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Între poruncile Bisericii se înscrie �i postul. ,,S� nu m�nânci carne �i s� 
respec�i postul în zilele stabilite de Biseric�” (,,Catehismul Bisericii Catolice-
Compendiu”, Ed. Presa Bun�, Ia�i, 2006, p.126). Postul nu se reduce doar la 
abstinen�a alimentar�, include deopotriv� un drum a perfec�iunii spirituale.

Postul Mare este timpul în care trebuie renun��m la egoism, ne aminte�te 
Papa în Mesajul pentru Postul Mare 2011. Mesajul Sfântului P�rinte Benedict al 
XVI este ghidul nostru spiritual în a�teptarea S�rb�torii Învierii Domnului.

Cuvântul Papei începe cu citatul: ,,Împreun� cu Cristos sunte�i înmormânta�i 
în Botez, împreun� cu El sunte�i învia�i”. Prin Botez devenim p�rta�i ai mor�ii �i 
învierii lui Cristos. Botezul este un dar al lui Dumnezeu, c�ci nimeni nu poate primi 
via�a ve�nic� prin propriile for�e. Botezul ne face s� devenim o ,,nou� creatur�”, el 
� ind ,,baia rena�terii �i reînnoirii în Spiritul Sfânt”. Îndurarea lui Dumnezeu �terge 
p�catul, Botezul ne da via�� divin�, ne cheam� la convertirea început� �i sus�inut� 
prin Har. Leg�tura dintre Botez �i Postul Mare este evident�, Postul Mare este un 
moment favorabil pentru a experimenta Harul care mântuie�te. Papa ne îndeamn� s� 
ne l�s�m în acest timp condu�i de Cuvântul lui Dumnezeu, de S� ntele Evanghelii din 
perioada Postului. Sfântul P�rinte ne cheam� s� medit�m cele cinci Evanghelii din 
duminicile P�resimilor, dup� ritul latin: Prima duminic�: Condi�ia de om pe p�mânt, 
fragilitatea noastr�, lupta împotriva p�catului, nevoia iert�rii, Harul care elibereaz�; 
Duminica a doua: Schimbarea la Fa�� a Domnului aminte�te gloria lui Cristos, 
anticipeaz� Învierea; Duminica samaritenei: ,,D�-mi s� beau!” Exprim� setea de 
fericire, dar fericirea ne este dat� numai de Dumnezeu atunci când El coboar� �i 
tr�ie�te în su� etele noastre; Duminica orbului: Prezint� pe Cristos ca lumin� a lumii; 
Duminica învierii lui Laz�r: Comuniunea cu Cristos în aceast� via�� ne preg�te�te 
s� dep��im grani�a mor�ii. Credin�a în învierea mor�ilor �i speran�a vie�ii ve�nice.  
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie meditat �i interiorizat pentru a-l tr�i zilnic.

Meditarea �i tr�irea S� ntelor Evanghelii o putem face �i urmând Evangheliile 
ritului greco-catolic, începând cu Perioada Triodului, urmate de Evangheliile din cele 
cinci duminici ale Postului Mare:  Duminica I - A dreptei credin�e - restabilirea cultului 
icoanelor; Duminica a II-a - Vindecarea paraliticului; Duminica a III-a - A vener�rii 
onoratei �i de via�� f�c�toarei Cruci;  Duminica a IV-a - Vindecarea Lunaticului;  
Duminica a V-a - Cererea � ilor lui Zebedeu.  Vom cunoa�te astfel c� restabilirea 
cultului icoanelor a învins erezia iconocla�tilor, icoana ca semn al credin�ei; Isus 
Cristos, vindec�tor al r�nilor trupului �i su� etului omului care apeleaz� la El cu credin�� 
�i iubire; vener�m Crucea pentru c� ea ni-l reveleaz� pe Cristos în actul cel mai mare 
al iubirii; valoarea rug�ciunii �i a postului, ce este Împ�r��ia lui Cristos, în care intrând, 
lumina �i c�ldura lui Cristos se va r�spândi dinspre noi spre ceilal�i.

 S� ne rug�m Spiritului Sfânt s� ne lumineze �i s� ne conduc� spre Ziua Învierii!

Mesajul Papei Benedict al XVI-lea pentru Postul Mare 2011
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S U M A R

Se poveste�te c� Sfânta Ecaterina de Siena nu se obosea 

niciodat� s� vorbeasc� de Dumnezeu �i s� aud� vorbindu-

se de El; dimpotriv�, acolo-i era toat� mul�umirea �i era 

singurul mijloc prin care î�i putea p�stra puterile �i s�n�tatea 

�i g�si mângâieri în boli �i suferin�e.
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 Pe t�p�anurile dosite mai 
st�ruie ochii de nea îmb�trânit� în 
a�teptarea unei prim�veri întârziate. 
P�durile încremenite, ca l�ncieri de 
paz� la palatul naturii, încep s�-�i 
scuture amor�eala �i s�-�i risipeasc� 
somnul hibernal.

A�tept�m frumuse�ile prim�verii, 
r�zvr�tirea ei creatoare. În atelierul � rii 
se pl�m�de�te ceva. T�cerile albe î�i 
dau z�mislirea lor.

A�tept�m � orile, surâsul de 
fecioar� neatins� al naturii, imens� 
reu�it� a îndelung r�bd�rii p�mântului 
înfrigurat, dans de via�� magic� în 
nimicurile f�r� form� ale crea�iunii, 
a�tept�m � orile ca declara�ie de dragoste 
ce ne-o arat� natura în aceste ceasuri în 
care ura a înc�lecat inima noastr�.

A�tept�m � orile cum a�teapt�, în 
genunchi, pe treptele lucii ale altarului, 
c�delni�a cu t�mâie �i smirn�, � orile 
c�delni�e cu mireasm� neprih�nit�.

Din � ecare � oare se ridic� 
pompa ame�itoare a s�rb�torilor 
ca o idil� pur� între bun�tate �i 
recuno�tin��.

Florile sunt gândurile exprimate 
dup� lunga t�cere a iernii. Ele sunt 
frumuse�e de t�cere �i suferin��.

În su� etul nostru virtu�ile, aceste 
� ori ale spiritului nu cresc decât în t�cere 
�i biruire de sine. Unde-s frumuse�ile 
prim�verii su� etului? Dumnezeu le 
a
teapt�. Florile sunt parabola virtu�ilor 
vestite de Atotputernicia divin�. S� 
urm�m parabola. 

Ep. IOAN SUCIU

  A�tept�m � orile
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,,Lâng� crucea lui Isus st�tea 
Mama Lui �i sora Mamei Lui, Maria, 
so�ia lui Cleopa �i Maria Magdalena. 
Isus v�zând-o pe Mama Sa �i lâng� 
el pe ucenicul pe care îl iubea, a zis 
Mamei Sale: <<Femeie, iat� � ul 
t�u!>>, iar ucenicului i-a zis: <<Iat� 
mama ta!>> (In.19, 25-26).

Din cuprinsul Evangheliei sunt 
scoase în eviden�� dou� momente 
în care Maria joac� un rol capital: 
primul e na�terea la Betleem, al doilea 
e agonia �i moartea pe cruce, ce se 
completeaz� reciproc.

Ceea ce noi admir�m �i cinstim 
la Maria cea vrednic� de l�udat, este 
maternitatea spiritual�.

Din cele relatate rezult� f�r� 
niciun dubiu obliga�ia ce o avem fa�� 
de Sfânta Fecioar�. Ea nu este numai 
Mama Isus, ci �i Mama noastr�, este 
cea pe care Isus a încredin�at-o Sf. 
Ioan: ,,Fiule, iat� Mama ta!”

Referindu-ne la zilele noastre,cât 
sunt de actuale versurile:

,,Cre�tinule, � i blând �i 
credincios, / La nevoie ajut�-l pe cel 
neputincios. / Fii milostiv cu cei din 
jurul t�u, / S� � i lumin� celor ce-L 
caut� pe Dumnezeu”.

Aminte�te-�i îndemnul pro-
fetului: ,,Întoarce�i-v� de la toate 
nelegiuirile voastre, ca necredin�a, 
f�r�delegea s� nu � e piedic�”.

În toate nevoile, necazurile, 
dezn�dejdile noastre, s� urm�m spusa 

autorului Dante Alghieri din ,,Divina 
Comedie”: ,,Cel ce are nevoie de 
ajutor �i nu alearg� la Maria e ca cel 
ce vrea s� zboare f�r� aripi” (Paradisul 
33,13).

Sf. Bernarad, la rândul s�u, 
a� rm�: ,,Aceasta e voin�a lui 
Dumnezeu ca toate darurile s� le 
primim prin Maria”.

Urmeaz� sfatul lui Take Ionescu 
(1858-1922): ,,Nedrept��ile pe care mi 
le-au f�cut al�ii mie, nu cer nim�nui s� 
le regrete, c�ci eu le-am uitat. Cele pe 
care le-am f�cut altora, nu cer nim�nui 
s� le uite, c�ci eu le regret”.

Comportându-ne astfel, s� 
urm�m sfatul Sf. Benedict Iosif 
Labre (1748-1783): ,,S� avem fa�� 
de Dumnezeu inimi de copil / Fa�� de 
aproapele, inimi de mam� / Fa�� de 
noi, inimi de judec�tori”.

S� ne uit�m la Mama noastr�, Sf. 
Fecioar� �i s� ne rug�m: ,,Isuse bune, 
� u,ascult�tor, Tu î�i iube�ti Mama. 
Înva��-ne a�adar cum s� o iubim, 
pentru ca �i eu s� � u � ul ei, � e �i cel 
din urm�. De aceea, Fecioar� Maria, 
î�i d�ruim inimile noastre. F� s� � e ale 
tale pentru totdeauna. Isuse �i Maria, 
� �i-mi voi pentru vecie dragostea. Fie-
v� mil� de noi. Mai bine s� murim 
decât s� avem nenorocirea de a te 
uita, Fecioar�, de a nu-�i cere ajutorul. 
Motivul: ,,Mam�, noi suntem � ii T�i.

Pr. I. ERDELI

,,Fiule, i-a zis, iat� Mama ta”
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(continuare în pag. 7)

Scrisul Domnului profesor Ioan 
Buza�i determin� cititorii, indiferent 
de gradul lor de cultur�, s� gândeasc�, 
d� via�� dorin�ei lor de a cunoa�te 
adev�rul �i curajul de a p�trunde 
într-o istorie care aproape o jum�tate 
de veac a fost declarat� inexistent�: 
istoria Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic�. 

Scrisul Domnului profesor 
este o lupt� împotriva uit�rii voite, a 
prejdec��ilor de tot felul, create în jurul 
Bisericii Greco-Catoice, purt�toarea 
idealului spiritual al Romei, cu totul 
opus tradi�iei slavo-bizantine, �i a 
culturii noastre moderne de esen�� 
latin� �i de factur� european�, a c�rei 
temelie a pus-o ea, Biserica Blajului, 
�i produsul ei: �coala Ardelean�... 

 Volumul ,,Blajul”, cu subtitlul 
,,Biseric�-�coal�-Na�iune”, Ed. 
Galaxia Gutenberg, 2010, cuprinde 
,,articole, studii �i evoc�ri literare 
despre Blaj, despre oamenii Blajului”, 
publicate în ,,Unirea” sau ,,Via�a 
cre�tin�”, la anumite date aniversare 
sau comemorative.

 Con�inutul c�r�ii se centreaz� 
în jurul celor trei cuvinte sugestive 
care alc�tuiesc subtitlul: BISERICA-
	COAL�-NA�IUNE, ,,sacr� triad� 
de o complementaritate �i de o 
interferen�� atât de puternice, încât e 
dus� pân� la contopire’’.

 Cartea este constituit� din 32 

de scrieri, care, de�i determinate de 
anumite ocazii, ceea ce i-ar risipi 
unitatea, prin dou� note distincte, 
Blajul, reg�sit în multiple circumstan�e, 
�i implicarea su� eteasc� a autorului, 
unitatea întregului este asigurat�.

De la prima pagin� care deschide 
volumul �i pân� la ultima, cea care 
îl închide, Blajul este o prezen�� 
plin� de semni� ca�ii �i un liant. În 
,,Inocen�iu Micu-Klein �i Spiritul 
Blajului” autorul aduce imaginea 
întemeietorului, Episcopul Inocen�iu 
Micu-Klein, care, mutând re�edin�a 
Episcopiei Române Unite de la 
F�g�ra� la Blaj, a proiectat planul 
ora�ului împreun� cu arhitectul italian 
Martinelli �i a pus piatra de temelie 
a Catedralei. Inocen�iu Micu-Klein a 
avut revela�ia latinit��ii noastre �i în 
numele ei a g�sit argumentul preluat 
�i continuat de �coala Ardelean�: 
,,al legitimit��ii noastre de popor 
roman în spa�iul carpato- dun�rean”. 
Cuvintele lui testamentare trec peste 
genera�ii: ,,Lep�da�i toat� frica pentru 
dreptate!” Nu e greu de observat c� la 
acest îndemn al lui Inocen�iu Micu-
Klein au trebuit s� se întoarc� to�i 
urma�ii lui, Episcopii greco-catolici, 
de atunci �i pân� în zilele noastre... 

În ,,Petru Pavel Aron, 
<<P�rintele>> �colilor Blajului”, 
autorul rea� rm� adev�rul de 

Blajul
 Biseric� - �coal� - Na�iune
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(continuare în pag. 8)

(urmare din pag. 6)

necontestat: ,,faima cultural� a 
ora�ului se datoreaz� în primul rând 
�colilor sale”, cunoscutele ,,� ori ale 
darurilor”. Episcopul Petru Pavel 
Aron a în� in�at , în 1754, la Blaj, prima 
�coal� cu limb� de predare român�, 
de un grad mai înalt: �coala de ob�te 
(înv���mânt primar), �coala latineasc� 
(înv���mânt liceal) �i �coala de 
preo�ie (înv���mânt universitar), ,,...
nicio plat� de la ucenici a�teptându-
se’’. Este meritul Blajului de a �  
creat înv���mântul modern, ca spirit, 
con�inut �i orientare. 	i a f�cut acest 
lucru pentru to�i românii, c�ci prin 
preo�ii Blajului care au trecut mun�ii 
s-a încheiat înv���mântul slavo-
fanariot din Muntenia �i Moldova. 

Primii profesori ai 	colilor 
din Blaj au fost chiar Samuil Micu 

Clain, Gh. 	incai, P. Maior �i I. 
Budai- Deleanu. Ei �i continuatorii 
lor au format elitele intelectuale ale 
Transilvaniei potrivit concep�iei 
Bisericii Catolice, dup� care amvonul 
�i catedra erau obligate s� aib� în 
frunte persoane preg�tite excep�ional, 
capabile s� împlineasc� misiunea 
spiritual� a Bisericii, dar �i una 
cultural�, civilizatoare.

Toate lucr�rile autorului readuc 
cititorilor atmosfera, mediul spiritul 
�i cultural al Blajului, oamenii lui, 
personalit��i proeminente �i de înalt� 
�inut� moral�, erudi�i de talie european�, 
apleca�i ,,c�tre lucrurile mari �i grele”, 
apostoli �i misionari cu spirit de jertf�, to�i 
preo�i greco-catolici, realitate t�inuit�, 
acoperit�, cum observ� profesorul I. 
Buza�i, sub denumirea de ,,c�rturari”. 
�coala Ardelean�, subliniaz� autorul, 
nu este doar o variant� a iluminismului 
european, adev�rul ignorat cu bun� 
�tiin�� trebuie �tiut: ,,To�i reprezentan�ii 
�colii Ardelene sunt fe�e biserice�ti, 
c�lug�ri �i preo�i, dimensiunea cre�tin� 
a �colii Ardelene � ind una dominant�”.

Elogiind Blajul, autorul se 
plaseaz� în rândul unor mari înainta�i, 
care ,,au tr�it, muncit, gândit, suferit 
pentru Cristos’’ �i Biserica Sa �i au 
pus în lumin� însemn�tatea ora�ului 
de pe Târnave, ,,cetate de credin�� �i 
mândrie româneasc�” pentru destinul 
poporului român.

Se a� rm� c� ,,Blajul a fost un ora� 
de c�r�i �i c�rturari”. Inocen�iu Micu-
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(continuare în pag. 9)

(urmare din pag. 7)

Klein a adus Blajului c�r�i agonisite în 
timpul studiilor, cu ele �i cu cele d�ruite 
de Episcopul Ioan Giurgiu Patachi a 
început s� ia � in�� Biblioteca Central� 
Capitular�. Al�turi de întemeietori, 
Inocen�iu Micu - Klein �i P. P. Aron, 
�i de reprezentan�ii Scolii Ardelene, 
Samuil Micu Clain, Gh.Sincai, P.Maior 
�i I. Budai - Deleanu, autorul înscrie 
nume mari, cum sunt Timotei Cipariu, 
membru fondator al Academiei 
Române, Simion B�rnu�iu, Ion Bianu, 
Augustin Bunea, Ion Agârbiceanu, 
Elie D�ianu, c�rora le închin� pagini 
evocatoare, dar le închin� �i celor mai 
aproape de timpul nostru, PS Ioan 
Suciu, Nicolae Balot�, Coriolan Suciu, 
Radu Brate� �i Pr. Bernard 	tef A.A.; 
cuvinte evocatoare având �i pentru cei 
pe nedrept uita�i.

Atât acestora, cât �i preo�ilor-
c�rturari ai Blajului, care nu sunt 
cuprin�i în volum, le dator�m, sus�ine 
autorul, scrierea cu litere latine, ,,Carte 
de rog�ciuni, 1779’’, întâia publica�ie 
româneasc� tip�rit� cu litere latine, 
,,Organul lumin�rii” a lui T. Cipariu, 
începuturile teatrului românesc în 
Transilvania, primele culegeri de folclor, 
primul tratat de geogra� e universal�, 
,,Biblia de la Blaj” tradus� de Samuil 
Micu �i atât de apreciat� pentru suple�ea 
limbii, prima oper� literar� de valoare 
�i circula�ie universal�, epopeea eroi-
comico-satiric� ,,�iganiada”, primele 
lucr�ri teologice, primele opere istorice, 
lingvistice �i � lozo� ce, oratoria, 
gândirea �i fapta patriotic� a celor care au 

alc�tuit ,,Supplex Libellus Valachorum 
Transilvaniae”, a genera�iei pa�optiste, 
a memorandi�tilor �i a realizatorilor 
Marii Uniri. Concluzionând, se 
poate a� rma c� ,,limba, literatura 
româneasc� modern� poart� pecetea 
f�urit� la Blaj’’.

Un loc particular în volum îl 
au articolele despre istoria recent� a 
Bisericii noastre, despre ,,martiriul 
Bisericii Greco-Catolice”, începând cu 
anul 1948, timp de aproape o jum�tate 
de veac, despre nedrept��ile la care 
este în continuare supus� Biserica 
noastr� dup� 1989. Apari�ia unei c�r�i 
de m�rturii despre prigoana suferit� 
de Biserica noastr�, carte ap�rut� sub 
egida Mitropoliei Române Unite cu 
Roma, alc�tuit� �i coordonat� de Ioan 
Moldovan �i Alexandru Peterl�cean 
îi ofer� autorului prilejul de a scrie 
articolul ,,Biserica Unit� cu Roma 
(Greco-Catolic�) - M�rturii”. În 
paginile articolului, autorul, mâhnit, 
reac�ioneaz� ferm împotriva nedrept��ii 
fa�� de Biserica Unit�. Unei Biserici 
c�reia i-a fost interzis� existen�a, i-au 
fost întemni�a�i Episcopii �i preo�ii 
care nu �i-au tr�dat credin�a �i nu au 
acceptat s� treac� la Biserica Ortodox�, 
alegând jertfa, dintre care ,,mul�i 
au îndurat martiriul unor suferin�e 
cristice”, unei Biserici c�reia i-au fost 
luate toate l�ca�urile �i toate valorile: 
�colile, bibliotecile... tot, nu i se face 
dreptate. 	irul celor întemni�a�i, unii 
mor�i în deten�ie, ne cutremur�, c�ci, 
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(urmare din pag. 8)
a�a cum fulgerul nu cade în �es, ci doar 
pe vârfuri, ne spune autorul, tot a�a, 
Episcopii no�tri, piscuri care domin�, ei 
au primit primii ,,cununa martiriului”. 
Ace�tia sunt IPS Ioan Suciu, Cardinal 
Alexandru Todea, Cardinal Iuliu Hossu. 
PSS Vasile Aftenie, evoca�i în cartea 
amintit� de fo�ti elevi, de credincio�i �i 
chiar de oameni de cultur� care nu sunt 
credincio�i ai Bisericii Greco-Catolice. 
Impresionant� este evocarea convertirii 
profesorilor universitari D. Caracostea 
�i V. Papilian, care, din ortodoc�i, devin 
greco-catolici, în semn de pre�uire �i 
respect fa�� de Biserica Unit�.

Profesorul Ioan Buza�i ia parte 
cu tot su� etul la orice moment din 
via�a Bisericii Unite, � ecare cuvânt, 
� ecare atitudine o arat�. O m�rturise�te 
�i direct în O anchet� a revistei 
Discobolul (Alba Iulia), amintind este 
nepot de preot greco-catolic, c� în 
familie ,,se vorbea cu mare admira�ie 
�i evlavie [...] despre ierarhii, �colile 
�i dasc�lii Blajului”, care, datorit� 
Unirii cu Roma, la 1700, ,,au ref�cut, 
dup� veacuri de ne� reasc� întrerupere, 
leg�tura cu civiliza�ia Occidentului, cu 
Roma’’. Întâlnirea, în anii persecu�iei 
Bisericii, cu preo�ii-profesori ai 
Blajului, supravie�uitori ai închisorilor, 
care o� ciau zilnic Sfânta Liturghie în 
mare tain�, a fost hot�râtoare...

Prin lucr�ri, simpozioane, 
sesiuni de comunicare, articole, 
volume publicate, profesorul I. Buza�i 
pune în aten�ia ��rii Biserica Român� 
Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, cu 

toate valorile ei spirituale, istorice 
�i culturale. 	i face acest lucru cu 
deosebit� competen��, pentru orice 
a� rma�ie, pentru orice judecat� 
având întotdeauna ca punct de 
sprijin documentul. Direct �i printre 
rânduri se percepe gândirea autorului, 
judecata sigur�, adev�rul pe care 
îl pune în lumin� cu seriozitate �i 
responsabilitate, motive pentru care 
intr� în con�tiin�a noastr� ca un 
continuator al Scolii Ardelene.

Volumul ,,Blajul. Biseric�-
�coal�-Na�iune” este o lucrare 
substan�ial�, cuprinde, cum s-a mai 
spus, articole decupate dintr-un întreg 
de texte, dup� o selec�ie gândit�, 
ca s� ofere cititorului dimensiunea 
spiritual�, istoric� �i cultural� a 
Blajului. Informa�iile sunt foarte 
bogate, atât de cuprinz�toare, încât 
cititorul poate ajunge la o privire de 
ansamblu asupra Bisericii Române 
Unite cu Roma, asupra rolului ei 
inegalabil în via�a poporului român.

Toate textele din volum aduc 
dovezi de� nitive despre atâtea valori 
ale Bisericii noastre, pun în lumin�, 
de la Unire pân� azi, existen�a unui 
�ir neîntrerupt de Episcopi, preo�i �i 
credincio�i, care au m�rturisit credin�a 
Bisericii �i � delitatea lor, care au tr�it 
�i au murit pentru ea. Celui care este 
con�tient de ceea ce este Biserica Greco-
Catolic�, lectura c�r�ii îi ofer� bucuria 
apartenen�ei la aceast� Biseric�.

 Otilia B�LA�
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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

Il y a 2 ans, nous avions rencontre un ,,geant”. Aujourd’hui, nous le voyons en 
fauteuil roulant, paralyse. Il a garde sa belle physionomie; son regard et ses traits 
expriment sa joie de notre visite et son chagrin de ne pouvoir dire un seul mot. 
Nous avons perdu tout espoir de le voir repredre sa place a la Métropolie... Mais le 
Cardinal accepte sa ,,nouvelle prison”, il chante, entraîne par sa niece Mariana et sa 
gouvernante maria Keul, d’bord un cantiqueroumain, puis, avec nous, le Pater. Mgr 
Defois lui demande sa bénédiction pour nous tous.

Nous nous quittons, très émus, au chant de l’Ave Maria. Mgr. Defois est 
très touche et impressionne par cette rencontre. Nous aussi, et cet état de grâce se 
renouvellera a chaque visite ultérieure...

A son retour en France, Mgr Defois fait une information a la conférence épiscopale 
sur la situation de l’Eglise Greco-Catholique. Il lance une invitation a Mgr. Ploscaru 
pour une visite en France l’année prochaine, charge a nous de l’organiser et de la 
� nancer. Nous visites en Roumaine, au printemps et a l’automne, prennent un rythme 
de croisière, complétées par la randonnée annuelle en camping-car des Agrofoy.

De Mai 1993 a juin 1955, sept voyages se succéderont, avec des objectifs très 
varies:  Mise sur pied du séjour de onze séminaristes de Baia Mare dans des familles 
françaises en juillet 1993. Rassembler les passeports, les état-civils complets pour 
obtenir les visas et billets de chemin de fer met notre patience a rude épreuve, car 
c’est le cadet des soucis de ces jeunes. Par contre ils se passionnent pour visualiser 
leur futur point de chute sur la carte de France...

Dernier transport en camion léger, assure par Jacques et François, avec 
plusieurs interventions des anges greco-catholique... particulièrement ef� cace pour 
ravitaillement en carburant. Les envois de matériel seront désormais con� es a un 
transporteur professionnel ami.

Voyage avec Mgr. Guillaume, évêque de St. Die-Epinal, et le Carmelites de 
St. Remy-les-Montbard, novembre 1993, au cours duquel Mgr. Sera� m, évêque 
orthodoxe auxiliaire de Sibiu, demande a notre évêque:

--Comment va l’Eglise Greco-Catholique?
Mgr. Guillaume lui répond paisiblement, non sans humour:
--Très bien, Monseigneur, Elle attend toujours que vous lui rendiez ses églises...”
Mgr. Sera� m ne s’attendait sans doute pas a une réponse aussi claire et aussi 

directe. Il sr lance dans des explications peu convaincantes... Quand le problème 
des églises sera-t-il pose et traite franchement dans un climat de vérité, de justice 
et de charité? (a suivre)
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PAGINI BILINGVE
Asocia�ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

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

Sunt 2 ani de când am întâlnit un gigant. Azi, noi îl vedem într-un scaun cu 
rotile, paralizat. Si-a p�strat îns� � zionomia frumoas�, privirea sa exprima bucuria 
vizitei noastre �i regretul c� nu putea rosti nici un singur cuvânt. Evident, este 
pierdut� speran�a de a-l revedea luându-�i locul la Mitropolie... Dar Cardinalul 
accept� ,,noua sa închisoare”, cânt� antrenat de nepoata sa Mariana �i de guvernanta 
Maria Keul, la început un cântec roman, apoi , cu noi, Tat�l nostru. Mgr. Defois 
îi cere binecuvântarea pentru to�i. Îl p�r�sim, foarte emo�iona�i, cântând ,,Ave 
Maria”. Mgr. Defois este foarte mi�cat �i impresionat de aceast� întâlnire. Noi, de 
asemenea, �i aceast� stare de har aveam s� o tr�im la � ecare din vizitele ulterioare...

La reîntoarcerea în Fran�a, Mgr. Defois, într-o conferin�� episcopal� de pres�, a 
prezentat o informa�ie despre situa�ia Bisericii Greco-Catolice. A f�cut �i o invita�ie 
Mgr. Ploscaru ca s� viziteze Fran�a în anul urm�tor luând asupra sa organizarea 
acestei vizite. Vizitele noastre în România, prim�vara �i toamna, �i-au urmat ritmul, 
completate de transporturile anuale ale vehicolului-rulot� a familiei Agofroy.

Din mai 1993 pân� în iunie 1995 s-au succedat 7 voiajuuri, cu obiective 
diferite:

În iulie, 1993, s-a organizat sejurul a 11 seminari�ti din Baia-Mare în familii 
franceze. Rezolvarea pa�apoartelor, vizele, biletele de tren au pus la mare încercare 
r�bdarea noastr�. Ei îns� doreau s� vad� viitorul lor din punctul de vedere al Fran�ei.

Ultimul transport a fost lejer, supravegheat de Jacques �i Francois, cu 
numeroase interven�ii ale Îngerilor P�zitori greco-catolici... cu deosebire foarte 
e� cace în aprovizionarea cu benzin�. De-acum transporturile vor �  încredin�ate 
unui prieten profesionist.

În cursul voiajului cu Mgr.Guillaume, Episcop de St. Die-Epinal, �i Carmeli�ii 
de St.Remy-les-Montbard (noiembrie, 1993), Mgr. Sera� m, episcop ortodox 
auxiliar de Sibiu, întreb� pe Episcopul nostru:

 --,,Cum merge Biserica Greco-Catolic�?”
 Mgr. Guillaume i-a r�spuns lini�tit, nu f�r� umor:
 -- ,,Foarte bine, Monsenior, a�teapt� ca voi s�-i înapoia�i bisericile...”
 F�r�-ndoial�, Mgr. Sera� m nu se a�tepta la un astfel de r�spuns clar �i 

direct.  Se lans� într-o explica�ie pu�in conving�toare... Când problema bisericilor 
va �  tratat� sincer, într-un climat de adev�r, dreptate �i iubire? (va urma)
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Luna martie îi este dedicat� 
Sfântului Iosif. Este o lun� de început 
de prim�var�, care prin lucr�rile ce 
se înf�ptuiesc în natur�, face posibil� 
bog��ia rodului toamnei. 

A�a se întâmpl� �i cu acest mare 
patriarh. Al�turi de Preacurata Mam� 
a lui Isus, Iosif preg�te�te pentru noi 
rodul mântuirii. Nenum�rate sunt 
lucr�rile Sale pentru noi în fa�a Fiului 
�i Domnului S�u. Marii s� n�i �i devo�i 
ne dau m�rturii asupra sfântului S�u 
patronat. Sfânta Tereza de Avila 
ne sf�tuie�te: „Cunoscând ast�zi, 
printr-o a�a de lung� experien��, 
creditul uimitor al Sfântului Iosif la 
Dumnezeu, a� vrea s� conving pe 
toat� lumea s�-l onoreze printr-un 
cult particular. Pân� acum, am v�zut 
totdeauna persoanele care au avut 
pentru el o devo�iune adev�rat� �i 
sus�inut� prin lucr�ri f�când progres 
în virtute, � indc� acest protector 
favorizeaz�, într-o manier� evident�, 
înaintarea spiritual� a su� etelor care 
i se recomand� lui. 

Deja de mul�i ani eu îi cer în 
ziua sa de s�rb�toare (19 martie) o 
favoare particular�, �i mi-am v�zut 
întotdeauna dorin�ele îndeplinite. 
Dac�, prin vreo imperfec�iune, 
cererea mea se îndep�rta cât de pu�in 
de scopul m�ririi divine, el o îndrepta 
în mod admirabil, în vederea scoaterii 
din ea a unui cât mai mare bine. 

 S �  C U LT I V � M  D E VO � I U N E A FA � �  D E
S F Â N T U L I O S I F
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Persoanele care practic� medita�ia 
ar trebui s�-l iubeasc� cu o tandre�e 
� lial�. Eu nu în�eleg cum po�i s� te 
gânde�ti la Regina Îngerilor, la toate 
încerc�rile suferite în timpul vârstei 
fragede a divinului Copil Isus, f�r� 
s�-i mul�ume�ti Sfântului Iosif pentru 
devotamentul perfect prin care a venit 
în ajutorul lor.” 

Dumnezeu d� altor s� n�i darul de 
a ne ajuta într-o nevoie sau alta, dar ni 
se spune c� Sfântului Iosif i se ascult� 
orice cerere. Putem interpreta aceast� 
generozitate divin� fa�� de Sfântul 
Iosif meditând CINE a fost el. E 
su� cient s� parcurgem litania care i-a 
fost închinat� �i vom a� a cu adev�rat 
ce putem s�-i cerem:

„Ilustrul urma� al lui David, 
lumina patriarhilor”, este cel care ne 
va înv��a s� ne rug�m cu adev�rat;

„So�ul Mamei lui Dumnezeu, 
P�zitor curat al Fecioarei”, ne va 
ajuta s� � m so�i cura�i, ocrotitori, plini 
de iubire;

„Tat�lui adoptiv al Fiului lui 
Dumnezeu, ap�r�tor credincios al 
lui Isus”, s� ne adres�m cu toat� 
încrederea c� ne va ajuta de la 
în�l�imea autorit��ii sale paterne;

„Capul S� ntei Familii” – sim�im 
ce nevoie extraordinar� avem de el în 
zilele noastre, când familiile ne sunt 
atât de atacate, debusolate, lipsite de 
un tat� cu adev�rat credincios.

Iosif este „cel prea drept, 
prea curat, prea prudent, prea 

supus, drept credincios, oglind� a 
r�bd�rii, iubitor al s�r�ciei, model al 
muncitorilor, glorie a vie�ii de familie, 
p�zitor al Fecioarelor, mângâietorul 
nenoroci�ilor, speran�a bolnavilor, 
patronul muribunzilor, protectorul 
S� ntei Biserici”. Oricare ar �  statutul 
nostru, nevoia noastr� spiritual�, 
moral�, � zic�, Sfântul Iosif, prin 
aceste calit��i reunite în � in�a sa, ne va 
�  AJUTORUL, MIJLOCITORUL în 
fa�a Fiului s�u, GARANTUL darului 
cerut. 

Sunt multe devo�iunile, 
rug�ciunile care îi sunt dedicate, �i 
dorim s� încheiem cu:

Rug�ciunea sfântului Francisc de 
Sales c�tre Sfântul Iosif

„M�rite S� nte Iosif, so�ul Mariei, 
acord�-ne protec�ia ta patern�, te 
rug�m prin Inima lui Isus Cristos. Tu, 
a c�rui putere in� nit� se întinde la 
toate nevoile noastre �i �tie s� ne fac� 
posibile lucrurile cele mai imposibile, 
deschide ochii t�i de P�rinte asupra 
intereselor copiilor t�i. În strâmtoarea 
�i durerea ce ne apas�, noi recurgem 
la tine cu încredere; te rug�m, ia 
sub îndrumarea ta plin� de dragoste 
aceast� problem� important� �i 
di� cil�, cauz� a nelini�tilor noastre. 
F� ca îndeplinirea ei fericit� s� se 
întoarc� spre m�rirea lui Dumnezeu 
�i spre binele devota�ilor s�i 
servitori. Amin.”
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Dup� trei ani de lucr�ri 
de reamenajare �i modernizare 
a infrastructurii care au costat 
9 milioane de Euro, Biblioteca 
Apostolica Vaticana �i-a redeschis 
por�ile pentru studiu �i cercet�ri la 20 
septembrie 2010. Anual 4000 – 5000 
de universitari �i cercet�tori primesc 
permisiunea de a se bucura de resursele 
acestei biblioteci unice în felul ei. Azi, 
BAV con�ine aproape dou� milioane 
de c�r�i tip�rite, 75.000 de manuscrise, 
8500 incunabule �i peste 300000 
monede. Printre cele mai faimoase 
valori ale bibliotecii se num�r� Codex 
Vaticanus Graecus 1209, cel mai vechi 
manuscris aproape complet al Bibliei, 
datând probabil din anul 325. Se crede 
c� ar �  unul dintre cele 50 manuscrise 
ale Bibliei comandate de Imp�ratul 
Constantin, primul conduc�tor roman 
cre�tin. Printre manuscrisele vechi se 
num�r� �i Codex Vaticanus Latinus 
3256 din sec. IV ce con�ine lucr�ri ale 
scriitorului roman Virgiliu (Vergilius 
Augusteus), precum Eneida. Arhivele 
Secrete ale Vaticanului sunt separate 
de bibliotec� înc� de la începutul sec. 
XVII 
i con�in în plus 150.000 de 
documente.

SCURT ISTORIC AL 
BIBLIOTECII

Actuala bibliotec� a fost 
precedat� de alte cole�ii apar�inând 
Bisericii. Pot fi semnalate cinci 
perioade istorice ale bibliotecilor 
Bisericii.

Pre-Lateran�: Înc� din 
primele secole de existen�� legal� a 
Bisericii au fost strânse manuscrise.                            
Doar o mic� parte a acestora a putut �  
salvat� înainte de instalarea bibliotecii 
în Palatul Lateran.

Lateran�: Aceast� perioad� a 
durat pân� în sec. XIII �i în timpul 
papei Bonifaciu VIII.

Avignon: Colec�iile bibliotecii 
papale au crescut mult în acest� 
perioad� care �ine de la moartea Papei 
Bonifaciu pân� la revenirea Scaunului 
Papal la Roma în 1370.

Pre-Vatican�: Începând cu anul 
1370, pîn� în 1446 colec�iile bibliotecii 
au fost împr��tiate în diverse loca�ii: 
Roma, Avignon �i altele.

Vatican�: În anul 1448 Papa 
Nicolae V (ponti� cat scurt, 1447 – 
1455) stabile�te sediul bibliotecii în 
Vatican, combinând cele aproximativ 

COMORILE VATICANULUI
Biblioteca Apostolica Vaticana

“C�utarea lui Dumnezeu necesit� în mod intrinsec o cultur� a cuvântului. 
Dorul de Dumnezeu include dragostea fa�� de cuvânt, explorarea tuturor 

dimensiunilor sale” Papa Benedict XVI la redeschiderea BAV
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350 manuscrise grece�ti, latine �i 
eebraice mo�tenite de la predecesorii 
s�i cu colec�iile proprii �i achizi�ii 
noi, printre care �i manuscrise 
din biblioteca imperial� din 
Constantinopol. Biblioteca Apostolica 
Vaticana este fondat� printr-o bul� 
a Papei Sixt V, emis� în iunie 1475 
care institu�ionalizeaz� biblioteca �i 
misiunea ei. Printre altele misiunea 
era �i “...s� asigure comoditatea �i 
onoarea înv��a�ilor �i celor studio�i”.

Papa Nicolae V a fost un poet �i 
un biblio� l de mare clas�, despre care 
prietenul s�u �i viitorul Pap� Pius II a 
spus c� “ce nu �tie el înseamn� c� este 
în afara cuno�tin�elor umane”. Dând 
dovad� de o viziune larg�, Nicolae 
V încurajeaz� studiul scriitorilor 
p�gâni clasici. Îl angajeaz� pe marele 
savant Lorenzo Valla care cuno�tea 
atât de bine latina, încât putea ,dup� 
stilul scrierii, s�-�i dea seama dac� 
un manuscris este un fals sau nu. A 
comandat traducerea multor lucr�ri 
din limba greac� în latin�, contribuind 
astfel la r�spândirea informa�iei.  În 

viziunea sa, biblioteca trebuia s� 
foloseasc� celor ce vor s� studieze. 
De aceea a trimis în toat� Europa 
oameni pricepu�i �i de încredere 
s� achizi�ioneze c�r�i rare. A l�sat 
succesorului s�u peste 1100 manuscrise 
grece�ti �i latine.  În 1481, când primul 
bibliotecar, Bartolomeo Platina, face 
catalogarea con�inutului bibliotecii, 
el semnaleaz� 3500 manuscrise.  
În ciuda num�rului care azi pare 
foarte mic, nou în� in�ata Biblioteca 
Apostolica Vaticana era cea mai mare 
din lumea vestic�!  În 1587 Papa Sixt 
V comand� arhitectului Domenico 
Fontana construirea unui nou sediu 
al Bibliotecii, care este folosit �i azi. 
C�r�ile au fost puse în rafturi �i au fost 
legate cu lan�uri pentru a împiedeca 
furtul. În 1581, când viziteaz� 
biblioteca, Montaigne se plânge de 
aceast� m�sur� de prevedere. Din 
nefericire acest pericol a înso�it mereu 
colec�iile Vaticanului pân� în perioada 
foarte recent�. Ultimului scandal de 
furt dovedit a fost semnalat în 1987, 
când un profesor de istoria artei de la 
Ohio State University a sustras pagini 
dintr-un manuscris din sec. XIV.  

De-a lungul secolelor biblioteca 
s-a îmbog��it prin achizi�ii �i dona�ii. 
În 1623, Maximilian I, duce de 
Bavaria, a cedat 3500 de manuscrise 
apar�inând Bibliotecii Palatine din 
Heidelberg în semn de recuno�tin�� 
fa�� de Papa Grigore al XV-lea, 
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care l-a sus�inut în con� ictul s�u 
cu protestan�ii. Maximilian tocmai 
luase biblioteca ca prad� în R�zboiul 
de Treizeci de Ani. O alt� bibliotec� 
vast�, colec�ionat� de Regele Gustav 
Adolf al Suediei, în timpul R�zboiului 
de Treizeci de Ani, din Praga �i alte 
ora�e germane, a fost transferat� la 
moartea Reginei Cristina a Suediei, 
în 1689, la Vatican. A fost norocul 
bibliotecii, c�ci în 1697 palatul regal 
a fost mistuit de � �c�ri.

Arhivele Secrete ale Vaticanului 
se a� � în Cetatea Vaticanului �i 
reprezint� locul de depozitare 
a tuturor actelor promulgate de 
Sfântul Scaun, documentelor statului 
Vatican, coresponde�ei papale �i 
altor documente acumulate de c�tre 
Biseric� de-a lungul secolelor. 
Arhivele Secrete au fost separate de 
Biblioteca Vaticanului la începutul 
sec. XVII din ordinul Papei Paul V. 
Ele au r�mas închise publicului pân� 
în 1881, când Papa Leon XIII le-a 
deschis cercet�torilor. Papa Leon XIII 
a avut un ponti� cat lung (20 febr. 1878 
– 20 iulie 1903), a fost primul Pap� 
care l-a citit pe Marx �i care a fost 
� lmat. Anual, aproximativ o mie de 
cercet�tori au acces la aceste Arhive. 
Apelativul “secret” nu are sensul 
comun. El indic� în mod simplu c� 
aceste arhive sunt ale Papei, nu sunt 
un departament al Curiei Papale �i 
nu reprezint� un loc public, accesibil 
tuturor. Sunt ceva “pus de-o parte”. 
Mare parte a documentelor a� ate în 

Arhive sunt cunoscute deja. Unul 
dintre documentele “secrete”, cel mai 
neobi�nuit, este o scrisoare scris� pe 
scoar�� de mesteac�n în 1887 de c�tre 
indienii Ojibwe din Ontario, Canada, 
Papei Leon XIII. Scrisoarea scris� 
în luna mai este datat� astfel:”când 
este mult� iarb�, în luna � orilor”. Ea 
se adreseaz� pontifului numindu-l 
“Marele Maestru al Rug�ciunilor” �i 
mul�ume�te Vaticanului c� a trimis un 
“custode al rug�ciunilor” (episcop) 
s� le predice.  “O aur� de mister a 
înconjurat mereu aceast� important� 
institu�ie cultural� a Sfântului 
Scaun datorit� aluziilor la secrete 
inaccesibile sugerate de numele 
ini�ial, precum �i datorit� publicit��ii 
f�cute de literatur� �i mass-media” a 
spus cardinalul Farina, bibliotecarul 
actual al Vaticanului, într-o prefa�� la 
cartea “The Vatican Secret Archives” 
a publica�iei belgiene VdH Books.

BIBLIOTECA AZI
În cei trei ani de reamenaj�ri 

biblioteca a fost “adus� în secolul 
XXI”. Vechile manuscrise au fost 
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scanate �i digitizate. S-a început cu 
digitizarea miniaturilor, care acum se 
a� � pe un site unde poate s� le consulte 
oricine. Au fost catalogate pentru 
prima dat� o mul�ime de c�r�i, iar cea 
mai mare parte a c�r�ilor tip�rite a fost 
etichetat� pentru a u�ura identi� carea 
�i consultarea. În � ecare carte tip�rit� 
a fost implantat un cip pentru a putea 
urm�ri în � ecare moment locul în 
care se a� � cartea. Fi�ierul bibliotecii 
a fost computerizat, s�lile de lectur�, 
birourile, laboratoarele �i holurile 
au fost complet împrosp�tate �i 
modernizate. Vechea sal� de lectur�, 
modest�, cu b�nci de lemn aranjate 
pe rânduri, a fost reamenajat� �i 
dotat� cu c�r�i necesare în�elegerii 
manuscriselor, cum ar �  dic�ionare 
în limbile chinez�, ebraic�, copt�, 
arab�, sau îndrumare de tipul “ 
Vechi ini�iale gravate”, “Tip�rituri 
vene�iene”etc. Ultramoderna sal� a 
periodicelor seam�n� cu un local de 
banc� elve�ian�! Vechile elemente de 
arhitectur� valoroas� au fost incluse 
în mod inteligent în forma modern� 
de azi, a�a c� nu trebuie s� te mire 

faptul c� portalul de intrare baroc al 
Bibliotecii Barberini, cu u�i minu�ios 
încrustate, este în vecin�tatea unui lift 
str�lucitor, modern. Laboratorul foto 
unde sunt fotocopiate manuscrisele 
este de asemenea ultramodern. 
Biblioteca ofer� un spa�iu civilizat 
unde universitarii �i cercet�torii se 
simt bine, pot comunica la o cafea. 
F�r� a exagera prea mult, Biblioteca 
Apostolica Vaticana seam�n� cu fresca 
“Scoala din Atena”, capodopera lui 
Rafael care împodobe�te Stanza della 
segnatura, fosta bibliotec� a papei 
Iuliu II.

La întocmirea acestui material 
am folosit urm�toarele surse:

Daniel Mendelsohn, Letter from 
Rome, “God’s Librarians,” The New 
Yorker, January 3, 2011, p. 24

Ioan SORAN

Mesajul Papei Benedict al XVI-lea adresat 
Cardinalului Farina la redeschiderea 
Bobliotecii Apostolice a Vaticanului.
http://en.wikipedia.org/wiki/vatican_
Library
http://en.en.wikipedia.org/wiki/Vatican_
Secret_Arhives
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Aceste dulci cuvinte au pus st�pânire 
de mult� vreme pe su� etul meu, îns� parc� 
nu aveam curaj �i putere s� pornesc la a�a un 
drum. Dar poate c� a�a cum toate lucrurile 
au timpul lor, �i aceast� dorin�� a mea a avut 
timpul �i vremea ei, care nu depindea de 
mine, ci de Tat�l Ve�niciilor care ne d� totul 
dupa voia Lui, la vremea potrivit�.

A�a se face c�, naul trecut, m-am 
num�rat printre cei 50 de pelerini, care au 
plecat din Cluj spre �ara Sfânt�. Aceast� 
c�l�torie a fost pentru mine un mare dar 
�i o mare binecuvântare, pentru care voi 
�  ve�nic recunosc�toare Scumpului meu 
Mântuitor, pentru c� mi-a îng�duit s� calc pe 
urmele Lui s� nte, pe unde a umblat �i înv��at 
umilin�ele �i unde 	i-a v�rsat Scumpul S�u 
Sânge pentru mine �i iertarea mea, acolo 
unde a ie�it învierea �i via�a mea.

�ara locurilor s� nte e o �ar� mic�, 
dar în aceste teritorii s-a petrecut toat� 
istoria Vechiului �i Noului Testament. 
De aceste teritorii e legat� întreaga 
istorie a poporului ales, precum �i istoria 
cre�tin�t��ii. „C�ci a ales Domnul Sionul, 
L-a ales ca locuin�� a Sa: Acesta este locul 
Meu de odihn� pe vecie; aici voi locui 
c�ci L-am dorit.” (Ps.132/13-14).

Toate ora�ele �i satele din aceste 
teritorii gr�iesc despre amintiri s� nte �i 
pline de comori religioase de mare pre�.

Când am pus piciorul pe aceste 
locuri, m-am umplut de o lini�te �i de o 
pace sfânt� �i am realizat c� de fapt eu nu 
sunt str�in� pe aceste locuri. Eu am aici un 
prieten drag care m� a�teapt�, un prieten cu 
care am vorbit de atâtea ori în rug�ciunile 
mele �i cu care m� voi întâlni �i aici s�-i 
mul�umesc pentru toate binecuvânt�rile 
care le-a rav�rsat din bel�ug peste mine �i 

familia mea, c� de atâtea ori a fost lâng� 
mine �i eu nu L-am cunoscut.

Pentru mine aceast� c�l�torie a fost 
prilejul de a-mi reînnoi leg�mântul �i 
hot�rârea, pe care am luat-o când am intrat 
în Reuniunea Marian�, s�-L slujesc pe 
Mântuitorul meu Isus �i pe Sfânta Sa Mam� 
Maria, câte zile voi petrece pe p�mânt. Sub 
bra�ele crucii �i lâng� lespedea Sfântului 
Mormânt mi-am înnoit acest� f�g�duin�� 
s�-mi pun toat� via�a în slujba Lui.

În slujba Lui am pus aceast� 
c�l�torie, iar bucuria, emo�ia �i � orul pe 
care le-am tr�it în acest pelerinaj, doresc s� 
le împart cu cei ce vor citi aceste rânduri, 
de�i e greu de pus în câteva pagini tot ce-
am v�zut, sim�it �i tr�it în aceste locuri.

Oricât me�te�ug ai pune în cuvinte, 
e greu de descris � orul �i emo�ia care te 
cuprinde când intri în Biserica Bunei Vestiri 
din Nazaret, locul unde s-a desf��urat 
dialogul dintre Fecioara Maria �i Îngerul 
Gabriel, dialog pe care ar trebui s�-l avem 
mereu su� et �i s� putem spune �i noi în 
toate: „Fie mie dup� cuvântul T�u.”

Muntele Tabor, cu o biseric� 
minunat�, - construit� pe locul unde Isus s-a 
schimbat la fa�� înaintea celor trei apostoli: 
Petru, Iacob �i Ioan, ar�tându-�i divinitatea, 
- cu bog��ia de oleandri în� ori�i în toate 
culorile, te fascineaz� cu frumuse�ea lui �i 
spui ca Sf. Ap. Petru: „Doamne, ne e atât 
de bine s� � m aici cu Tine.”

Sunt aici în �ara Sfânt� multe locuri 
unice pe p�mânt, care te cople�esc �i 
parc� nu mai po�i spune niciun cuvânt, dar 
locul cel mai minunat din aceast� lume, 
pentru mine, r�mâne locul unde s-a n�scut 
Mântuitorul Lumii �i unde a p�timit 
pentru noi �i mântuirea noastr�.

Pelerinaj în �ara Sfânt�
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Betleemul sau „�ara Pâinii” este 
ora�ul pe care l-a ales Domnul Isus s� se 
nasc�. Grota în care s-a n�scut Mântuitorul 
Lumii se a� � sub altarul „Bisericii 
Na�terii”. Am stat pe locul na�terii, unde 
s-au închinat magii �i p�storii în Noaptea 
cea Sfânt�, am îngenuncheat �i am s�rutat 
Steaua Sfânt� care marcheaz� acest loc, 
cu � or �i cutremur din toat� � in�a mea. De 
pe acest loc na�terea Domnului a legat iar 
Cerul cu P�mântul �i pe om cu Dumnezeu.

Din Betleem, am urcat la Ierusalim, 
în sanctuarul cre�tin�t��ii. Ierusalimul 
este �i o icoan� a vie�ii noastre su� ete�ti, 
care trebuie s� � e o în�l�are perpetu� spre 
Ierusalimul cel ceresc.

Pe Via Dolorosa, aici unde Isus a 
purtat povara p�catelor noastre pân� la 
Golgota, ne strecur�m cu greutate prin 
mul�imea de pelerini, unii urc�, al�ii 
coboar�, unii se roag�, al�ii vorbesc; e un 
adev�rat Turn Babel. 

Iat� în fa�a noastr� avem o cl�dire 
mare �i puternic�; parc�-i o cetate uria��. 
E Biserica Sfântului Mormânt, cu zeci 
de înc�peri �i u�i tainice, î�i trebuie o zi 
întreag� s� le po�i cerceta pe toate. Multe 
înc�peri �i adâncituri sunt s�pate în 
aceast� stânc� a Mântuirii noastre. Mi se 
pare c� � ecare om care intr� aici este adus 
de setea mântuirii �i � ecare se afund� în 
stânca Golgotei c�utând izvorul vie�ii.

Aici în aceast� Biseric� uria�� se a� � 
Golgota cu locul unde a fost în� pt� crucea 
Mântuitorului, “Piatra Plângerii”, Sfântul 
Mormânt, Capela Sfânta Elena, mormintele 
lui Nicodim �i Iosif din Arimatea, cei care 
au luat trupul lui Isus de pe cruce �i l-au 
îngropat, locul unde au fost g�site cele 
trei cruci: a lui Isus �i ale celor doi tâlhari, 
precum �i alte locuri de amintire sfânt�.

Dup� ce am s�rutat cu umilin�� �i 
smerenie lespedea Sfântului Mormânt �i 
mi-am ad�pat su� etul din acest izvor d�t�tor 
de via��, un � or sfânt îmi cutremur� toat� 
� in�a �i m� simt înv�luit� �i îmbr��i�at� 
de o pace �i o bucurie sfânt�, iar ochii îmi 
l�crimeaz� de fericire �i încep s� m� rog în 
gând: ,,Doamne, am fost mort� în p�cate, 
iar Tu m-ai sc�pat. Mormântul T�u a închis 
mormântul meu, Învierea Ta a f�cut via�a 
mea �i m� cutremur� gândul c� nu tr�iesc 
înc� deplin pentru Tine, mai este înc� Zgur� 
ce nu s-a topit �i râul vie�ii mele nu curge 
înc� tot spre Tine. Aici în lumina Învierii Tale 
deschid larg por�ile inimii mele, ca s� pot lua 
lumin� din Sfânt� Lumina Ta, via�� din via�a 
Ta �i înviere din Sfânt� Învierea Ta”.

Nu le-am uitat nici pe prietenele 
mele din Reuniunea Marian� �i m-am 
rugat:,, Doamne Isuse, eu m� rog nu numai 
pentru mine, ci �i pentru cele pe care le-ai 
trezit, prin mine, din somnul p�catelor.  
Te rug�m lumineaz�-ne cu lumina Ta, 
ca prin vie�ile noastre s� � m lumini, s� 
� m lucr�tori vrednici în via Ta, s� putem 
aduce �i pe al�ii la Tine. Lumân�rile  care 
le-am aprins aici s� le lumineze gândurile 
�i c�r�rile lor, s� învie ca � ii luminii în 
Lumina Evangheliei Tale”.

Multe lucruri noi �i minunate am 
v�zut în acest pelerinaj �i multe mi-au 
ad�pat su� etul cu emo�ie �i tr�ire sfânt� 
din izvorul d�t�tor de via��, emo�ii pe care 
mi-a� dori s� le pot p�stra de-a pururi, ca 
s� pot s�-L laud �i s�-L pream�resc pe 
Dumnezeu în toate zilele vie�ii mele.

Am tr�it în acest pelerinaj momente 
unice de via��, ceea ce doresc tuturor celor 
care vor avea posibilitatea �i bucuria s� 
calce pe urmele Mântuitorului nostru.

Maria MUCEA



fratele necredincios, recunoscându-i sin-
ceritatea. Biserica se îndep�rteaz� de o 
atitudine, adesea general�, de neacceptare 
a necredinciosului. Dar textele Constitu�iei 
recunosc faptul c� ateismul este realitatea 
cea mai grav� a timpului nostru, marxismul 
sus�ine c� religia este un obstacol al 
libert��ii omului, când în realitate, chiar 
marxismul distruge libertatea. Toate 
acestea oblig� Biserica la o analiz� 
foarte adânc� a necredin�ei. Biserica 
invit� pe oameni s� nu se îndep�rteze de 
Dumnezeu, dimpotriv�, credincio�ii s� se 
angajeze în construirea ,,cet��ii celeste’’, 
s� � e m�rturisitorii activi ai Evangheliei 
�i, împreun� cu ateii, s� re� ecteze asupra 
problemelor grave ale lumii. 	i tot 
Biserica propune dialogul loial într-o 
colaborare e� cace. Ea condamn� ateismul, 
dar sus�ine c� to�i oamenii, credincio�i �i 
necredincio�i, trebuie s� construiasc� o 
lume în care s� tr�iasc� împreun�. La acest 
nivel de ra�ionament, Biserica deplânge 
discrimin�rile la care sunt supu�i cre�tinii 
în anumite ��ri. Pentru a evita polemicile, 
f�r� s� � e citate, ��rile comuniste sunt u�or 
de recunoscut. Biserica nu reclam� niciun 
privilegiu pentru credincio�ii s�i, cere 
doar acele drepturi care sunt garantate 
tuturor oamenilor. 

 Dup� ce î�i a� rm� disponibilitatea 
pentru dialog �i sus�inerea pluralismului, 
Biserica, într-o manier� proprie, invit� 
ateii s� examineze obiectivele Evangheliei 
lui Cristos. În felul acesta credincio�ii �i 
necredincio�ii vor ajunge s� se cunoasc�, 
s� se în�eleag� �i s� se respecte. (va urma)

Papii secolului al XX-lea
Papa Paul al VI-lea (XVIII)
Biserica, solidaritatea eu cu umnaitatea

Constitu�ia ,,Gaudium et spes” 
este cel mai lung document adoptat de 
Vatican II, aproape 250 de pagini; în 
editarea actelor Conciliului, un veritabil 
volum. Este un text substan�ial, bogat în 
situa�ii care privesc viitorul Bisericii �i 
rela�iile dintre Biseric� �i lume. Sus�inut 
cu o energie deosebit� �i animat� de 
Papa Paul al VI-lea, textul începe cu 
a� rma�ia solidarit��ii dintre Biseric� �i 
familia uman�. ,,Bucuriile �i speran�ele, 
triste	ile �i nelini�tile oamenilor din 
acest timp, ale celor s�raci, �i mai 
ales ale tuturor celor care sufer�, sunt 
bucuriile �i speran�ele, triste	ile �i 
nelini�tile discipolilor lui Cristos; nimic 
din ceea ce este omenesc nu r�mâne 
f�r� ecou în inimile lor”. Într-o formul� 
inspirat� din umanismul integral al lui 
Maritain, Conciliul a precizat c�,,omul 
v�zut în întregul s�u, omul corp �i su� et, 
ra�iune �i inim�, gând �i voin��” trebuie 
s� se bucure de aten�ie ca omenirea s� 
g�seasc� solu�ii în toate problemele 
majore ale timpului nostru.

 Simpla enumerare a temelor 
sugereaz� modernitatea textelor. Astfel, 
o sesiune a dezb�tut problema ateismului 
contemporan, care niciodat� nu a fost 
tratat profund �i cu respect. Potrivit 
voin�ei Papei Paul al VI-lea, nu s-a 
pronun�at nicio condamnare a ateismului 
din partea Bisericii. Dimpotriv�, Biserica 
încearc� s� în�eleag� cauzele profunde 
care au determinat pe unii oameni 
s�-L refuze pe Dumnezeu. P�rin�ii 
conciliari exprim� respectul lor fa�� de 


