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Prin ,,Bucur�-te, Marie ”, ce se repet� de milioane de ori în fiecare zi, 
numele Preacuratei este cel mai des pronun�at în ��rile catolice.

,,Bucur�-te,Marie” este laitmotivul solemn pe care se brodeaz� simfonia 
Rozarului.

,,Bucur�-te,Marie”este motivul pe care se împlete�te sufletul celui ce 
se roag�.

Recitând Sf. Rozar, contempl�m cu ochiul spiritului nostru câte 
un episod din via�a Domnului nostru Isus Cristos, de la ieslea din staulul 
Betleemului pân� la moartea Lui pe cruce. Asist�m cu spiritul la triumful 
Învierii �i al În�l��rii, la întemeierea Bisericii prin coborârea Spiritului Sfânt, 
la pream�rirea Sfintei Fecioare prin încoronarea Ei în Cer. 

Sf. Rozar a fost rug�ciunea prin care Preacurata �i-a început dialogul cu 
Bernadetta. Era rug�ciunea pe care tân�ra copil� o �tia cel mai bine. La Lourdes, 
rug�ciunea Rozarului se aude peste tot. În timp ce se merge sau se a�teapt�, în 
singur�tate sau în grup. To�i pelerinii au Rozarul în mân�.

La Fatima, Sfânta Fecioar� apare la trei copii: Lucia, Iacinta �i Francisc. 
În apari�iile sale Fecioara Maria cere poc�in�� �i rug�ciunea Rozarului.

Tradi�ia ne spune c� Sfânta Fecioar� îns��i s-a ar�tata Sf. Dominic 
(1170-1221) �i i-a cerut s� adauge la rug�ciunea ,,Tat�l nostru” �i ,,Salutarea 
îngereasc�”, formând Rozarul de azi. Sf. Dominic este întemeietorul Ordinului 
Dominican, ai c�rui piloni sunt s�r�cia �i studiu, un studiu atât de temeinic, 
încât s� creeze elite intelectuale �i mari predicatori, dragoste pentru rug�ciune, 
Sf. Liturghie �i Sf. Fecioar�.

Biserica acord� Indulgen�� plenar� celor ce recit� Sf. Rozar (cinci 
mistere), în Biseric� sau familie. 

La Fatima, Preacurata a promis mari haruri celor ce se roag� Sf. Rozar 
cu credin��. Iat� câteva:

- Promit protec�ia mea special� �i mari haruri celor ce vor recita Rozarul;
- Sufletul care mi se recomand� prin recitarea Rozarului nu va pieri;
- Rozarul va face ca virtutea s� înfloreasc�,va ob�ine pentru suflete o 

iertare abundent� din partea lui Dumnezeu;
- Oricine va recita Sf. Rozar meditând misterele va �  protejat de nenorociri.
Sfântul P�rinte Benedict al XVI-lea ne îndeamn� la rug�ciunea Sf. 

Rozar, rug�ciunea Mariei: ,,...cu misterele lui Isus Cristos, în�irate ca 
m�rgelele.Contactul ferm cu cuvântul,înainte de toate cu chipul Mariei 
�i cu imaginile legate de Cristos, care curg al�turi, lini�te�te �i elibereaz� 
su� etul, d�ruindu-i o privire spre Dumnezeu” - Papa Benedict al XI-lea

Octombrie, lun� a Sfântului Rozar
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S U M A R

 S� ne folosim de rug�ciune ca de un mijloc foarte potrivit pentru 
a învinge toate greut��ile ce le întâlnim în drumul vie�ii. Ceea ce trebuie 
s� ne propunem în rug�ciune e s� ne orânduim în a�a fel mi�c�rile inimii 
noastre, încât s� � e potrivite cu voin�a lui Dumnezeu. S�-i cerem lui 
Dumnezeu ceea ce dorim, cu râvn� �i c�ldur�, mai de multe ori, mai 
multe zile, ba chiar mai multe luni, pân� vom primi darul.
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Fe�e multe buh�ite de trând�vie, 
încre�ite de pasiuni, ruginite de oxizii 
gândurilor noastre murdare, frun�i 
striate de povara pl�cerii p�catului, 
spate boltite pentru c� nu au �tiut lua 
sarcina misiunii vie�ii, buze cu surâs 
decolorat iat� ce întâlnim printre 
fra�ii no�tri de tinere�e!

Doamne, de ce a r�mas via�a 
lor f�r� culoare, f�r� farmec? �i 
frumuse�ea cu care ar trebui s� 
poleiasc� în interior ritmul avântului 
lor, unde este?

Un artist a r�spuns: ,,Cum 
vre�i ca sculptorii s� fac� ceva 
frumos? Ei nu mai privesc la 
Sfânta Fecioar�”.

Sculptorii �i-au ucis inspira�ia. 
Talentul de-a sculpta via�a noastr� 
dup� un gând frumos îl avem cu to�ii, 
e singura �i sigura voca�ie artistic� 
pe care o avem. Nu reu�im pentru 
c� nu privim frumuse�ea. Educa�ia 
ochilor, a trupului, a min�ii, a inimii 
ne lipse�te.

,,Dac� ochiul t�u e curat, tot 
trupul t�u e curat”, a zis Mântuitorul.

Dac� cei trei ochi ai � in�ei tale, 
ochii trupului, ochii min�ii, ochii 
inimii privesc Frumosul, �i via�a î�i 
va �  frumoas�.

,,Nu de groaza urâtului, ci 
de farmecul frumosului trebuie s� 

 Cruciada pentru via�a cre�tin�
 ,,Talentul artistic pe care to�i îl avem, e s� facem din via�a 

 noastr� o oper� m�rea�� de virtute”.

înv���m frumosul”, spune Ch. Peguy.
Caut� s� � xezi privirile tale în 

Cea frumoas�, în Cea f�r� prihan�, �i 
se va întip�ri în tine frumuse�ea Ei.

Marii arti�ti au f�cut lucruri 
frumoase la picioarele Ei.

Spune Haydn: ,,Când 
compozi�ia nu vrea s� mai continue, 
m� plimb prin odaie cu Rozarul în 
mân�, rugându-m� S� ntei Fecioare, 
ideile încep atunci s� n�p�deasc� în 
creierul meu”.

Când Mozart reu�ise la Paris cu 
primele dou� simfonii, m�rturise�te: 
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,,M� a�ezai în genunchi s� recit Sf. 
Rozar pe care îl promisesem Sf. 
Fecioare, apoi m� dusei acas�”.

Fra Angelico da Fiesole picta 
tablourile Sf. Fecioare în genunchi, 
plângând. �i cine nu se a�terne în 
genunchi cu su� etul când la admir� în 
M�n�stirea San Marco din Floren�a?

Ochii trupului t�u, a min�ii 
�i a inimii tale vor �  inunda�i de 
frumuse�e, dac� înve�i s� o prive�ti, 
�i sublimul acela va s�l��lui în tine.

Via�a frumoas� este eroic�. 
Frumuse�ea Sf. Fecioare posed� 
eroicul distrugerii totale a p�catului. 
De aceea generali �i împ�ra�i au 
îngenuncheat înaintea Ei.

Am v�zut la Roma actul 
de consacrare Sfintei Fecioare a 
Napoleonului modern, generalul 
Foch.

Prive�te înapoia ta, ce face 
Mare�alul, zise mama copilului. 
Franchet d’Esperey se ruga Fecioarei 
cu Rozarul în mân�.

Vrei via�� frumoas� �i eroic�? 
Prive�te Sfânta Fecioar�.

Prive�te-o cu mintea prin 
meditarea virtu�ilor Ei.

Prive�te-o cu inima prin iubirea 
practicat� a virtu�ilor Ei.

Cum vei putea s� ai o via�� 
frumoas� �i eroic� dac� nu prive�ti 
Fecioara?

Prive�te �i sculpteaz-o în tine 
prin puterea voin�ei �i-a harului.

Vrei mai întâi s� explorezi � in�a 

ta? Fecioara s� te conduc� cum a 
condus pe Columb, cel mai îndr�zne� 
cercet�tor de p�mânturi �i m�ri.

Via�a ta nu o s� � e bine 
sculptat� decât cu pre�ul acesta: 
prive�te pe Fecioar�. Nu e�ti mai 
talentat decât Fra Angelico, nici 
mai genial pl�nuitor decât Foch, 
sau mai îndr�zne� decât Columb, ei 
au privit Fecioara �i au f�cut, iar tu 
de ce tânje�ti cu privirile la urât, în 
mediocru, în neru�inare?

Un tân�r student de Politehnic�, 
marianist asemenea �ie la liceul din 
Blaj, mai apoi în Torino, a privit �i 
el un timp vulgarul. Dar într-o zi un 
Rozar pierdut îi opri ochii. Inima i 
se deschise �i f�cu cea mai rodnic� 
spovedanie în ziua Na�terii S� ntei 
Fecioare. Când confesorul îi spuse: 
,,E ziua Na�terii Maicii Domnului”, 
î�i aminti de Rozar, de anii în care 
privea Fecioara �i era curat, eroic, �i 
de atunci inginerul Iustin Nicoar� o 
privi toat� via�a, �i i-a fost frumoas� 
ca un bob de rou� pe patul parfumat 
al unei petale de crin alb.

Prive�te Fecioara �i te farmec� 
de frumuse�ea Ei, prive�te-o 
�i sculpteaz�-n tine eroismul 
neprih�nirii Ei, prive�te-o �i înva�� 
ca arta de-a f�uri opera m�rea�� 
de virtute a vie�ii tale nu g�se�te 
alt� inspira�ie decât contemplarea 
frumuse�ii Ei!

 Episcop Ioan Suciu
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Pe Dumnezeu îl g�sim în 
prezen�a sa natural�, înso�it de o 
putere �i ac�iune universal�, ,,este cea 
mai real� dintre toate realit��ile”, este 
în fa�a noastr� �i în noi în mii de feluri, 
ne spune Mons.Vladimir Ghika. �i 
tot Monseniorul ne asigur� c� ,,El 
locuie�te în su� etele noastre prin har 
[...] El exist� în corpul viu al Bisericii, 
în su� etul ei, în aceast� comuniune de 
s� n�i care reune�te, în Dumnezeu �i la 
Dumnezeu, � in�ele”.

Luna Octombrie, lun� 
închinat� Sf. Rozar, coroana rozelor 
spirituale oferite Mariei, ne cheam� 
la rug�ciune. În caden�a blând� �i 
odihnitoare a rug�ciunii ,,Ave Maria!” 
ne încredin��m cu totul ocrotirii Ei. 
Rozarul cuprinde tot ce ne poate 
sprijini înaintea lui Dumnezeu: via�a 
lui Isus Cristos, via�a �i virtu�ile 
Preacuratei �i puternica Ei mijlocire.

În toate apari�iile sale de 
la Lourdes �i de oriunde în lume, 
Preacurata are în mân� Sf. Rozar, ceea 
ce arat� cât de mult îi place aceast� 
rug�ciune pe care Ea, Sf. Fecioar� 
îns��i, ne-a descoperit-o. Rozarul ne 
une�te pe to�i � ii Bisericii Catolice în 
aceea�i credin��, oriunde ne-am g�si �i 
orice limb� am vorbi. Cine a fost la 
Lourdes �tie c� seara, la Procesiunea 
cu tor�e, decadele se recit�, pe rând, 
în limbile pelerinilor prezen�i, iar 
versurile imnului ,,Fecioara la 

O lun� a rug�ciunii �i un drum al perfec�iunii

munte” sunt cântate în toate limbile; 
este, poate, una din cele mai frumoase 
expresii ale unit��ii din Biserica 
noastr�.

S� ne decidem ca Sf. Rozar 
s� ne � e o rug�ciune zilnic�: 
,,Binecuvânteaz�-ne, Doamne, 
aceast� propunere �i d�-ne harul 
s� nu treac� nici o zi f�r� s� nu 
spunem aceast� rug�ciune atât de 
drag� Preacuratei”.

 1octombrie
 În drum cu Sf. Tereza a Pruncului 

Isus �i a S� ntei Fe�e

Dup� Sf. Fecioar�, Sf. Tereza 
de Lisieux (1873-1897), c�lug�ri�� 
carmelitan�, este cea mai iubit� în 
lume. Prima zi din lun� este chiar 
S�rb�toarea S� ntei. La înmormântarea 
ei, la 30 septembrie 1897, au asistat 
30 de persoane, dou�zeci �i opt de 
ani mai târziu, în Pia�a San Pietro, la 
canonizarea Terezei de c�tre Papa 
Pius al XI-lea, la 17 mai 1925, au fost 
cinci mii de persoane; niciodat� pân� 
atunci Pia�a San Pietro n-a cuprins 
atâta lume. La 14 decembrie 1927 a 
fost proclamat� Patroana principal� 
a misiunilor, al�turi de Sf. Francisc 
Xaveriu, iar la 19 octombrie 1997 a 
fost declarat� Doctor al Bisericii de 
c�tre Papa Ioan Paul al II-lea.

Spiritualitatea Terezei este 
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(urmare din pag. 6)

iubirea de Dumnezeu, a-L iubi a�a 
cum copiii î�i iubesc p�rin�ii. Drumul 
spre Isus este abandonul deplin în 
bra�ele Lui, a�a cum ,,copilul doarme 
f�r� team� în bra�ele tat�lui s�u”.

To�i s� n�ii au avut o cale a lor 
spre Dumnezeu. Tereza, cunoscându-
�i fragilitatea � zic�, aspira totu�i la 
s� n�enie, se gândea c� Dumnezeu nu-i 
poate cere ceva irealizabil, astfel a 
descoperit o cale a ei spre Dumnezeu, 
cunoscut� în Biseric� drept Calea cea 
mic�, dar atât de accesibil� tuturor, 
de aceea Tereza a dorit s� ne-o ofere 
�i nou� ca model. Tereza î�i spunea: 
,,trebuie s� m� suport a�a cum sunt, cu 
toate imperfec�iunile mele, dar vreau 
s� g�sesc un mijloc de a ajunge la Cer, 
pe un drum drept, scurt, cu totul nou”.
Calea ce mic� este calea rug�ciunii, a 
jertfelor �i a abandon�rii în mâinile 
lui Dumnezeu. O via�� obi�nuit�, 
în care micile lucruri din � ecare zi 
ne pot conduce la Dumnezeu, ne 
spune Tereza: renun�area, umilin�a �i 
dragostea fa�� de Mântuitorul.

Ca �i Sf. Tereza, s� iubim 
Biserica. Mica Floare din Carmel 
spunea c� �i-a g�sit locul în Biseric� 
iubind-o, prin jertfe �i rug�ciune venea 
în ajutorul preo�ilor �i a misionarilor. 

S� ne rug�m Sf. Tereza a 
Pruncului Isus �i a S� ntei Fe�e s� ne 
ajute în lupta permanent� a vie�ii, s� 
ne înve�e calea spiritual� propus� 
de Evanghelie �i s� ne apropie tot 
mai mult de idealul suprem al vie�ii 

cre�tine: iubirea de Dumnezeu �i de 
aproapele.

 ,,Sfânt� Tereza, ginga�� � oare 
cereasc�, f� s� se reverse asupra 
noastr�, ploaia ta de tranda� ri!”

 2 octombrie: 
 Îngerii ne p�zesc, ne pov��uiesc, 
sunt c�l�uzele noastre spre bine

Azi tot mai mult Dumnezeu este 
marginalizat, omul se pune pe el însu�i 
în centrul universului, tot mai mult se 
uit� adev�rurile de credin��. 

Existen�a îngerilor este un 
adev�r de credin��. Îngerii buni 
sunt prietenii �i ocrotitorii no�tri. Ii 
cunoa�tem din Sf. Scriptur�, num�rul 
lor este enorm, dar numai la trei le �tim 
numele: Mihail, Gabriel �i Rafael.

Îngerii sunt spirite pure, 
extrem de inteligente, � ecare cu o 
personalitate distinct�.

Episcopul Giuseppe Del Ton de 
la Vatican, autorul c�r�ii ,,Adev�rul 
despre îngeri �i arhangheli”, a� rm� 
c� îngerii sunt ,,ochi care v�d,mâini 
care ating, inimi care iubesc”. Fiecare 
dintre ei au anumite misiuni. Îngerul 
P�zitor ne este dat la Botez, el ne 
lumineaz�, ne ap�r� de ispitele celui 
r�u, ne p�ze�te �i ne sprijin�. S�-i 
cerem zilnic ajutor: ,,Înger al lui 
Dumnezeu, care e�ti p�zitorul meu, 
lumineaz�-m� ast�zi, p�ze�te-m�, 
pov��uie�te-m�, ocârmuie�te-m�, 
ocrote�te-m� pe mine, care-�i sunt 
încredin�at din mila lui Dumnezeu”.
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4 octombrie
 Sf. Francisc în via�a noastr�

S� c�ut�m esen�ialul 
spiritualit��ii franciscane: imita�ia lui 
Cristos. Mul�i din cei care au tr�it cu 
adev�rat spiritualitatea Sf. Francisc de 
Assisi (1182-1226) au ajuns modele 
de via�� cre�tin�, ace�tia sunt s� n�ii 
�i s� ntele Ordinului Franciscan. 
Ansamblul familiei franciscane 
totalizeaz� 120 de s� n�i �i s� nte, 200 
de preaferici�i �i ferici�i, �i al�ii, b�rba�i 
�i femei, care se g�sesc în cursul 
procesului de beati� care. Aceasta este 
o statistic�, dar câ�i cre�tini, urmându-l 
pe Sf. Francisc, tr�iesc cu adev�rat o 
via�� de s� n�enie!

O tr�s�tur� comun� a s� n�eniei 
franciscane este îndr�zneala, curajul 
de a ac�iona. Ast�zi lumea are nevoie 
de evanghelizare. S� începem cu noi 
prin adeziunea necondi�ionat� la Isus, 
la înv���tura Sa, prin disponibilitate 
de a-L urma pretutindeni, de a tr�i 
Evanghelia. Misiunea esen�ial� în 
Biseric� �i lume este aceea de a tr�i 
via�a evanghelic� �i a dovedi prin 
fapte �i cuvinte c� suntem cre�tini, � ii 
Bisericii Catolice. 

Sf. Francisc invita pe fra�ii s�i 
la noi începuturi, obi�nuia s� le spun�: 
,,S� începem, c�ci pân� acum n-am 
f�cut nimic!”

E timpul s� începem �i noi?

15 octombrie
 Sf. Tereza de Avila (1515-1582) 
ne vorbe�te despre o realitate 

experimentat� de ea

Este numit� �i Sfânta Tereza cea 
Mare, spre deosebire de Sfânta Tereza 
de Lisieux, Tereza cea Mic�. Este 
întemeietoarea Ordinului Carmelitelor 
(descul�e). Papa Paul al VI-lea, la 
27 septembrie 1970, a declarat-o 
Doctor al Bisericii, este prima femeie 
c�reia i s-a conferit acest titlu. De�i 
vorbe�te c�lug�ri�elor, înv���tura ei se 
adreseaz� dincolo de m�n�stire tuturor 
su� etelor care se str�duiesc s� ajung� 
la des�vâr�ire spiritual�. 

Din lucr�rile S� ntei: ,,Drumul 
perfec�iunii”, ,,Castelul interior” 
�i ,,Gânduri despre iubirea lui 
Dumnezeu”, îi cunoa�tem doctrina. 
Aceasta se ridic� pe urmarea 
poruncilor lui Dumnezeu, în principal: 
,,S� iube�ti pe Dumnezeu, s� iube�ti pe 
aproapele”, �i pe practicarea virtu�ilor 
pân� la eroism, mai ales umilin�a. 
Drumul perfec�iunii Sf. Terza de Avila 
îmbin� contempla�ia cu ac�iunea 
�i îl g�sim descris în ,,Castelul 
interior”, oper� în care se arat� o bun� 
cunosc�toare a vie�ii su� etului �i o 
în�eleapt� conduc�toare de su� ete. 
Sfânta ne spune c� taina omului este 
aceea de a �  înzestrat cu su� et în stare 
de a-L primi pe Dumnezeu. Su� etul 
omului este bijuterie �i fort�rea��, este 
constituit din �apte înc�peri în centru 
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 Mergeam cer�ind din poart� în poart�,
 Pe drumul satului
 Când �areta Ta de aur a ap�rut de departe
 Asemenea unui minunat vis
 �i eu admiram pe Cel care era Regele tuturor regilor! 

 Mi s-au în� �c�rat speran�ele
 �i m� gândeam:
 Acesta este sfâr�itul zilelor amare,
 �i deja îmi întindeam hot�rât mâna
 În a�teptarea pomenii imediate
 Din bog��ia care, în pulbere, se risipea peste tot.

 Sareta s-a oprit lâng� mine.
 Privirea Ta m-a înv�luit
 �i tu ai coborât surâzând.
 Atunci am sim�it c� norocul vie�ii mele, în sfâr�it, a venit.
 Brusc, spontan, Tu ai întins mâna Ta dreapt� �i ai zis:
 ,,Ce-mi dai?”

 Ah! Ce joc regesc era acela
 De a întinde mâna cer�etorului pentru a cer�i!”
 Eram confuz �i st�team perplex;
 În � ne, din traista mea
 Am luat încet un bob de grâu 
 �i 	i l-am dat.

 Dar cât de mare mi-a fost surpriza când,
 La sfâr�itul zilei,
 Golindu-mi sacul,
 Am g�sit un mic gr�unte de aur
 În gr�mada am�râtelor gr�un�e.
 Am plâns mâhnit atunci �i m-am gândit:
 ,, De ce nu i-am dat tot ce am avut?”

 
 Rabindranath Tagore, ,,Ofranda liric�” 

avându-L pe Dumnezeu 
spre care se îndreapt� 
toate. Cele �apte înc�peri 
sunt �apte faze ale 
drumului perfec�iunii. De 
la o locuin�� la alta se trece 
practicând rug�ciunea, 
medita�ia �i virtu�ile.

Acest drum al 
des�vâr�irii poate �  
oricând urmat, �i în 
timpurile moderne, este 
un drum al s� n�eniei, dar 
�i al demnit��ii omului.

,,O, Sfânt� 
Tereza de Avila, aleas� 
de Dumnezeu pentru 
a ar�ta Bisericii �i 
lumii calea ce duce 
la perfec�iune, te rog 
ob�ine-mi �i mie harul 
de a tr�i o via�� cre�tin� 
adev�rat� �i a tinde spre 
perfec�iune”.

Cunoa�terea vie�ii 
�i spiritualit��ii acestor 
mari s� n�i este un prilej 
de reg�sire a noastr�, 
un prilej de îmbog��ire 
su� eteasc� �i, poate, un 
început de drum.

 O. B.
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Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

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

 Mars, 1994 - Voyage en France de Mgr. Ploscaru, évêque de Lugoj

 A l’invitation de Mgr. Gerard Defois, l’association a organise un voyage et 
accueilli en France Mgr.Ioan Ploscaru, pour une série de conférences et de rencontres, 
a� n de faire connaître son Eglise en France. Nous nous sommes relayasses pour 
l’accompagner en voiture d’un lieu a l’autre.

 Monseigneur Ploscaru, ne le 19 novembre 1911, a fait deux années entières 
d’études en France a Strasbourg et a Paris, c’est dire qu’il connaît bien notre culture 
et notre langue...Il est accompagne par le pere Ioan Mitrofan, recteur du séminaire de 
Blaj, et il a fallu qu’il soit encore solide pour supporter le programme tres charge que 
nous lui avions prepare, avec le concours de Dominique Combette: 6 conférences, 12 
rencontres avec des personnalités, 3 interviewes radiodiffuses, 4 messes solennelles.

 Le séjours n’a pas été aussi austère que cette énumération, heureusement. En effet, si 
le Pere raconte sans se lasser, tout au son voyage, le drame vécu par son Eglise, il parsème son 
récit d’anecdotes pleines d’humour qui rendent ces horreurs plus supportables. Il en possède un 
large répertoire! Il a le don de captiver son auditoire, quel qu’il soit: je me rappellerait toujours 
le silence et l’attention de la centaine de séminaristes de Blaj lorsqu’il prit la parole au réfectoire 
pourtant bien bruyant a l’accoutumée!

 A Vezelay, le Pere Ploscaru dira au Pere Del� eu, fondateur de la Fraternité Monastique 
de Jerusalem: ,,D’habitude on voit les peres fondateurs en pierre au en bois, allonges dans les 
églises. C’est première fois que je rencontre un fondateur vivant et j’en suis bien content’’.

 Descendant du T.V.G. qui le ramène de Lyon a Paris, Mgr. Ploscaru commentera 
son voyage en disant: ,,J’ai étais le plus ancien évêque du monde, dans le train le plus 
moderne du monde”.

 Par gout de la simplicité, Mgr. Ploscaru n’habite pas le palais épiscopal restitue et continue 
a occuper une petite maison ouvrière avec un jardinet dont il soigne les roses avec amour.

 Un dimanche de mai 1993, nous avons assiste a la messe dominicale qu’il célébrait dans sa 
cathédrale de Lugoj. A la sortie, sur le parvis, ses � deles nous ont dit: ,,Notre évêque est un saint !’’

 Mgr. Ploscaru est décède le 31 juillet 1998, a l’âge de 87 ans. Nous l’avons visite 
régulièrement jusqu’a l’automne 1997, date a partir de laquelle il était trop fatigue pour accepter 
les visites. Nous n’oubliorons jamais sa foi de géant, sa piète profonde, son large sourire et sont 
talent de conteur, ponctue de grands éclats de rire, même dans le récits les plus sombres de ses 
heurs de prison.  (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

Martie 1994 - Voiaj în Fran�a a Mgr. Ploscaru, Episcop de Lugoj

 La invita�ia Mgr. Gerard Defois, Asocia�ia a organizat un voiaj �i primirea 
Episcopului Ioan Ploscaru în Fran�a, pentru o serie de conferin�e �i întâlniri, cu inten�ia 
de a face cunoscut� Biserica sa în Fran�a. Noi l-am înso�it cu ma�ina dintr-un loc în altul.

 Episcopul Ploscaru s-a n�scut în 19 noiembrie, a urmat doi ani studiile în Fran�a, 
la Strasbourg �i la Paris, ceea ce face s� cunoasc� bine cultura �i limba noastr�. A 
fost înso�it de P�rintele Ioan Mitrofan, rectorul Seminarului din Blaj. Episcopul era 
înc� puternic pentru a suporta programul foarte înc�rcat pe care noi l-am preg�tit cu 
ajutorul lui Dominic Combette: 6 conferin�e, 12 întâlniri cu personalit��i, interviuri 
radio-difuzate, 4 Sf. Liturghii solemne.

 Sejurul nu a fost a�a de auster ca aceste enumer�ri, a fost minunat. În adev�r, 
P�rintele a povestit în lungul s�u voiaj, f�r� s� se opreasc�, drama tr�it� de Biserica 
sa. El pres�ra povestirea cu anecdote pline de umor, ceea ce a f�cut deplas�rile mai 
suportabile. Avea un repertoriu bogat! Avea �i darul de a captiva auditoriul; acesta era 
el. Îmi voi aminti întotdeauna de lini�tea �i aten�ia celor o sut� de seminari�ti de la Blaj, 
când lua cuvântul în refector, în g�l�gia obi�nuit�!

 La Vezelay, P�rintele Ploscaru va spune P�rintelui Del� eu, fondatorul Fraternit��ii 
Monastice din Ierusalim: ,,Obi�nuiesc s� v�d în biserici mormintele fondatorilor. Este 
pentru prima dat� când v�d un fondator în via�� �i sunt foarte mul�umit!”

 Coborând de la T.V.G., care-l aduse de la Lyon la Paris, Mgr. Ploscaru va 
comenta voiajul s�u zicând: ,,Eram cel mai vârstnic Episcop din lume, în trenul cel mai 
modern din lume”.

 Datorit� simplit��ii, Episcopul Ploscaru nu a locuit niciodat� în Palatul episcopal 
restituit �i continua s� locuiasc� într-o c�su�� muncitoreasc� cu o gr�din� cu tranda� ri 
pe care îi îngrijea cu dragoste. Într-o duminic� din mai 1993, am asistat la Sf. Liturghie 
duminical�, pe care a celebrat-o în Catedrala din Lugoj. La ie�ire, în pia�a din fa�a 
Bisericii, credincio�ii ne-au spus: ,,Episcopul nostru este un sfânt!”

 Episcopul Ploscaru a murit la 31 iulie 1998, la vârsta de 87 de ani. Noi l-am vizitat 
cu regularitate pân� în toamna anului 1997, dat� de la care a fost foarte sl�bit pentru a mai 
primi vizite. Nu vom uita niciodat� credin�a sa mare, evlavia profund�, surâsul s�u larg �i 
talentul de povestitor, punctat cu izbucniri de râs, chiar �i în povestirile celor mai sumbre 
ore din închisoare.  (va urma) 
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Studierea unui segment al 
itinerarului unei lungi vie�i poate 
permite în�elegerea întregului drum. 
Vom c�uta s� ilustr�m prin ceea ce se 
poate numi „exil intern”, necesitatea 
de a lipsi de acas� �i de a peregrina 
prin alte zone ale ��rii.

În vara anului 1904, un tân�r 
absolvent al liceului din Alba Iulia 
înainta Veneratului Consistor al 
Mitropoliei din Blaj o cerere pentru o 
bursa de studiu la Seminarul Central 
din Budapesta, speci� când c� „dac� a� 
�  fericit ca aceast� dorin�� a mea s� se 
împlineasc�, � e-mi permis a m� ruga 
ca s� � u �inut în eviden�� �i designat 
pentru studierea cursului universitar 
de � loso� e pentru studiile naturale, 
ca la timpul s�u, s� pot �  aplicat ca 
profesor la gimnaziul din Blaj”.

Tân�rul Alexandru Borza î�i 
veri� case voca�ia la Roma, participând 
la jubileul sacerdotal al Papei Leon 
al Xlll-lea, în 1902 (avea 15 ani); 
percepuse, concret, catolicitatea în 
aceea ocazie festiv� �i admirase � ora 
mediteranian� în toat� splendoarea ei; 
de mic înc� sim�ise atrac�ia � orilor.

Ambele cereri i-au fost 
satisf�cute; a tr�it patru ani (1904-

1908) în atmosfera austera a 
Seminarului, care i-au imprimat 
o riguroas� forma�ie interioar�,un 
exarcebat sim� de r�spundere pentru 
toate ac�iunile sale �i o bun� cunoa�tere 
a limbii latine (o vorbea curent), dar 
nu a neglijat nici formarea na�ional�, 
des�vâr
it� sub castanul “Bucure�ti”, 
împreun� cu colegii români, în gr�dina 
Seminarului.

A ob�inut �i a doua burs�, care 
îi permitea preg�tirea de specializare 
pentru catedra de �tiin�e naturale a 
Gimnaziului din Blaj. În aceast� a doua 
etap� de studii universitare (1908-
1911) a participat intens la activit��ile 
cercului Petru Maior al studen�ilor 
români, în anul Expozi�iei (1906) a fost 
în România s�-�i cunoasc� personal 
colegii cu care era în coresponden��, 
a participat la excursii botanice în 
diferite ��ri. La examenul de cenzur� 
comisia a felicitat �coala unde avea s� 
profeseze.

În acei opt ani petrecu�i la Blaj 
s-au de� nit �i maturat marile planuri pe 
care le va realiza pân� în anii avansa�i 
ai senectu�ii, precum �i implicarea în 
via�a Bisericii (în mai 1912 a fost unul 

Preot – profesor Alexandru Borza
 1887-1971

 Exilul intern al profesorului
 

 La 3 septembrie a.c. s-au împlinit 40 de ani de la trecerea în Eternitate a 
preotului-profesor Alexandru Borza, personalitate excep�ional� a Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic� �i a �tiin�ei din �ara noastr�.  În semn de omagiu, îi 
evoc�m amintirea prin cuvintele � icei sale, Doamna Viorica Lascu.
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dintre secretarii congresului românilor 
din Transilvania, pentru a protesta 
contra episcopiei maghiarizate 
Hajdudorog). La 13 decembrie 1913 
s-a c�s�torit cu Veturia Negru�iu, 
descendent� din familie de preo�i 
�i profesori, iar la 17 august 1914 
a primit Sacramentul Preo�iei prin 
punerea mâinilor Mitropolitului 
Victor Mihaly. Dup� un num�r de ani 
i s-a acordat titlu de protopop onorar.

Cotitura cea mare a vie�ii sale 
a fost ruperea de Blaj; dup� ce a 
votat Unirea, ca deputat al Casinei, 
a fost numit profesor de botanic� la 
Universitatea din Cluj. Plecând din 
Blaj, dup� 8 ani, a l�sat o emo�ionant� 
scrisoare de mul�umit� Veneratului 
Consistor Arhidiecezan, pentru toat� 
grija de care a bene� ciat.

Angajându-se în cariera 
universitar�, de mare prestigiu, a 
considerat c� având statutul de laic, 
va avea mai multe u�i deschise �i 
posibilit��i mai largi de apostolat. 
Ceea ce s-a adeverit. Nedezmin�ind 
nici o clip� apartenen�a sacerdotal�, a 
contribuit la organizarea asocia�iilor 
laicale; AGRU , ASTRU- i-a introdus 
pe studen�i în circuitul interna�ional 
(Pax Romana)- Reuniunea Coral�, a 
fost secretarul Reuniunii Sf. Maria. 

Dar a fost �i senator PN	, 
secretar general în Ministerul 
Înv���mântului. A vegheat la corecta 
aplicare a Concordatului cu Sf. Scaun 
�i a fost decorat de Papa Pius al XI-
lea. Dar a ini�iat �i ac�iuni sociale f�r� 

tent� confesional� (de ex. Cantina 
refugia�ilor , la Timi�oara).

În timpul celui de-Al Doilea 
R�zboi Mondial a fost trimis în 
Occident pentru un turneu de 
conferin�e despre protec�ia naturii în 
România, ca pretext pentru a pune 
problema t�ierii Transilvaniei; planul 
a fost întocmit cu prietenul s�u din 
perioada studiilor teologice �i apoi a 
stagiului de profesor la Blaj , p�rintele 
Zenovie Pâcli�eanu, care apoi avea s� 
moar� în temni�ele comuniste, martir 
al credin�ei. A pro� tat de aceast� 
ocazie ca s� ia leg�tura în Elve�ia, cu 
asocia�ia Pax Romana ;iar la Roma 
- cu cardinalul Tisserant �i cu însu�i 
Papa Pius XII, într-o audien�� privat�, 
înso�it de p�rintele T�utu.

La 23 august a fost numit rector 
al universit��ii clujene, în refugiu la 
Sibiu, cunoscându-i-se atitudinea 
profund democratic�, departe de orice 
extremisme. �i a fost des�rcinat în 
momentul instal�rii comunismului.

Acestea este, în mare itinerariul 
s�u; n-au lipsit nici reac�ii contrare; 
în� in�area FOR ca replic� AGRU; 
obstruc�ionarea alegerii de membru 
a Academiei Române a acestui 
„uniat”. Partea cea mai dur� începe 
în toamna anului 1947.Securitatea 
înc� nu era foarte riguros organizat�; 
un binevoitor, informat de ce se 
preg�tea, a trimis-o pe so�ia sa la 
doamna Borza, cu recomandarea 
ca profesorul s� plece imediat din 
Cluj. Ceea ce a �i f�cut, iar noaptea 
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(urmare din pag. 13) din care au rezultat apoi lucr�ri 
importante - de ex. Flora �i vegeta�ia 
p�durii Soca (Banloc), în 1962. 
Avuse satisfac�ia s� vad� Conspectus 
Florae Romaniae regionumque 
af� nium (1947-1949), tip�rit în 
lipsa lui din Cluj, prin grija so�iei �i a 
colaboratorului s�u � del Eugen Ghi�a. 
A petrecut un timp �i mai aproape de 
cas� ; la Teiu�, la veri�oarele Cornelia 
B�lan �i Fevronia Tropa, la v�rul preot 
Tulu� , la Alba Iulia, la veri�oara Ana 
Popa. Aici frecventa Muzeul de Istorie, 
unde studia probleme de arheologie, 
pasiunea sa. Într-o zi, când era în sala 
de lectur�, a venit Securitatea s� caute 
pe altcineva. Dar e u�or de închipuit 
prin ce emo�ii a trecut Alexandru 
Borza �i am� trionii s�i!

O perioad� rodnic� în 
activitatea botanic� a tr�it pe valea 
Sebe�ului, în casa avocatului Traian 
�i a doamnei Eugenia Breazu, care 
aveau �i înclinare spre botanic�. 
A rezultat Flora �i vegeta�ia V�ii 
Sebe�ului (1959) �i Monumentul 
natural Râpa Ro�ie de la Sebe� 
(1959). Chiar în Sebe� a fost g�zduit 
în familia Longin Cuteanu. Se poate 
stabili cu precizie c� a fost la Certeze 
(S�tmar) între 1 -10 august 1952, la 
p�rintele Augustin Soran. Nu s-a uitat 
data, pentru c�, în calitate de preot, 
a botezat pe nepotul gazdei, micul 
Marius B�la�. A f�cut �i excursii 
botanice în regiune, re� ectate în 
Cercet�ri etnobotanice în 	ara 
Oa�ului (1966). Nu a lipsit nici un 

Securitatea a venit s� îl ridice. Dar 
el era plecat” în excursie botanic�, 
nu �tiu unde”, i s-a r�spuns. A urmat 
perchezi�ia „de rigoare”. „Excursia 
a durat �apte ani”. Alexandru Borza 
nu a fost demnitar (ministru), 
nu se emise mandat de arestare 
împotriva sa; dar statura moral�, 
pozi�ia net democratic�, apartenen�a 
nedisimulat� la Biserica Român� 
Unit�, îi deranja pe puternicii zilei.

E greu de reconstituit, pas 
cu pas, mi�c�rile din anii urm�tori, 
c�ci coresponden�a nu se p�stra, din 
motive u
or de în�eles. Prima etap� a 
fost, în chiar seara plec�rii, la familia 
dr. Dionisie Totoescu, la marginea 
Clujului �i abia în zori a plecat mai 
departe. A stat un timp la � ica Veturia 
	enchea, la Timi�oara; acolo l-a g�sit 
vara, când ne-am dus s�-i prezent�m 
pe primul nepot din Cluj (n�scut în 
ianuarie 1948). Dup� un timp s-a 
mutat la prof. Elena Dragoescu. 
Frecventa la vedere Biserica 
Romano-Catolic�. Temându-se s� nu 
atrag� aten�ia asupra gazdelor sale, 
printr-o �edere prelungit�, a acceptat 
ospitalitatea nepotului so�iei, ing. 
agronom Nicolae Negru�iu, specialist 
în cultivarea orezului la Banloc; �i 
apoi tot pe acela�i domeniu, a familiei 
ing. agronom Vaier Todoran care, în 
timpul refugiului fuser� oaspe�i ai 
familiei Borza la Timi�oara. Perioada 
aceasta (nu-i putem stabili datele) a 
fost o încântare pentru botanistul fugar, 
c�ci s-a putut delecta în herboriz�ri, 
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stagiu la Bucure�ti, în familiile � ilor 
Nicolae �i Alexandru Borza.

Dar venind în România un 
savant sovietic, �i-a exprimat dorin�a 
s�-l întâlneasc� pe Alexandru Borza. 
Astfel s-a încheiat cea mai dur� 
perioad� din via�a Profesorului. Am 
�inut s� � x�m numele celor ce au avut 
generozitatea, curajul, solidaritatea 
s� g�zduiasc� un fugar. S� nu se uite 
numele lor.

„�apte ani am herborizat cu 
pasiune tinereasc� �i am f�cut studii 
asupra vegeta�iei, cu pricepere 
b�trâneasc�. Am ascultat cântecul 
privighetorilor �i m� încântam de 
senin�tatea � orilor, care nu �tiu cei 
r�utatea omeneasc�.”

În anul 1954 fusese invitat la 
un Congres Interna�ional de Botanic� 
la Paris. Neputând participa, a fost 
proclamat, ostentativ, pre�edinte de 
onoare al Congresului; dar,dup� vizita 
savantului sovietic, i s-au deschis 
grani�ele, a fost invitat în China, 
a participat la congrese în Italia �i 
Cehoslovacia, i s-a acordat titlu de 
„om de �tiin�� emerit”, în 1967 a fost 
s�rb�torit la Cluj, la împlinirea a 80 
de ani, printr-un simpozion festiv. 
Dar mai mare onoare i-au acordat 
Episcopii clandestini, Iuliu Hir�ea 
�i Ioan Dragomir, care l-au cercetat 
acas�.

Cunoscut exponent al 
Bisericii Greco-Catolice, la el au 
venit profesorii Victor Papilian �i 
Constantin Mota� s�-i comunice c� 

au îmbr��i�at confesiunea român�-
unit�. La ie�irea din închisori, 
profesorii notoriu catolicofobi Ioan 
Lupa� �i Silviu Dragomir au venit 
s�-i spun� c� �i-au schimbat p�rerile 
�i au cel mai mare respect pentru 
Biserica Româna Unit� �i ierarhii s�i. 
Dar n-au scris!

La rândul s�u, profesorul Borza 
l-a c�utat pe prof. T�taru, care citise 
la Alba Iulia declara�ia de „revenire 
la Biserica str�mo�easc�”, s� îi 
repro�eze ru�inoasa concesie f�cut� 
regimului comunist. Inculpatul a 
m�rturisit c� fuseses amenin�at cu 
închisoarea, c� a fost rezident regal, 
dac� nu va citi.

�i în ultimii s�i ani a continuat 
s� frecventeze Biserica Romano-
Catolic�, deschis� profesiune de 
apartenen�� la Biserica Catolic� 
�i deschis act de protest împotriva 
interzicerii Bisericii Greco-Catolice.

Dup� 57 de ani de exemplar� 
via�� conjugal�, so�ia a trecut la 
cele ve�nice (31 ian 1970), iar la 3 
septembrie 1971 el însu�i �i-a încheiat 
pelerinajul p�mântesc, asistat de 
p�rintele Bal, care, a o� ciat un 
prohod tacit la capela Clinicilor. La 
Blaj s-a impus un scurt o� ciu religios 
în tonalitatea celor ce dominau.

 Acestea au fost etapele 
principale ale unui destin exemplar, 
închinat Bisericii, neamului, 
tiin�ei 
�i �colii. Totul a purtat pecetea 
indelebil� a Blajului.

Viorica LASCU
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Credincio�ii greco-catolici 
de � ecare dat� când ne întâlnim, 
vrând nevrând, ne aducem aminte 
de persecu�ia Bisericii noastre care 
timp de 45 de ani, o� cial, nu a 
existat, iar neo� cial a existat doar în 
catacombe, intens supravegheat� de 
„homo sovieticus” format în spiritul 
dialecticii minciunii �i a truc�rii 
adev�rului. Dup� evenimentele care 
au condus la c�derea comunismului, 
am sperat �i noi c� ne vom c�p�ta 
dreptul de a ne ruga a�a cum am înv��at 
de la p�rin�ii �i bunicii no�tri �i vom 
reintra în posesia loca�urile noastre 
de cult, construite cu mult� sudoare 
de c�tre înainta�ii no�tri �i r�pite, 
în 1948, de c�tre Statul bol�evist 
cu concursul direct �i nemijlocit al 
zelului ortodox acuzator, care ne-a 
luat totul �i nu vor s� ne mai dea 
nimic înapoi motivând c� popula�ia 
��rii noastre a devenit ortodox�. 

Este adev�rat c� în perioada 
comunist� au avut loc muta�ii în 
rândul credincio�ilor, dar au mai 
fost printre ei �i credincio�i care am 
revenit la cultul greco-catolic. Era 
normal ca preo�ii ortodoc�i �i cei 
greco-catolici s� adune credincio�ii 
din � ecare parohie existent� la acea 
dat�; s� fac� o rug�ciune de dezlegare 
prin care s� dezlege respectivii 
credincio�i de trecutul lor; s� dea un 

r�gaz de circa o lun� de zile pentru 
ca � ecare s� bene� cieze de libertatea 
de ac�iune l�sat� de Creator �i s� 
poat� opta, la care din cele dou� 
Biserici dore�te s� mearg�. Biserica 
care ar �  avut cel mai mare num�r 
de credincio�i aceea ar �  urmat s� 
aib� dreptul de administrare asupra 
l�ca�ului de cult �i dreptul de a alege 
programul de rug�ciune alternativ 
pentru cele dou� culte. 

Nu a fost s� � e a�a c� �i zelul 
acuzator ortodox a început campania 
de denigrare împotriva cultului greco-
catolic, de fric� s� nu piard� bisericile 
�i pe o bun� parte din credincio�i. Au 
fost aduse acuze c� greco-catolicii 
am vrea s� ced�m Ardealul Ungariei, 
parc� nu înainta�i no�tri au luptat 
pentru Marea Unire de la 1918. 
Nu a fost su� cient aceasta c� ne-au 
fost aduse epitete de felul: „biseric� 
schismatic�” de parc� Marea Schism� 
de la 1054 nu ar �  fost f�cut� de 
ortodoc�i; „biseric� hibrid�” de parc� 
în lumea vegetal� �i animal� rasele 
hibride nu ar �  mai productive decât 
rasele pure; „stru�o-c�mil�” de parc� 
noi am �  colaborat cu sârbii, bulgarii, 
turcii, austro-ungarii �i cu comuni�tii. 
Dar cel mai grav cali� cativ s-a referit 
la Sfânta Euharistie consacrat� de 
preo�ii greco-catolici care a fost 

Avem un dor neîmplinit
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etichetat� cu epitetul de „bor� de 
urzici prim�vara”. Adic� Trupul �i 
Sângele lui Isus a primit o cali� care 
mult prea înjositoare chiar �i din 
partea unui p�gân �i nicidecum de un 
înalt ierarh ortodox.

Asemenea epitete le-am 
suportat cu greu, dar greul nostru 
a fost un nimica toat� fa�� de 
chinul celor 12 Episcopi tortura�i în 
închisorile comuniste cu concursul 
unor ierarhi ortodoc�i. �i Isus a avut 
12 Apostoli din care unul a tr�dat, 
dar dintre Episcopii greco-catolici 
nu a tr�dat nici unul credin�a sa, iar 
deviza lor a fost: „credin�a noastr� 
este viata noastr�” Dintre ei 7 au 
murit în închisoare. Jertfa �i crezul 
lor formeaz� structura de rezisten�� 
a Bisericii noastre, iar temelia este 
fondat� de credin�a lui Petru. În 
asemenea condi�ii piatra triunghiular� 
care este Isus are pe ce se sprijini 
pentru ca toat� construc�ia s� reziste 
în fa�a vicisitudinilor vremii.

Dorul nostru neîmplinit este 
un dor de unitate ca to�i s� � m 
„una”adic� „o turm� �i un p�stor” 
a�a cum a dorit Isus care este capul 
nev�zut �i mirele nenuntit al Bisericii 
noastre. Unii ar �  tenta�i s� spun� c� 
unitatea face puterea, dar Biserica nu 
are nevoie de putere. Este adev�rat, 
dar are nevoie de for�a credin�ei care 
se poate realiza numai prin unitate, 
� e ea �i „unitate în diversitate”, dar 
s� � e unitate �i nu dezbinare.

Biserica Romano-Catolic� 
a ini�iat, de câ�iva ani, o rug�ciune 
comun� numit� „Octav� de 
rug�ciune” în care câteva Biserici se 
adun� 8 zile consecutive pe an pentru 
a face rug�ciuni comune. Este foarte 
frumos �i în�l��tor s� participi la 
asemenea ac�iuni care demonstreaz� 
c� se poate, dar parc� se cere s� mai 
facem un pas înainte spre unitate.

Un alt aspect al dorului 
neîmplinit este retrocedarea 
bisericilor care a fost înainte de 
1948 ale noastre. Facem apel la 
cei care mai �in astfel de biserici 
sechestrate s� nu se gândeasc� 
la soarta credincio�ilor no�tri, ci 
la Sfânta Euharistie, la Trupul �i 
Sângele lui Cristos care se consacr� 
�i se ofer� credincio�ilor în condi�ii 
improprii �i s� decid� �i func�ie de 
acest criteriu care este mai mult 
decât elocvent pentru ni�te cre�tini 
autentici. Nu dorim nimic din ce nu 
a fost al nostru, ci numai o parte din 
el, atât cât avem nevoie pentru ca s� 
nu � m str�ini de propriile noastre 
loca�ii. Este adev�rat c� de câ�iva 
ani încoace voca�ia de constructori 
ai greco-catolicilor s-a dovedit c� 
este o realitate �i s-au construit 
multe biserici, mai ales în ora�e, dar 
cu toate acestea, se mai duce lips� de 
biserici, mai ales la sate. 

Sper�m ca bunul Dumnezeu s� 
ne ajute s� ne împlinim �i dorul nostru.

Ioan M�GERU�AN
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Dialogul universal al Papei Paul 
al VI-lea se va extinde prin alte c�l�torii 
prin care a traversat lumea. Ele pot �  
grupate în cercuri concentrice limitate. 
În primul cerc sunt dialogurile cu lumea 
catolic� prin pelerinajele la Fatima, în 13 
mai 1967, în acela�i an �i la Efes, apoi în 
Columbia în august 1968 sau în Filipine în 
noiembrie 1970. Al doilea cerc cuprinde 
vizitele ecumenice, la Geneva în iunie 
1969, în Australia în decembrie 1970.Al 
treilea cerc este al religiilor necre�tine, 
în 1964 în India �i în vara anului 1969 în 
Africa. Statele Unite au fost vizitate în 
1965. Divizarea aceasta este orientativ�, 
nu este perfect�, în Africa exist� mul�i 
cre�tini, dar �i în alte ��ri.

În India Papa a prezidat Congresul 
Euharistic Interna�ional. O imens� mul�ime 
l-a aclamat de la aeroport la locul unde a 
avut loc Congresul. În ziua urm�toare 
a adresat un mesaj reprezentan�ilor 
religiilor necre�tine din India, salutând 
�ara ,,leag�n al marilor religii, c�minul 
unei na�iuni care l-a c�utat pe Dumnezeu 
cu o dorin�� perseverent�, în medita�ie �i 
t�cere, în cântece �i rug�ciuni fervente.
Suntem uni�i în lupta pentru o lume mai 
bun�. Trebuie edi� cat viitorul comun al 
umanit��ii. Construi�i drumurile voastre 
cu iubire”. Datorit� Cardinalului Gracias, 
Arhiepiscopul de Bombay, a primit pe 
reprezentan�ii necre�tini �i necatolici din 
India, condu�i de Episcopul anglican 

din localitate �i, împreun�, s-au rugat 
,,Tat�l nostru”. Tot atunci, în ora�, s-a 
întâlnit cu peste 600.000 de persoane f�r� 
ad�post. A îmbr��i�at pe copiii str�zii �i 
pe cei preg�ti�i i-a împ�rt��it. Înainte de 
a se înapoia la Roma, s-a întâlnit cu Sora 
Tereza de Calcutta care lucra acolo pentru 
cei mai s�raci dintre s�raci. Au fost de 
fa�� �i jurnali�ti pe care Papa i-a rugat s� 
scrie articole prin care s� cear� guvernului 
s� transfere o parte din bugetul pentru 
armament în favoarea s�racilor.

Papa Paul al VI-lea a fost ultimul 
Pap� încoronat în cadrul unei ceremonii 
fastuoase care amintea încoronarea unui 
împ�rat, cu un ritual complicat, p�strat din 
Evul Mediu. Atunci încoronarea unui Pap� 
avea loc într-un context istoric cu totul 
diferit: Biserica se desprinsese de tutela 
laicilor, a prin�ilor �i a împ�ratului german. 
Papa Grigore al VII-lea reprezint� cel mai 
bine acest raport dintre Biseric� �i Imperiu. 
În secolul al XX-lea nu mai erau împ�ra�i 
în Occident, nimic, în afara fascismului 
�i a comunismului, nu avea s� conteste 
autoritatea Papei. Statul Vatican, pe un teren 
de 44 de hectare, este independent fa�� de 
orice putere politic�. Papa este în situa�ia 
anterioar� na�terii Statului Ponti� cal din 
secolul al IX-lea, �ef spiritual. Dar cu un 
imens avantaj, acela de a �  respectat �i 
cunoscut în lumea întreag�.

Papa Paul al VI-lea a fost 

Papii secolului al XX-lea

Papa Paul al VI-lea (XXIV)
C�l�toriile Papei Paul al VI-lea, misionarismul
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primul Pap� al timpurilor moderne. 
La încoronarea sa, la 30 iunie 1963, în 
Pia�a San Pietro, a anun�at lumii linia 
ponti� catului s�u, înscris� în cuvântul 
,,aggiornamento”; idee �i cuvânt preluate 
de la Papa Ioan al XXIII-lea, de-acum 
urmând s� prind� contur real.

Ceremonia încoron�rii are loc 
în cadrul unei Sf. Liturghii solemne, în 
timpul c�reia Cardinalii îi d�ruiesc noului 
Pap� tiara. Primind-o, Paul al VI-lea s-a 
ridicat, s-a rugat �i a binecuvântat lumea.
Ca un paroh, a primit etola, simbolul 
datoriei fa�� de credincio�ii s�i, �i palium, 
simbolul datoriei pastorale supreme, un 
fel de etol� dintr-o �es�tur� sub�ire din 
lân� alb�, marcat� de o cruce neagr�. 
Intre etol� �i palium diferen�a este mare �i 
deosebit�. În ziua urm�toare încoron�rii, 
ca to�i Suveranii Ponti� , a preluat 
Catedrala Latran, Catedrala Romei al 
c�rei Episcop era de-acum, San Pietro 
� ind Catedrala lumii, iar Suveranul Pontif 
�eful cre�tin�t��ii.

La închiderea Conciliului Papa a 
celebrat singur Sf. Liturghie în P-�a San 
Pietro �i s-a adresat tuturor P�rin�ilor, 
delega�iilor �i mul�imii: ,,Conciliul s-a 
încheiat, acest extraordinar ansamblu se 
dizolv�”. I-a salutat apoi pe to�i, având 
un cuvânt emo�ionant pentru ,,Episcopii 
de dincolo de Cortina de Fier, c�rora 
nu le-a fost permis s� vin� la Conciliu”. 
Printre ace�tia erau �i Episcopii Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, 
supravie�uitorii, unii dintre ei îns�, cum 
�tim, z�ceau în gropile comune din 
,,Cimitirul S�racilor„ din Sighet.

T�inuit� în su� etul Papei r�mânea 
totu�i o durere, care venea de la un frate 
de episcopat, Episcopul francez Lefebvre, 
care nu a acceptat noua deschidere a 
Bisericii, renun�area la unele tradi�ii, 
ecumenismul �i dialogul cu necre�tinii. 
Lefebvre �i-a a� rmat adeziunea �i 
� delitatea fa�� de Biserica Romei, dar a 
refuzat s� urmeze Roma ,,neomodernist�”, 
preferând s� r�mân� într-un curent 
tradi�ionalist, f�r� s� dea na�tere îns� la o 
schism�. În zilele noastre Papa Benedict 
al XVI-lea a deschis reconcilierea cu 
reprezentan�ii acestui curent.

În ultimii ani Papa a mai avut �i alte 
dureri: asasinarea vechiului s�u prieten, 
Moro, o artroz� foarte avansat� care-i 
f�cea dureros mersul, dar a avut �i bucurii, 
cum a fost s�rb�torirea Anului Sfânt 
1975, când milioane de pelerini au venit 
la Roma dovedindu-i � delitate, simpatie 
�i afec�iune. 

Încet, s�n�tatea sa se deteriora, 
încât sfâr�itul era previzibil. A murit la 
Castel Gandolfo, reziden�a sa de var�, 
dumineca, 6 august 1978, la ora 21 �i 40 
de minute, în urma unei crize acute de 
edem pulmonar.

Paul al VI-lea a murit discret cum a 
tr�it. A dorit funeralii simple, mormântul 
direct în p�mânt, dar Vaticanul i-a f�cut 
o înmormântare triumfal� în Pia�a 
San Pietro. La coborârea sicriului în 
mormântul din apropierea celui al Sf. 
Apostol Petru, pentru ultima dat� lumea 
l-a aplaudat.

Acolo se odihne�te, lâng� 
mormântul Apostolului, ,,Ad Limina 
Petri”.   ( va urma)



 Fecioara Maria ne îndeamn� la convertire
 La Medjugorje, Fecioara Maria, plin� cu imens� iubire de Mam� cereasc�, 

adresându-se mereu cu formula, ,,dragi copii”, de 30 de ani d� mesaje pentru 
întreaga omenire, sau, mai bine zis, pentru to�i copiii ei.

 Cu îngrijorarea caracteristic� a mamei, dore�te s� ne conduc� pe to�i la 
convertire �i, implicit, la mântuire prin Fiul s�u Isus. Totodat� ne indic�,,armele” 
de care avem nevoie în acest sens: rug�ciunea, postul, lectura S� ntei Scripturi, 
spovada lunar� �i Euharistia.

 Doar în rug�ciune vom în�elege iubirea Fecioarei Maria �i a lui Dumnezeu. 
Se poate vorbi mult despre rug�ciune, dar important este cum o facem. 

 Rug�ciunea este o întâlnire cu Domnul �i o conversa�ie cu El. Trebuie 
s� ne preg�tim pentru conversa�ie cu cea mai important� persoan� din univers. 
S�-L întâmpin�m pe Domnul cu bucurie, smerenie, sinceritate �i iubire. Trebuie 
s� alegem cel mai bun moment al zilei �i s� nu � m obosi�i, plictisi�i, distan�i, 
distra�i sau mohorâ�i. Dac� rug�ciunea nu ajunge la inima noastr� �i nu trece 
prin ea, cu siguran�� nu ajunge la Dumnezeu. Trebuie s� �tim �i când s� t�cem 
ca s�-L auzim pe Domnul. 

 Cea mai înalt� form� de rug�ciune e Sf. Liturghie, ne asigur� Sfânta 
Fecioar�. De asemenea, ne îndeamn� la devo�iunea Preas� nte Inimi, la Calea 
Crucii �i la devo�iunea c�tre Spiritul Sfânt, cu care ar trebui s� începem ziua,la 
citirea zilnic� a cel pu�in un pasaj din Biblie �i la Adora�ia Preasfântului 
Sacrament. M�icu�a ne spune c� întotdeauna e prezent� împreun� cu credincio�ii 
adoratori. Rug�ciunea Sf. Rozar e recomandat� cu c�ldur� de Fecioara Maria în 
foarte multe mesaje. Postul, aceast� form� de renun�are nu numai la anumite 
alimente, ci �i la unele tabieturi, are valoare înso�it de rug�ciune.

 Euharistia, cel mai valoros dar al lui Isus, o primim cura�i dup� m�rturisirea 
cu mult� c�in�� a p�catelor. A ne uni cu Iubirea care va tr�i în noi, a ne contopi cu 
El e un mare miracol. Domnul ne cople�e�te cu comori de daruri.

 S� nu ne temem nici de încerc�ri, c�ci ele înt�resc credin�a.  Suntem uneori 
neputincio�i în fa�a unor probleme iminente. Fecioara Maria ne sugereaz� s�-i 
încredin��m Ei problemele noastre. Ce ofert� generoas� ne face M�icu�a Sfânt�!

 Dac� avem pace în su� et �i dac� avem mai mare deschidere spre 
Dumnezeu, izvorul vie�ii, suntem elibera�i de griji.

 S� o pream�rim, s� o binecuvânt�m, s�-i mul�umim Mijlocitoarei noastre 
Preas� nte �i Preabunei Mame, Regina p�cii, �i s�-i d�m ascultare:

 A nu vorbi de pace, ci a o pune în practic�.  A nu vorbi de rug�ciune, ci a 
ne ruga cu adev�rat.  A nu vorbi de mesaje, ci a le tr�i.

 Silvia PANTI� 


