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,,Purgatoriul este starea celor care mor în prietenia lui Dumnezeu, îns�, de�i 
sunt siguri de mântuirea lor ve�nic�,înc� mai au nevoie de puri� care pentru a intra 
în fericirea cereasc�” (Catehismul Bisericii Catolice - Compendiu, Editura ,,Presa 
Bun�”, Ia�i, 2006, p.66).

Biserica nume�te Purgatoriu puri� carea � nal� a celor ale�i, ,,care este cu totul 
deosebit� de pedeapsa celor osândi�i”. Purgatoriul este un loc de tranzi�ie, pentru 
ca su� etul s� merite Raiul. Înv���tura de credin�� despre Purgatoriu a fost formulat� 
mai ales la Conciliile din Floren�a(1438) �i din Trento (1545-1563). La Conciliul de 
la Floren�a s-a realizat �i Unirea dintre Biserica Apusean� �i Biserica R�s�ritean�, 
Actul de Unire � ind semnat în 5 iulie 1439. La scurt timp, Biserica Ortodox� a 
renun�at la Unire. In ceea ce prive�te Purgatoriul, la Floren�a s-a de� nit: ,,Dac� cei 
care se poc�iesc cu adev�rat �i mor în dragostea lui Dumnezeu, mai înainte de a �  
s�vâr�it roade vrednice de poc�in�� pentru cele ce au p�c�tuit ca �i pentru cele ce 
au omis, su� etele acestora sunt cur��ate dup� moarte prin pedepse cur���toare; ca 
s� se u�ureze ele de astfel de pedepse, sunt folositoare ajutoarele credincio�ilor vii, 
adic� jertfele liturgice �i rug�ciunile, �i milosteniile, �i celelalte fapte de credin�� 
care se obi�nuiesc s� se fac� de credincio�i, dup� rânduielile Bisericii”.

Datoriile noastre pentru cei pleca�i dintre noi, cu deosebire rug�ciunile, nu 
înceteaz� niciodat�. Papa Ioan Paul al II-lea spunea c�,,Cei mor�i din familiile 
noastre se a� � printre cei care nu se v�d �i nu printre cei care nu exist�”.

Din primele veacuri, Biserica a cinstit amintirea celor mor�i �i a oferit pentru ei îndeosebi 
Sf. Liturghii, ca s� poat� ajunge ,,la vederea fericitoare a lui Dumnezeu”, recomandând 
�i pomana, indulgen�ele �i faptele de poc�in��. Pomenirea tuturor credincio�ilor r�posa�i 
într-o zi închinat� lor vine din vechime. Sf. Odilon, abate al M�n�stirii Benedictine Cluny, 
în anul 998, a hot�rât ca la 2 noiembrie s� se fac� pomenirea tuturor c�lug�rilor r�posa�i. 
Sub in� uen�a celor peste 1000 de m�n�stiri benedictine r�spândite pe întreg cuprinsul 
Europei, toat� cre�tin�tatea apusean� a adoptat acest obicei.

În 1311 Roma a stabilit în mod o� cial ca la 2 noiembrie s� � e celebrat� 
pomenirea tuturor credincio�ilor r�posa�i. În calendarul greco-catolic ,,Pomenirea 
celor adormi�i” este trecut� la 1 noiembrie. Din nou � orile toamnei vor acoperi 
mormintele celor dragi �i sclipirea lumân�rilor va spori taina cu care sunt înv�lui�i 
cei de ,,dincolo”. Rug�ciunile noastre vor ajunge îns� la ei �i-i vor ajuta. S� facem 
s� ajung� rug�ciuni �i pentru Episcopii �i preo�ii no�tri martiri, ca semn c� jertfa 
vie�ii lor un poate �  uitat�, s� ajung� �i la cei pentru care nu se roag� nimeni. Venind 
în ajutorul su� etelor din Purgatoriu, vom �  la rândul nostru ajuta�i de ele.

 Rozarul pentru eliberarea su� etelor din Purgatoriu s� ne � e neîncetat pe buze 
�i s� ne rug�m S� ntei Fecioare Maria, Regina Purgatoriului:  ,,Regina Purgatoriului, 
din iubire pentru Fiul t�u Isus, ob�ine pentru su� etele din Purgatoriu harul de a 
contempla chipul lui Dumnezeu �i de a-L l�uda în veci. Amin.

Luna noiembrie, luna su� etelor din Purgatoriu
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S U M A R

 Unde se g�se�te Isus Cristos, spune Sfântul Grigorie din Nazianz, 
se g�se�te �i modestia. Când în interiorul este o virtute temeinic�, este 
de asemenea �i greutatea, �i modestia �i înfrânarea în toate mi�c�rile 
din afar�. Si aceast� modestie care se na�te în pacea �i smerenia 
l�untric�, este aceea pe care Sf. Igna�iu ne-o cere. El nu vrea de la noi 
modestie pref�cut� �i afectat�, care �ine un moment �i a c�rei falsitate 
se descoper� la întâiul prilej, ci vrea o modestie adev�rat� �i temeinic�, 
o modestie care izvor��te dintr-o inim� smerit�.
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 Dac� eu sunt actor �i f�uritor 
de evenimente în istoria lumii �i 
a ��rii mele prin rug�ciune, sunt 
dator s� m� rog. ,,Am fost învins de 
rug�ciunile unei s�rmane Mame’’, 
scrise pe un bile�el Napoleon, 
cugetând la Fericita M. Taigi.

 ,,Ruga�i-v�! Ruga�i-v�!, rostea 
p�stora�ilor Sfânta Fecioar� pe 
muntele ,,La Salette’’, în timp ce 
lacrimile îi curgeau �iroaie ca ni�te 
m�rg�ritare de lumin�.

 ,,Nimeni nu se roag�. Singur� 
mai re�in bra�ul Fiului meu s� nu 
izbeasc� în lumea înr�it� ’’.

 Nu-i deci nici ,,absurd’’, 
nici ,,presum�iune” s� m� rog, 
cum s-a exprimat E. Kant, ca �i 
cum a� reclama lui Dumnezeu s� 
schimbe planul cosmic cu � ecare 
cerere de om. Nu! Nu! Dumnezeu 
nu-�i schimb� planul, ci planul se 
împline�te prin rug�ciunea mea, 
c�ci rug�ciunea mea este cuprins� 
în gândul �i planul divin cum sunt 
cuprinse toate,,cauzele secunde’’ 
create de El, Cauza Prim�. A�a cum 
ploaia este în planul dumnezeiesc 
ca s� rodeasc� p�mântul, a�a 
rug�ciunea este în planul divin ca s� 
rodeasc� istoria.

Ep. Ioan SUCIU

 Râvne�te �i � i atotputernic!
 - S� m� rog? -
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 În diminea�a aceea de toamn�, 30 
octombrie, lumina intens� a soarelui 
�i c�ldura lui blând� înv�luia ora�ul 
Oradea. Înv�luia �i monumentala 
Catedral� Romano-Catolic� cu parcul 
din jur, �i Palatul Episcopiei Romano 
Catolice, unul din cele mai valoroase 
edi� cii construite în stil baroc pe 
teritoriul României, �irul Canonicilor, 
întregul complex baroc episcopal, care 
ne reaminte�te c� ora�ul nostru are 
faima de a �  fost în trecut un centru al 
spiritualit��ii �i al umanismului.

Dar � ecare epoc� �i-a l�sat 
înscrise valorile, unele în piatr�, 
altele în su� ete: martirii �i s� n�ii... 
În perioada comunismului Biserica 
Catolic� din Oradea, de ambele rituri - 
latin �i greco-catolic - prin Episcopii �i 
preo�ii ei a tr�it în martiriu � delitatea 
fa�� de Cristos �i Biserica Sa. Acum, 
în octombrie, a fost beati� cat în ora�ul 
nostru Episcopul romano-catolic de 
Oradea Bogdanffy Szilard. Sper�m 
c� foarte curând vor �  beati� ca�i �i 
Episcopii greco-catolici ai Oradiei, 
Valeriu Traian Fren�iu �i Ioan Suciu.

Dac� pân� de curând beati� c�rile 
se celebrau numai la Roma, Vaticanul 
permite azi aceste celebr�ri �i în afara 
Ora�ului Etern. 

La acest eveniment ponti� cal, 
datorit� prezen�ei unui delegat 
special al Papei, au participat 37 de 

Episcopi din Europa �i doi Cardinali : 
Arhiepiscopul Angelo Amato, 
prefectul Congrega�iei pentru Cauzele 
s� n�ilor �i Cardinalul Erdo Peter, 
primatul Ungariei, Nun�iul Apostolic, 
Arhiepiscopul Francisco Javier 
Lozano. Episcopul romano-catolic 
de Oradea Bocskei Laszlo a primit cu 
bucurie pe to�i invita�ii �i credincio�ii. 

Din partea Bisericii Greco-
Catolice au participat IPSS Lucian 
Mure�an, PSS Virgil Bercea, Episcop 
de Oradea, PSS Florentin Crih�lmeanu, 
Episcop de Cluj-Gherla, PSS Alexandru 
Mesian, Episcop de Lugoj, �i PSS Mihai 
Fr��il�, Vicar de Bucure�ti.

 Beati� care Bogdanffy Szilard 
 episcop martir

 (1911-1953) 
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(continuare în pag. 7)

(urmare din pag. 5)

Din partea o� cialit��ilor locale 
a participat D-na Rozalia Biro, 
viceprimar de Oradea.

Ne-am preg�tit pentru bucuria 
acestei s�rb�tori: bucuria de a �ti 
c� printre noi a tr�it un sfânt. Ziua 
canoniz�rii a fost emo�ionant� �i 
de neuitat. Nu a fost posibil s� 
ajungem în interiorul Catedralei, dar 
toate momentele actului în sine, al 
beati� c�rii, le-am putut urm�ri, al�turi 
de mul�imea credincio�ilor, pe ecranul 
mare din fa�a Bazilicii. 

Pe fa�ada Catedralei, portretul 
Sfântului putea �  v�zut de la mare 
distan��. St�ruitor, ne atr�gea privirile 
înceta s� � e un necunoscut. Sârma 
ghimpat� de la baza portretului ne 
amintea martiriul, iar stindardul papal 
de al�turea, Biserica biruitoare.

Episcopul Bogdanffy Szilard 
s-a n�scut la 11 februarie 1911 în 
localitatea Crna Bara, pe teritoriul 
fostului jude� Torontal (azi apar�ine 
Serbiei). P�rin�ii, Ignac �i Aranka, au 
fost înv���tori; în 1920 s-au stabilit în 
România de azi,la Cruceni, iar în 1925 
s-au mutat la Timi�oara. Aici viitorul 
Episcop va urma ,,Liceul Piarist”, 
la terminarea c�ruia se va înscrie la 
,,Seminarul Teologic” din Oradea. 
Studiile superioare le va continua la 
,,Seminarul Central”din Budapesta, 
unde va ob�ine �i doctoratul în teologie 
la ,,Universitatea Pazmany Peter”. A 
fost hirotonit preot la 29 iunie 1934.

În cursul scurtei sale vie�i a 

fost profesor de religie (1935-1939, 
într-o prim� etap�, apoi în 1944) la 
,,Gimnaziul Catolic” din Oradea �i 
spiritual la M�n�stirea Ursulinelor. În 
1947 a fost numit Canonic �i Vicar al 
Episcopiei din Oradea. 

Ca preot, pentru c� nu a dezv�luit 
taina unei m�rturisiri, a avut de suferit, 
dar suferin�ele abia începeau. A fost 
desemnat de Episcopul Ioan Schef� er 
de Oradea �i Satu Mare pentru a �  
Episcop. La 14 februarie 1949, în 
Capela Nun�iaturii Apostolice din 
Bucure�ti, în clandestinitate, a fost 
consacrat Episcop de c�tre Nun�iul 
Apostolic din România, Episcopul 
Gerald Patrik Aloysius O’Hara.

Statul comunist a propus 
Episcopului Bogdabffy Szilard 
crearea unei Biserici Catolice rupte 
de Vatican (�i în alte ��ri au fost astfel 
de încerc�ri), ceea ce tân�rul Episcop 
a refuzat (în România încercarea nu 
a reu�it). Urmarea acestui refuz a 
fost arestarea �i întemni�area. A fost 
trecut prin multe închisori: Jilava, 
Capul Midia, Sighet �i Aiud. În 
cartea sa memorialistic� ,,Lan�uri 
�i teroare”, PSS Ioan Ploscaru îl 
evoc� a�a cum l-a cunoscut în anii 
celor mai înfrico��toare suferin�e, 
în închisoarea de exterminare din 
Sighet. Episcopul Bogdanffy era în 
celul� cu Episcopii greco-catolici. 
La o perchizi�ie, comandantul �i 
mili�ienii i-au g�sit un vârf de creion, 
motiv s� � e trimis la ,,neagra”.
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,,Neagra” era o celul� f�r� 
ferestre �i f�r� lumin�. Era cam 2/2 
metri p�tra�i �i în mijlocul padimentului 
era � xat un lan� de care se lega uneori 
de�inutul într-o pozi�ie greu de suportat. 
De�inutul era b�gat acolo dezbr�cat, 
numai în lenjerie �i descul�. Uneori se 
arunca �i ap� pe jos, ca s� nu se poat� 
a�eza...”. 	i PSS Ploscaru continu�: 
,,Când am auzit sentin�a...ne-am 
însp�imântat, gândindu-ne la urm�rile 
acestei pedepse, c�ci eram în mijlocul 
iernii”. Episcopul Bogdanffy era 
renumit pentru caritatea lui, era mereu 
în ajutorul celorlal�i, micile obiecte 
g�site asupra lui trebuiau s� foloseasc� 
celorlal�i, îns�,, caritatea lui, în cazul 
de fa��, i-a fost d�un�toare. Era un om 
blând �i umil. Era un su� et ales...”. 
Episcopul Ioan Suciu a intervenit în 
favoarea lui Bogdanffy: ,,Este un om 
lini�tit, nu cred s� �  f�cut ceva r�u, 
c� un-i un astfel de om. Este cel mai 
lini�tit dintre noi, nu în�elegem ce 
s-a întâmplat’’.

Comandantul �tia c� Bogdanffy 

era disciplinat, de aceea a ad�ugat:,,De 
multe ori cei mai blânzi pl�tesc în 
locul altora...’’. 

Episcopul Bogdanffy ,,nu spunea 
niciodat� nimic despre suferin�ele 
proprii’’. O singur� dat�, când nu 
a putut ridica sacii cu carto�  (� ind 
corpolent, era pus la cele mai grele 
corvezi) Episcopii ceilal�i l-au ajutat. 
Atunci ,,i-a sc�pat o m�rturie’’: 
,,Oasele de la picioare mi-au fost 
dislocate, c�ci am primit 72 de lovituri 
la t�lpi...’’.

Încheiem prin cuvintele PSS 
Ioan Ploscaru: ,,A �  preot catolic nu 
însemna triumfalism, ci a-L urma pe 
Cristos, nu numai la Cin�, ci purtând 
Crucea �i urcând Golgota al�turi de 
Înv���torul s�u. Desigur, acest lucru 
nu este u�or...’’.

Bogdanffy Szilard, Episcopul 
romano-catolic de Oradea, erou �i 
martir cre�tin, a murit în 1953 în 
închisoarea de la Aiud.

Jertfa vie�ii sale l-a ridicat la 
cinstea altarelor. De-acum va primi 

rug�ciunile noastre, va �  
mijlocitorul tuturor celor 
care îi vom încredin�a 
rug�ciunile pentru a 
primi harurile de care 
avem nevoie, c�ci, a�a 
cum a a� rmat PSS Virgil 
Bercea: ,,S� n�ii nu au 
confesiune, na�ionalitate 
�i frontiere’’.

Otilia B�LA�
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La data de 8 decembrie 1854, 
Papa Pius al IX-lea (1848-1878) prin 
Constitu�ia dogmatic� ,,Ineffabilis 
Deus” proclam� dogma de credin�� 
potrivit c�reia: ,,Preacurata 
Fecioar� Maria, în clipa z�mislirii 
ei, printr-o scutin�� deosebit� �i 
prin harurile lui Dumnezeu, în 
puterea vredniciei vredniciilor 
lui Isus Cristos, Mântuitorul 
neamului omenesc, a fost p�strat� 
neîntinat� de orice pat� a p�catului 
str�mo�esc”.

Aceast� dogm� a con� rmat-o 
la 25 martie 1858 Bernadettei 
Soubirous (1844-1879) Sf. Fecioar�, 
la Lourdes, la a 16-a apari�ie. Când 
Bernadetta a întrebat-o,,Cine e�ti?”, 
Sfânta Fecioar� i-a r�spuns: ,,Sunt 
Imaculata Concep�ie!”

În Sfânta Scriptur� este 
con� rmat� neprih�nita z�mislire 
în ,,Cântarea cânt�rilor”: ,,Toat� 
frumoas� e�ti, iubita mea, �i întinare 
nu este întru tine” (4-7). În ,,Noul 
Testament” Sf. Arhanghel Gabriel 
e trimis din partea lui Dumnezeu 
s� duc� Preacuratei vestea c� a 
fost aleas� s� � e Mama Fiului lui 
Dumnezeu:,,Bucur�-te ceea ce e�ti 
plin� de har, Domnul este cu tine. 
Binecuvântat� e�ti tu între femei”. 
Ea s-a însp�imântat, dar Îngerul i-a 
spus: ,,Nu te teme, Marie, c�ci ai 
a� at har la Dumnezeu. Vei concepe, 
vei na�te � u, vei chema numele lui 

Isus”. Maria îi spune Îngerului: 
,,Cum va �  aceasta, de vreme ce eu nu 
�tiu b�rbat? Îngerul i-a zis: ,,Spiritul 
Sfânt se va coborî peste tine. Spiritul 
Sfânt te va umbri”. Atunci Maria a 
zis: ,,Iat� serva Domnului, � e mie 
dup� cuvântul t�u’’ (Luca, 1, 1-38). 
Fecioara Maria se ive�te ca zorile, 
frumoas� ca luna, aleas� ca soarele.

Un sus�in�tor înfocat al 
Neprih�nitei Z�misliri a fost 

 Neprih�nita Z�mislire
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Ioan Duns Scotus (1206-1303). 
Îngenunchind în fa�a unei statui a 
Preacuratei, a exclamat: ,,Dignare 
me, Te laudae, Virgo Maria!” 
(Învrednice�te-m� s� te laud, 
Fecioar� Preacurat�).

Dogma ,,Imaculatei Concep�ii” 
era deja practicat� în lumea catolic� 
de foarte mult timp.

În �ara noastr�, aceast� 
înv���tur� a fost crezut� de c�tre 
to�i românii, f�r� deosebire de 
lege. ,,Gazeta Transilvania” din 18 
decembrie 1854 descrie serbarea de 
la Blaj, din Duminica Samarinencei, 
printr-o procesiune m�rea�� la 
icoana Maicii Domnului de la 
Catedrala metropolitan�. S-a cântat 
,,Paraclisul”. Însu
i Mitropolitul 
Sterca Sulu�iu (1794-1867) a 
predicat. Aceast� frumoas� serbare îl 
are în centru pe Canonicul Timotei 
Cipariu(1805-1887). N�scut la P�nade, 
e un � lolog �i un lingvist de seam�. A 
editat ,,Elemente de limb� român�”. 
Ca membru al Academiei Române a 
impus ortogra� a etimologic�. A editat 
primul ziar cu litere latine, ,,Organul 
lumin�rii”, iar la proclamarea dogmei 
Neprih�nitei Z�misliri a scris: ,,Imnul 
c�tre Z�mislita Preacurat� Fecioar� 
Maria”, pe muzica profesorului N. 
Begnescu.

Proclamarea dogmei 
Neprih�nitei Z�misliri a înviorat 
cinstirea S� ntei Fecioare. Au 
îmbr��i�at-o mul�i tineri �i tinere, 

care prin via�a curat�, prin tr�irea 
credin�ei au dus la respectul fa�� 
de c�s�torie �i fa�� de cea care avea 
s� � e so�ie �i mam� copiilor. Tr�ind 
cre�tine�te �i consacrându-�i via�a 
lui Isus, unii tineri au devenit s� n�i: 
Maria Goretti (1890-1902), Tereza 
de Liseux (1873-1897), Maximilian 
Kolbe (1894-1941), Giorgio Frasatti 
(1901-1925).

E absolut necesar s� tr�im o 
via�� curat� pân� la c�s�torie �i 
dup� c�s�torie. S� lupt�m împotriva 
divor�urilor, a concubinajelor, a 
întreruperilor de sarcini. Pentru 
evitarea vie�ii p�c�toase în familii, s� 
se utilizeze sterilitatea lunar�. S� � e 
evitate drogurile etc.

S� nu uit�m: iubirea este un 
sentiment sacru, a�a cum scrie Alex. 
Vlahu��: ,,Iubire, tu, a lumilor coroan�,/
Tu vrednic� , dumnezeiasc� � oare”.

Via�a curat� e posibil�. Cur��enia 
nu e d�un�toare s�n�t��ii: ,,Voi, ce lupta�i 
în via��,/ Cu inima curat�/ Si zâmbetul 
pe buze,/ Si n-a�i primit r�splat� / Voi, 
to�i ve�i �  în Ceruri/ De-a pururea cu 
Domnul”./ (Al. T. Stamatiad).

Tr�irea vie�ii cre�tine impune 
apelul la Sf. Fecioar� �i Sf. Taine.

Chiar dac� ne-ar sta to�i 
împotriv�,

Destin avem �i-un hram,
Maria ne e deopotriv�
Cunun�, Mam� �i Program.

Pr. I. ERDELI
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

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

 Nous voila donc partis avec Mgr. Defois, archevêque de Sens-Auxerre. 
Vincent Cernea, toujours disponible, nous servira de guide et d’interprète. 
Partout, l’accueil sera extraordinaire.

Mgr. Vasile Hossu, évêque d’Oradea, nous attend a frontière. Apres une 
visite a l’évêque catholique de rite latine dans son palais cossu, nous nous 
retrouvons, dans l’appartement de Mgr. Hossu.

La rencontre de l’évêque de Lugoj, Mgr. Ioan Ploscaru.
Seul survivant, avec le Cardinal Todea, des 12 évêques martyrs, il 

témoignera pendent aussi détaille d’une heure. Nous sommes tous très 
impressionnes, parce que c’est le premier récit aussi détaille que nous 
entendons sur les martyrs du communisme et qui plus est, de la bouche d’un 
témoin direct: Mgr. Ploscaru a fait 16 années de prison. Il possède de plus un 
solide talent de conteur et parsème son récit de pointes d’humour et de larges 
éclats de rire: on l’écouterait pendant des heures! Mgr Ploscaru raconte:

 ,,En 1948, a l’occasion des élections présidentielles, le Pape Pie XII 
demanda a tous les ordres religieux de sortir de leurs monastères pour 
aller voter, a� n d’éviter que les communistes n’ arrivent au pouvoir. Un 
libéral fut élu. En représailles, Staline décida d’éliminer les Eglises Greco-
Catholiques, ou qu’elles se trouvent. En Roumanie, ce fut du décret 358 du 1 
décembre 1948. A cette époque, il y avait environ 1.600.000 � deles dans les 
5 diocèses de Blaj, Cluj, Baia Mare, Oradea, Lugoj et le vicariat apostolique 
a Bucarest. Les plus nombreux résidaient en Transylvaine. Leurs 6 évêques 
furent arrêtes le 28 octobre, avant même la publication du décret.

 Alors le Patriarche orthodoxe de Bucarest a demande au premier 
ministre qui était alors Petre Groza, de donner les 6 évêques sous 
sa main, et il ferait sortir la foi catholique de leur tète… et premier 
ministre les a donnes…’’.

(a suivre)



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 11 noiembrie 2010 - 11

PAGINI BILINGVE
Asocia�ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

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

Iat�-ne deci plecând cu Mgr. Defois, Arhiepiscop de Sens-Auxerre. 
Vincent Cernea, întotdeauna disponibil, ne va servi de ghid �i interpret. 
Peste tot, primirea va �  extraordinar�.

Mgr. Vasile Hossu, Episcopul de Oradea, ne-a a�teptat la frontier�. 
Dup� o vizit� la Episcopul de rit latin, în palatul s�u bogat, ne-am înapoiat 
în apartamentul Mgr. Hossu.

Întâlnirea cu Episcopul de Lugoj, Mgr. Ioan Ploscaru.
Al�turi de Cardinalul Todea, singurul supravie�uitor dintre cei 12 

Episcopi martiri, este Mgr. I Ploscaru. El va m�rturisi mai bine de o or�. 
To�i trei suntem foarte impresiona�i, pentru c� este prima povestire a�a 
de detaliat� pe care o auzim despre martirii comunismului, �i în plus, din 
gura unui martor direct: Mgr. Ploscaru a f�cut 16 ani de închisoare. El este 
�i un talentat povestitor care presar� în povestirea sa momente de umor 
cu hohote de râs: l-ai �  ascultat ore întregi! Mgr. Ploscaru poveste�te:

,,În 1948, cu ocazia alegerilor preziden�iale din Italia, Papa Pius 
al XII-lea a cerut tuturor Ordinelor religioase s� ias� din m�n�stirile 
lor �i s� voteze pentru a evita ca sa ias� comuni�tii la alegeri. A fost 
ales un liberal. Ca represalii, Stalin a decis s� elimine Bisericile 
Greco-Catolice acolo unde ele se g�seau. În România , acest lucru 
a fost obiectul Decretului 358 din 1 decembrie 1948. La aceast� 
dat�, Biserica Greco-Catolic� avea în jur de 1.600.000 de mii de 
credincio�i în 5 Dieceze: Blaj, Cluj, Baia Mare, Oradea, Lugoj, �i un 
Vicariat Apostolic la Bucure�ti. Cei mai numero�i credincio�i erau în 
Transilvania. Episcopii lor au fost aresta�i la 28 octombrie, înainte 
chiar de publicarea decretului.

În momentul acela Patriarhul ortodox de Bucure�ti a cerut primului 
ministru Petre Groza ,,s�-i dea pe cei �ase episcopi în mâna sa �i el va 
face s� le ias� catolicismul din cap.... �i prim ministru i-a dat...”.

 (va urma)
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(continuare în pag. 13)

  Matteo Ricci
 1552-1610

În urm� cu mai bine de 400 de ani 
Împ�ratul Chinei Wan-li (1563-1620)* 
a admis la Curtea sa, cetate interzis�, 
ca pe unul de-al lor, pe un str�in, pe 
c�lug�rul iezuit Matteo Ricci, dându-i 
cea mai înalt� demnitate, ceea ce în 
Europa ar însemna,,paire” (în Anglia, 
membru al Camerei Lorzilor).

P�rintele iezuit Matteo Ricii, 
cunoscutul erudit, s-a f�cut chinez 
între chinezi timp de 28 de ani cât a 
fost misionar în China… A trebuit ca 
un iezuit s� editeze primul dic�ionar 
chinezesc cu traduceri în limbile 
occidentale (Marele Ricci), în 7 
volume. Tot el este acela care a tradus 
patru volume despre confucianism. 

Patria lui Matteo Ricci este Italia. 
El este primul din cei 13 copii ai unui 
farmacist din Macerata, provincia 
Marche-Ancona. Anul în care se na�te 
Matteo Ricci, 1552, este �i anul în care a 
murit Sf. Francisc Xaveriu (1506-1552), 
apostol-misionar în India, unul dintre 
primii c�lug�ri ai lui Igna�iu de Loyola!!!

Matteo Ricci a fost dotat cu 
o memorie ie�it� din comun �i cu 
o pasiune pentru studiu pe aceea�i 
m�sur�. A studiat la iezui�i unde �i-a 
format o cultur� umanist� cu largi 
orizonturi. În 1571, la 19 ani, intr� în 
Ordinul Iezuit. Iezui�ii erau deja la 
a doua genera�ie, bogat� în savan�i �i 
misionari, tr�s�turile acestora � ind 
prezente la aceea�i persoan�. Noviciatul 
�i Universitatea, la Roma �i Floren�a - 
a studiat teologia, � lozo� a, dreptul �i 

matematica - îl instruiesc, îi dezvolt� 
personalitatea, spiritualitatea �i cultura. 
Superiorul general al Ordinului pentru 
India �i Asia, P�rintele Alessandro 
Valignano, îl remarc�. Astfel, este 
trimis pentru continuarea studiilor la 
Universitatea din Coimbra (Portugalia), 
apoi la Goa, în India. Dup� patru ani de 
studii este hirotonit preot. La Goa , la 
fel ca �i la Roma, Floren�a �i Coimbra, 
Matteo este admirat de profesori, leag� 
prietenii frumoase �i de durat� datorit� 
sincerit��ii �i c�ldurii lui su� ete�ti. 
În 1582 o parte din ace�ti camarazi îl 
vor înso�i în China. Aceast� imens� 
�ar� era îns� închis� ca o stridie în fa�a 
europenilor �i a Evangheliei. In trei 
luni a înv��at limba chinez� în care, 
într-o zi, va vorbi �i va scrie perfect. 
Va cunoa�te tot irepro�abil complexa 
cultur� chinez�, curentele � lozo� ce-
religioase adesea contradictorii: 
taoismul, confucianismul �i budismul. 
Toat� aceast� cunoa�tere îi era absolut 
necesar� în apostolatul s�u, în misiunea 
de evanghelizare care îl a�tepta.

Pentru P�rintele Matteo Ricci 
cultura a fost,, Calul s�u Troian”. I-a 
trebuit in� nit� r�bdare pentru a-l plasa 
la Curtea Imperial�. Obiectivul s�u 
era s� converteasc� China, vizându-l 
în primul rând pe însu�i Împ�ratul. 
A c�utat puncte convergente între 
cre�tinism �i confucianism, ca baz� 
a discu�iilor, ceea ce noi numim azi 
dialog, apoi îmbr�c�mintea �i limba, 
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(urmare din pag. 12)
toate acestea �tiindu-le de la un 
c�lug�r din Ordin.

Savan�ii chinezi erau atra�i 
de Ricci din dorin�a de a cunoa�te 
progresele din �tiin�a lumii în raport cu 
�tiin�a lor. Pentru ei, Ricci a tradus din 
opera lui Euclid, a scris lucrarea,,Tratat 
asupra cerului �i a p�mântului’’ �i a 
alc�tuit o hart� ce le-a schimbat viziunea 
lor asupra universului. Tot el a fost acela 
care le-a adus lucruri necunoscute lor: 
orologii, ceasuri etc. Cu o deosebit� 
diploma�ie, f�r� s�-i combat�, Matteo 
Ricci a �tiut s� le prezinte, pas cu pas, 
arta �i �tiin�a sa, în�elepciunea moral�, 
� lozo� c� �i spiritual�. 

Cercul de admiratori ai,,Scrisorilor 
Occidentului’’ a devenit tot mai larg. În 
1595 i-a ap�rut în China prima sa carte 
,,Tratat despre prietenie’’, o adev�rat� 
pledoarie pentru moral� �i bine. Un 
,,best-seller’’, carte difuzat� �i în 
Japonia, Coreea �i Vietnam.

Cu interlocutorii cei mai deschi�i 
va merge departe, va vorbi �i va scrie 
despre Dumnezeu �i cre�tinism; în 
absen�a unor cuvinte chineze�ti, nu 
va ezita s� adopte vocabularul s�u. 
Numele lui Dumnezeu îl va traduce 
prin ,,Domnul Cerului’’ sau ,,Regele 
din Înalt’’, aceste expresii � gureaz� 
în cele mai vechi texte chineze�ti ca 
sinonime pentru numele Dumnezeu.

Renumele lui Matteo Ricci a 
f�cut s� � e chemat la Curtea Imperial� 
unde î�i va petrece ultimii zece ani 
din via��. Wan-li i-a încredin�at 
instruirea �i educa�ia � ului s�u 
preferat �i a autorizat cl�direa primei 
biserici în apropierea palatului. La 

moartea lui Ricci erau doar 2500 de 
chinezi converti�i, dar por�ile pentru 
evanghelizare erau deschise.

La scurt timp dup� moartea 
P�rintelui Matteo Ricci, în China a ajuns 
Ordinul Franciscan care a continuat 
evanghelizarea al�turi de iezui�i.. 
Datorit� iezui�ilor, la sfâr�itul secolului 
al XVII-lea cre
tinii chinezi erau deja 
la un milion. Metoda iezui�ilor azi se 
nume�te inculturare �i const� în tot 
ceea ce a f�cut Matteo Ricci: a adoptat 
limba, îmbr�c�mintea obiceiurile ��rii 
în m�sura în care nu erau contradictorii 
cre�tinismului. Din 1615 Papa Paul al 
V-lea a autorizat Sf. Liturghie în chinez�. 

În onoarea P�rintelui iezuit Matteo 
Ricci care a deschis por�ile Chinei, la 400 
de ani de la moartea sa, s-au organizat 
numeroase manifest�ri de-a lungul acestui 
an: la 30 ianuarie, la Centrul ,,Sevres-
Facultes’’ al iezui�ilor din Paris, s-a 
inaugurat ,,Anul Matteo Ricci 2010’’. Sub 
patronajul ,,Academiei de �tiin��’’, la Paris, 
s-a organizat o expozi�ie care a subliniat 
aportul lui Matteo Ricci în astronomie, 
matematic�, cartogra� e etc. De-a lungul 
anului expozi�ia a circulat în toat� Fran�a, la 
UNESCO s-a �inut un colocviu academic 
închinat lui Matteo Ricci.

La Roma s-a relansat procesul de 
beati� care a lui Matteo Ricci, autentic 
martir al evangheliz�rii prin �tiin��.

 Dup� ,,Famille chretienne’’

* A fost al 13-lea �i cel mai longeviv împ�rat al dinastiei 
Ming, a condus China 48 de ani. In timpul domniei lui 
Marele Zid Chinezesc a atins apogeul. Wan-li Quang-
Queng în limba chinez� înseamn� Marele Zid.
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În cadrul ,,Zilelor Ac�iunii 
Catolice” s-a organizat la Timi�oara o 
întâlnire de su� et între reprezentan�ii 
Reuniunilor Mariane din toat� �ara, 
pentru împ�rt��irea experien�elor 
devo�ionale închinate Preacuratei 
Fecioare Maria, Mama Mântuitorului.

L�ca�ul întâlnirii, Biserica,, Sfânta 
Maria, Regina P�cii �i a Unit��ii”, a fost 
pentru noi, cei prezen�i, binecuvântarea 
cu harul atâtor devo�iuni speciale ce 
zilnic se celebreaz� acolo: Sf. Liturghii 
cu Sf. Împ�rt��anie primit� de întreaga 
biseric� în genunchi, Adora�ia perpetu� 
a Preasfântului Sacrament, în capela 
de la demisol, Rozarul zilnic (dou� 
mistere) condus de preot �i nenum�rate 
devo�iuni animate de asocia�iile laicilor, 
nop�ile de veghe �i participarea activ� la 
lupta pentru via�� prin Botezul copiilor 
avorta�i sau abandona�i.

Tema întrunirii a fost binevenit�, 
a însemnat reîmprosp�tarea ,,Crezului 
marian”,, Fie mie dup� cuvântul t�u” 
(Lc. 1,38). Medita�iile, inspirat prezentate 
de Pr. Vicar Coriolan Mure�an, au fost 
urmate de întâlniri pe grupe de discu�ii, 
unde, pe lâng� r�spunsurile la întreb�rile 
propuse în medita�ii, s-au împ�rt��it 
experien�e, tr�iri speciale, revela�ii chiar 
�i, bine-n�eles, împliniri �i neîmpliniri ale 
Reuniunilor Mariane reprezentate.

Participarea împreun� la Sf. 
Liturghii, Adora�ia Euharistic� �i 
binecuvântarea cu Preasfântul Sacrament 
acordat� de Pr. I. Chi��r�u � ec�ruia în 
parte, Cons� n�irea la Inima Neprih�nit� 

a Fecioarei Maria, Rozarii rostite 
împreun�, Rozariul Îndur�rii Divine, 
Rug�ciunea Angelus �i rodul medita�iilor 
�i m�rturiilor primite ne-au fost � ec�ruia 
un dar de lumin� pe care sper�m s�-l 
putem oferi la rândul nostru, acolo, în 
Reuniunile noastre Mariane.

Un ,,Mul�umim din toat� inima” 
se impune. Îi mul�umim lui Dumnezeu 
pentru Preacurata noastr� Mam�. Întreaga 
noastr� via�� îi vom mul�umi Preacuratei 
c� ne-a ales s� � m acolo, la primirea 
acestui dar, la Timi�oara, în l�ca�ul 
dedicat Ei. Mul�umim Spiritualilor no�tri: 
Pr. paroh I. Chi��r�u, gazda noastr�, ce 
împreun� cu ai s�i credincio�i i-au ridicat 
l�ca� sfânt Reginei P�cii �i Unit��ii, �i-l 
umplu generos cu rug�ciunile lor, zi �i 
noapte, �i a condus tot programul cu 
entuziasmul s�u debordant.

Mul�umim Pr. Vicar General al 
Timi�oarei, Pr. Ovidiu Teodorescu pentru 
erudita sa prezen�� de înalt� spiritualitate. 
Mul�umim de asemenea Pr. Remus Dan 
Mâr�u care ne-a înso�it �i ne conduce 
mereu cu iubire sporit�, �i conducerii 
Reuniunii Mariane Arhidiecezan�, 
Doamnei Angela Groza, pre�edint�, 
�i Lucia Maria Ghi�a, vice pre�edint�. 
	i minunatei noastre gazde, Doamna 
Pintea Tereza, tuturor marianistelor �i 
mariani�tilor din Timi�oara, care prin 
iubirea �i efortul lor au f�cut posibil� 
aceast� binecuvântat� întâlnire.

 
 Prof. Maria-Mirela FILIMON

Întrunirea arhidiecezan� a Reuniunii Mariane
 Timi�oara, 21-23 octombrie 2010
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S� ne rug�m împreun�

 Rug�ciune c�tre Sfânta Fecioar� Maria a Ajutorului
 
 O, Marie, nenum�rate sunt su� etele în locul de isp��ire, 

su� ete ce a�teapt� cu nespus� ner�bdare ajutorul rug�ciunilor 
noastre �i meritul faptelor noastre. Condu�i de dragoste c�tre 
Isus Cristos, rug�tori îndrept�m privirea �i inima c�tre Tine, 
Mam� îndur�toare a tuturor credincio�ilor, ca s� vii în ajutorul 
acestor su� ete.

 Te rug�m, o, Marie, în chip deosebit, pentru acele su� ete 
care te-au cinstit �i au f�cut bine altor su� ete, care au plâns cu ele 
�i pentru ele, �i pentru su� etele care sunt uitate. Amin
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În numele Preas� ntei,
celei de o Fiin��, de via�� f�c�toarei �i nedesp�r�itei Treimi,

† LUCIAN

Din mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop �i Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia �i F�g�ra�,

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�,
în deplin� comuniune de credin�� cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei,

Confra�ilor întru slujire Episcopal�, Preanora�ilor protopopi, clerului �i 
persoanelor consacrate, tuturor bunilor no�tri credincio�i, Har vou� �i pace, de la 
Dumnezeu, Tat�l nostru, �i de la Domnul Isus Cristos,

Cu împ�rt��irea acestui gând tuturor � ilor �i � icelor Bisericii noastre: 
„Aduce�i-v� aminte de mai-marii vo�tri, care v-au gr�it vou� cuvântul lui Dumnezeu; 
privi�i cu luare aminte cum �i-au încheiat via�a �i urma�i-le credin�a” (Evr. 13, 7),

În baza drepturilor conferite de Canoanele S� n�ilor Apostoli, ale Codului 
Canoanelor Bisericilor Orientale, urmare a dezbaterilor din cadrul lucr�rilor 
Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, reunit 
în sesiune ordinar� la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major în perioada 26-28 
octombrie a.c.;

În conformitate cu can. 112 al Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, am 
a� at de bine în Domnul s� public�m aceast�

CIRCULAR�
Prin rug�ciune �i credin�� spre cinstirea altarelor

S� ne rug�m pentru beati� carea Episcopilor Greco-Catolici,
mor�i în faim� de martiri sub regimul comunist!

Dumnezeu �i-a oferit unicul Fiul spre moarte pentru ca lumea s� aib� via��, 
�i s� o aib� deplin. Aceasta este suprema m�rturie a vie�ii, pierdut� pentru lume 
dar câ�tigat� pentru eternitate cu Dumnezeu. Având exemplul atâtor m�rturisitori 
ai credin�ei �i ata�amentului fa�� de Biserica lui Cristos în perioada de persecu�ie a 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, aducem mul�umire lui Dumnezeu 
Atotputernicul pentru t�ria cu care i-a înzestrat în m�rturisire pe Episcopii, preo�ii, 
c�lug�rii �i c�lug�ri�ele noastre, �i pe credincio�ii no�tri în perioada comunismului 
�i a interzicerii Bisericii noastre.

�inând în mare respect memoria �i exemplul dat de Episcopii Greco-Catolici, 
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care au m�rturisit cu pre�ul vie�ii credin�a catolic�, �i a c�ror cauz� de beati� care 
se g�se�te în faza Roman�, conform art. 36 din Constitu�ia Apostolic� Divinus 
perfectionis Magister, a Sfântului P�rinte de fericit� pomenire, Papa Ioan Paul II,

DISPUNEM
- ca în toate bisericile, capelele sau alte locuri de cult, la sfâr�itul � ec�rei 

S� nte Liturghii, sau al altei celebr�ri liturgice, s� � e în�l�at� c�tre Bunul 
Dumnezeu Rug�ciunea pentru beati� carea servilor lui Dumnezeu Valeriu 
Traian Fren�iu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan B�lan, Ioan Suciu, Vasile 
Aftenie �i Tit Liviu Chinezu, Episcopi, mor�i în faim� de martiri sub regimul 
comunist între anii 1950-1970;

- aceast� dispozi�ie, � ind de ordin liturgic, are aplicabilitate pretutindeni 
conform can. 150 § 2 CCEO;

- anexa, con�inând formula o� cial� de Rug�ciune pentru beati� carea 
servilor lui Dumnezeu Valeriu Traian Fren�iu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, 
Ioan B�lan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie �i Tit Liviu Chinezu, Episcopi, mor�i în 
faim� de martiri sub regimul comunist între anii 1950-1970, face parte integrant� 
din prezenta scrisoare circular�;

- dispozi�ia prezentei circulare înceteaz� în momentul în care cauza 
SS. D. Valeri Traiani Fren�iu et VI Sociorum pentru beati� carea servilor lui 
Dumnezeu Valeriu Traian Fren�iu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan B�lan, 
Ioan Suciu, Vasile Aftenie �i Tit Liviu Chinezu, Episcopi, mor�i în faim� de 
martiri sub regimul comunist între anii 1950-1970, se va concluziona.

Invoc�m ajutorul ceresc de la Preaîndur�torul Dumnezeu pentru a trimite darurile 
Spiritului Sfânt asupra tuturor celor ce vor în�l�a aceste rug�ciuni, spre lauda �i m�rirea 
Preas� ntei Treimi, prin mijlocirea rug�ciunilor Preas� ntei Fecioare Maria, a s� n�ilor 
Arhangheli Mihail �i Gavril �i a tuturor cetelor Puterilor cere�ti f�r� de trup, spre înt�rirea 
Bisericii Catolice, a S� ntei Uniri �i a comuniunii cu Scaunul Apostolic al Romei.

Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,
8 Noiembrie, Anul Domnului 2010.
S�rb�toarea S� n�ilor Arhangheli Mihail �i Gavril, �i toate cetele Puterilor cere�ti.
în al 6-lea an de ponti� cat al Sfântului P�rinte Papa Benedict al XVI-lea,
în al 20-lea an al Episcopatului nostru,
în al 5-lea an în acest scaun Arhiepiscopal Major,
în al 157-lea an de la întemeierea Mitropoliei noastre,
�i al 310-lea an de la Sfânta Unire cu Biserica Romei.

† LUCIAN
Arhiepiscop Major
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(continuare în pag. 19)

zi de zi ansamblul muncii Conciliului. 
Liniile mari ale textelor erau cunoscute 
înainte ca ele �i schema lor s� � e 
adoptate, lucru necesar pentru cre�tini, 
ace�tia putând astfel s� cunoasc� 
deciziile Conciliului. Informa�ia scris�, 
vorbit� sau transmis� prin televiziune, 
duceau temele Conciliului în cele patru 
col�uri ale lumii �i ecoul lor ajungea la 
P�rin�ii conciliari, încât ei cuno�teau 
zilnic reac�iile lumii fa�� de lucr�rile lor.

Cunoa�terea Conciliului de 
la Trento (1545-1563), în Europa 
secolului al XVI-lea, în care domnea 
nesiguran�a, a fost anevoioas�, 
nout��ile se transmiteau cu di� cultate 
�i încet. P�rin�ii nu aveau cum s� � e 
la curent cu opinia despre munca lor; 
�i situa�ia a continuat înc� mult timp. 
În revan��, de la Vatican II încoace, 
presa avea s� dea un ecou formidabil 
�i simtomatic, aproximativ o mie de 
jurnali�ti au scris despre Conciliul 
Vatican II. P�rin�ii �tiau c� de la ei 
se a�tepta un efort de inteligen�� �i 
de imagina�ie �i c� erau în centrul 
aten�iei, nu voiau s� decep�ioneze 
�i nici s� piard� ceva din speran�a 
sem�nat� de Ioan al XXIII-lea. 
Calitatea �i volumul informa�iei 
reciproce constituia o dimensiune 
esen�ial� �i o obliga�ie moral�, o 
condi�ie necesar� succesului.

 Totu�i, era clar c� transmiterea 

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

Cu a doua sesiune energic 
preg�tit� �i lansat� de Paul al VI-lea, 
Conciliul Vatican II a intrat de� nitiv 
în ritmul s�u de lucru �i �i-a reg�sit 
su� ul. P�rin�ii conciliari dispuneau 
de mai mult timp, puteau cuprinde 
mai bine problemele, aveau la 
dispozi�ie mai mult de dou� luni în 
loc de �apte s�pt�mâni. Cunoscându-
se mai bine între ei, ajungeau mai 
repede la decizii. 	i altceva: terenul 
discu�iilor era preg�tit, l�sa loc 
dezbaterilor, remanierilor, iar în 
redactarea numeroaselor texte î�i 
aveau mai bine loc re� ec�iile lor, erau 
mai evidente discernerea obiectivelor 
�i limitele muncii lor. Mul�i credeau 
c� într-o lun� sau dou� se va putea 
încheia sesiunea. De-acum , în po� da 
numeroaselor di� cult��i, potolite prin 
voin�a �i prezen�a Papei Paul al VI-lea, 
P�rin�ii reu�eau s� � nalizeze cu bine �i 
repede munca lor. Era clar sentimentul 
c� lucr�rile Conciliului avansau. În 
adev�r, Conciliul eviden�ia practic 
proiecte de actualitate, iar P�rin�ii 
aveau sentimentul c� se g�sesc în 
aten�ia opiniei universale.

 Cu adev�rat, ecumenismul privea 
întreaga lume �i prin însu�i în�elesul s�u 
etimologic era o deschidere universal�. 
Dar, e drept, era pentru prima oar� când 
un Conciliu era cu adev�rat ecumenic 
prin audien�a sa. 	i tot pentru prima oar� 
toate popoarele puteau s� urm�reasc� 
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informa�iilor avea limite. La 
întrebarea lui Jean Guitton, unul 
dintre laicii admi�i la Conciliu, 
invitat personal de Papa Ioan al 
XXIII-lea, ce informa�ii putea da 
despre Conciliu, i s-a r�spuns: ,,Totul 
despre misterul Conciliului, nimic 
din secretele lui’’. La deschiderea 
sesiunii a doua a Conciliului Papa 
Paul al VI-lea a l�sat P�rin�ilor 
conciliari o mai mare latitudine în 
aceast� direc�ie. La � ecare sesiune era 
admis un reprezentant de pres� pentru 
� ecare grup lingvistic, era prezent �i 
O� ciul de Pres� al Vaticanului, acesta 
a jucat un rol esen�ial în difuzarea 
informa�iilor o� ciale. 

Biroul de Pres� era instalat în 
Palatul nou al Congrega�iei Romane, 
construit de Pius al XII-lea. În holul 
vast jurnali�tii dispuneau de toat� 
aparatura tehnic� necesar� muncii lor. 
La ora 13.00, se rezumau pe grupuri 
lingvistice lucr�rile din orele dimine�ii, 
se redacta în italian�, francez�,englez�, 
german� �i spaniol�, iar documentele 
erau traduse �i în arab� pentru cre�tinii 
din Orientul Apropiat. Prin Radio 
�i Televiziune se transmiteau toate 
ceremoniile importante.

O alt� noutate a Conciliului a 
constat în participarea laicilor. În 
tot cursul veacurilor, din Antichitate 
�i Evul Mediu, laicii au participat 
la lucr�rile Conciliilor. Uneori erau 
printre ini�iatori, cum a fost Împ�ratul 
Constantin (272-337) pentru primul 
Conciliu de la Niceea (325). Acum 

num�rul laicilor a devenit mult mai 
însemnat, 29 de b�rba�i �i 23 de 
femei, care au avut o contribu�ie 
important� prin participarea la 
dezbaterile din comisii.

Dac� se socote�te num�rul total 
al celor care au contribuit, într-un fel 
sau altul, la Conciliu, el se ridic� la 
5.000-6.000 de persoane, dintre care 
2.500 de preo�i, apoi observatorii �i 
auditorii, cei din Serviciul general al 
Curiei, exper�i, speciali�ti în tehnica 
aparatelor, traduc�tori, moderatori, 
comitetul coordonator etc.

Dar peste toate acestea era 
prezen�a Papei. În � ecare etap� a 
Conciliului Papa domina ansamblul. 
Rolul s�u juridic era de excep�ie; 
Secretariatul general, moderatorii, 
P�rin�ii conciliari, to�i apelau la 
Sfântul P�rinte ca la autoritatea 
superioar�. De fapt, Papa era mereu 
consultat, la autoritatea Sfântului 
P�rinte se recurgea în orice situa�ie. 

În adev�r, Papa a purtat în inima 
sa Conciliul, în spiritul �i în bra�ele sale, 
timp de trei ani, 1963-1965. A vegheat 
asupra lui în � ecare minut, a urm�rit 
dezbaterile �i munca comisiilor, atent 
la reac�iile P�rin�ilor, a observatorilor, 
a presei �i a opiniei universale. 	i în 
tot acest timp nu a fost degrevat de 
celelalte obliga�ii �i responsabilit��i 
care trebuiau s� continue pentru mersul 
cotidian al Bisericii. L-a ajutat îns� 
mult energia sa, r�bdarea tenace �i 
respectul fa�� de oameni.

 (va urma)
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Rug�ciune pentru beati� carea servilor lui Dumnezeu
Valeriu Traian FREN�IU, Iuliu HOSSU, Alexandru RUSU, Ioan 
B�LAN, Ioan SUCIU, Vasile AFTENIE �i Tit Liviu CHINEZU,

Episcopi, mor�i în faim� de martiri sub regimul comunist
între anii 1950-1970

Doamne Isuse Cristoase, Marele �i Ve�nicul Preot al su� etelor 
noastre, Tu i-ai trimis pe apostolii �i discipolii T�i în lumea întreag�, 
pentru a duce tuturor oamenilor vestea cea bun� a iubirii Tale. În pragul 
sacri� ciului T�u suprem pentru mântuirea lumii, la cina de pe urm�, Te-ai 
rugat Tat�lui ceresc ca Biserica Ta s� � e una.

Prive�te cu bun�voin�� la poporul român, din sânul c�ruia i-ai ales pe 
Servii T�i Valeriu Traian FREN�IU, Iuliu HOSSU, Alexandru RUSU, Ioan 
B�LAN, Ioan SUCIU, Vasile AFTENIE �i Tit Liviu CHINEZU - Episcopi 
mor�i în faim� de martiri sub regimul comunist. Ei au dat m�rturie despre 
Tine cu zel apostolic pe acest p�mânt �i �i-au pecetluit credin�a neclintit� 
în Tine, în Biserica Catolic� �i în urma�ul Sfântului Petru, Sfântul P�rinte 
Papa, cu pre�ul martiriului lor.

F� ca exemplul lor de credin�� �i de iubire s� str�luceasc� tot mai 
mult printre noi. Te rug�m, a�adar, s� ar��i �i pe p�mânt vrednicia acestor 
slujitori ai T�i, ridicându-i la cinstea altarelor, iar nou�, prin mijlocirea lor, 
s� ne dai harurile de care avem nevoie pentru ca to�i s� � m o singur� turm� 
cu un singur p�stor.

C� �ie se cuvine toat� m�rirea, cinstea �i închin�ciunea, împreun� cu 
Tat�l �i cu Spiritul Sfânt. Amin.

Tat�l nostru...
N�sc�toare de Dumnezeu...
M�rire Tat�lui...


