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În Biserica Catolic� cea mai frumoas� dintre lunile anului, luna în care toat� 
natura se treze�te la o nou� via��, luna mai, este închinat� cinstirii S� ntei Preacurate, 
celei mai frumoase � ori care a în� orit în gr�dina Bisericii.

Aceast� tradi�ie a început cu vreo dou� secole în urm�, la Roma. Într-o sear� 
câ�iva copii s-au adunat în fa�a unei statui a Neprih�nitei Fecioare �i s-au rugat. Au 
f�cut la fel �i în seara urm�toare, apoi, sear� de sear�.

Grupul de copii a devenit tot mai numeros. N-au întârzia s� i se al�ture 
mamele copiilor, familiile lor. LUNA MARIEI LUASE FIIN��.

Papa Pius al VII-lea printr-un decret din 21 martie 1815 a acordat indulgen�� 
de 300 de zile pentru to�i credincio�ii care vor cinsti pe Preacurata în luna mai, prin 
rug�ciuni �i fapte bune. Indulgen�� plenar� s-a acordat celor care în cursul lunii mai 
se vor m�rturisi, se vor cumineca �i se vor ruga pentru inten�iile Sfântului P�rinte.

Luna mai este un dar deosebit al Maicii Domnului. S� nu-l irosim. S� mergem 
la Maria, la �coala ei, �i ea va �  înv���toarea cereasc� a vie�ii noastre cre�tine.

Papa Paul al VI-lea (1963-1978) scrie: ,,Dac� luna mai este luna minunat� 
a � orilor aduc�toare de roade pentru masa � ilor lui Dumnezeu, este luna în� oririi 
spirituale în toate su� etele care se apropie de Maica Domnului, reproducând în � i 
tr�s�turile spirituale ale Fiului” (Marialis cultus, 57).

Conciliul Ecumenic Vatican II, prin constitu�ia dogmatic� ,,Lumen gentium”, 
cap. VIII, a acordat Preacuratei, în Biseric�, un loc de cel mai înalt grad: ,,Fecioar� 
Maria, Mam� a lui Dumnezeu, a cooperat într-un mod cu totul deosebit la opera 
Mântuitorului, prin ascultare, credin�� speran�� �i iubire aprins�, pentru a reda 
su� etelor via�� supranatural�” (Conciliul Ecumenic Vatican II, Ed. Arhiepiscopiei 
Romano-Catolice de Bucure�ti, p.92).

Papa Ioan Paul al II-lea, prin iubirea pentru Preacurata, iubire de o larg� 
dimensiune, a însemnat un mare dar pentru Biseric�. In manuscrisele sale, scriind 
despre s� n�enie pentru seminari�ti, preo�i �i episcopi, recomanda a se cons� n�i 
Preacuratei luând ca model pe Sf. Ludovic Maria Grignon de Montfort. Papa însu	i 
a avut acest model, ponti� catul s�u � ind pus în mâinile s� nte �i ocrotitoare ale 
Mariei: ,,Totus tuus ego sum” (Sunt cu totul al t�u). Evlavia aceasta înseamn� a 
ne d�rui cu totul S� ntei Fecioare, su� etul, cu toate puterile sale, bunurile noastre 
interioare �i spirituale, virtu�ile �i toate faptele noastre bune, trecute, prezente �i 
viitoare, f�r� a a�tepta vreo r�splat�, din dorin�a de a-L cinsti pe Isus Cristos prin 
Ea. Dar nu este doar o simpl� cons� n�ire, este un apel la convertire, pentru a sta la 
în�l�imea credin�ei adev�rate, cu Maria la picioarele Crucii.

Modelul Sfântului P�rinte de via�� închinat� Preacuratei este un model �i o 
chemare pentru � ecare credincios �i pentru Reuniunea Marian�. 

Luna mai, luna S� ntei Preacurate
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S U M A R

Citim în via�a Sfântul Francisc Xaveriu c� f�cea mai multe roade în 
su� ete prin vorba lui mereu controlat�. Sfântul Bernard spune c� adesea în 
societate nu auzim decât glume, hohote de râs �i cuvinte în vânt. Trebuie s� 
� m aten�i s� nu jignim pe nimeni prin cuvintele noastre, ele atac� pe ascuns 
su� etul celuilalt, se poate glumi f�r� a r�ni.

 Din arta de a înl�tura din convorbiri nepolite�ea �i vulgaritatea, de a 
controla expresia, se poate vedea valoarea celui care vorbe�te.
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 E cer de sticl� alb�strie? 
P�mânt cu frumoase constela�ii 
de � ori, cu bel�ug de arome cu 
sâni de petale?
 E câmpie în� orit�, 
plesnet de muguri, de roze, 
diluviu de parfum pe hotare �i-n 
sanctuare?
 E cântec de vesele 
p�s�rele în preajm� de cuiburi 
cu calde m�rgelu�e?
 A�a este luna mai: 
exaltare a cerului, � or al 
p�mântului!   Dar nu-i adev�ratul 
mai. El este în noi, o în� orire a 
inimii, o tres�rire a su� etului, 
o lucire a credin�ei în v�zduhul 
l�untric, o închinare vie ca s� 
deslu�im în noi virtu�ile celei 
mai s� nte dintre creaturi, a 
Maicii Domnului, MARIA.
 

Ep. Ioan SUCIU

Sentire cum Ecclesia
 Mai
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Papa Ioan Paul al II-lea a fost 
proclamat ,,fericit” de succesorul s�u, 
Papa Benedict al XVI-lea, în cadrul 
slujbei de beati� care de la Vatican, 
duminic�, 1 mai, cu o participare f�r� 
precedent a publicului, un milion �i 
jum�tate de pelerini.

,,De-acum înainte, Papa 
Ioan Paul al II-lea va fi numit 
<fericitul>” (beatus), a afirmat 
Suveranul Pontif, care a stabilit 
ca ziua de pomenire a Fericitului 
s� fie la data de 22 octombrie, în 
amintirea zilei în care acesta �i-a 
început pontificatul, în 1978.

,,El a redat cre�tinismului 
adev�rata sa fa��, cea de religie a 
p�cii”, a spus Benedict al XVI-lea. 
,,El a fost primul care a pus în practic� 
îndemnul c�tre cre�tini: <Nu v� � e 
fric�! Deschide�i larg por�ile pentru 
Cristos!>”.

,,Papa Ioan Paul al II-lea a reu�it 
s� deschid� c�tre Cristos societatea, 
cultura, sistemele politice �i economia, 
întorcând în favoarea cre�tinismului, 
cu o for�� de titan pe care i-a dat-o 
Dumnezeu, un val ce p�rea ireversibil. 
Prin m�rturia sa de credin��, dragoste 
�i curaj apostolic, înso�ite de o mare 
carism� uman�, acest exemplar � u 
al Poloniei i-a ajutat pe credincio�ii 
din toat� lumea s� nu se team� s� � e 
numi�i cre�tini, s� apar�in� Bisericii, 
s� vorbeasc� despre Biblie”, a spus 
Papa în predica sa.

Beati� carea este ultimul pas 
înainte de sancti� care, respectiv 
declararea de sfânt. Temeiul 
beati� c�rii este un miracol despre care 
se spune c� Papa Ioan Paul al II-lea 
l-a f�cut dup� moarte, vindecând de 
boala Parkinson o c�lug�ri�� francez�, 
Marie Simon-Pierre, care s-a rugat 
ca spiritul lui s� intervin� astfel încât 
rug�ciunile ei s� � e ascultate.

Pentru sancti� care este nevoie 
�i de un al doilea miracol.

La Sfânta Liturghie din Pia�a 
San Pietro a fost adus� o � ol� cu 
sângele Papei într-un relicvar special 
de argint. 

Este prima dat� în istoria 

 Beati� carea Papei Ioan Paul al II-lea
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(urmare din pag. 5)

Bisericii Catolice când un Pap� î�i 
beati� c� predecesorul, dup� cum 
remarcabil� este viteza cu care 
procesul de beati� care a avut loc, 
�inând cont c� Ioan 
Paul al II-lea a murit 
în 2005. Înc� de la 
ceremonia funeraliilor 
a fost lansat� chemarea 
,,Santo subito!” (S� 
� e declarat imediat 
sfânt).

Papa Ioan Paul 
al II-lea era omul 
credin�ei, o stânc�. 
Ne-a ar�tat c� pentru 
a-i putea iubi pe to�i, 
trebuie s� te sprijini 
pe stânc�, adic� 
pe Cristos. Când a 
fost ales Pap�, nu 
doar Biserica era 
în criz�, ci întreaga 
Europ�, tinerii. Îns�	i 
no�iunea de libertate. 
În epoca ateismului 
pericolul era diferen�a 
între credin�� �i 
tr�irea ei efectiv�, zi 
de zi. Atunci a venit 
mesajul Papei: ,,Nu 
v� � e team�! Pentru c� Domnul cel 
Înviat este cu noii”. Acest îndemn 
continu� s� ne încurajeze ca �i cum 
ar �  pronun�at ast�zi.

Mul�imea vine cu mare 
recuno�tin�� s� mul�umeasc� 
Fericitului Ioan Paul al II-lea, c�ci a 

v�zut dincolo de chipul Cardinalului 
polonez, � gura lui Petru care 
apar�ine tuturor.

Dup� încheierea S� ntei 

Liturghii, Papa Benedict al XVI-lea 
împreun� cu Cardinalii cu care a o� ciat 
slujba au intrat în Bazilic� pentru a 
venera r�m��i�ele p�mânte�ti ale Papei 
Ioan Paul al II-lea. Sicriul va �  p�strat în 
Capela ,,San Sebastian” a Bazilicii.

 M.P.
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În Scrisoarea la începutul anului 
dedicat preo�ilor, Papa Benedict al XVI-
lea a consemnat: ,,Biserica are nevoie 
de preo�i s� n�i, de slujitori care s�-i 
ajute pe credincio�i s� tr�iasc� iubirea 
îndur�toare a Domnului �i care s� � e 
martori convin�i ai Acestuia”.

Un asemenea om , unul dintre marii 
arhierei ai Bisericii Greco-Catolice, 
PREOTUL, EPISCOPUL, OMUL de 
CULTUR� �i M�RTURISITORUL 
Bisericii Române Unite cu Roma, a fost 
Înaltul Preas� n�it, Episcop al Or�zii-
Mari, dr. Valeriu Traian Fren�iu. Cinci 
decenii de-a rândul a purtat sutana 
ecleziastic� cu cinste �i demnitate!

S-a n�scut la 25 aprilie 1875 
într-o distins� familie preo�easc�. Tat�l 
s�u, Ioachim Fren�iu, paroh �i asesor 
consistorial, a fost un om blând, bun, cu 
chipul tot timpul luminat de un zâmbet. 
Mama, Rozalia, o femeie energic� �i 
hot�rât�, care imprim� copiilor s�i nu 
numai tr�s�turile unui obraz distins, ci 
�i o parte din tr�s�turile ei su� ete�ti.

Valeriu Traian Fren�iu urmeaz� 
Liceul ,,Sf. Vasile”din Blaj �i Teologia 
la Budapesta. La sfâr�itul celor patru 
ani de studii, este hirotonit preot celib, 
la 20 septembrie 1898. Al�i patru ani, 
la ,,Institutul Augustinian” din Viena, îi 
încununeaz� cu un doctorat în teologie 
(1902), dar �i cu experien�� pastoral� 
la garnizoana de osta�i români din 
Capitala Imperial�.

Întors acas�, st� doi ani în 
cancelaria Eparhiei Lugojului �i, în 
1904, la 29 de ani, este numit paroh 

�i protopop în Or��tie. În cei 8 ani 
petrecu�i aici s-a ostenit mult pentru 
dezvoltarea evlaviei �i a vie�ii su� ete�ti 
a credincio�ilor. Predic� chiar de cinci 
ori pe zi, viziteaz� parohiile, controleaz� 
înv���mântul, sf�tuie�te, cu unicul gând 
de a �  folositor Bisericii �i na�iei.

Abia instalat la Ha�eg în calitate 
de protopop �i vicar episcopal, este 
ridicat, în 4 noiembrie 1912, în înalta 
treapt� de Episcop al Lugojului. Las� 
mo�tenire celebrarea zilnic� a Sf. 
Liturghii, �inerea regulat� a predicilor, 
introduce Exerci�iile spirituale pentru 
preo�i, catehizarea în �coli. Tot aici 
pune în func�ie ,,Seminarul Teologic” a 
c�rui în� in�are o f�cuse antecesorul s�u, 
Episcopul Demetriu Radu. A sprijinit 
presa bun� �i propaganda cultural� la 
popor, deschizând la Lugoj o libr�rie 
diecezan�. A deschis ateliere cu internat 
pentru ucenici, ,,
coala Normal� de Fete, 
prima în fostul Imperiu Austro-Ungar! 

La 23 februarie 1922 a fost numit 
urma� al Episcopului Martir Demetriu 
Radu �i consacrat ca Episcop al Diecezei 
de Oradea la 3 mai în acela�i an.

Începe urcu�ul greu în fa�a lui 
Dumnezeu �i al oamenilor. Dieceza 
cuprindea un teritoriu vast, de la Arad, 
Satu Mare, Valea lui Mihai, Carei, 
Valea Cri�urilor pân� la Oradea. Pe 
aici trecuser� mari episcopi: Igna�ie 
D�r�bant, Samuil Vulcan, Vasile Erdely, 
Mihai Pavel �i impun�torul Demetriu 
Radu. To�i au l�sat admirabile mo�teniri 
�i nu era u�or s� le mul�ume�ti memoria.

Episcopul Martir Valeriu Traian Fren�iu
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Episcopul Valeriu Traian Fren�iu a 
c�utat s� ridice su� etele, s� le înt�reasc� 
credin�a, s� recl�deasc� ordinea, via�a 
religioas� �i morala zguduit� dup� 
Primul R�zboi Mondial.

Edi� ciul spiritual în planul 
S� n�iei Sale se reazem� pe doi piloni: 
Euharistia �i cultul Sf. Fecioare Maria.

Deschide por�ile bisericilor 
închise toat� s�pt�mâna, d� glas 
clopotelor, face din casa Domnului 
visterie de haruri prin celebrarea zilnic� 
a Sf. Liturghii, spovad�, Sf. Euharistie, 
cultul Preas� ntei Inimi a lui Isus. Au 
fost introduse în cult �i devo�iunile fa�� 
de Sf. Anton de Padova �i Sf. Tereza de 
Pruncul Isus, procesiunile euharistice.

În acela�i timp cultul Sf. 
Fecioare Maria ia un avânt deosebit. 
Se în� in�eaz� Reuniuni Mariane în 
toate parohiile Diecezei, iar între 1-15 
august, an de an, sear� de sear�, se cânt� 
,,Paraclisul Maicii Domnului”. Apar �i 
reuniunile Sf. Rozar, cre�te frecven�a 
pelerinajelor. Mariapocs, vestitul loc 
de pelerinaj, dup� trasarea grani�elor 
de vest, r�mâne în Ungaria. Episcopul 
Fren�iu a g�sit dou� localit��i: Zal�u în 
jude�ul S�laj �i Dr�ge�ti în Bihor, ca 
centre de pelerinaj, frecventate în num�r 
crescând de pelerini.

La chemarea Episcopului, au 
venit în Diecez� Ordine c�lug�re�ti: 
Asump�ioni�tii, c�rora le-a încredin�at 
educa�ia elevelor �i elevilor de la �colile 
confesionale din Beiu�. La Oradea 
au fost adu�i Fra�ii 
colilor Cre�tine, 
c�rora li s-a încredin�at educa�ia 
elevilor normali�ti, iar c�lug�ri�elor din 
Ordinul Notre Dame, educa�ia fetelor, 

deschizând un pension, un liceu de fete 
�i o gr�dini��. Ordinul Franciscan a fost 
adus pentru pastora�ie, atât în Oradea, 
cât �i în satele din jurul Dr�ge�tilor.

Prin a�ezarea acestor Ordine 
c�lug�re�ti, Biserica prime�te for�e de 
munc�, deschide drumuri noi în toate 
compartimentele vie�ii umane: educa�ie, 
cultur�, publicistic� etc. La Oradea 
introduce noul în cântecul liturgic: 
orchestra care acompaniaz� corul.


colile confesionale greco-
catolice au fost deschise tuturor, de orice 
na�ionalitate sau confesiune, de aceea 
foarte mul�i intelectuali î�i datoreaz� 
destinul lor Ep. Valeriu Traian Fren�iu.

Gândul Preas� n�iei Sale se 
îndrepta c�tre clerul tân�r. Cl�direa 
vechiului Seminar � ind pu�in 
corespunz�toare, în 1922 deschide 
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cl�direa noului Seminar pe care îl ridic� 
la rang de Academie Teologic�.

Preg�tirea intelectual� a viitorilor 
preo�i are astfel toate înlesnirile: 
cursuri metodice cu profesori devota�i 
catedrelor, lucr�ri practice,deprinderi 
catehetice, oratorie, etc. Preo�ii, � e 
la ora� sau la sate, sunt chema�i s�-�i 
dezvolte partea su� eteasc� a activit��ilor 
lor: Sfânta Liturghie, rug�ciunea, 
medita�ia, Exerci�iile spirituale, pentru 
reîmprosp�tarea principiilor teologice, 
morale �i pastorale.

Episcopul Valeriu Traian Fren�iu 
a fost �i un bun gospodar, înzestrat cu 
spirit practic �i realist. Se repar� vechile 
cl�diri �i biserici. În cuprinsul Diecezei 
a zidit 14 biserici �i a dat ajutoare în bani 
�i materiale pentru alte 20. A cump�rat 
case parohiale, a înzestrat cu od�jdii 
toate bisericile din raza domeniului. 
A introdus iluminatul electric în unele 
biserici �i cl�diri. În locul fostei ,,�coli 
Normale” ridicat� de Episcopul Radu, 
cl�de�te o monumental� construc�ie cu 
trei fa�ade; una spre strada principal�, 
a doua spre Catedral� �i a treia spre 
strada Ep. M. Pavel. Acolo func�ioneaz� 
,,
coala Normal�”, cu laboratoare 
moderne, bibliotec�, sal� festiv� etc. 
Dup� ce reface cl�direa Seminarului în 
1924, a zidurilor ro�ii puse sub acoperi� 
de Episcopul Radu, dup� patru ani, 
peste vechiul etaj, ridic� înc� unul. 
Fa�ada dinspre strad� devine impozant� 
prin decora�iunile în stil românesc.

În zona Fini� se construie�te o 
linie ferat�, ateliere-depozit, o stup�rie, 
pesc�rie, se exploateaz� lemnul. 
La Reme�i, fabrica de cherestea, la 

Stâna de Vale, sta�iune climateric�, se 
construiesc dou� hotele moderne cu tot 
confortul: iluminat electric, ap� rece �i 
cald� în cele 100 de camere parchetate. 
Vizitatorii sosesc prin mijloace moderne 
de comunica�ie sau cu trenule�ul pe linia 
mic� desprins� din linia ferat� Oradea-
Cluj. Tot aici în� in�eaz� o gr�din� 
botanic� subalpin�, realizat� �i condus� 
de profesorul universitar Alexandru 
Borza, preot al Bisericii noastre, gr�din� 
pe care o pune la dispozi�ia Universit��ii 
,,Regele Ferdinand” din Cluj. Stâna de 
Vale are biseric� �i preot �i su� cient 
spirit cre�tin pentru a se deosebi de alte 
sta�iuni climaterice. 

Episcopul Fren�iu a fost un 
Mecena al culturii. Datorit� sprijinului 
s�u material, se editeaz� manuale 
�colare, de teologie, studii, literatur� 
beletristic�. La ini�iativa Reuniunii 
Mariane, în 1925 face s� apar� revista 
,,Vestitorul”. A sus�inut material 
revista ,,Cele trei Cri�uri” �i în� in�area 
,,Teatrului de Vest”.

Membru în Senatul României, 
purt�tor de onoare al Ordinului Legiunii 
de Onoare, �i-a adus contribu�ia al�turi 
de ceilal�i ierarhi greco-catolici la toate 
legile privind via�a religioas�, inclusiv la 
încheierea Concordatului cu Sfântul Scaun.

În 1927, când a organizat 
aniversarea de 150 de ani de la 
în� in�area Episcopiei Greco-Catolice de 
Oradea, Papa Pius al XI-lea i-a acordat 
,,Paliul sacru’’. Aceast� aniversare a 
fost eternizat� printr-o inscrip�ie pe 
peretele de nord al Catedralei, cu data 
în� in��rii �i numele Episcopului Valeriu 
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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

 Rencontres avec Mgr. Vasile Hossu, évêque d’Oradea

L’Evêque Vasile Hossu allie aisance aristocratique, grande simplicité, con� ance 
profonde en Dieu et impensé bonté (on lui reproche quelque fois). Il nous con� e: ,,Nous 
sortons de la période de persécution avec un complexe d’infériorité. Autrofois, nos 
écoles étaient les meilleures et du fait de leur fermeture et de la spoliation, toute notre 
réputation s’est trouve perdue’’.

,,Vos êtes venus et vous nous avez redonne l’espoir’’.
,,Je suis optimiste quant a la réconciliation. Par exemple, la nouvelle église des 

franciscain est fréquentée par des chrétiens de toutes sortes. Il y a des orthodoxes parmi 
eux et aussi des ex-indifférents. Ils disent: <J’aime l’église, la liturgie, le prêche, je veux 
prier>.  Un protopope orthodoxe de mes amis m’a fait la proposition suivante: <Un jour, 
vous pourriez entrer dans la cathédrale (gréco-catholique, toujours occupée) sans faire 
de tapage, nous ferions ensemble une prière pour la paix, la réussite de l’œcuménisme 
et un Te Deum. Puis, si tous se passe bien, nous aurions le droit de célébrer une mese 
alternative. Puis, âpres années, la cathédrale pourrait être restituée…>.

Francois: <Tout cela est bien, mais convenez que la Hierarchie garde une 
attitude tres hostile>.

Mgr. Hossu montre son verre et dit: <C’est une différence du point de vue, vous, 
vous voyez le verre a moitie vide, moi, le verre a moitie plein>.

Les Roumains ont beaucoup d’humour. Mgr. Hossu aime raconter cette anecdote : 
Au cours d’une réunion, il mangeait des crêpes avec l’évêque orthodoxe Pl�m�deal�. 
Mgr. Hossu insistait pur qu’il réprime une crêpe. Réponse de Mgr. Plam�deal�: <Je ne 
peux pas accepter, si je reprends une crêpe, vos allez me demander une cathédrale!>.

Le Père T�taru a pris a Oradea la fonction de Vicaire General et termine tambour 
battant l’église en chantier de puis 2 ans. On y célèbre 3 messes chaque dimanche, 
qui rassemblent chacune 800 � deles. Il va attaquer la construction d’un monastère 
franciscain juste a cote et donne un nouvel essor a son noviciat.

Nous sommes invites avec lui chez a Otilia et Eugen B�la�, lui médecin chef a 
l’hôpital, elle professeur de roumain en retraite, ceux-là qui ont accueilli les premiers 
professeurs bénévoles perdus dans la ville. Otilia nous sert un festin et achaque passage 
ce sera le même cérémonial, avec des plats en quantité prépares amoureusement et au 
moins tris déserts. Nous sommes confus d’une telle abondance, mais pas question de 
ne pas y faire honneur!  (a suivre)
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Asocia�ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

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

 Întâlniri cu Mgr. Vasile Hossu, Episcop de Oradea

 Episcopul Vasile Hossu se remarca printr-o dezinvoltur� aristocratic�, era de o 
mare simplitate,avea o încredere profund� în Dumnezeu �i era de o imens� bun�tate (i se 
repro�a adeseori). El ne-a dest�inuit: ,,Noi am ie�it din anii de persecu�ie cu un complex 
de inferioritate. Odinioar�, �colile noastre erau cele mai bune, de la închiderea �i 
deposedarea lor, toat� reputa�ia noastr� s-a pierdut’’.

,,Voi a�i venit ca s� ne reda�i speran�a”
,,Eu sunt optimist în privin�a reconcilierii. De exemplu, noua biseric� franciscan� 

este frecventat� de tot felul de cre�tini. Sunt ortodoc�i printre ei �i de asemenea 
indiferen�i. Ei spun; <Iubesc biserica, Sf. Liturghie, predica, vreau s� m� rog>.  Un 
protopop ortodox dintre prietenii mei mi-a f�cut urm�toarea propunere: <Într-o zi ve�i 
putea intra în Catedral� (a greco-catolicilor, tot timpul ocupat�), f�r� s� face�i scandal, 
vom face împreun� o rug�ciune pentru pace, o reu�it� a ecumenismului, �i un Te Deum. 
Apoi, dac� totul va �  bine, vom avea dreptul s� celebr�m Sf. Liturghie alternativ. Dup� 
câ�iva ani Catedrala va putea �  restituit�>.

Francois: <Toate acestea sunt bune, dar � �i prudent ca Ierarhia are o atitudine ostil�>.
Mgr. Hossu ar�t� paharul s�u �i zise: <Este un punct de vedere diferit, voi, voi 

vede�i jum�tatea goal� a paharului, eu, jum�tatea plin�>.
Românii au mult umor. Episcopului Hossu îi pl�cea s� povesteasc� o întâmplare. 

În timpul unei reuniuni, mânca cl�tite cu Episcopul ortodox Pl�m�deal�. Mgr. Hossu 
insista s� mai serveasc� o cl�tit�. R�spunsul Mgr. Pl�m�deal�: <Nu pot s� accept, dac� 
mai iau o cl�tit�, îmi ve�i cere o Catedral�>.

P�rintele T�taru avea la Oradea func�ia de Vicar General �i a luat în grija sa 
biserica în �antier de mai bine de 2 ani. Acolo celebra trei Sf. Liturghii în � ecare 
duminic�, la � ecare � ind 800 de credincio�i. El va ata�a la construc�ie o m�n�stire 
franciscan� �i va da un nou zbor noviciatului s�u.

Am fost invita�i la Eugen �i Otilia B�la�, el medic, director de spital, ea profesoar� 
de român� pensionar�, ei au fost aceia care au primit primii profesori de francez� 
voluntari, pierdu�i în ora�. Ni s-a servit un osp��, �i la � ecare trecere va �  a�a, cu multe 
platouri preg�tite cu dragoste �i cu nu mai pu�in de trei deserturi. Noi eram încurca�i la 
o astfel de abunden��, dar nu era o chestiune ca s� nu putem face fa��!”

(va urma)
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Traian Fren�iu �i al Regelui Ferdinand.
În 1928 a organizat �i patronat 

aniversarea Centenarului Liceului 
,,Samuil Vulcan” din Beiu�, eveniment 
cultural de amploare �i prin participan�i, 
printre care s-a num�rat �i generalul 
francez Berthelot.

Parte din succesele Episcopului 
s-au datorat �i colaboratorilor pe care 
a �tiut s�-i aleag�. S-a înconjurat 
de oameni lumina�i, oameni de 
valoare, preo�i, litera�i, economi�ti, 
administratori. În fruntea acestora a 
fost �i Episcopul auxiliar Ioan Suciu, 
apoi Pr. Fluiera�, canonic �i director 
al Liceului ,,Samuil Vulcan”, Pr. 
Aloisie T�utu, animator al Reuniunilor 
Mariane �i Pr. Coriolan T�m�ian, 
profesor de teologie, prefect de studii 
la Seminar �i rector.

Dintre colaboratorii Preas� n�iei 
Sale se pro� leaz� silueta înalt�, 
cu re� exe hot�râte în priviri, a 
administratorului domeniului 
Episcopiei, inginerul Demetriu 
Marian, nepot al Episcopului Demetriu 
Radu. Prin munc� �i devotament în 
administrarea domeniului, a dus la 
bilan�uri favorabile �i a pus la dispozi�ia 
Înaltului P�stor sumele reclamate de 
atâtea nevoi ale Bisericii.

Episcopul Valeriu Traian 
Fren�iu a fost un bun p�stor, s-a 
opus public în 1940 Diktatului de la 
Viena, drept pentru care a trebuit s� 
se stabileasc� la Beiu�.

În noaptea de 28 octombrie 
1948, este arestat împreun� cu 
ceilal�i Episcopi greco-catolici pentru 

� delitatea fa�� de Cristos �i Biserica 
Romei �i neacceptarea de a trece la 
ortodoxie. A fost ridicat din Capela 
Palatului Episcopiei, capel� înzestrat� 
de însu�i Episcopul, cu iconostas �i 
picturi de valoare. 

To�i Episcopii greco-catolici au 
fost închi�i în vila Patriarhului ortodox 
de la Dragoslavele, izola�i, rup�i de 
lume. Rabd� de foame �i frig, dar un 
au cedat presiunilor venite din partea 
Bisericii Ortodoxe.

Înalt Preas� n�ia Sa Valeriu Traian 
Fren�iu avea 73 de ani, era bolnav, dar 
senin �i încrez�tor, fericit când putea 
o� cia Sfânta Liturghie. 

De la Dragoslavele Episcopii au 
fost întemni�a�i în închisoarea din Sighet 
�i supu�i unui regim de exterminare.

Se stinge din via�� la 11 iunie 
1952, iar trupul s�u este aruncat într-o 
groap� comun� din Cimitirul S�racilor 
de pe malul Izei.

În cadrul unei ceremonii o� ciat� 
de Preas� n�ia Sa Virgil Bercea, la 13 mai 
2007, când osemintele unor Episcopi 
au fost deshumate �i aduse în cripta 
Catedralei, s-a adus o urn� cu p�mânt din 
Cimitirul S�racilor, în locul r�m��i�elor 
p�mânte�ti ale Episcopului Fren�iu. 

Avem datoria �i recuno�tin�a 
sfânt� de a nu înceta rug�ciunile pentru 
acest mare preot cu via�� autentic sfânt�, 
apostol �i martir al credin�ei, �i pentru 
ceilal�i Episcopi martiri ai Bisericii 
noastre, rug�ciuni atât în particular, cât 
�i în biserici, pentru ca ace�tia s� � e 
sancti� ca�i.

 Marcela MARIAN
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Ap�rut� în 2010, în ,,Galaxia 
Gutenberg”, cartea P�rintelui profesor 
Alexandru Buzalic, ,,Demonologia 
cre�tin� - revela�ie, tradi�ie �i 
ra�iune”, - prezint� într-o sintez� 
teologic� ampl� universul r�ului, a 
îngerilor r�i, în existen�a omeneasc�, 
prezen�� atât de diferit în�eleas�, sau, 
în zilele noastre, chiar respins�. Biblia, 
ne aminte�te autorul în ,,Introducere”, 
arat� ,,c� întreaga crea�ie e bun�, � ind 
posibile �i alegerile contrare binelui, 
pe care le pot face � in�ele dotate cu 
capacit��i intelectiv-volitive, a� ate în 
libertate total� a exercit�rii tuturor 
facult��ilor cu care au fost înzestrate: 
îngerii �i oamenii”. Categoric, 
,,existen�a lumii nev�zute r�mâne un 
adev�r de credin��”, de aceea o parte a 
teologiei este dedicat� acestei realit��ii 
spirituale nev�zute: angeologia �i 
demonologia, cea din urm� � ind 
,,dedicat� prezent�rii adev�rului 
despre existen�a �i ac�iunea îngerilor 
dec�zu�i”, cunoscu�i prin termenii: 
diavol, demon sau spirit r�u.

PSS Virgil Bercea deschide 
volumul prin ,,Cuvânt înainte” în care 
atinge componentele esen�iale ale 
lucr�rii, de la ,,aspectul existen�ial” al 
r�ului, care love�te omul �i societatea 
uman�, la ,,discursul � loso� c” �i, 
în � nal, la ,,identi� carea r�ului 
personi� cat” �i aten�ia acordat� 
subiectului în Conciliile Ecumenice 
�i Magisteriul Bisericii, tratarea 
lui în lumina contextului cultural 

contemporan, subliniind valoarea 
teologic� a c�r�ii. În acela�i timp 
orienteaz� cititorul, lectura lucr�rii 
ne� ind u�oar�, ea cere aten�ie sporit�, 
de�i se adreseaz� nu numai teologilor, 
ci �i publicului larg c�ruia îi ofer� 
posibilitatea cunoa�terii r�ului de 
pe pozi�iile credin�ei cre�tine. Lupta 
spiritual� a omului cu r�ul e o realitate, 
se duce între individ �i sinele s�u �i 
între oameni în societate. 

Lucrarea P�rintelui Alexandru 
Buzalic ne face cunoscut� evolu�ia 
istoric� a demonologiei în paralel cu 
cea a teologiei îns��i, încât cunoa�terea 
noastr� despre credin�a Bisericii s� � e 
cât mai deplin�. 

Cuprinsul c�r�ii este tratat în 
trei capitole: 1. Prezen�a r�ului în 
lume: ra�iune �i credin��; 2. Revela�ia 
biblic�, scrierile apocrife �i literatura 
extra-biblic� despre demoni; 3. 
Spiritele rele în interpretarea 
teologic�. La rândul lor, capitolele 
cuprind mai multe texte din care 
enumer�m câteva: R�ul ca realitate 
existen�ial�, R�ul �i entit��ile negative 
în c�r�ile S� ntei Scripturi, Scrierile 
apocrife, Evolu�ia demonologiei 
cre�tine, Lupta spiritual�, Demonii în 
via�a spiritual� a omului, Posesiunea 
demonic� �i exorcizarea etc. Ultimele 
pagini cuprind Concluzii, Bibliogra� e, 
Indice de nume �i Indice analitic.

Din primul capitol re�inem 

 ,,Demonologia cre�tin�”
 - revela�ie, tradi�ie �i ra�iune -
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c� omul percepe ,,r�ul” sub aspecte 
diferite: ca boal�, suferin��, 
infrac�iune, injusti�ie, r�ul etic-
moral etc. În toate timpurile � lozo� a 
a încercat s� dea o explica�ie la 
existen�a r�ului, foarte cunoscut� 
� ind concep�ia dualist� care sus�ine 
c� al�turi de bine � in�eaz� �i r�ul. 
Filozo� i premerg�tori cre�tinismului 
care s-au oprit asupra acestui subiect cu 
prec�dere sunt Platon (427 î.Cr. - 347 
î. Cr.), Aristotel (384 î.Cr. - 322 î.Cr. 
�i Parmenides (450 î.Cr.), c�rora nu le 
era str�in� ideea c� întreaga existen�� 
se datoreaz� Binelui care o genereaz� 
�i unui singur principiu creator care 
este bun, deci r�ul nu poate �  în esen�a 
lucrurilor. Interpretarea cre�tin� a 
r�ului este diferit�. ,,Dumnezeu este 
absolut �i acest atribut prive�te �i 
bun�tatea absolut�”, cauza r�ului se 
a� � ,,în entit��ile capabile de via�� 
intelectual� �i voin�� liber�”, care nu 
sunt decât oamenii �i îngerii. Biserica 
explic� existen�a r�ului datorit� 
p�catului oamenilor,pe care, pentru 
a-l învinge, Isus Cristos a murit pe 
cruce �i a înviat. Atotputernic �i bun, 
,,Dumnezeu nu ar permite r�ul, dac� 
din r�u nu ar scoate binele”, fapt 
realizat prin moartea �i învierea lui 
Cristos. Dumnezeu este st�pânul vie�ii 
omului, diavolul nu are putere asupra 
su� etului acestuia, dar îl poate ispiti 
�i lovi.

Atât Vechiul, cât �i Noul 
Testament consemneaz� prezen�a 
r�ului în lume, în Vechiul Testament 
sunt numero�i termeni pentru a-l 

denumi. Oricare ar �  îns� denumirea 
,,spiritele rele se caracterizeaz� 
prin du�m�nia fa�� de Dumnezeu 
�i se împotrivesc planului de 
mântuire”. Noul Testament prezint� 
,,o demonologie diferit� de concep�ia 
veterotestamentar�”. Satan este 
c�petenia demonilor care pot poseda 
oamenii, fac minuni false, cauzeaz� 
îmboln�viri �i suferin�e. Satan este 
du�manul lui Isus Cristos, se opune 
actului mântuirii omului îndemnându-l 
s� nu asculte de Dumnezeu �i s� nu 
accepte Evanghelia, in� uen�eaz� 
gândul omului, îl îndeamn� la p�cat. 
Diavolul a fost biruit de Isus Cristos, 
dar, pân� la ,,a doua venire”, el înc� 
mai lucreaz�. �i în Noul Testament 
termenii demonologiei sunt destul 
de numero�i, pe lâng� satan �i 
diavol, re�inem în aten�ie Antihristul, 
personaj concret, omul opus lui 
Cristos �i credincio	ilor Lui, om care 
ac�ioneaz� în istorie �i este potrivnic 
cre�tinismului.

P�rintele Alexandru Buzalic 
consacr� câteva subcapitole scrierilor 
apocrife �i tradi�iei orale, în care apar 
elemente ale demonologiei care nu 
contravin adev�rului relevat în textele 
canonice, �i demonologiei islamice, 
subliniind diferen�ele �i asem�n�rile 
fa�� de cre�tinism. Textele apocrife sunt 
redactate în diferite limbi: aramaic�, 
ebraic�, greac�, latin�, arab�, copt�, 
siriac� �i au fost scrise între secolele 
I î.Cr. - IV d.Cr, „în ambientul iudeo-
cre�tin antic”. Elementele exterioare: 



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 5 mai 2011 - 15

(continuare în pag. 16)

(urmare din pag. 14)

mituri din universul greco-latin, din 
Orientul Apropiat, credin�e populare 
arhaice, supersti�ii, imagina�ia celui ce 
scrie, toate oblig� la o lectur� atent� �i 
critic� a acestor texte.

De re�inut e faptul c� �i în 
textele apocrife Preasfânta Fecioar� 
Maria este considerat� protectoare 
�i mijlocitoare, înzestrat� cu puteri 
asupra spiritelor rele.

Capitolul al III-lea, cel care 
trateaz� Spiritele rele în interpretarea 
teologic�, este cel mai amplu. Autorul 
prezint� evolu�ia cronologic� a 
demonologiei de la Biserica primar� 
pân� azi, cuprinzând un con�inut 
dintr-un spa�iu �i dintr-un timp vast, 
cu titlurile: Biserica primar� �i a 
perioadei apostolice, Demonologia 
patristic�, Demonologia medieval�, 
Demonologia în teologia modern� �i 
contemporan�, Pozi�ia magisterial� 
(Conciliile Ecumenice), Re� ec�ie 
sistematic� asupra demonologiei 
cre�tine, Lupta spiritual�. 

Izvoarele demonologiei cre�tine 
se g�sesc în tradi�ia iudaic�. În via�a 
public� a lui Isus ,,r�ul” intervine 
pentru a împiedeca planul lui 
Dumnezeu pentru mântuirea omului. 
A început cu Irod.

Biserica primar� avea 
Sacramentele instituite de Isus, 
transmiterea harurilor �i puterea de 
exorcizare. Ac�iunea Bisericii se 
îndreptata spre vestirea Evangheliei 
la toate popoarele - universalitatea 
Bisericii Catolice -,  de aici 
confruntarea cu alte doctrine, inclusiv 

în problema r�ului. Sf. Igna�iu de 
Antiohia (+107) este primul autor 
cre�tin care vorbe�te despre prezen�a 
lui satan. Din perioada patristic� se 
pot re�ine mai mul�i autori, ne oprim la 
câ�iva: Irineu de Lyon (+202), Quintus 
Septimus Flores, supranumit Tertulian 
(cca.150-cca.220) �i Origen (185-
253/254, Augustin (354-430). Este 
perioada în care începe s� se dezvolte 
teologia cu scrierile apologetice în 
care g�sim îns� �i referiri despre 
demonologie. În concep�ia autorilor 
,,îngerii dec�zu�i” introduc în lume 
r�ul, ei sunt cei care aduc neîn�elegeri 
�i dezbin�ri între cre�tini, c�ci satan 
ac�ioneaz� în func�ie de împrejur�ri. 
Sacramentul Botezului prin exorcism 
elibereaz� persoana botezat� de 
puterea Celui R�u �i o face p�rta�� 
la via�a divin�. În timpul persecu�iei 
cre�tine martiriul era în�eles ca 
opozi�ie a lui satan fa�� de planul 
lui Dumnezeu, persecutorii ne� ind 
altceva decât Anricri�ti. Demonologia 
monastic� cunoa�te �i ea în acest timp 
o bogat� dezvoltare, un început al 
asceticii �i misticii cre�tine.

Se încheie astfel Antichitatea, 
Europa se schimba, migra�iile unor 
popoare au dus la contacte cu alte 
culturi, cu o demonologie proprie, 
intrarea într-o alt� perioad� istoric�, 
în Evul Mediu, este deschis� �i are 
în fa�� un mare spa�iu de misiune, cel 
ocupat de triburile germanice, slave 
�i ungro-� nice cu religii animiste �i 
politeiste.
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În Evul Mediu Europa continu� 
tradi�ia Antichit��ii cre�tine, cu 
deosebire în spa�iile neatinse de 
popoarele migratoare. În dezvoltarea 
demonologiei cre�tine Occidentul �i 
Orientul î�i spun cuvântul prin Papa 
Grigore cel Mare (540-604) �i Ioan 
Damaschinul (675-748), continua�i 
de benedictini, care, în noua situa�ie a 
Europei, prin m�n�stirile lor, singurele 
centre de cultur�,au p�strat �i propagat 
cultura �i civiliza�ia cre�tin�. Misionarii 
benedictini au readus cre�tinismul în 
întreaga Europ�. Rena�terea Bisericii �i 
centralismul în jurul Romei se realizeaz� 
odat� cu încoronarea lui Carol cel Mare, 
la 800. Acum apar marile �coli teologice, 
primele Universit��i întemeiate de Papi, 
cu sisteme � lozo� co-teologice de� nite, 
în care este dezvoltat� �i demonologia. 
Problematica r�ului e în mare aten�ie, 
puritatea credin�ei se impunea a �  
p�strat�. Sunt nume de mari teologi: 
Ioan Scottus Eurigena, Anselm de 
Canterbury (1033-1109), Pierre Abelard 
(1079-1142), dar �i Sf. Francisc de 
Assisi (1181/1182/1226), întemeietorul 
Ordinului Franciscan �i a spiritualit��ii 
franciscane, dominate de c�utarea 
voin�ei lui Dumnezeu �i a bucuriei în 
,,simplitatea �i m�re�ia vie�ii cotidiene”, 
Duns Scottus (1270-1308), Sf. Dominic 
(1170-1221), Toma de Aquino (1225-
1274). De aici, drumul istoriei va duce 
spre epoca Rena�terii.

Epoca Modern� situeaz� omul 
în centrul aten�iei, subiectivismul �i 
relativismul î�i spun cuvântul în toate 
domeniile vie�ii. Lumea cre�tin� este 

divizat� în urma Schismei din 1054 �i 
a Reformei protestante din secolul al 
XVI-lea, care a avut ca urmare apari�ia 
îndoielii în adev�rul evanghelic �i 
apari�ia de noi secte, a reminiscen�elor 
�i credin�elor pre-cre�tine.

Marile descoperiri geogra� ce 
�i �tiin�i� ce, revolu�iile industriale au 
creat noi raporturi fa�� de Dumnezeu 
�i au condus la ateism. Apar ritualurile 
satanice, orgiile, magia. Inchizi�ia atât 
cea catolic�, cât �i cea protestant� uneori 
a alunecat în abuzuri, Biserica intervine 
împotriva r�spândirii credin�elor p�gâne 
�i a celor populare. Apar noi Ordine 
religioase, Sf. Igna�iu de Loyola (1491-
1556), întemeietorul Ordinului Iezuit, 
creeaz� Exerci�iile spirituale ca prin 
care se înt�re�re credin�a omului ca 
el s� nu � e ab�tut din calea ce duce 
la des�vâr�ire �i la mântuire. Marii 
predicatori ca Jaques-Benigne Bossuet 
(1627-1704) vorbesc despre c�derea 
îngerilor �i ac�iunile demonice. Sf. Ioan 
al Crucii (1542-1591) reprezint� mistica 
�i ascetica carmelitan�, cere omului 
ra�iune, sus�inând c� prin intermediul 
imagina�iei satan poate p�trunde în 
adâncul su� etului.

Cu autoritatea ei, Biserica 
Catolic� prin exercitarea Magisteriului a 
promulgat la toate Conciliile Ecumenice 
,,documente cu valoare teologic� 
�i canoane care au fost îmbr��i�ate 
de întreaga Biseric�, indiferent de 
rit,m�rturisirea de credin�� unitar� 
a tuturor cre�tinilor � ind o condi�ie 
necesar� a apartenen�ei la Biserica 
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Catolic� �i garan�ia doctrinar� garantat� 
de continuitatea apostolic�” (Alexandru 
Buzalic, ,,Demonologia cre�tin� - 
revela�ie, tradi�ie �i ra�iune”, Ed. Galaxia 
Gutenberg, p.275).Conciliul Vatican II, 
în contextul cultural contemporan �i în 
dorin�a de a face prezent� Biserica în 
lumea secularizat� de azi, face în lucr�rile 
sale numeroase a� rma�ii despre puterea 
r�ului în lume, despre p�cat �i opozi�ia 
diavolului fa�� de planul mântuirii 
omului. În posmodernismul contemporan 
apar noi orient�ri în gândirea catolic� 
datorit� unor personalit��i de renume, 
ca istoricul Pierre Batiffol �i � lozoful 
Maurice Blondel. Papa Ioan Paul al II-
lea ,în Enciclica Fides et Ratio , pune în 
aten�ie importan�a cunoa�terii ra�ionale 
în cadrul credin�ei. 

Volumul ,,Demonologia 
cre�tin� - revela�ie, tradi�ie �i ra�iune” 
- a P�rintelui Alexandru Buzalic 
imbog��e�te operele teologice, iar pentru 
cititorul laic reprezint� un pas important 
în cunoa�tere corect� a unui adev�r de 
credin�� mai pu�in în�eles �i mult ocolit. 
De�i �tim c� r�ul exist�, nota optimist� 
precump�ne�te în carte. Înv���tura 
Bisericii ne d� certitudinea c� ne putem 
opune r�ului, fericirea �i mântuirea 
su� etului nostru pot �  salvate. �i s� ne 
rug�m mereu Tat�l nostru meditând mai 
mult asupra cuvintelor ,,�i nu ne duce 
pe noi în ispit�, ci ne mântuie�te de 
cel r�u”, iar prin Crez s�-L m�rturisim 
pe Dumnezeu, creatorul v�zutelor �i 
nev�zutelor”.

 Otilia B�LA� 

Rug�ciune pentru a implora 
haruri prin mijlocirea

Slujitorului lui Dumnezeu Papa 
Ioan Paul al II-lea

O, Sfânt� Treime, 
î�i mul�umim pentru c� ai d�ruit 

Bisericii 
pe Papa Ioan Paul al II-lea 

�i pentru c� ai facut s� 
str�luceasc� în el 

iubirea ta p�rinteasc�, 
m�re�ia Crucii lui Cristos 

�i splendoarea Spiritului de 
iubire. 

El, încrezându-se cu totul în 
nem�rginita ta îndurare 

�i în mijlocirea materna a 
Mariei, 

ne-a dat o imagine vie a lui Isus 
Bunul P�stor 

�i ne-a ar�tat sfin�enia 
ca m�sur� înalt� a vie�ii 
cre�tine�ti de fiecare zi, 
calea pentru a ajunge la 

comuniunea ve�nic� cu tine. 
D�ruie�te-ne, prin mijlocirea 

lui, dup� voin�a ta, 
harul pe care �i-l implor�m, 

în speran�a ca el s� fie înscris 
cât mai curând 

în num�rul sfin�ilor t�i. 
Amin.



18 - CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 5 mai 2011

(continuare în pag. 19)

 ,,Ecclesia suam” a Papei Paul 
al VI-lea a fost gândit� înainte de 
Conciliul Vatican II. Papa a �tiut 
c� scopul Bisericii trebuia s� � e 
deschiderea unui dialog cu lumea. În 
în�elesul s�u dialogul era o metod� a 
gândirii �i a vie�ii, o gândire proprie 
temperamentului s�u. Papa dorea ca 
dialogul s� devin� un mijloc prin care 
Biserica s� deschid� drumul regal 
al Evangheliei: ,,Biserica trebuie 
s� poarte dialog cu to�i oamenii de 
bun�voin��, atât cu cei din�untrul 
ei, cât �i cu cei dinafara ei. Nici o 
persoan� nu este str�in� de inima 
Bisericii”. Papa avea în vedere 
limitele acestui dialog: ,,...ca cercurile 
concentrice în jurul unui centru, acolo 
unde mâna lui Dumnezeu ne-a a�ezat”. 
Primul cerc, mare ca umanitatea, 
cu mul�i atei �i comuni�ti, mai pu�in 
lega�i de Biseric�, în al doilea cerc, 
credincio�ii religiilor necre�tine, în 
al treilea, vecinii, cre�tinii separa�i 
de Roma, cercul ultim, cel de lâng� 
centru, cuprinde poporul credincios 
din Biserica Romei, mam� �i cap. 
Pentru � ecare Papa avea preg�tit un 
dialog, o inten�ie.

Pentru realizarea acestui 
dialog, Papa a creat trei secretariate 
Secretariatul pentru Unitatea 
Cre�tinilor, Secretariatul pentru 

necre�tini �i Secretariatul pentru 
necredincio�i. Aceste secretariate 
asigurau multiplele contacte, 
reuniunile, preg�teau numeroase 
întâlniri �i colocvii, înregistrau 
�i publicau actele coordonate de 
interlocutori. Dup� o lung� t�cere a 
Bisericii, venise timpul dialogului �i 
a întâlnirilor. Biserica le vorbea lumii 
despre Dumnezeu �i om, de drumul 
spre Dumnezeu pentru a-L reg�si.

Preo�ii, r�bd�tori, devota�i �i 
plini de iubire, atingeau inteligen�a 
�i inima oamenilor prin cuvintele 
lor, erau adev�ra�ii ambasadori ai 
Bisericii. Cardinalul Bea era , apoi 
Cardinalul Willebrands au fost 
artizanii ecumenismului în fruntea 
Secretariatului pentru Unitate. 
Cardinalul Pignedoli se ocupa de 
Secretariatul pentru Necre�tini; o 
noutate era dialogul cu budi�tii �i 
cu islamul. Cardinalul Koening 
conducea cu delicate�e discu�iile cu 
necredincio�ii �i cu responsabilii 
comuni�tilor, în acela�i timp, la Viena, 
avea rela�ii cu familii ortodoxe.
 Paul al VI-lea cuprindea într-o privire 
orizonturile lumii �i avea gesturi prin 
care trasa pe cer semnele Providen�ei 
pe care oamenii se str�duiau s� le 
descifreze. Primul a fost pelerinajul 

Papii secolului al XX-lea

Papa Paul al VI-lea (XIX)
Dialogul universal
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în Tara Sfânt�, în 4 ianuarie 1964. 
Proiectul acestui pelerinaj îl avea 
de mult timp în gând. Trebuia s� � e 
un pelerinaj spiritual, “un semn al 
rug�ciunii, al peniten�ei �i a înnoirii, 
pentru a oferi lui Cristos Biserica Sa, 
unic� �i sfânt�, pentru a chema la 
ea, care este unic� �i sfânt�, pe fra�ii 
separa�i, pentru a implora îndurarea 
divin� în favoarea p�cii între oameni.
pentru a-L implora pe Cristos s� 
salveze omenirea”. În acela�i timp, era 
o poart� pentru ecumenism �i dialog 
cu cre�tinii �i cu necre�tinii.

Trei zile a durat prezen�a Papei 
în Tara Sfânt�. La intrarea în Ierusalim 
a fost a�teptat la Poarta Damascului. 
Intrarea este greu de descris. În po� da 
prezen�ei Regelui Hussein, Papa, 
literalmente, era ridicat de mul�ime �i 
purtat de ea, str�b�tând Drumul Crucii 
pân� la Biserica Sfântului Mormânt. 
Bazilica era plin� de oameni de tot felul: 
credincio�i de toate riturile, prela�i, 
c�lug�ri�e �i c�lug�ri de toate culorile, 
beduini din garda regal� responsabili cu 
protec�ia, jurnali�ti �i camermani. 

În mijlocul mul�imii, Papa 
a celebrat Sf. Liturghie cu emo�ie 
re�inut�. Dup� consacrare un scurt-
circuit a aprins numeroase cabluri 
în cupola  Bazilicii, deasupra 
mormântului lui Cristos. Lumina 
s-a stins brusc. Un operator italian, 
dezechilibrat de moment a c�zut 
deasupra unui grup de franciscani, 
tr�gând un suport de sus�inere a 

aparatului. S-a creat un vacarm. O 
ploaie de � �c�ri înconjura altarul. 
Situa�ia era exploziv�, cl�direa 
veche era în primejdie. Paul al VI-
lea, netulburat continua Sf. Liturghie 
la lumina lumân�rii de pe altar. Un 
prelat oriental se for�a s� sting� � ac�ra 
care i-a cuprins cârja pastoral�. Dup� 
câteva minute de panic�, totul a intrat 
în normal, Bazilica era iar��i luminat� 
electric. Papa a ridicat vocea pentru a 
restabili calmul �i a început s� conduc� 
rug�ciunea asisten�ei.

Astfel s-a încheiat prima Sf. 
Liturghie a primului Pap� venit în 
Palestina pentru a merge pe urmele 
pa�ilor lui Cristos. Ar �  putut �  o dram�. 
Niciodat� serviciile de securitate ale unui 
�ef de stat nu au fost puse la o astfel de 
încercare ca în pelerinajul din Iordania. 
Tot timpul Papa a fost înconjurat de 
mul�ime de oameni, ajunsese s� aib� în 
jur doar câ�iva Cardinali dintre care doi 
erau octogenari.

Apoi a intrat în Israel. 
Atmosfera �i condi�iile s-au schimbat, 
precau�ia, m�surile de securitate �i 
de control, foarte severe, erau la tot 
pasul. Dup� vizita la Nazaret a revenit 
la Ierusalim, a vizitat Cenaclul �i 
Biserica Adormirii S� ntei Fecioare. 
În 6 ianuarie Papa era la Betleem, 
primit cu mult entuziasm. A celebrat 
Sf. Liturghie la Altarul Magilor �i a 
adresat �e� lor de stat din 244 de ��ri 
un mesaj de pace.

 
(va urma)
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Ruga lui Ioan
 
Karol Wojtila

Zvâcnetui inimii, când se salt� încet dup� privire
nu-l mic�ora - o, Mam� - dragostea n-o schimba,
iar în palmele transparente cu acela�i val adu-l la mine.
El �i-a dat aceast� rug�.
Sunt pescarul Ioan. Atât de pu�in e-n mine de iubit.
Înc� mai simt: la malul lacului - pietri�ul îl am sub t�lpi - �i
deodat� - El.
În mine de-acum Taina Lui n-o cuprinzi,
cu toate c� visurile tale sunt ca mirtul de blânde.
Dar, dac� El a dorit ,,Mam�” s�-�i zic -
rogu-te ca acest cuvânt s� nu-�i par� prea mic.
E drept c� nu e u�or s� m�sori adâncimea cuvintelor
a c�ror dimensiune El ne-a inspirat-o,
ca în ele s� se ascund� dragostea noastr� toat�. 

 ,,Cuvinte de har” - Rug�ciuni din literatura universal�, Antologie, 
prezentare �i prefa�� de Mihaela Voicu, Ed. Arhiepiscopiei Romano-

Catolice, Bucure�ti, 1993, p 191.


