl�tit�, cu jum�tate de norm�, îi 
va ajuta s� depind� gestionarea responsabilit��ilor �i îi 
va preg�ti pentru lumea „adev�rat�”. Ca idee, �ine�i-i 
ocupa�i cu activit��i forma�ionale.

Implica�i-v� în formarea lor cât mai mult posibil 
�i p�stra�i deschise canalele de comunicare cu ei, mai 
ales la adolescen��. Aspectul acesta e foarte important. 
Trebuie s� cunoa�te�i la ce se gândesc. Ei trebuie s� �tie 
c� pot avea mereu încredere în voi. Da�i-le ocazia s� 
se exprime cu privire la orice au în minte - mesele sau 
timpul liber petrecut împreun� sunt ideale.

Mai presus de toate, înv��a�i-i pe copii, de mici, 
adev�rul despre Dumnezeu, despre dragostea lui, des-
pre via�a cre�tin� �i despre moral�. Înv��a�i-i s� se roa-
ge zilnic, de cum încep s� vorbeasc�.

Traducere �i adaptare de Bogdan Mateciuc
www.lumea.catholica.ro
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Î�i mul�umim Mam�
Silvia PANTI�

Î�i mul�umim Fecioar� Maria pentru unicitatea 
Ta. Ai fost conceput� far� de prihan� str�mo�easc�, 
pregatit� � ind de Dumnezeu pentru un plan divin ce 
era menit s� vin� în ajutorul omenirii.

Î�i mul�umim pentru bucuria pe care ai  adus-o 
Cerului �i P�mântului.

La doar trei ani, erai preg�tit� s�-L sluje�ti pe 
Domnul, cu vioiciune �i ner�bdare  ai urcat  sc�rile  Tem-
plului din Ierusalim, care duceau la Sfânta S� ntelor, care 
cuprindeau valori sacramentale ale poporului ales. Te-ai 
cons� n�it pentru totdeauna Preas� ntei Treimi.

 Î�i mul�umim pentru exemplul T�u de rug�ciune 
�i munc�, pentru credin�a Ta, pentru iubirea sfant� ce 
o emana � in�a Ta tân�r� �i curat�, pentru inteligen�a �i 
perfec�iunea Ta, pentru comuniunea pe care ai avut-o 
cu Domnul, cel care te-a ales Mam� a Fiului S�u.

 Î�i mul�umim pentru umilin�a Ta, pentru  � atul 
t�u, memorabilul r�spuns pe care l-ai dat îngerului tri-
mis de Dumnezeu la Tine. A fost un r�spuns promt, f�r� 
s� stai pe gânduri s�-l analizezi, s� Te mai sf�tuie�ti cu 
cineva. �i-ai asumat riscul de a nu �  crezut� în primul 
rând de logodnic, de a �  p�r�sit�, de a-�i pierde respec-
tul în fa�a comunit��ii �i chiar de a �  omorât� cu pietre 
înainte de-a na�te pe Fiul Tat�lui. Î�i mul�umim pentru 
încrederea Ta în Domnul. 

Î�i mul�umim pentru iubirea Ta fa�� de aproape-
le, exprimat� prin vizita la vara Ta Elisabeta, precum �i 
pentru imnul de bucurie închinat Lui Dumnezeu.

Ai de�inut toate însu�irile necesare pentru a 
deveni Mama Lui Dumnezeu. Nu ai avut bog��ii te-
restre, dar cu cele mai nobile calit��i ale su� etului ai 
z�mislit �i ai purtat în bra�e o comoar� cereasc�. Te-ai 
bucurat de acordul intim  între natura uman� �i harul 
Lui Dumnezeu.

Î�i mul�umim ca  L-ai n�scut pe Isus Mântuito-
rul, pentru a �  d�ruit oamenilor.Trupul �i sângele Lui 
Isus au fost date de natura umana a Ta. E�ti cor�scum-
p�r�toarea noastr�, participând la opera de mântuire.

Înv���m de la Tine c� Dumnezeu are pentru � eca-
re om câte un plan. Trebuie s� r�spundem f�r� a sta pe 
gânduri cu � atul nostru, atunci când El ne solicit�. S�-L 
z�mislim pe Isus în inima noastr�. S�-L cre�tem acolo în 
ciuda tuturor greut��ilor �i a opreli�tilor de tot felul.

Ne-ai dat exemplu de cur��ie, ascultare, smere-
nie, modestie, r�bdare, blande�e, bun�tate, de s� n�enie 
des�vîr�it�.

 Î�i mul�umim pentru exemplul vie�ii Tale umile 
�i retrase, pentru t�cerea Ta, pentru faptul  c� ai p�strat 
în  inim� privilegiile primite de la  Domnul. 

Î�i mul�umim pentru prima minune, pe care 
Isus a  facut-o la nunta din Cana Galileii, la îndem-
nul T�u. Î�i mul�umim pentru mila Ta fa�� de neca-
zurile oamenilor.

Î�i mul�umim pentru suferin�a Ta sfâ�ietoare, dar ac-
ceptat�, în timp ce-L înso�eai pe Isus pe drumul Golgotei.

Î�i mul�umim c� la picioarele Crucii, ne-ai primit 
pe to�i oamenii ca � i aI T�i, iar Tu ai devenit cea mai 
iubitoare Mam� pentru noi.

Î�i mul�umim c�  esti Templu al Spiritului Sfânt, 
c� ai r�mas cu apostolii pentru a le des�vâr�ii înv���tura 
�i a-i înt�rii în misiunea lor.

Î�i mul�umim c� te-ai în�l�at la Cer cu Trupul �i 
Su� etul �i c� de acolo continui s� veghezi asupra noas-
tr� ca o Mam� grijulie.

Î�i mul�umim pentru maiestatea Ta de Regin� a 
Cerului �i a p�mantului, pentru frumuse�ea, perfec�iu-
nea �i m�re�ia Ta.

Î�i  mul�umim c�  e�ti plin� de har �i în acela�i 
timp împ�r�itoare  de haruri.

Î�i mul�umim c�  e�ti Mama milei, singura sc�-
pare a p�c�to�ilor  �i ne conduci la Fiul T�u, Izvorul 
milostivirii.

Î�i mul�umim c� e�ti alinarea muribunzilor �i sal-
vatoarea su� etelor din Purgator.

Î�i mul�umim c� în cinstea Ta au loc s�rb�tori so-
lemne, c� multe biserici �i altare �i-s închinate, c� ne-ai 
înv��at s� ne rug�m Rozarul �i ne dai ocazia astfel ... 
s�-�i mul�umim!
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Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Pelerinaj:
de la �imleu Sivaniei la Sighetu Marma�iei

Sighet: aici se g�se�te o închisoare în care la început 
au fost închi�i câ�iva elevi �i ��rani care s-au opus regimului 
comunist. Din 1950 au fost adu�i zeci �i sute de demnitari, 
mini�tri, profesori, scriitori, ziari�ti, intelectuali. Din luna oc-
tombrie a aceluia�i an au fost adu�i aproximativ 50 de clerici, 
episcopi �i preo�i greco-catolici �i romano-catolici.

Închisoarea era considerat� „un loc de munc� speci-
al”, de fapt servea la exterminarea elitei române�ti, dar în 
acela�i timp era �i un loc sigur din care nu se putea fugi, 
frontiera cu Uniunea Sovietic� � ind la mai pu�in de 2 Km.

De�inu�ii erau �inu�i în condi�ii insalubre, hrana era 
mizerabil�, era interzis� odihna sau s� se întind� pe pat, celu-
lele erau f�r� înc�lzire (temperatura pe timp de iarn� ajungea 
�i la -30 de grade!); nu aveau voie s� priveasc� de la geam 
(cei care se încumetau s� o fac� erau închi�i la „neagra” cu 
lan�uri la picioare �i f�r� lumin�; umilin�e, b�t�i de joc, tortu-
r�, toate f�ceau parte din programul de exterminare.

S� c�l�tore�ti împreun� spre o �int�, tineri pelerini, 
în rug�ciune, cântând, impresionând persoanele întâlnite pe 
drum, încurajând în credin�� micile comunit��i greco-cato-
lice: acesta este pelerinajul f�cut de aproape 160 de tineri 
pornind pe jos de la �imleu Silvaniei pân� la Sighetu Mar-
ma�iei, 165 km.

Pentru prima dat� în via�� am parcurs a�a mul�i kilo-
metri însu� e�it� de un singur gând: sângele martirilor este 
s�mân�a noilor cre�tini.

Privind la num�rul de pelerini care an de an este tot 
mai mare mi-am zis: „Cu adev�rat acest sânge nu a fost v�r-
sat în zadar!” Cu siguran�� acest pelerinaj nu ar �  fost ceea ce 
este dac� P�rintele Florian, acum Vicar General al Episcopiei 
de Oradea (ini�iatorul acestui pelerinaj acum 10 ani) �i Con-
grega�ia „Don Orione” nu s-ar �  implicat pe deplin în organi-
zarea �i sus�inerea pelerinajului dar mai ales în sensibilizarea 
tinerilor �i a comunit��ilor parohiale.

Orice s�mân�� f�r� p�mânt �i ap� ... nu cre�te!

22 august 2010
O mul�ime de tineri, cântece, gust�ri tradi�ionale ... 

ne a�teapt� la �imleu Silvaniei, locul de plecare în pelerinaj. 
Dup� un moment de rug�ciune, binecuvântarea de pleca-
re în pelerinaj dat� de Pr. Gheorghe �urca�, Vicar Foraneu 
al S�lajului, �i dup� câteva indica�ii practice, pelerinii s-au 
încolonat doi câte doi în spatele crucii, cu care �i la umbra 
c�reia vom parcurge tot drumul. Pr. Mihai (Don Orione) �i 
Pr. Constantin (paroh la Bulgari) ajuta�i de câ�iva voluntari 
încarc� bagajele în camion. Pr. Emil de la �tei �i Pr. Ioan 
Aciu înso�esc pelerinii. Dup� 5 km ajungem la B�d�cin, satul 
natal al lui Iuliu Maniu, o � gur� important� în lumea politi-
c�, membru al Partidului Na�ional ��r�nesc, prim-ministru, 
se num�r� printre artizanii Unirii Transilvaniei cu România. 
Moare în închisoarea de la Sighet.

Aici, precum �i în alte locuri, am fost g�zdui�i în fami-
lii, în case sau în �uri. Masa a fost mereu bogat� �i d�ruit� cu 
mult� dragoste, servindu-se dup� posibilit��i în aer liber sau 
în c�mine culturale. (continuare în pag. 12)

Iubirea des�vîr�it� se a	 � doar în sacri� -
ciul suprem. Restul sînt mici dr�g�l��enii.

Nu �tiu de ce, dar toate c�r�ile proaste 
parc� sînt scrise de acela�i autor. 

Sînt tot mai mul�i cei care �tiu scrie c�r�i, 
dar care, la rigoare, nu prea �tiu scrie nici m�-
car gramatical. Fenomen care prolifereaz� mai 
ales în universit��i.

Fericirea este cea mai agreat� iluzie.
Decît s� � i în�elept, f�r� s�-�i foloseasc� la 

nimic, mai bine s� � i prost, dar s�-�i foloseasc� 
la ceva - cred mul�i, vai, prea mul�i.

Via�a nu este decît un antrenament pentru 
moarte.

Trupul merit� iubit � e �i pentru spiritul 
din el.

Orice text este doar un pre-text. O c�dere 
sublim� în tenebrele eului.

Spre deosebire de alte profesii, cea de 
scriitor se înva�� zilnic. 

Literar vorbind, pîn� la urm� nu am 
f�cut decît s�-mi exploatez singur�tatea, ina-
decvarea, plictisul. De�i orice scris este un P.S. 
inutil.

Scriitorul este, într-un anumit fel, singu-
rul produc�tor autorizat de limb�.

Dac� geneza nu prea a reu�it, sper� s� re-
u�easc� apocalipsa – î�i zic unii.

Oamenii de cultur� sînt ni�te oameni care 
înva�� mult ca s� �tie tot mai pu�in.

Un destin nu se construie�te muncind la 
el sezonier. Un destin se construie�te muncind 
cu veacul, cu eternitatea...

Contrar lui Platon, îmi place s�-mi plimb 
gîndurile de la o determina�ie la alta.

In� nitul, cu o vorb� platonician�, devine 
ceva în m�sura în care trece în � nit.

Trecutul nu este decît un mod de a � c�io-
naliza realitatea. El este � c�iune pur�.

Lichelele nu te suport� doar pentru c� 
sînt lichele, ci pentru c� �tiu c� �tii c� sînt li-
chele.

Dac�, a�a cum spune Aristotel, condi�ia 
fericirii este judecata ra�ional�, noi nu putem �  
decît etern neferici�i. C�ci �i judecat�, �i ra�io-
nal�, asta chiar c� este prea mult. (De�i o jude-
cat� adev�rat� nu poate �  decît ra�ional�).

Un scriitor se recunoa�te nu dup� ce scrie, 
ci dup� ce cite�te.

Pentru a �  în�eleas�, esen�a muzicii este 
exprimat� tot în cuvinte. Ca atare, ascult�m 
muzica �i cu ajutorul cuvintelor.
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Se celebreaz� Sfânta Liturghie în biserica parohial� în 
care comunitatea greco-catolic� a reintrat doar de câteva luni 
dup� 62 de ani. Dup� prânz ne continu�m drumul, trecem pe la 
Monumentul de la Gurusl�u spre Boc�i�a unde vom înnopta. 

24 august
Pornim spre Bulgari. A fost impresionant �i emo�io-

nant v�zând comunitatea local� (în plin� zi de lucru) venind 
în întâmpinarea noastr� cu crucea �i prapori. Cele dou� no-
roade s-au contopit �i ne-am îndreptat spre biseric� pentru 
celebrarea S� ntei Liturghii.

Dup� prânz ne îndrept�m spre Cehu Silvaniei, unde 
ne a�tept� o sal� de sport pentru dormit dar mai ales bucuria 
de a putea face un du� cu ap� cald� ...! Dar mai întâi am f�cut 
o vizit� la B�se�ti, la casa Memorial� a lui Gheorghe Pop 
de B�se�ti (1835-1919), om politic, predecesor al lui Iuliu 
Maniu. Înso�i�i de Pr. Angel din Baia Mare am urcat �i la 
M�n�stirea din deal.

25 august
Dup� rug�ciunea de diminea�� �i micul dejun ne în-

drept�m spre Ulmeni. La amiaz� celebr�m Sfânta Liturghie 
în biserica romano-catolic�. Dup� prânz travers�m Some�ul 
cu podul plutitor! O nou� experien�� fascinant� dar �i emo-
�ionant�. Ajungem la Reme�i pe Some�. Intr�m la biseric�, 
schimb�m un salut cu comunitatea local�, ne rug�m, cum de 
altfel o facem peste tot, rug�ciunea pentru canonizarea epi-
scopilor care au murit în faim� de martiri în perioada comu-
nist�. Ajungem pe înserat la Mire�u Mare, loc în care multe 
familii î�i a�teapt� cu bucurie pelerinii �i pentru cazare.

26 august
Dup� Sfânta Liturghie, domnul Ioan F�tca� ne sur-

prinde cu cuvintele dumnealui, dar mai ales cu c�rticica „Ce 
trebuie �tiut �i f�cut pentru mântuirea su� etului”, scris� anu-
me pentru tineri �i d�ruit� tuturor. Am sim�it acest gest ca pe 
o dorin�� de a construi o punte între genera�ii pentru ca ceea 

23 august
L�s�m în urm� B�d�cinul lui Maniu �i spre amiaz� 

ajungem la Boc�a, satul natal al lui Simion B�rnu�iu (1808-
1864). Profesor la Blaj, a avut curajul s� predea cursuri de 
� loso� e în limba român� în timpul domina�iei austro-unga-
re; organizator al Revolu�iei de la 1848 .... În perioada co-
munist� a fost scos din c�r�ile de istorie �i nu era bine s� se 
vorbeasc� despre el � ind considerat un na�ionalist.

(urmare din pag. 11)

(continuare în pag. 13)

ce d� valoare existen�ei s� � e înmânat celor ce fac primii pa�i 
în via�a spiritual�.

Azi drumul a fost mai greu, ajungem la râul L�pu�el 
pe la 15.30, picioarele îmi sunt um� ate. Pu�ini sunt, cred, cei 
care s� nu aib� b��ici ..., dar dup� ce am servit masa pro� -
t�m de posibilitatea de a face un „du�” la râu, fapt care ne-a 
înviorat un pic.

27 august
La 6.30 l�s�m sala de sport a Universit��ii, unde am 

dormit, �i ne îndrept�m în procesiune, recitând Rozarul cu 
cântece intercalate între decade, spre Biserica Sfântul Anton 
unde am celebrat Sfânta Liturghie. Providen�a a f�cut ca s� 
ne parvin� m�rturia unei persoane: „m� preg�team s� merg 
la serviciu, la un moment dat aud pe cineva rugându-se. P�-
rea a �  un radio dat mai tare, deschid geamul de la aparta-
ment ... surpriz� ... oare visez?! O mul�ime de tineri m�r��lu-
iau cu crucea în frunte, ordona�i, rugându-se ...”.

Dup� Sfânta Liturghie, v�d o b�trânic� care iese agale 
din biseric�: este aproape oarb�. O ajut s� ajung� la trotuar. 
Începe s� îmi spun� c� a fost la Beiu� (ora�ul în care am stat 
�i eu mai mul�i ani), în internatul Surorilor Asum�ioniste îna-
inte ca regimul comunist s� le deporteze pe surori �i s� con-
� �te acele loca�ii. M� întreb� ce mai este pe acolo, dac� mai 
este bisericu�a de lemn �i grota Maicii S� nte unde se duceau 
fetele înso�ite de c�lug�ri�e ... . În timp ce vorbea lacrimile 
îmi curgeau pe obraji gândindu-m� la starea în care au ajuns 
acele locuri care odinioar� erau un col� de Rai, în care au fost 
educate genera�ii �i genera�ii de fete.

Ajungem la poalele Gutinului, la marginea ora�ului 
Baia Sprie, unde a existat unul din mul�imea de lag�re de 
munc� for�at�. Mun�ii din jur cunosc bine istoria acelor vre-
muri, � ind martori ai celor închi�i dar �i acelora care s-au 
organizat în grupuri de rezisten��, chiar dac� pentru unii a 
fost o lupt� inutil�, de fapt au fost prin�i tortura�i �i uci�i ... . 

Pentru privirea trec�torului, pelerinului sau a turistului Pasul 
Gutin este splendid, la fel �i pentru mine, chiar dac� su� etul 
îmi este ap�sat de gândul �i triste�ea c� în acest p�mânt �i-au 
g�sit sfâr�itul tragic multe persoane îns� jertfa lor invit� noile 
genera�ii s�-�i d�ruiasc� propria via�� pentru marile idealuri, 
p�strându-�i verticalitatea.

Seara ajungem la H�rnice�ti, unde comunitatea local� 
ne a�teapt� cu cina �i numeroase familii pentru g�zduire. Aici 
am mâncat cele mai bune sarmale. Chiar dac� aceast� mas� 
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etatea acestor tineri alinia�i pe centrul coridorului (celularu-
lui), pare s�-i invite pe cei ce mai înainte erau în celule s� ias� 
�i s� se alinieze cu ei pentru a-i sus�ine în aceast� mare Litur-
ghie care este via�a: oferit� de Sacri� ciul lui Cristos pentru a 
ne uni cu Sacri� ciul S�u doar �i numai prin iubire.

Despre aceasta vorbesc câ�iva supravie�uitori ai aces-
tei închisori (acei tineri cu ghiozdanul în spate, primii de�i-
nu�i politici), care au rostit câteva cuvinte la sfâr�itul Litur-
ghiei. Momentul este solemn, lini�tea e tot mai mare, unic�, 
pre�ioas�: vorbesc martorii, �i pentru ca s� nu cad� în uitare 
cei ce acolo au suferit, ai uita ar însemna ai ucide înc� odat�! 
Ascult�m cuvintele lor pline de via��, bogate în Cuvânt:

„Suferin�a a dat noble�e su� etelor noastre.s-a repetat în mai multe comunit��i, f�cându-se �i pu�in haz, 
nimeni nu le-a refuzat. Orice mâncare este foarte bun� �i mai 
ales când î�i este foame. Doresc s� subliniez c� în pelerinaj 
tinerii sunt invita�i la o �inut� sobr� în toate: îmbr�c�minte, 
nu se fumeaz�, nu se cheltuiesc bani pe lucruri inutile, iar pe 
drum o sticl� cu ap�.

28 august
Dup� Sfânta Liturghie celebrat� la 7 diminea�a por-

nim spre Sighet, ajungem dup� o pauz� scurt� la Giule�ti �i 
Vadul Izei. Când am v�zut indicatorul de la intrarea în ora� 
spontan mi-au dat lacrimile, drumul cel lung este deja în 
urma mea, �inta este la doi pa�i!

Intr�m la Surorile Maicii Domnului, aici ne a�teapt� 
�i un grup de vreo 50 de copii �i tineri cu peste 10 chitari 
înso�i�i de parohul �i educatorii lor din �i�e�ti.

Pornim spre Memorial. Intr�m cântând, dar un nod în 
gât m� împiedic� s� mai scot un sunet, doar lacrimi, lacrimi 
din bel�ug: aici au murit oameni, oameni valoro�i, tari în cre-
din��, tari în valorile în care au crezut pân� la a-�i da via�a.

Ie�im din Memorial �i ne îndrept�m spre Cimitirul S�-
racilor, unde erau aruncate trupurile celor ce mureau la închi-
soare, t�cerea este o obliga�ie: ne a� �m pe un p�mânt sfânt, 
aici sunt r�m��i�ele iubi�ilor no�tri episcopi �i a celor care au 
murit pentru o Românie liber� �i cu credin�� în Dumnezeu.

Ne îndrept�m spre �ug�u, unde familia Moldovan 
din Sighet ne-a pus la dispozi�ie casa, anexele �i ograda pen-
tru a putea tr�i urm�toarele 3 zile în comuniune, fraternitate 
�i rug�ciune.

29 august
Cu toat� oboseala celor 7 zile ne trezim la 7.30 �i în-

cet, încet ne regrup�m, ie�ind care de pe unde, cine din �ur� 
cine din corturi, din garaj … . Dup� micul dejun ne reîntoar-
cem la Memorial pentru Sfânta Liturghie. Acest Templu al 
Sacri� ciului este locul cel mai potrivit: cumin�enia �i sobri-

(urmare din pag. 12

Nu am reu�it s� îndep�rt�m tancurile sovietice, dar 
am demonstrat c� nu suntem slabi, c� avem caracter pe 
care l-am ap�rat prin lupt�, sacri� ciu �i rug�ciune. La în-
chisoare ne încurajam unii pe al�ii: s� nu ne � e fric� de 
nimic, doar de noi, s� renun��m la noi în�ine �i la r�splata 
de acum, �i atunci vei putea spune c� ai f�cut ceva în lu-
mea asta. Nimic nu este mai luminos decât Sfântul Pavel 
înl�n�uit pentru Cristos. Lan�urile au fost pentru noi un 
mare dar: ne-au unit ca �i Trup al Lui Cristos, aici ne-am 
sim�it cu to�ii fra�i �i � i ai unui singur Tat�, Dumnezeu.”

1 septembrie
Ieri �i alalt�ieri am tr�it momente liturgice deosebite, 

Adora�ia Euharistic�, Spovezile, Sfânta Liturghie Solemn� 
cu 12 preo�i de la sfâr�itul anului bisericesc �i începutul unui 
an nou. S-a cântat „La Mul�i Ani” Bisericii, tuturor cre�tini-
lor s� � e mai buni �i s� se s� n�easc�!

Azi ne întoarcem cu to�ii la casele noastre, la via�a 
ordinar�. Un lucru este sigur: nu mai suntem cei de dinain-
te, ceva extraordinar s-a întâmplat în su� etul nostru �i îmi 
r�sun� �i acuma ceea ce supravie�uitorii închisorii au spus 
tinerilor: „Pân� aici am condus Biserica, acum o încre-
din��m vou�, pentru ca ea s� continue în voi, cu voi, prin 
voi tinerii de azi. Azi avem nevoie mai mult ca oricând de 
persoane cu caracter!”

Sora Antonella Lazzaro
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(continuare în pag. 15)

Pr. Bernard �tef A.A., chemat la Domnul
Pr. Bernard 
tef, Senior al Bisericii Blajului, 

ieromonah asump�ionist, profesor, p�rinte 	i îndrum�-
tor spiritual, m�rturisitor al credin
ei în Domnul, a fost 
trecut în Împ�r��ia vie�ii vesnice ast�zi, 11 septem-
brie 2010.

Pr. Bernard �tef s-a n�scut în 22 octombrie 
1916 în localitatea L�scud, jud. Mure�, din p�rin�ii 
�tefan �i Maria, agricultori. Studiile primare (5 clase) 
le-a urmat în L�scud, cele gimnaziale (cl. I-III) la Di-
ciosânm�rtin (Târn�veni) (1927-1930), iar cele licea-
le la Liceul «Sfântul Vasile cel Mare» (cl. IV-VII) din 
Blaj, (1930-1934).

A intrat în Congrega�ia P�rin�ilor Augustiniei 
Asump�ioni�ti la 20 iulie 1934, între 1934-1935 f�când 
noviciatul la Beiu�-Bihor. Prima profesiune: 8 septem-
brie 1935. Pentru �ase ani (1935-1941) este trimis în 
Fran�a pentru a urma cursurile teologice universitare de 
Filoso� e �i Teologie, un an preg�titor la Layrac (1935-
1936), Filoso� a la Scy-Chazelles, aproape de Metz 
(Lorena) (1938-1941), unde depune �i profesiunea pe 
via�� la 8 septembrie 1938, �i Teologia la Institutul Sf. 
Augustin din Lormoy Montléry, lâng� Paris (1938-
1941). Reîntors în 1941 la Beiu�, este hirotonit la bise-
ricu�a «Casa Domnului» din Blaj, în duminc� 27 iulie 
1941, de Episcopul Vasile Aftenie. Între 1941-1944 
este Profesor Îndrum�tor la Micul Seminar Arhidiece-
zan cu sediul la Beiu� �i prefect de studii la Internatul 
Pavelian-Beiu�. Între 1944-1948 este profesor de limba 
francez� la Liceul «Samuil Vulcan» din Beiu� �i duhov-
nic la surorile Oblate. În 1947 a frecventat Seminarul 
Pedagogic din Cluj elaborând o lucrare despre sistemul 
pedagogic al Sf. Ioan Bosco. În 1946 î�i ia Licen�a în 
Teologie la Blaj, în 1947 devine Superiorul comunit��ii 
A.A. din Beiu� �i Rectorul 
internatului; în august 1948 
statul comunist preia liceul 
�i internatul. Între 1948-
1949 petrece în clandesti-
nitate la m�n�stirea suro-
rilor oblate din Beiu�, iar 
în 1949 se retrage în casa 
p�rinteasc� din L�scud, ur-
mând programul de via�� 
c�lug�reasc� �i de studiu, 
�inând îns� leg�tura cu au-
toritatea bisericeasc� �i f�-
când pastora�ie clandestin� 
împreun� cu PS Alexandru 
Todea �i pr. George Gu�iu.

În 26/27 iulie 1951 
a fost arestat, odat� cu lo-
tul de preo�i din jude�ul 
Mure�. Ancheta la Securi-
tatea din Tg.Mure� a durat 

pân� în februarie 1952, când întreg lotul a fost transfe-
rat la penitenciarul din Cluj, în vederea judec��ii, care 
a avut loc în 18 aprilie 1952, în Vinerea Mare, când 
a fost condamnat, ca �i cei mai mul�i din lot, la cinci 
ani închisoare pentru instigare public� contra statului. 
Fiind apt de munc�, a fost trimis cu al�i preo�i la Ca-
nalul Dun�re-Marea Neagr�. Dup� o �edere de dou� 
s�pt�mâni la Jilava pentru repartizare în diferite colonii 
de munc�, a fost trimis la Poarta Alb�, jud. Constan�a, 
pentru vreo trei s�pt�mâni, unde lucra f�când c�r�mizi. 
De aici a fost dus, împreun� cu al�i preo�i �i intelectuali, 
la Colonia Peninsula brigada F-Preo�i, sp�rgând piatra 
la Canal. Aici s-a n�scut Rozarul Spiritului Sfânt.

Când în 1953 au încetat lucr�rile la Canal, a r�-
mas la Peninsula s� demonteze unele instala�ii �i apoi a 
fost mutat la stadionul Constan�a, de unde a fost elibe-
rat în octombrie 1955, cu certi� catul nr. 11465/1955, 
bene� ciind de o gra�iere. S-a reîntors la casa p�rin-
teasc� la L�scud, ocupându-se de rug�ciune, studiu �i 
apostolat clandestin, cu toate c� era supravegheat de 
autorit��i: catehizare copii, adul�i, slujbe, îndrumare 
spiritual�, vizitarea confra�ilor AA, exerci�ii spiritua-
le la c�lug�ri�e, tineri, credincio�i. Mama i-a murit în 
1968. Din 1965 a venit la dânsul fratele Emilian In-
drea, cel dintâi asump�ionist român, care se pensionase 
�i dorea s� � e cu un p�rinte. Au stat împreun� 23 de ani, 
acesta decedând în 1988. În casa unde locuia a amena-
jat o capel�. Veneau credincio�ii din sat �i din satele din 
jur. Se ocupa de tineri, organizând grupuri de ter�iari 
asump�ioni�ti în sat, Reghin, Baia Mare. În acela�i timp 
î�i continua studiile. A�a a putut termina lucr�rile des-
pre via�a Sf. Augustin, Sf. Tereza de Avila, traducerea 
Confesiunilor Sf. Augustin �i altele.

Din 1978, dup� decesul P. �tefan Berinde, este 
responsabil regional pentru Fra�ii Asump�ioni�ti din 
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România pân� în 2002, primind în clandestinitate noi 
voca�ii în Congrega�ie (ex. P. Anton Vanvulescu).

În 31 ianuarie 1990, împreun� cu P. Pop Teo� l 
�i Fr. Gavril, s-a întors la Blaj, stabilindu-se întâi într-o 
cas� lâng� Casa Domnului, apoi într-o garsonier� de pe 
str. Popa �apc�, apoi de� nitiv în Casa A.A. din Pia�a 
1848 nr. 13, dezvoltând o bogat� activitate pastoral� 	i 
liturgic�. A reorganizat via�a c�lug�rilor asump�ioni�ti, 
� ind superiorul-egumenul m�n�stirii, a desf��urat o in-
tens� activitate pastoral� cu copiii, tinerii, adul�ii, ocu-
pându-se de catehizare, instruc�ie religioas� cu tinerii, 
ocupându-se organizarea vie�ii c�lug�re�ti A.A., de noi-
le voca�ii �i preg�tirea pentru profesiune sau hirotonire.
Între 31 ianuarie 1990-1999 a fost profesor de Teolo-
gie fundamental� (Catehism dezvoltat), Patrologie �i 
Pastoral� la Institutul Teologic Greco-Catolic din Blaj. 
Activitate la Parohia II Blaj (Capela Arhiereilor), în-
credin�at� Asump�ioni�tilor, cu Reuniunea Marian�, 
Agru, Kolping, Ordinul Ter�iar AA, activitatea misio-
nar�, responsabil cu problemele spirituale în Colegiul 
Consultorilor Arhidiecezei Blaj. A fost numit canonic. 
A �inut de mai multe ori exerci�ii spirituale la Institutul 
Teologic din Blaj (3-6 dec 2002) �i preo�ilor din Arhi-
dieceza Blajului (28-31 iulie 1998).

A fost pre�edinte al Reuniunii Mariane în Arhi-
diecez� �i al Misiunilor.

Datorit� calit��ilor scriitorice�ti, numele lui 
este legat �i de traducerea în limba român� a Con-
fesiunilor Sf. Augustin, prima traducere în mediul 
greco-catolic românesc.

A fost omul în care harul lui Dumnezeu a lu-
crat din plin, lucru care se vedea în � ecare vorb�, în 
� ecare gest; �i-a tr�it via�a de � ecare zi cu modestia 
oamenilor superiori.

În 11 aprilie 2003 i s-a conferit de c�tre Prim�ria 
Municipiului Blaj titlul de cet��ean de onoare al ora�u-
lui, iar în 10 octombrie 2004 IPSS Lucian i-a înmânat 
în Catedrala bl�jean� Crucea «Pro Ecclesia et Ponti� -
ce», conferit� de Papa Ioan Paul II ca r�splat� pentru 
m�rturia de via�� cre�tin� catolic� �i � delitate fa�� de 
Sfântul Scaun Apostolic al Romei.

Dintre lucr�rile pr. Bernard �tef amintim: C�-

l�uz� pentru o via�� cre�tin�, Ed. Via�a Cre�tin�, 
Cluj-Napoca, 1992; Sfântul Augustin. Omul. Ope-
ra. Doctrina, 1994 �i 2003; Sfânta Tereza de Avila. 
Via�a. Opera. Doctrina, 1995; Pelerinaj la Fecioara 
S�racilor C�rbunari-Blaj, Ed. Buna Vestire, Blaj, 
2002; Pr. Bernard �tef AA, Fr. Ionel Antoci AA, Vie 
împ�r��ia ta. Augustinienii Asump�ioni�ti (1850-
2004). 80 de ani de prezen�� în România (1923-
2003), Ed. Buna Vestire, Blaj, 2004; Medita�ii des-
pre �i în unire cu Preacurata Fecioar� Maria, Mama 
lui Dumnezeu, Mama oamenilor, Ed. Buna Vestire, 
Blaj, 2007; Slujirea Spiritului Sfânt. Rug�ciuni, me-
dita�ii c�tre �i despre Spiritul Sfânt, Ed. Buna Ves-
tire, Blaj, 2007; Fecioria – castitatea consacrat� 
Domnului, Ed. Buna Vestire, Blaj, 2009; Reuniunile 
Mariane etc.

A scris o mul�ime de lucr�ri 	i articole (multe 
înc� în manuscris), remarcabile sunt îns� 	i tradu-
cerile: Sfântul Augustin, Confesiunile, Edi�ie bilin-
gv�, text latin-român, Traducere, studiu introductiv 
�i note de Pr. Bernard �tef A.A., 2 volume, (vol. I, 
C�r�ile I-VIII, pp. 1-463; vol. II, C�r�ile IX-XIII, 
pp. 464-992), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2004, 992 
p., Medita�ii pentru zece zile de Exerci�ii spirituale, 
trad. din limba francez�, Blaj, 2006.

Pr. Bernard �tef a fost un model de d�ruire to-
tal� a propriei vie
i lui Dumnezeu, de iubire arz�toa-
re pentru Isus 	i Sf. Fecioar� Maria, de zel apostolic 
	i dragoste pentru rug�ciune 	i jertf� întru credin
a în 
Dumnezeu Tat�l, Fiul 	i Spiritul Sfânt.

Sicriul a fost depus în „Capela Arhiereilor” 
din Blaj, urmând a �  mutat luni, 13 septembrie, 
în Catedrala „Sf. Treime”.

Slujba înmormânt�rii va avea loc mar�i, 14 
septembrie, S�rb�toarea În�l��rii S� ntei Cruci, 
în Catedrala bl�jean�, începând cu ora 14,00.

Dumnezeu s� v� r�spl�teasc�, p�rinte, cu odih-
na 	i binecuvânt�rile f�g�duite Drep
ilor S�i!

Biroul de pres� al Mitropoliei Blajului
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În s�rb�toarea Neprih�nitei Z�misliri a Preas� n-
tei Fecioare Maria, pe data de 8 decembrie 2003, în 
capela M�n�stirii Franciscane din Oradea, într-un mo-
ment de bucurie, în�l�are �i tr�ire interioar�, ca ter
iar 
franciscan, în cadrul Ordinului Franciscanilor Seculari, 
am f�cut Profesiunea Solemn� de a p�stra Regula de 
via
a Secular� �i de a tr�i Evanghelia Domnului nos-
tru Isus Cristos, sub Harul lui Dumnezeu �i cu sprijinul 
fra
ilor franciscani. Sfântul Francisc de Assisi, înteme-
ietorul Ordinului Franciscan, cu 800 de ani în urm�, a 
fost îndemnat de Dumnezeu s� aib� un sentiment de 
comp�timire plin� de generozitate �i bun�tate �i sub 
îndemnul S� ntei Evanghelii, s� ajute oamenii s�raci, 
pentru iubirea lui Dumnezeu.

Sfântul Francis a dorit s� a� e „perla s�r�ciei” 
care duce spre calea extraordinar� a mântuirii, deoare-
ce ea hr�ne	te smerenia care este r�d�cina des�vâr�irii.

Dup� ce Sfântul Francisc a ascultat fragmen-
tul din Evanghelie în care se vorbea despre trimiterea 
discipolilor lui Isus, în lume, pentru a predica Sfânta 
Evanghelie, Sfântul Francisc a spus „Asta am dorit s� 
fac din toat� inima”. Ca franciscan ter
iar pot spune un 
DA hot�rât, c� doresc mereu s� p�strez, s� tr�iesc �i 
s� pun în practic�, Evanghelia Domnului Nostru Isus 
Cristos, prin Cuvântul Domnului.

Oare Dumnezeu a ascultat dorin
a mea?
Oare to
i franciscani î�i pun aceast� întrebare?
Cum s� m� conving c� Dumnezeu m-a ales pen-

tru aceast� voca
ie?
Toate întreb�rile �i fr�mânt�rile mele interioa-

re î�i g�sesc r�spunsul atunci când gândul meu se în-
dreapt� spre rug�ciune, pentru ca în smerenie �i evlavie 
s�-l m�rturisesc pe Isus Cristos. Su� etul meu se cur��� 
de îndoieli, mintea mea se lumineaz� pentru a-mi înt�ri 
credin
a, c� hot�rârea mea de a deveni franciscan� a 
fost ascultat� de Dumnezeu.

Aceste cuget�ri nu sunt întâmpl�toare, ele sunt 
generate de evenimentele prilejuite de ziua de 4 octom-
brie - de s�rb�toarea Sfântului Francisc de Assisi, care 
trebuie s� r�scoleasc� su� etul � ec�rui frate franciscan, 
examinându-l pentru a constata în ce m�sur� s-a achitat 
�i a respectat promisiunea solemn�.

În primul rând trebuie s�-i mul
umim Bunului 
Dumnezeu pentru c� l-a ales pe Sfântul Francisc s� � e 
slujitorul S�u, care s� ne înve�e s� p�str�m �i s� tr�im 
Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos. Cu su� etul 
curat, înc�rcat de emo
ie �i evlavie trebuie s� ne în�l��m 
privirea spre Cer pentru a rosti o rug�ciune de mul�umi-
re Sfântului Francisc, ca semn de recuno	tin
a pentru 
truda sa �i sprijinul d�ruit multor laici care prin credin
a 
lor au dorit �i s-au înrolat în rândul fra
ilor franciscani. 
Oferim, din cugetul nostru o înalt� pre
uire, Sfântu-
lui Francisc pentru tot ceea ce a f�cut pentru oameni, 
pentru d�ruirea sa în promovarea drept��ii, a fr��iei �i 
a iubirii aproapelui. Cunoscându-l pe Sfântul Francisc, 
oamenii trebuie s� tr�iasc� în pace, în respect pentru 
via
� �i dragoste fa�� de Isus Cristos �i Biserica Sa.

Este datoria �i obliga
ia franciscanilor s� tr�iasc� 
împreun� în bun� armonie �i pace pentru c� «Unde-i 
iubire acolo este Dumnezeu». În aceast� lume, care se 
bazeaz� pe for
�, tiranie �i violen��, s� ne facem misiu-
nea de a urma calea iubirii lui Dumnezeu.

Astfel, dragostea din su� etele noastre va salva 
lumea, care, altfel, î�i pierde inima datorit� atitudinii 
noastre de indiferen�� fa�� de ceea ce ne înconjoar�.

S� nu uit�m cele înv��ate de la Sfântul Francisc �i 
s�-l iubim pe Dumnezeu din toat� inima, cu toat� � in
a 
pentru c� numai astfel vom putea s� ne recunoa	tem 
p�catele �i s� cerem iertarea p�catelor noastre.

Hrana care ne este oferit� prin Trupul �i Sângele 
lui Isus s� ne fac� vrednici de f�g�duin�ele lui Cristos.

S� nte Francisc, coboar� în su� etele noastre, 
deschide poarta spre lumina dumnezeiasc� �i ajut�-ne 
ca su� etul nostru s� � e l�ca	ul dragostei �i a fericirii 
ve	nice a Cerului.

C U G E T � R I
Miori�a S�TEANU - O.F.S.
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Ziua de 1 august 2010 a fost pentru locuitorii 
din Curtuiu	eni, jud. Bihor, indiferent de confesiune, 
o zi de mare s�rb�toare marcat� de s� n
irea noii bise-
rici greco-catolice din localitate, cu hramul Neprih�nita 
Z�mislire a S� ntei Fecioare Maria. La eveniment au 
participat credincio	i de toate confesiunile, care îm-
preun� cu p�rintele paroh Cervid Alexandru, opt preo
i 
din parohiile învecinate �i din str�in�tate, primarii co-
munelor Curtuiu	eni 	i Tarcea 	i un grup de copii l-au 
întâmpinat pe Preas� n
itul Virgil, oferindu-i pâine 	i 
sare, precum 	i buchete de � ori.

Dup� s� n
irea l�ca	ului de cult a urmat Sfânta Li-
turghie arhiereasc� în cadrul c�reia Preas� n
itul Virgil, 
referindu-se la evanghelia zilei, a remarcat: „Am ascultat 
cum Isus l-a vindecat pe b�iatul lunatic. Apostolii nu au 
în
eles ce trebuie s� fac�. Îns�, Isus scoate mai întâi dia-
volul din copil 	i apoi îl îns�n�to	e	te. �i ast�zi epilepsia 
este o boal� care îi încearc� pe mul
i oameni. �tim cât este 
de greu s� ai grij� de bolnavi. Orice boal� pe care o avem 
este o piedic� pentru noi. Avem pe buze întrebarea: De 
ce Doamne? R�spunsul este simplu: Pentru c� Dumne-
zeu ne iube	te! Trebuie s� spunem: Î
i mul
umim Doamne 
pentru aceste încerc�ri. �i atunci când suntem încerca
i, 
dar 	i când suntem s�n�to	i s�-i mul
umim lui Dumnezeu. 
Avem impresia c� în zilele noastre nu mai exist� diavol. 
Atunci, îns�, prezen
a lui este mai pregnant�. Prezen
a 
diavolului se manifest� prin p�catele noastre. Când avem 
credin
a slab� suntem mai predispu	i la p�cat. Fiecare 
avem aceste momente. Nu exist� persoan� f�r� de p�cat, 
a	a cum spune Mântuitorul: Cine este f�r� de p�cat? Este 
fundamental pentru noi s� r�mânem în credin
� 	i s� ne 
înt�rim credin
a. Când credin
a noastr� este puternic�, 
diavolul este slab. Când credin
a noastr� este puternic�, 
în familie este bun� în
elegere, nu exist� ceart� între noi, 
îl respect�m pe cel de lâng� noi. Pentru c� to
i credem în 
acela	i unic Dumnezeu, scopul � ec�ruia este s� ajungem 
în vârful muntelui. Fiecare, indiferent c� este ortodox, ro-
mano-catolic, greco-catolic, reformat, merge pe alt drum. 
În vârful muntelui, reuni
i, îl vom g�si pe Dumnezeu. 
Reu	im s� urc�m muntele dac� suntem tari în credin
�. 
Atunci diavolul nu mai are putere asupra noastr�”.

În continuare, Preas� n
ia Sa a dorit s� exempli-
� ce cele a� rmate cu o mic� „istorioar�” care transmite 
un mesaj în leg�tur� cu credin
a noastr�: Se spune c� o 
dat� era o bucat� de c�rbune care nu era împ�cat� cu 
ideea c� era neagr� 	i murdar�. A încercat în zadar s� 
se spele, dar nu-	i putea schimba starea. Atunci i s-a 
spus c� dac� dore	te s� str�luceasc�, trebuie s� ard�. 
Buc�
ica de c�rbune a acceptat 	i a început s� ard�, 	i 
implicit s� str�luceasc�. Îns�, i s-a spus c� dac� va con-
tinua s� ard� va disp�rea. Buc�
ica a r�spuns c� pentru 
lumina 	i c�ldura pe care le eman� merit� s� se consu-
me. În mod similar, a ad�ugat Preas� n
ia Sa, „su� etele 
noastre devin negre când suntem în p�cat. Trebuie s� ne 
l�s�m ajun	i de focul Spiritului Sfânt, s� ardem � ecare 

dintre noi. Atunci fa
a noastr� str�luce	te. Atunci trans-
mitem c�ldura credin
ei 	i a iubirii”.

Ierarhul a 
inut s� aprecieze efortul celor care 
au contribuit la zidirea noului l�ca	 de cult: „Dragi 
credincio	i din Curtuiu	eni, cei care a
i venit ast�zi 
aici, încerca
i ca în via
a dumneavoastr� s� cultiva
i 
aceste virtu
i. S� nu uita
i porunca Domnului: S� v� 
iubi
i unul altul! Împ�r�
ia lui Dumnezeu începe de 
aici. Biserica începe de aici 	i se des�vâr	e	te în ceruri. 
Mul
umim pentru ce a
i f�cut. Mul
umim p�rintelui pa-
roh 	i curatorilor. Bunul Dumnezeu s� ne ocroteasc�!”

La � nalul S� ntei Liturghii, Preas� n
itul Virgil a 
acordat crucea pectoral� p�rintelui Silvano Bonfatti din 
parohia italian� Bucinasco, precum 	i p�rintelui fran-
ciscan Leopoldo Ingegneri din Budapesta.

P�rintele Cervid Alexandru a dorit s� 
mul
umeasc� Preas� n
itului Virgil, credincio	ilor 	i 
tuturor binef�c�torilor pentru sprijinul acordat în � na-
lizarea bisericii. De asemenea a mul
umit corului M�-
n�stirii Adormirea Maicii Domnului din Oradea.

Men
ion�m c� piatra de temelie a bisericii a fost 
pus� în anul 2004 pe un teren d�ruit înc� din anul 1917 de 
c�tre credincioasa Maria Cearn�u cu scopul de a se ridica 
o nou� biseric�, mai înc�p�toare. Proiectul sfântului l�ca� 
a fost conceput de c�tre arhitectul Dan Costa, iar construc-
�ia a fost realizat� de me�terii Ioan �i Matei Ciuceac.

La finalul Sfintei Slujbe comunitatea din 
Curtuiu	eni i-a invitat pe to
i participan
ii la o aga-
p� fr�
easc�.

Biroul de pres�

S� n�irea bisericii din Curtuiu�eni
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„Un tân�r implicat, un tân�r mai bogat”

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2010
OCTOMBRIE

Inten�ia general�: Pentru ca universit��ile catolice s� devin� din ce în ce mai mult locuri unde, datorit� luminii 
evangheliei, s� � e posibil� experimentarea unit��ii armonioase care exist� între credin�� �i ra�iune. 

Inten�ia misionar�: Pentru ca Ziua Mondial� a Misiunilor s� � e ocazie pentru a în�elege c� misiunea de a-l vesti pe 
Cristos este o slujire necesar� �i inevitabil� pe care Biserica este chemat� s� o desf��oare în favoarea omenirii. 

 Proiectul Un tân�r implicat, un tân�r mai 
„bogat” are ca �i scop dezvoltarea atitudinii civice �i a 
sim�ului � lantropic a tinerilor din Municipiul Oradea �i 
încurajarea implic�rii civice a acestora.

În cadrul proiectului, care se desf��oar� în pe-
rioada este 1 septembrie – 30 noiembrie 2010, vor �  
organizate întâlniri cu reprezentan�i ai 8 organiza�ii 
non-guvernamentale din Oradea pe tema promov�rii 
voluntariatului în organiza�ii �i 4 seminarii de formare 
pentru studen�ii din institu�iile de înv���mânt superior 
din Oradea, pe tema Implic�rii civice a tinerilor.

Grupul �int� al acestui proiect îl constituie stu-
den�ii cu vârsta cuprins� între 19 �i 29 de ani din Muni-
cipiul Oradea, iar bene� ciarii direc�i ai acestui proiect 
vor �  3.000 de tineri care vor a� a informa�ii despre im-
plicarea civic� din pliantele �i a� �ele ce vor �  realizate 
sau din seminariile organizate.

De asemenea bene� ciari direc�i ai acestui proiect 
vor �  �i 8 ONG-uri, care în cadrul întâlnirilor organi-
zate cu reprezentan�ii acestora vor primi sprijin pentru 
dezvoltarea unei strategii de atragere de voluntari.

Principalele activit��i ale proiectului constau în 
realizarea pliantelor despre voluntariat �i implicare ci-
vic�, stabilirea celor 8 ONG-uri  cu care se vor organiza 
întâlnirile, stabilirea institu�iilor de înv���mânt superior 

din Oradea cu care se va semna acordul de parteneriat,  
preg�tirea �i desf��urarea seminariilor în aceste institu-
�ii �i implicarea tinerilor în activit��i de voluntariat în 
func�ie de interesul personal. 

Rezultatele estimate în urma implement�rii aces-
tui proiect sunt promovarea implic�rii civice în comuni-
tatea or�dean�, sensibilizarea comunit��ii �i în special a 
tinerilor studen�i cu privire la problemele civice �i sociale 
ale comunit��ii �i cre�terea num�rului de voluntari tineri 
implica�i în activit��i speci� ce ale ONG-urilor or�dene.

Caritas Eparhial Oradea prin croitoria 
CEO �i Libr�ria Gutenberg, care vinde produ-
sele realizate în croitorie, a participat la Târgul 
interna�ional de obiecte biserice�ti, Catholic 
expo, ce a avut loc la Oradea în perioada 9-11 
septembrie 2010.

Produsele realizate în croitorie se adresea-
z� unor categorii diverse – atât persoane juridice 
cât �i persoane � zice. În croitorie se realizeaz� 
articole pentru clerici (c�m��i, reverenzi etc.) dar 
�i alte articole, destinate � e diverselor institu�ii 
(steaguri) � e persoanelor � zice (uniforme �colare 
sau diverse articole la comand�).

Cump�rând produsele realizate în croitoria 
CEO �i a c�r�ilor din Libr�ria Gutenberg se d�ru-
ie�te 20% din pre�ul produselor pentru masa de 
prânz a 30 de persoane nevoia�e din Oradea.

CEO - la Târgul Interna�ional de obiecte biserice�ti



19Septembrie 2010

70 de ani de la masacrul din Ip, jude�ul S�laj
Comemorarea martirilor neamului românesc, c�-

zu�i în noaptea de 13-14 septembrie 1940 la Ip, a avut 
loc, ca în � ecare an, de s�rb�toarea În�l��rii S� ntei Cru-
ci. 

Parastasul a fost o� ciat anul acesta numai de c�-
tre preo�ii greco-catolici din protopopiatul �imleu-Sil-
vaniei. Acest lucru a fost posibil dup� ce s-a semnat în 
prealabil un protocol între Protopopiatul greco-catolic 
�imleu-Silvaniei �i Protoieria ortodox� �imleu-Silva-
niei, protocolul precizând c�: „Soborul preo�ilor orto-
doc�i va celebra Sfânta Liturghie încheiat� cu Parastas, 
iar Parastasul din cadrul Ceremonialului O� cial de Co-
memorare al Eroilor desf��urat la Mormântul Eroilor 
va �  celebrat de c�tre soborul preo�ilor greco-catolici.”

În prezen�a prefectului de S�laj, Alexandru Vegh, 
a numero�i �e�  de institu�ii, oameni politici, a g�rzii 
militare �i a numero�i credincio�i, soborul preo�ilor 
greco-catolicii condus de c�tre pr. Gheorghe �urca� - 
Vicarul foraneu al S�lajului, pr. Nicolae Bodea – Pro-
topop al �imleului �i pr. Arhimandrit Roman Tarcisiu, 
s-a rugat pentru odihna ve�nic� a celor 157 de su� ete 
care a�teapt� învierea mor�ilor în groapa comun� din 
cimitirul de lâng� vechea biseric� a satului.

Masacrul din Ip se înscrie în seria masacrelor 
anti-române�ti desf��urate pe teritoriul Transilvaniei 
de Nord în toamna anului 1940. În noaptea de 13 spre 
14 septembrie 1940 trupe maghiare ce f�ceau parte din 
armata de ocupa�ie cantonat� în �imleu-Silvaniei, îm-
preun� cu localnici maghiari �i cu membri ai organi-
za�iei „Straja na�iunii” (Nemzet�rség) au ucis 157 de 
localnici români.

Dup� Dictatul de la Viena din 30 august 1940, 
NV Transilvaniei intr� sub ocupa�ie maghiar�. Teri-
toriul ocupat de horthy�ti în timpul celui de-al doilea 

r�zboi mondial a r�mas în istorie sub numele de Tran-
silvania de Nord �i cuprindea nord-vestul regiunii cu 
acela�i nume precum �i �inuturile secuie�ti. Un num�r 
de 8 jude�e din totalul de 23 câte num�ra Transilvania 
în perioada interbelic� au fost înstr�inate în întregime, 
iar alte trei au fost desp�r�ite în dou�. Astfel, jude�ul 
S�laj este �i el alipit Ungariei, iar la data de 8 septem-
brie 1940 Armata a II-a intr� în ora	ul Zal�u. Imediat 
dup� ocuparea teritoriul transilv�nean, a început seria 
masacrelor împotriva popula�iei civile române�ti. Cel 
mai afectat de teroarea horthyst� a fost S�lajul, unde au 
fost masacra�i 477 de români. 

Cea mai mare �i mai îngrozitoare atrocitate co-
mis� de armata ungar� în complicitate cu etnicii ma-
ghiari locali, unde au c�zut cele mai numeroase victime 
nevinovate - 157 de mor�i - cu ocazia ocup�rii Ardealu-
lui, este cea de la Ip, localitate din jude�ul S�laj, a� at� 
la 45 km de ora�ul Zal�u.

Pr. Cristian Borz

Anul �colar 2010-2011 a debutat la Liceul Teologic Greco-Catolic din Oradea cu festivitatea de deschidere 
organizat� în curtea liceului. La eveniment au participat, al�turi de corpul profesoral, �i cei 600 de elevi înso�i�i de 
p�rin�i, rude �i prieteni. Ca în � ecare an, în mijlocul elevilor �i profesorilor a fost Preas� n�itul Virgil Bercea, care a 
celebrat un Te Deum, dup� care a rostit un scurt cuvânt de înv���tur� referindu-se cu prec�dere la pilda sem�n�to-
rului: „Sem�n�torul trebuie s� g�seasc� un teren fertil în inima �i în su� etul dumneavoastr�. Eu m� bucur c� începe 
�coala. V� doresc un an nou în care s� încerca�i s� v� face�i noi prieteni, s� încerca�i s� r�mâne�i aproape de p�rin�i �i 
de profesori”. În continuare a luat cuvântul directorul institu�iei, domnul Andrei Cristea, care a spus: „V� mul�umim 
pentru c� a�i ales s� � �i elevii liceului nostru. Aici în cadrul �colii avem cele mai mari tr�iri �i prietenii care dureaz� 
o via��. Încerca�i s� deveni�i mai buni elevi, cet��eni, cre�tini. Elimina�i din via�a voastr� del�sarea �i vulgaritatea”. 
Apoi, adresându-se corpului profesoral, domnul director a continuat: „V� îndemn �i pe voi, dragi profesori, s� ave�i 
puterea s� merge�i mai departe pentru c� ave�i în palma voastr� su� etele acestor elevi”.

Din partea Inspectoratului �colar Jude�ean Bihor a participat doamna inspector Elisaveta Ro�u.
Programul a continuat cu orele de dirigen�ie, analizarea problemelor organizatorice, discu�ii cu p�rin�ii, stabi-

lirea orarului �i prezentarea regulamentului �colar.
Dorim tuturor elevilor �i profesorilor Liceului Teologic Greco-Catolic din Oradea rezultate bune la înv���tur� 

prin care s� � e continuat� tradi�ia înv���mântului greco-catolic.
Biroul de pres�

Noul an �colar la Liceul Teologic Greco-Catolic din Oradea
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1,5 Lei

M�n�stirea Franciscan� 
Maica Domnului, 4.120 lei;
Parohia Ale�d, 250 lei;
Parohia Ardud, 1.030 lei;
Parohia Ban, 135 lei;
Parohia B�ile Felix, 100 lei;
Parohia B�i�a, 50 lei;
Parohia Beiu�, 600 lei;
Parohia Beliu, 210 lei;
Parohia Beznea, 366 lei;
Parohia Calea Mare, 230 lei;
Parohia Cam�r, 210 lei;
Parohia Câmpia, 630 lei;
Parohia Chilioara, 260 lei;
Parohia Cosniciu de Jos, 80 lei;
Parohia Cosniciu de Sus, 55 lei;
Parohia Crestur, 300 lei;
Parohia Delani, 104 lei;
Parohia Dom�ne�ti, 300 lei;
Parohia Dr�goteni, 150 lei;
Parohia Drighiu, 230 lei;
Parohia Dumbrava, 613 lei;
Parohia „Duminica Tuturor S� n�ilor”
Io�ia, Oradea, 1.042 lei;
Parohia Ghenetea, 170 lei;
Parohia Giri�u de Cri�, 122 lei;
Parohia Gr�dinari, 100 lei;
Parohia Greco - Catolic� Oradea I, 3.011 lei;
Parohia Gruilung, 417 lei;
Parohia Halm��d, 150 lei;
Parohia Hodi�el, 150 lei;
Parohia Horoatu Crasnei, 350 lei;
Parohia Iaz, 250 lei;
Parohia Ioani�, 150 lei;

Parohia Izvoarele, 100 lei;
Parohia „În�l�area Domnului” Oradea, 749 lei;
Parohia N�dar, 43 lei;
Parohia Nojorid, 450 lei;
Parohia Peceiu, 110 lei;
Parohia Petrani, 205 lei;
Parohia Pi�colt, 200 lei;
Parohia Plopi�, 600 lei;
Parohia Pocola, 260 lei;
Parohia Prisaca, 210 lei;
Parohia Sâg, 390 lei;
Parohia Sâmb�ta, 650 lei;
Parohia Sânlaz�r, 600 lei;
Parohia Sânmartin, 118 lei;
Parohia Sântandrei, 940 lei;
Parohia S�uca, 500 lei;
Parohia S�l�jeni, 130 lei;
Parohia S�rsig, 600 lei;
Parohia „Sf. Dumitru” Oradea, 268 lei;
Parohia „Sf. Familie Zal�u, 500 lei;
Parohia „Sf. Gheorghe” Oradea, 280 lei;
Parohia „Sf. Treime” Nuf�rul, Oradea, 683 lei;
Parohia �uncuiu�, 120 lei;
Parohia �imleu Silvaniei, 963 lei;
Parohia �umal, 1.112 lei;
Parohia �ilindru, 610 lei;
Parohia T��nad, 726 lei;
Parohia V�lanii de Beiu�, 267 lei;
Parohia Valc�u de Jos, 450 lei;
Parohia Valea lui Mihai, 125 lei;
Parohia Uileac, 120 lei;
Parohia �tei, 300 lei;
Parohia Petid, 100 lei;
Parohia Voivozi, 200 lei;

COMUNICAT
 La mai bine de dou� luni dup� inunda
iile din luna iulie, a.c., Caritas Ia�i continu� s� � e 
al�turi de sinistra�i prin echipe de voluntari �i speciali�ti care, zi de zi, încearc� s� aduc� un 
cuvânt de speran�� împreun� cu un ajutor material, acestor oameni atât de încerca�i.
 Echipele de angaja
i �i voluntari au f�cut anchete sociale pentru a asigura un sprijin real 
în reabilitarea sau reconstruirea locuin�elor. Voluntarii au vizitat ceea ce a mai r�mas din 

locuin�ele sinistra�ilor, le-au ascultat m�rturiile �i le-au cunoscut suferin�ele �i sentimentul de nesiguran�� pe care 
ace�tia îl tr�iesc datorit� faptului c�, pentru moment, din partea autorit��ilor nu au primit decât promisiuni generoase.
 În perioada 12 iulie – 12 august 2010 Caritas Eparhial Oradea a demarat o colect� special� pentru a veni 
în sprijinul sinistra�ilor din Moldova. În urma îndemnului Episcopului Virgil Bercea au r�spuns apelului parohiile 
greco-catolice din Bihor, S�laj, Satu Mare �i Arad a� ate sub jurisdic�ia Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-
Catolic�, Oradea. La sfâr�itul colectei s-a adunat suma de 29.614 lei. Cu aceast� sum� colectat�, ce va �  trimis� c�tre 
Caritas Ia�i, vor �  ajutate aproximativ 10 familii.
 Caritas va �  în continuare al�turi de sinistra
i prin programe de ajutor ce se vor concretiza prin:
  125 de case reparate – buget 500 euro/cas�
    20 de case reparate – buget 1.000 euro/cas�
  110 familii vor primi lemne de foc pentru iarn�
    25 de familii vor primi sobe
  200 familii vor primi pachete cu semin�e pentru legume în prim�var�
 Mul�umim tuturor credincio�ilor care au f�cut acest gest de solidaritate uman�.

Pr. Olimpiu Todorean


