Păstorul Arhidiecezei

50 de ani de la începerea Conciliului Vatican II (1962 - 1965)

- Gravissimum educationis -

Declarația despre educația creștină

B

iserica, pentru a-și împlini misiunea încredințată de
divinul său Întemeietor, trebuie să se ocupe de întreaga
viaţă a omului, şi de aceea are un rol specific în progresul şi
dezvoltarea educaţiei. Conciliul formulează unele principii
fundamentale referitoare la educaţia creştină, care este
promovată mai ales în şcoli.
„Toţi oamenii, indiferent de rasă, condiţie sau vârstă,
în baza demnităţii personale, au dreptul inalienabil la o
educaţie pe măsura menirii lor, adaptată caracterului,
sexului, culturii şi tradiţiilor ţării lor şi, în acelaşi timp,
deschisă relaţiilor frăţeşti cu celelalte popoare pentru a
favoriza adevărata unitate şi pace pe pământ” (nr. 1). Cu
aceste cuvinte începe documentul conciliar, afirmând
dreptul universal la educaţie. Conciliul declară, de
asemenea, că „atât copiii cât şi tinerii au dreptul să fie
ajutaţi să aprecieze cu conştiinţă dreaptă valorile morale şi
să le îmbrăţişeze prin adeziune personală şi să-L cunoască
şi să-L iubească pe Dumnezeu în mod mai desăvârşit” (nr.
1). Pe conducătorii de popoare şi pe cei care au răspunderi
în domeniul educaţiei îi roagă să aibă grijă ca tineretul să
nu fie niciodată privat de acest drept sacru.
„Toţi creştinii, întrucât au devenit făptură nouă
renăscându-se din apă şi Duh Sfânt şi astfel se numesc şi
sunt într-adevăr fiii lui Dumnezeu, au dreptul la o educaţie
creştină” (nr. 2). Cu enunţarea acestui principiu, Conciliul
aminteşte păstorilor sufleteşti îndatorirea deosebit de gravă
pe care o au de a face astfel „ca toţi credincioşii să aibă
parte de această educaţie creştină, mai ales tinerii, care sunt
speranţa Bisericii” (nr. 2).
„Părinţii, deoarece au dat viaţă copiilor lor, au obligaţia
foarte gravă de a-i educa, şi de aceea trebuie consideraţi
primii şi principalii lor educatori” (nr. 3). Familia este
prima şcoală a virtuţilor sociale, de care nicio societate nu
se poate lipsi. Îndatorirea de a educa, ce revine înainte de
toate familiei, „pretinde ajutorul întregii societăţi” (nr. 3).
„În mod cu totul deosebit, îndatorirea de a educa revine
Bisericii, nu numai pentru că trebuie să fie recunoscută ca
societate umană capabilă de a educa, ci mai ales pentru că
are misiunea de a vesti tuturor oamenilor calea mântuirii,
de a împărtăşi credincioşilor viaţa lui Cristos şi de a-i
ajuta cu solicitudine continuă să poată ajunge la plinătatea
vieţii dumnezeieşti” (nr. 3). Mijloacele de care se foloseşte
Biserica în împlinirea datoriei sale de a educa sunt instruirea

catehetică, „mijloacele de comunicare socială, numeroasele
asociaţii de cultură spirituală şi fizică, mişcările de tineret şi
mai ales şcolile” (nr. 4).
„Între toate mijloacele de educaţie, o importanţă
deosebită o are şcoala, care, în virtutea misiunii sale, cultivă
cu grijă statornică facultăţile intelectuale, dezvoltă judecata,
pune în contact cu patrimoniul cultural moştenit de la
generaţiile trecute, promovează simţul valorilor, pregăteşte
pentru viaţa profesională şi, generând relaţii de prietenie
între elevi de firi şi condiţii diferite, favorizează spiritul de
bună înţelegere” (nr. 5).
Conciliul afirmă că părinții trebuie să se bucure de o
libertate reală în alegerea şcolii pentru copiii lor (nr. 6),
pentru a putea primi educaţia morală şi religioasă cuvenită.
„Prezenţa Bisericii în domeniul şcolar se manifestă în
mod deosebit prin şcoala catolică. Desigur, ea urmăreşte,
nu mai puţin decât celelalte şcoli, scopuri culturale şi
formaţia umană a tinerilor. Dar elementul ei caracteristic
este crearea în comunitatea şcolară a unei atmosfere
însufleţite de spiritul evanghelic al libertăţii şi iubirii,
ajutarea adolescenţilor pentru ca, odată cu dezvoltarea
personalităţii proprii, să crească şi conform cu făptura cea
nouă în care au fost transformaţi prin Botez şi, în sfârşit,
orientarea întregii culturi umane spre vestea mântuirii,
astfel încât cunoaşterea pe care elevii o dobândesc treptat
despre lume, viaţă şi om să fie luminată de credinţă” (nr. 8).
Sfântul Conciliu îi îndeamnă pe Păstori şi pe toţi
credincioşii să sprijine şcoala catolică, inclusiv facultăţile
şi universitățile catolice, şi „exprimându-şi adânca
recunoştinţă faţă de preoţii, călugării, călugăriţele şi laicii
care, prin dăruire de sine în spiritul evangheliei, sunt
angajaţi în nobila operă educativă şi didactică de orice
tip şi grad, îi îndeamnă să persevereze cu mărinimie
în activitatea întreprinsă şi să caute să se perfecţioneze
astfel în transmiterea spiritului lui Cristos elevilor, în
arta pedagogică şi în munca ştiinţifică, încât nu numai să
promoveze reînnoirea internă a Bisericii, ci şi să-i apere şi
să îi extindă prezenţa binefăcătoare în lumea de astăzi şi
mai ales în lumea intelectuală” (Încheiere).
Ioan Robu
Arhiepiscop Mitropolit de București
Actualitatea Creștină mai 2013
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Răspuns la telegrama trimisă Sfântului Părinte Papa FRANCISC
cu prilejul alegerii sale și al Solemnității Pascale 2013
Excelența Voastră,
Cu prilejul binecuvântat al alegerii în demnitatea de Episcop al Romei, Succesor
al Sfântului Apostol Petru și de Păstor al întregii Sfinte Biserici Catolice a Sfântului
Părinte Papa Francisc, Excelența Voastră, împreună cu Episcopul Auxiliar, cu preoții, cu
membrii congregațiilor religioase de bărbați și femei și cu toți credincioșii încredințaţi
grijii Voastre pastorale, ați adresat Sfântului Părinte frumoase urări, unite cu pioase
rugăciuni.
Ați folosit și ocazia apropiatei Solemnități Pascale și l-ați felicitat și cu acest sfânt prilej.
Sfântul Părinte a primit cu bucurie această mărturie a iubirii, a ascultării și a comuniunii fraterne și vă
mulțumește din inimă, cerându-vă în continuare rugăciuni pentru Sanctitatea Sa şi pentru misiunea Sa.
Iar prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, Mama Bisericii, şi a Sfinţilor Apostoli Petru şi Paul, cere, la rândul
său, în rugăciune, pentru voi toţi şi pentru mult iubita naţiune română, ca să fiţi copleşiţi de har, de lumină, de
tărie şi de bucuria Duhului Sfânt.
Şi ca semn al iubirii Sale de Părinte, cu multă bucurie şi bunăvoinţă, Vă acordă binecuvântarea Apostolică
cerută.
Aducându-vă la cunoştinţă toate acestea, conform misiunii încredinţate mie, Vă salut pe Excelenţa Voastră
şi pe Episcopul Auxiliar, rămânând întru Cristos,
Angelus Becciu
Substitut la Secretariatul de Stat

Primele timbre cu Papa Francisc

Z

âmbitor, din profil, cufundat în rugăciune,
salutând: acestea sunt imaginile alese pentru
primele emisiuni filatelice pontificale cu Papa Francisc.
Oficiul Filatelic al Vaticanului a pus în vânzare, din
2 mai a.c., patru timbre cu ocazia inaugurării noului
pontificat, cu valori de 70 cenţi, 85 cenţi, 2 euro şi 2,50
euro şi cu dimensiuni de 30 x 30 mm. Valoarea unui
set este de 6,05 euro.
Emiterea de timbre cu ocazia inaugurării unui
nou pontificat este o tradiţie pentru Oficiul filatelic al
Vaticanului şi datează din 1939, odată cu inaugurarea
pontificatului Papei Pius al XII-lea. Vaticanul a
adoptat sistemul filatelic în 1851, iar prima emisiune
filatelică proprie a fost cea din 1 ianuarie 1852, care a
rămas în uz până la 20 septembrie 1867 (în regiunea
Lazio). Pontiful de atunci, Pius al IX-lea, a refuzat
ca imaginea lui să apară pe timbre şi a cerut ca pe
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acestea să fie reprezentat
doar simbolul puterii
papale, cele două chei
încrucişate şi deasupra
lor, tiara. Primul papă
al cărui chip a ajuns pe
timbrele vaticane a fost
Pius al XI-lea, în 1931.
Cardinalul Jorge Mario Bergoglio, Arhiepiscop de
Buenos Aires, a fost ales papă la 13 martie a.c. de către
cardinalii reuniţi în conclav. Născut la 17 decembrie
1936 în Argentina, a intrat în seminarul Societăţii lui
Isus (iezuiţi) la 11 martie 1958. A fost hirotonit preot
la 13 decembrie 1969; la 27 iunie 1992, a fost consacrat
episcop, iar la 21 februarie 2001, a fost creat cardinal
de către Papa Ioan Paul al II-lea.
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Frații Misionari ai Carității
- de 50 de ani în slujba celor mai săraci dintre săraci -

L

a 8 aprilie a.c., în sărbătoarea Buneivestiri (mutată, în
acest an, de la 25 martie, întrucât era o zi din Săptămâna
Sfântă), fraţii Misionari ai Carităţii din Bucureşti au celebrat
50 de ani de la fondarea congregaţiei lor. Aniversarea a fost
marcată de celebrarea solemnă a Sfintei Liturghii în capela din
mănăstirea fraţilor, urmată de o agapă frăţească la care au
fost invitaţi toţi cei prezenţi. Sfânta Liturghie a fost prezidată
de PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de Bucureşti, alături
de care au concelebrat Pr. Ciprian Andrei, parohul parohiei
Sf. Anton de Padova, din Bucureşti, pe teritoriul căreia îşi
desfăşoară activitatea Misionarii Carităţii, precum şi alţi
preoţi din Arhidieceză, diecezani şi reprezentanţi ai altor
ordine religioase. La celebrare au fost prezenți frații misionari
ai carității, călugări și călugărițe din alte ordine religioase din
capitală, precum și numeroși laici. Cântările la Sf. Liturghie
au fost susținute de corul și organistul Parohiei Sf. Anton de
Padova, din București. PS Cornel Damian le-a mulțumit
fraților misionari ai carității pentru „da”-ul pe care îl spun
zi de zi lui Dumnezeu prin slujirea lor și i-a asigurat de
recunoștința sa și a IPS Ioan Robu pentru misiunea pe care o
desfășoară în Arhidieceza de București.
Au trecut 50 de ani de când, în sărbătoarea Bunei Vestiri
a anului 1963, Maica Tereza de Calcutta a pus bazele
Congregației Misionarilor Carității. Era a doua ramură a
operei sale, după Misionarele Carității, fondată în 1950.
S-au adăugat în anii următori Congregația Misionarele
Carității Contemplative, înființată în 1976, Misionarii
Carității Contemplativi, în 1979, și Preoții Misionari ai
Carității, în 1984.
Înființarea Congregației Misionarii Carității a fost
marcată, în ziua de 25 martie 1963, de o scurtă ceremonie
celebrată în Shishu Bhavan (Casa copiilor) din Calcutta, la
care au luat parte Maica Tereza, trei tineri băieți – primii
candidați – și câteva surori Misionare ale Carității. În
aceeași zi, dar pe alte meleaguri, era hirotonit preot un
iezuit australian, Ian Travers-Ball, care în 1966, avea să
îmbrățișeze carisma ordinului Maicii Tereza, luându-și
numele de Fratele Andrew (Andrei). Lui îi va încredința
Maica Tereza conducerea ramurii masculine a ordinului
său.
Congregația Misionarii Carității a devenit Institut de
Drept Diecezan la 26 martie 1967, iar din 1966 și până în
1986, a fost condusă de Fratele Andrew, ca Slujitor General.
Datorită aportului său la concretizarea acestei opere
misionare a Maicii Tereza, Fratele Andrew este considerat
„co-fondator”, alături de Maica Tereza. În iunie 2003,
Congregația Fraților Misionari ai Carității a devenit Institut
de Drept Pontifical. Astăzi numără circa 400 de membri,
răspândiți în 21 de țări din întreaga lume.
Frații Misionari ai Carității sunt prezenți și în România,
din anul 2005. Locuind mai întâi într-un apartament din

Întâlnire aniversară

capitală, au dezvoltat apoi un centru de asistenţă a celor
nevoiaşi într-un cartier de la periferia Bucureştiului. Astăzi,
comunitatea din Bucureşti numără cinci fraţi – doi din
Italia şi trei din India -, iar Slujitorul local al comunităţii este
Fratele Gennaro. Fraţii se dedică rugăciunii şi slujirii celor
mai săraci dintre săracii capitalei României: desfăşoară
„apostolat în stradă”, printre cei fără adăpost sau care trăiesc
în canalele din subteran; oferă mâncare caldă, schimburi şi
condiţii de igienă personală în cadrul Centrului de zi şi-i
găzduiesc pe cei care vor să rămână la Centru.
Fără adăpost, fără bani, fără mâncare, fără familie,
fără identitate, fără Dumnezeu. Aşa sunt cei pe care
fraţii misionari ai carităţii îi întâlnesc în canalizări ori prin
parcurile capitalei sau la intersecţii de stradă. Îngropaţi de vii
– dacă putem spune aşa – în întunericul indiferentismului
şi al suficienţei semenilor lor şi al societăţii, aceşti sărmani
- cei mai săraci dintre săracii Bucureştiului – găsesc la
fraţii misionari ai carităţii un ajutor nesperat: sunt readuşi
la viaţă. Întâlnirea cu fraţii nu le aduce doar o mâncare
caldă, un adăpost, o haină curată, un cuvânt bun: le redă
demnitatea, respectul de sine, identitatea socială. Dar mai
ales, îi conduce la întâlnirea cu Dumnezeu, cu iubirea Lui
care transpare din gesturile, din cuvintele, din privirea
fraţilor misionari ai carităţii. „Nu suntem asistenţi sociali.
Vocaţia noastră este aceea de a le duce lumina lui Cristos
acestor oameni”, asigură Fratele Gennaro. Acest lucru l-au
confirmat şi cei recuperaţi de pe stradă şi care acum locuiesc
împreună cu fraţii, la mănăstire: nu au găsit aici doar o nouă
familie, ci l-au descoperit sau redescoperit pe Dumnezeu,
au fost salvaţi nu doar de la moartea trupului, dar şi de la
cea spirituală. Cei 11 bărbaţi recuperaţi de pe stradă care
trăiesc acum la mănăstire îi ajută pe fraţi la treburile de
zi cu zi şi în munca de apostolat, fiecare după putinţă şi
pricepere. Şi fac asta cu bucurie, cu responsabilitate şi cu
o nevinovată mândrie, împărtășind de bunăvoie misiunea
fraților de slujire a celor mai săraci dintre săraci. Chipurile
lor acum senine și zâmbitoare readuc în memorie o frază,
oarecum celebră, a jurnalistului francez André Frossard:
Dumnezeu există. Ei L-au întâlnit!
Cristina GRIGORE
Actualitatea Creștină mai 2013
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Întâlnirea animatorilor din Mişcarea Tineretului Salezian

A

junsă la cea de a cincea ediţie, întâlnirea anuală a
animatorilor din Mişcarea Tineretului Salezian (MTS)
a reunit peste 150 de animatori din Oratoriile saleziene din
Veneţia (Italia), Constanţa, Bacău şi Chişinău (Republica
Moldova). Întâlnirea cu tema „Să dăruim cu bucurie” a
avut loc la Constanţa, în perioada 12-14 aprilie 2013. „În
cadrul întâlnirii, participanţii au avut ocazia să se cunoască
reciproc, să experimenteze împreună pedagogia saleziană
a lui Don Bosco, să participe la momente de împărtăşire
a activităţilor şi a noutăţilor în ceea ce priveşte animaţia
educativă. De asemenea, rugăciunile în capelă încă de
dimineață, Veghea de rugăciune de sâmbătă seară, Sfintele
Liturghii, toate au fost un izvor de înnoire sufletească și
de prietenie sinceră cu Dumnezeu”, a declarat la sfârşitul
întâlnirii, Pr. Cornel Gabor SDB.
Pe 10 aprilie, au ajuns la Constanţa tinerii din grupul
vocaţional din Bacău și Chișinău, care, îndrumați de către
Pr. Paolo Pontoni, din Mogliano Veneto (Italia), au pregătit
împreună cu grupul vocațional din Constanța ambientul
familiar și prietenos pentru întâlnire.
Pe 12 aprilie, tinerii din Constanța, costumați în marinari,
pirați, clowni, sirene etc. au început primirea oaspeţilor la
gara din Constanța. Primii ajunşi au fost 5 reprezentanți
din Baia Mare care, deși obosiți după îndelungata călătorie

cu trenul, s-au bucurat de primirea entuziastă a tinerilor
constănțeni. Au ajuns apoi tineri din Tulcea, Pantelimon,
Medgidia, Năvodari, Tortoman, Bacău, Chișinău și din
Veneția (Italia). După primirea călduroasă, au urmat cina,
activități sportive în nocturnă (fotbal, basket, ping-pong,
fussball etc.) și permanent bansuri (dansuri de grup), apoi
o serată veselă de cunoaștere a participanților. Fiecare
grup s-a prezentat, a adus un simbol specific din propria
localitate, s-au organizat scenete și jocuri interactive.
Mişcarea Tineretului Salezian (MTS) este locul în care se
întâlnesc toate grupurile, asociaţiile, realităţile tinereşti care
se recunosc în spiritualitatea tinerească saleziană (STS) şi în
angajamentul său educativ; este o realitate deschisă tuturor
copiilor şi tinerilor care trăiesc stilul salezian în viaţa de zi
cu zi şi în experienţa comunitară şi fac parte dintr-un grup
educativ de formare umană şi creştină, care se dezvoltă întrun angajament concret de animaţie şi slujire a altor tineri.
(arcb.ro)

Misiuni la Slatina

Î

n perioada 12-14 aprilie, Frații Oblați ai Mariei Imaculate,
de la Mărăcineni, părintele Sante şi părintele Elio au
organizat misiuni în comunitatea din Slatina.
La fiecare Sfântă Liturghie a fost prezentată o temă, plină
de învăţăminte pentru toţi cei prezenţi.
În prima zi, părintele Elio, prezentând o fotografie care
reprezenta doi tineri, a cerut celor de faţă să spună care
dintre cei doi era creştin. Nu a fost uşor, pentru că din
fotografie nu se putea deduce lucrul acesta. Concluzia a
fost că un creștin adevărat poate fi recunoscut numai după
faptele sale. Odată ce primim iubirea lui Dumnezeu, mai
ales prin iertarea păcatelor, trebuie să trăim şi să împărtășim
această iubire cu aproapele nostru. Credința trăieşte prin
iubire, transformând viața omului .
În cea de-a II-a zi a misiunilor, părintele Sante ne-a vorbit
despre fericire. Când simţim noi că suntem fericiţi? Fericiţi
nu suntem atunci când dispunem de bunuri materiale, ci
atunci când putem aduce alinare celui care suferă, când îl
putem face pe cel trist să zâmbească, când suntem alături
de cel abandonat. Iar toate acestea sunt posibile doar dacă
trăim în viaţa noastră poruncile lui Dumnezeu, iubirea faţă
de El şi faţă de aproapele.
Actualitatea Creștină mai 2013

Parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria, Slatina

Duminică, în ultima zi a misiunilor, la Sfânta Liturghie,
fiecare a primit câte o misiune: au fost pregătite bileţele
cu numele celor prezenţi în Biserică şi fiecăruia ne-a fost
încredințată o persoană de care să avem grijă, mai ales din
punct de vedere spiritual.
Aceste trei zile au fost o experienţă deosebit de
frumoasă, experiență pe care să o împărtăşim cu cei din
familia noastră, cu colegii de serviciu sau de şcoală, să o
împărtăşim cu fraţii noştri.
Lucia FAZAKAS
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Elevi ai Colegiului Sfântul Iosif, premiați la Olimpiada de religie

U

n premiu întâi, un premiu trei și o mențiune. Cu
aceste rezultate s-au întors elevii de la Colegiul
Romano-Catolic Sfântul Iosif Bucureşti care au participat
la Olimpiada Națională de Religie. Ajunsă la cea de a patra
ediție, Olimpiada a avut loc în perioada 3-6 aprilie 2013, la
Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francisc de Assisi
din Roman, judeţul Neamţ, și a fost destinată elevilor din
clasele VII-XII, din învățământul în limba română, cultele
romano-catolic şi greco-catolic.
Elevii de la Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif au fost
însoțiți de Pr. profesor Cirpian Sascău. Alți trei profesori
de la Colegiu, Sr. Rodica Miron, Pr. Ioan Riba și Pr. Emil
Moraru au făcut parte din Comisia centrală de organizare și
evaluare a Olimpiadei de Religie Catolică. Elevii Colegiului
romano-catolic din București care au fost premiați sunt:
Pop I.D. Ioan Răzvan, clasa a IX-a, care a obținut premiul
I;Mănăilă I. Andreea Irina, clasa a IX-a, profil teologie, a
obținut premiul III; iar Benchea M.G. Maria Diana, clasa
a VIII-a, a obținut menţiune.
La Olimpiada Naţională de Religie catolică din acest
an, au participat 112 concurenţi din judeţele Alba, Bacău,
Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Iaşi, Ilfov, Maramureş,
Mureş, Neamţ, Suceava, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui

şi din municipiul Bucureşti. La finalul competiției, s-au
acordat 40 de premii I, II, III şi menţiuni precum şi o serie
de premii speciale. La festivitatea de premiere au luat parte
PS Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, Pr. Emilian Cătălin,
ministrul provincial al Provinciei Sfântul Iosif al Ordinului
Fraţilor Minori Conventuali din România, senatorul Ioan
Chelaru și inspectorul şcolar general al ISJ Neamţ, prof.
Viorel Stan.
(arcb.ro)

Elevi ai Colegiului Sf. Iosif, premiaţi la Olimpiada de religie

Comemorarea Părintelui Ivan Petre Sebastian

P

arohia Sfânta Cruce din Bucureşti a
comemorat 20 de ani de la trecerea
la cele veşnice a Părintelui Ivan Petre
Sebastian, care în ultima parte a vieţii,
a slujit în această comunitate.
Astfel, joi, 25 aprilie 2013, ora 10.30,
la cimitirul Catolic Cioplea, a fost
celebrată o Sfântă Liturghie solemnă
Pr. Ivan Petre Sebastian
cu Requiem, la mormântul părintelui
Sebastian. La Liturghia prezidată de PS Cornel Damian,
Episcop Auxiliar, au con-celebrat mai mulţi preoţi din
Bucureşti.
Pr. Ivan Petre Sebastian s-a născut la 30 august 1898, la
Bucureşti. A fost sfinţit preot în 1925 şi a slujit în Arhidieceza
Romano-Catolică de Bucureşti, în parohiile din Ploieşti,
Greci (Tulcea) şi Bucureşti (Sfânta Cruce şi Bucureştii Noi).
În cei 68 de ani de pastoraţie, s-a remarcat prin diverse
activităţi, precum păstorirea unor comunităţi cosmopolite,
compunerea de muzică sacră pentru activităţile liturgice,
documentarea unor opere istorice importante pentru
Arhidieceza de Bucureşti, publicarea unor articole de autor
în revista Farul Nou, condusă de Episcopul-martir Anton

Durcovici. Între 1948-1953, este anchetat şi reţinut în dese
rânduri pentru conducerea unei Procesiuni cu Preasfântul
Sacrament în Ploieşti, după desfiinţarea cultului grecocatolic. A susţinut Biserica Unită cu Roma în clandestinitate
şi a găzduit pe ascuns mai mulţi preoţi ai acesteia.
La moartea sa, pe 25 aprilie 1993, într-un material care i-a
fost dedicat, revista noastră îl descria pe părintele Sebastian
ca fiind o persoană ce va rămâne în memoria celor care l-au
cunoscut pentru „marea lui bunătate, înţelepciunea discretă
şi zâmbetul plin de farmec cu care îi întâmpina pe toţi”.

25 aprilie 2013 - Sfânta Liturghie solemnă cu Requiem, cimitirul Catolic Cioplea
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Știri interne

BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ

Colegiul Pontifical Pio Romeno are site oficial

L

uni, 15 aprilie 2013, cu ocazia
sărbătorii Colegiului Pontifical
Pio Romeno din Roma, a fost
lansat site-ul oficial al instituției
pontificale. Acest site va fi o poartă
deschisă spre toți cei care doresc să afle mai multe despre
misiunea și viața comunității de studenți teologi grecocatolici români aflați la studii în Roma. Pe site vor fi publicate
știri, imagini, înregistrări video, dar și o revistă care urmează
să apară în viitorul apropiat. Site-ul poate fi accesat la adresa
www.pioromeno.com.

Ediția a VIII-a a Simpozionului Școala Ardeleană

Î

n perioada 12-13 aprilie 2013, a avut loc la Biblioteca
Judeţeană Gheorghe Şincai din Oradea ediţia a VIII-a
a Simpozionului Şcoala Ardeleană. Această ediţie a
marcat deschiderea internaţională a simpozionului, prin
implicarea în organizarea acestuia a Colegiului GrecoCatolic Sfântul Atanasie Nyíregyháza, din Ungaria, alături
de organizatorii tradiţionali, Episcopia Greco-Catolică de
Oradea, Facultatea de Teologie Greco-Catolică din cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Asociaţia Episcop
Vasile Aftenie, Primăria Municipiului Oradea şi Asociaţia
Cercetătorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice şi Biblioteca
Judeţeană Gheorghe Şincai din Oradea.
Deschiderea lucrărilor a fost marcată de luările de cuvânt
ale Ligiei Mirişan, director al Bibliotecii Judeţene Gheorghe

Şincai Oradea, a pr. Cristian Barta, decanul Facultăţii de
Teologie Greco-Catolică din Cluj-Napoca, precum şi cea a
lui Ioan Chindriş, directorul Bibliotecii Academiei Române,
filiala Cluj-Napoca. A urmat expoziţia documentară
intitulată „Biserica Greco-Catolică sub regimul comunist.
Între represiune şi rezistenţă (1948-1989)”, organizată de
către specialiştii bibliotecii gazdă şi prezentată de către dl.
Silviu Sana, după care s-a trecut la prezentarea lucrărilor.
Întrucât anul acesta este declarat Anul Credinţei, primul
material prezentat a fost cel al lui Ioan Marius Bucur,
intitulat „Din culisele (in)justiţiei comuniste. Procesul
Episcopului Alexandru Rusu (1957)”. A urmat prezentarea
lucrărilor participanţilor din străinătate.
A doua zi, sâmbătă, lucrările au continuat cu lansarea
a două cărţi, şi anume Cornel Tatai-Baltă, „Caleidoscop
artistic”, prezentată de către Daniel I. Iancu şi Augustin
Bunea, „Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocenţiu
Klein (1728-1751)”, ediţia a II-a, realizată prin confruntarea
cu manuscrisul original de Ioan Chindriş şi Niculina
Iacob, prezentare realizată de către Mircea Popa. Apoi s-a
trecut la susţinerea lucrărilor pe două secţiuni, „Istoria
culturii. Şcoala Ardeleană”, secţiune moderată de prof. Ioan
Chindriş, respectiv „Istoria bisericii româneşti”, moderată
de prof. Remus Câmpeanu. Toate lucrările prezentate vor fi
publicate într-un volum editat în colaborare cu partenerii
de la Colegiul Greco-Catolic Sfântul Atanasie Nyíregyháza.
De asemenea, organizatorii doresc ca de anul viitor, să fie
extinsă participarea internaţională.
Pr. Florin JULA
(egco.ro)

DIECEZA ROMANO-CATOLICĂ DE IAȘI

Centenarul revistei „Viaţa”, din Săbăoani (Neamţ)

S

-au împlinit, pe 14 aprilie, o sută de ani de la apariţia
revistei „Viaţa”. Este publicaţia care, alături de „Lumina
creştinului”, a influenţat viaţa a multe generaţii de creştini
din Moldova şi nu numai. La început, era o publicaţie
parohială, dar încetul cu încetul, s-a transformat în revistă
a părinţilor franciscani.
Revista a apărut neîntrerupt până în 1947 (exceptând
perioada septembrie 1916 - august 1918, octombriedecembrie 1944), avându-i ca redactori pe pr. Graţian Carpati
(aprilie 1913 - decembrie 1914), pr. Iosif Tălmăcel (ianuarie
1915 - decembrie 1920, septembrie 1921 - decembrie 1929,
decembrie 1935 - august 1936), pr. Bonaventura Morariu
(ianuarie-august 1921), pr. Ioan Ladan (ianuarie 1930 decembrie 1931), pr. Alois Herciu (ianuarie - aprilie 1932),
pr. Anton Bişoc (mai 1932 - noiembrie 1935, septembrie
1936 - decembrie 1945), fr. Ioan Bălan (ianuarie 1946 decembrie 1947). În anii 1946-1947, revista a avut alte
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nume. După 35 de ani de existenţă
(33 de apariţie), revista „Viaţa”, la
fel ca celelalte reviste creştine, a
fost suprimată de comunişti, în
anul 1948.
Revista cuprinde articole care
explică sărbătorile, pilde, poezii,
cuvinte de învăţătură, conferinţe,
despre catehism, subiecte despre
franciscani, dialoguri, istorioare,
sfaturi gospodăreşti, leacuri, vieţi
de sfinţi, reguli de viaţă creştină,
poezii, maxime, ghicitori, ştiri din parohii (îndeosebi din
parohiile şi filialele administrate de părinţii franciscani),
răspunsuri scurte, cărţi bune de citit (bibliografie), cronica,
necrologuri, hazuri, poşta redacţiei...
(ercis.ro)

Știri externe

SFÂNTUL SCAUN: Papa a instituit un grup de cardinali pentru revizuirea Curiei

P

apa Francisc, preluând o propunere lansată în timpul
Congregaţiilor Generale care au precedat Conclavul,
a instituit un grup de cardinali care să-l sfătuiască în
conducerea Bisericii Universale şi pentru studierea
unui proiect de revizuire a Constituţiei Apostolice
Pastor bonus despre Curia Romană. Ştirea a fost dată de
Secretariatul de Stat din Vatican, printr-un comunicat
de presă. Din grupul de cardinali care îl vor sfătui pe
papă fac parte cardinalii Giuseppe Bertello, preşedintele
Guvernatoratului Statului Cetatea Vaticanului; Francisco
Javier Errazuriz Ossa, Arhiepiscop emerit de Santiago de

Chile (Chile); Oswald Gracias, Arhiepiscop de Bombay
(India); Reinhard Marx, Arhiepiscop de München şi
Freiburg (Germania); Laurent Monswengo Pasinya,
Arhiepiscop de Kinshasa (Republica Democratică
Congo); Sean Patrick O’Malley. Arhiepiscop de Boston
(Statele Unite); George Pell, Arhiepiscop de Sidney
(Australia); Oscar Andrés Maradiaga Rodríguez,
Arhiepiscop de Tegucigalpa (Honduras), cu funcţia de
coordonator. Secretarul acestui grup este mons. Marcello
Semeraro, Episcop de Albano. Prima reuniune a grupului
a fost stabilită pentru zilele 1-3 octombrie 2013.

COLUMBIA: Un milion de persoane în piaţă pentru pace

O

mare mulţime de oameni a umplut marţi, 9 aprilie,
străzile oraşului Bogota şi ale altor oraşe columbiene
pentru a-şi arăta sprijinul pentru istoricul proces de
pace dintre guvern şi Forţele armate revoluţionare din
Columbia (FARC), proces desfăşurat în Cuba. Clopotele
tuturor bisericilor columbiene au răsunat simultan în
semn de solidaritate cu victimele violenţei. La marşul
pentru pace, promovat de guvernul columbian, Biserica
Catolică a asigurat sprijinul său prin Preşedintele

Conferinţei Episcopale Columbiene, Card. Rubén Salazar
Gómez, Arhiepiscop de Bogota, care s-a întâlnit, în acest
scop, cu preşedintele Columbiei, Juan Manuel Santos
Calderón. Preşedintele a mulţumit Bisericii Catolice
pentru sprijinul în favoarea unui angajament „pe cât de
nobil, pe atât de necesar, cum este angajamentul pentru
pace”. Conflictul dintre guvernul columbian şi FARC a
provocat, în jumătate de secol, aproape 4 milioane de
refugiaţi şi cel puţin 600.000 de morţi.

POLONIA: Cea mai mare statuie dedicată Fer. Ioan Paul al II-lea

S

âmbătă, 13 aprilie a.c., la o lună de când Papa Francisc
a fost ales ca Succesor al lui Petru, a fost inaugurată în
Polonia cea mai mare statuie din lume dedicată fericitului
Ioan Paul al II-lea. Având o înălţime de 14 metri, statuia
papei va veghea asupra Poloniei din „Miniature Park” din
Czestochowa. Opera de artă îl reprezintă pe Fericitul Papă

SPANIA: Celebrări pentru viaţă la Barcelona

Z

iua Internaţională a Vieţii a fost celebrată printr-o
serie de evenimente, în sărbătoarea Buneivestiri, la
Barcelona, în piaţa din faţa Catedralei Sagrada Familia,
simbolul oraşului. Evenimentele în apărarea vieţii, de la
concepere şi până la moartea naturală, peste 480 la număr,
au loc simultan în mai multe localităţi din întreaga Spanie.
În timpul manifestărilor de la Barcelona, a avut loc şi o
strângere de semnături cu scopul sprijinirii iniţiativei
cetăţeneşti „Unul dintre noi”, prin care se cere Uniunii
Europene să protejeze în mod explicit recunoaşterea
demnităţii umane încă de la concepere, evitând finanţarea
acţiunilor care favorizează sau presupun în vreun mod
distrugerea embrionilor umani.

cu privirea surâzătoare şi braţele deschise, ca şi cum ar
dori să cuprindă lumea întreagă. Mii de credincioşi, dar şi
curioşi au luat cu asalt zona dedicată pontifului polonez,
pentru a face o rugăciune sau chiar o simplă fotografie la
piedestalul statuii, realizată cu sprijinul financiar al unui
investitor polonez.

ONU: În lume sunt milioane de copii care muncesc

Î

n întreaga lume, sunt circa 215 milioane de copii
care muncesc, mulţi cu normă întreagă, fără a avea
posibilitatea de a merge la şcoală şi de a se juca. Datele
sunt furnizate de Organizaţia Internaţională a Muncii,
care redă şi condiţiile extrem de grele în care trăiesc aceşti
copii. Mai mult de jumătate dintre ei sunt constrânşi să
muncească în ambiente periculoase, în conflicte armate,
în sclavie şi alte forme de muncă forţată, în activităţi
ilicite precum traficul de droguri şi prostituţie. O situaţie
dramatică se înregistrează în statul din nord-estul
Mexicului, Tamaulipas, unde ONU estimează că sunt
peste 76.000 de copii care muncesc, adesea fără a fi plătiţi,
iar 38% dintre ei nici nu frecventează şcoala.
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Biserică și societate

CREDINȚA CATOLICĂ și REȚELELE DE SOCIALIZARE

Î

n duminica ce precede solemnitatea Coborârii Duhului
Sfânt (Rusaliile), Biserica Catolică celebrează Ziua
Mondială a Comunicaţiilor Sociale (ZMCS). Propusă de
Conciliul Vatican II şi instituită de Papa Paul al VI-lea în
1967, această Zi a fost celebrată anual, ajungând, în 2013,
la cea de a 47-a ediţie (la 12 mai). Tema aleasă pentru acest
an este „Reţelele de socializare: porţi ale adevărului şi ale
credinţei; noi spaţii de evanghelizare”.

Mesajul Papei Benedict al XVI-lea pentru ZMCS
din acest an propune o reflecţie asupra modului în
care persoanele comunică între ele astăzi, într-un timp
marcat puternic de o comunicare aproape permanentă
şi instantanee, facilitată de internet şi de dispozitivele
tehnice tot mai la îndemâna tuturor. Dezvoltarea reţelelor
digitale de socializare, aşa cum observă Papa acum emerit,
contribuie la apariţia unor noi spaţii publice şi deschise
„în care persoanele împărtăşesc idei, informaţii, opinii şi
unde, în afară de aceasta, pot să apară noi relaţii şi forme
de comunitate”. Aceste spaţii, mai aminteşte Papa Benedict,
contribuie la favorizarea formelor de dialog şi de dezbatere
şi îi oferă omului de astăzi ocazii de rugăciune, de meditaţie
sau de împărtăşire a Cuvântului lui Dumnezeu, deschizând
totodată porţile şi spre alte dimensiuni ale credinţei.
Porţi ale adevărului, porţi ale credinţei, spaţii de
evanghelizare, aceasta devin reţelele de socializare atunci
când internetul este înţeles în dimensiunea sa antropologică,
de spaţiu în care omul nu doar comunică şi împărtăşeşte cu
alţii, dar în care trăieşte. Papa Benedict, introducând această
reflecţie în contextul Anului Credinţei, reia metaforele
porţii şi spaţiului, pe care le leagă de „adevăr”, „credinţă” şi
„evanghelizare” (v. Porta fidei), provocându-i pe catolici să
fie prezenţi în spaţiul digital cu toată sinceritatea identităţii
lor, în mod autentic, ca şi creştini chemaţi nu doar să-şi
exprime în mod explicit credinţa, dar să o mărturisească,
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să o comunice şi prin „alegeri, preferinţe, evaluări care să
fie profund coerente cu Evanghelia, chiar şi atunci când nu
se vorbeşte despre ea în formă explicită”. „Pentru cei care
au primit cu inimă deschisă darul credinţei, răspunsul cel
mai radical la întrebările omului cu privire la iubire, adevăr
şi semnificaţia vieţii – probleme care nu sunt deloc absente
în reţelele sociale – se află în persoana lui Isus Cristos.
Este natural ca acela care are credinţa să dorească să o
împărtăşească, cu respect şi sensibilitate, cu aceia pe care îi
întâlneşte în domeniul digital”.
Iniţiativele Bisericii locale pentru Anul Credinţei
au debutat, de altfel, - şi poate că nu e deloc întâmplător
- pe internet, cu câteva proiecte administrate de portalul
Catholica.ro şi realizate cu sprijinul diecezelor şi eparhiilor
catolice din ţara noastră. Este vorba de site-ul (anulcredintei.catholica.ro) şi de pagina de facebook dedicate
Anului Credinţei, de site-ul www.credinta-catolica.ro, care
reuneşte 11 catehisme apărute până acum în limba română,
precum şi manuale de religie şi cărţi referitoare la credinţa
catolică, de site-urile www.magisteriu.ro şi www.cateheza.
ro ş.a. De asemenea, tot mai multe parohii şi congregaţii
religioase sunt prezente pe internet, atât prin site-uri şi
bloguri, dar şi pe reţelele de socializare, conştiente că
spaţiul digital poate oferi omului de azi experienţe reale
– ca spaţiu de întâlnire, de cunoaştere, de informare, de
reflecţie -, dar şi răspunsuri la întrebări legate de credinţă,
de sensul vieţii, de valori etc. Dar poate că provocarea cea
mai mare astăzi pentru Biserică şi pentru fiecare catolic
în parte nu stă atât în a fi prezenţi în aceste noi spaţii de
socializare şi de evanghelizare, cât în calitatea mărturiei, în
veridicitatea şi profunzimea ei, în oferirea de răspunsuri
plauzibile şi semnificative.
Cristina GRIGORE

Social

DEMNITATE. O altă lume este posibilă

D

esfășurată sub motto-ul „DIGNITY” şi sloganul
„ANOTHER WORLD IS POSSIBLE”, cea de-a 12-a
ediţie a Forumului Social Mondial de la Tunis, din perioada
24 – 31 martie 2013, a reprezentat şi de această dată acel
spaţiu de dezbatere democratică pentru societatea civilă
din întreaga lume.
Caritas Bucureşti a fost reprezentat ca partener
tradiţional al Secours Catholique / Caritas Franţa, alături
de Caritas Italiana, Caritas Liban, Caritas Albania, Caritas
Algeria, Jesuit Migrant Services – Mexic, sub umbrela
Caritas Iternaţionalis.
În cadrul atelierului „Migraţie şi dezvoltare”, a fost
prezentat proiectul Euromediteraneean împotriva traficului
de persoane - ca bună practică de cooperare şi networking
între 11 Caritasuri din Europa şi zona mediteraneană,
evidenţiind punctele sale forte şi impactul acestora asupra
fenomenului de migraţie.
Contribuţia Caritas Bucureşti s-a făcut simţită şi în
cadrul Grupurilor tematice de lucru, acesta având rolul de
facilitator al dezbaterilor pe tema „Migraţia pentru muncă şi
educaţie”, ca factor de dezvoltare atât în ţările de origine, cât
şi în cele de destinaţie. Recomandarea formulată la finalul
dezbaterii, şi anume că recunoaşterea unor programe şi
studii educaţionale şi profesionale la nivel internaţional

asigură accesul migranţilor la muncă decentă, urmează să
fie preluată, integrată şi transmisă unor foruri decizionale
de nivel înalt, în special la nivelul Europei, ca parte a unui
document de advocacy şi lobby.
Comparativ cu Forumul Social Mondial anterior, de la
Dakar, la Tunis, migraţia a reprezentat una din tematicile
transversale ale Forumului, extinderea fenomenului şi
diversitatea de manifestare la nivel mondial determinând
decizia de a organiza în 2014 un forum social mondial
dedicat migraţiei.
Mulţumim Secours Catholique / Caritas France pentru
posibilitatea de a participa la acest forum, precum şi
tuturor celorlalţi parteneri pentru contribuţia la succesul
acestor iniţiative şi pentru disponibilitatea de a continua
colaborarea în viitor.
Gabriela Chiroiu
Youth Trafficking Prevention Program
Caritas Bucureşti
(www.caritasbucuresti.org)

Adunarea Generală a Asociaţiei Caritas Bucureşti

M

embrii Asociaţiei Caritas Bucureşti s-au întrunit la
sediul acesteia, în data de 26 aprilie 2013, în şedinţă
ordinară, prezidată de PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar
de Bucureşti, pentru analiza şi aprobarea Raportului
financiar şi de activitate a anului trecut.
S-au dezbătut, de asemenea, principalele obiective,
planul activităţilor, precum şi situaţia bugetului previzional
al Asociaţiei Caritas Bucureşti pentru anul în curs, necesar
bunei desfăşurări a proiectelor în derulare: Centrul de Zi
pentru copii cu Dezabilități ( în special cu Sindrom Down),
Casa Sfântul Ioan - Centru cu module de tip familial,
Cantina Socială, Spălătoria Socială, Farmacia Socială,
Centrul de Îngrijire la domiciliu, Programul de prevenire
a Traficului de Persoane, Sprijin la distanţă pentru copii,
Intervenţii în Situaţii de Urgenţă.
Într-o atmosferă de implicare reală a membrilor prezenţi
la adunare, au fost recunoscute eforturile pe care asociaţia le
face pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă în
aceste timpuri din ce în ce mai mulţi semeni, fiind necesară
în acest sens, identificarea de noi resurse financiare,
materiale, de voluntariat, pentru susţinerea proiectelor
asociaţiei. În aceeaşi direcţie a fost subliniată necesitatea
intensificării raporturilor cu comunităţile parohiale, pentru

26 aprilie 2013 - Adunarea Generală a Asociației Caritas București

cunoaşterea nevoilor şi susţinerea operelor sociale născute
în cadrul parohiilor, cât şi pentru ca acestea să cunoască
activitatea asociaţiei şi să se poată implica în mod real în
susţinerea proiectelor pe care aceasta doreşte să le continue
şi să le dezvolte.
Mai multe informaţii despre activitatea asociaţiei
se găsesc pe www.caritasbucuresti.org şi pe pagina de
Facebook a acesteia.
Lăcrămioara REDIU
Manager Departament Dezvoltare și Fundraising
Asociația Caritas București
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Arta de a trăi

Despre singurătate

S

untem în plină eră a comunicațiilor: internet, televiziune,
telefoane mobile, reţele de socializare. Este de ajuns un
simplu clik şi putem comunica cu oricine, de oriunde. Dar,
paradoxal poate, tocmai în această eră a comunicării, există
foarte mulţi oameni care suferă de singurătate.
Singurătatea a ajuns să fie considerată un rău social, o
grea povară a timpului în care trăim. A fost numită cea mai
devastatoare boală a vremurilor noastre, care-i determină
pe unii oameni să recurgă la gesturi disperate; una dintre
cauzele principale ale sinuciderii; una dintre principalele
cauze ale alcoolismului; un flagel care nu ține cont de
vârstă, de statut social, de vreo apartenență.
De-a lungul istoriei, a existat acea singurătate pe care
marii sfinţi şi asceți o căutau și o doreau, pentru că îi ajuta să
rămână exclusiv în prezența lui Dumnezeu. Dar nu despre
această singurătate vrem să vorbim, ci despre singurătatea
zilelor noastre, cea care afectează multe dintre persoanele
cu care ne intersectăm deseori, pe unii dintre prietenii,
rudele sau cunoscuţi de-ai noştri; despre singurătatea cu
care fiecare dintre noi se poate confrunta la un moment dat.
Poate pare greu de crezut, dar acest lucru, catalogat
adesea ca „distrugător”, poate să fie transformat într-o
situație pozitivă, chiar dacă nu sunt mulţi cei care reuşesc
în acest sens. Importantă este atitudinea cu care este privită
şi primită singurătatea.
Pot fi luate în considerare mai multe categorii de
persoane singure.

Singurătatea copiilor

Mulţi copii se simt şi chiar sunt singuri în propriile
familii, pentru că părinţii pre(a)ocupaţi cu munca zilnică,
petrec prea puţin timp alături de ei. Încearcă, în schimb,
să suplinească absența lor prin diferite cadouri, mult prea
scumpe şi adesea nepotrivite pentru copiii lor; dar aceştia
au mai mare nevoie de părinţii lor decât de „cadourile
compensatorii” pe care le primesc.
Pentru adolescenţi, singurătatea este o etapă ce marchează
drumul lor de creştere. În relaţia cu adulţii, de cele mai
multe ori se izolează, nu comunică, nu vor sau nu reuşesc
să se facă înţeleşi; şi de aici decurg serioase probleme.
Aici, poate mai mult ca în alte cazuri, este important ca
însingurarea, singurătatea să fie bine gestionată. În aceste
situaţii, este important ca părinţii şi educatorii să ştie să
privească dincolo de masca adolescentului rebel, să ştie să
citească în inima neliniştită şi poate nefericită, ca să poată
să întindă o mână de ajutor singurătăţii bine camuflate de
neascultare, de revoltă, de lipsă de interes.

Singurătatea soţilor

„Câtă teamă există între soți în a-și exprima sentimentele,
emoțiile. Teama duce la neîncredere, duce la lipsa dorinței
de a se expune, a dorinței de a se descoperi; duce la
retragerea din fața celuilalt, până la pierderea relației, până
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la a ajunge să simți că nu mai faci parte din cuplu. Și apare
atitudinea de apărare în fața celuilalt!” (Vittorio Albisseti,
Voglia di coccole)
Deşi poate părea ciudat, se poate vorbi şi de „singurătate
în doi”, o singurătate care-şi face cuib în relaţia dintre soţi.
Este singurătatea soţilor care trăiesc sub acelaşi acoperiş,
dar ajung să discute doar despre facturile care trebuie
plătite sau despre situaţia şcolară a copiilor. Nu-şi mai
exprimă sentimentele, emoţiile, dezamăgirile, temerile,
dorinţele. Aproape fără să-şi dea seama, se înstrăinează
unul de celălalt, devin ca doi chiriaşi ai aceluiaşi hotel.
Este esenţial pentru binele familiei şi al lor personal
ca soţii să încerce să transforme o eventuală perioadă
de „singurătate în doi”, caracterizată de o acută lipsă de
comunicare, într-o relaţie senină, bazată pe iubire, pe
împărtăşire, pe înţelegere, pe încredere, pe ascultare şi
acceptare reciprocă. Este nevoie de o resuscitare a relaţiei,
ce poate fi făcută zilnic, prin readucerea în prezent a
promisiunilor de la căsătorie.

Singurătatea celor „separați”

Există o altă categorie de persoane care au fost constrânse
să îmbrăţişeze singurătatea sau care au fost condamnate
la singurătate de către persoana alături de care visaseră şi
juraseră să-şi petreacă întreaga viaţă: persoanele „separate”.
Cunosc o persoană care este singură de 28 de ani. Și-a
crescut copilul cu mari sacrificii și l-a ajutat să se realizeze
în viață. Dar nu s-a izolat de restul lumii, ci s-a înconjurat
de persoane pe care să poată să le ajute. Oferă din timpul,
din priceperea și din puţinul pe care îl are. Este una dintre
rarele persoane altruiste pe care le cunosc. Susținută de
credință, a reușit să facă în așa fel încât singurătatea ei să
fie rodnică.
Din păcate, există și persoane care au rămas singure și nu
pot să depășească această schimbare din viața lor. Uneori
le place să pozeze în victime și aproape sunt invidioase pe
starea de bine a celor din jur.
Poate că implicarea în diferite activități sociale,
comunitare sau parohiale ar putea să le trezească din nou
dorința de a simți bucuria dăruirii și, de asemenea, să le
facă să simtă recunoștința și mulțumirea celor din jur.

Arta de a trăi

Singurătatea bătrânilor

Poate cea mai grea formă de singurătate este aceea
a bătrânilor, pentru că aceasta se adaugă la neputinţele
inerente vârstei: dependența de cei din jur, lipsa de
productivitate, neputința fizică, sentimentul de zădărnicie,
angoasa. Singurătatea persoanei în vârstă este una cu
caracter afectiv și este cauzată, de cele mai multe ori, de lipsa
afectivității familiale. În singurătate, omul nu se mai simte
iubit și atunci, celui în vârstă îi este întărită convingerea că
a devenit inutil și o povară.
O atitudine plină de afecțiune și de înțelegere poate
să-i facă pe bătrâni să se simtă utili și apreciați, le poate
însenina bătrânețea. Iar dacă cei care-i înconjoară le spun
celor născuți mai demult că prezența lor este un dar pentru
cei tineri și pentru societate, o bogăție umană și culturală,
atunci acestora le va fi mult mai ușor să străbată „toamna
vieții”.

Singurătatea preoţilor

Una dintre rugăciunile pentru preoți se încheie astfel:
„Vizitează-i, Doamne, în singurătatea lor şi dăruieşte-le
belşugul binecuvântărilor Tale!”. Aşadar, şi preoţii sunt
singuri, chiar dacă vocaţia lor se consumă între oameni,
alături de oameni şi pentru oameni. Cristos însuşi a trecut
prin momente de singurătate: când se apropia Ceasul, când
urma să poarte Crucea şi toți îl părăsiseră, Isus a spus: „Iată
vine ceasul, şi a şi venit, ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi
pe Mine să Mă lăsaţi singur. Dar nu sunt singur, pentru că
Tatăl este cu Mine” (In 16,32).
Preotul are misiunea de a învăţa cuvântul lui Dumnezeu
şi de a sfinţi şi conduce poporul care i-a fost încredinţat de
Cristos. Iar pentru a-şi îndeplini această misiune, preotul
trebuie să devină asemenea lui Cristos, Marele Preot.

Deci, şi el, în momentele de grea încercare sau singurătate,
poate simţi prezenţa Acelui aliat de nădejde şi poate repeta
cuvintele lui Isus: „… nu sunt singur, pentru că Tatăl este
cu Mine”.
Poate că un mare „păcat” al comunităților parohiale
este că-și lasă preoții singuri. Câţi dintre noi sunăm la
parohie doar ca să-l salutăm pe părintele sau să-l întrebăm
cum se simte? Câţi dintre noi avem curajul să-l căutăm ca
să-i mulţumim pentru cuvintele sale care au reuşit să ne
„trezească”? Câţi dintre noi avem curajul să dăm un sfat
preoţilor noştri, aşa cum am face cu un bun prieten? Câţi
dintre noi îi amintim în rugăciune pe preoţii noştri?
Un preot pensionar pe care oamenii îl căutau pentru
virtuțile cu care-și trăia preoția, spunea: „Nu-i vorbiți de
rău pe preoți, mai degrabă rugați-vă pentru ei! Au mare
nevoie de rugăciunea voastră!”
Îndemn întărit şi de Papa Francisc la omilia din Joia
Mare: „Fiţi aproape de preoţii voştri cu afecţiunea şi cu
rugăciunea pentru ca să fie mereu Păstori după inima lui
Dumnezeu!”.
Pentru fiecare stare de viaţă, Dumnezeu îi dă putere
omului ca să-și poată purta crucea. Pentru fiecare etapă a
vieţii, Dumnezeu este cel care întăreşte şi susţine cu forţa
iubirii sale. Pentru fiecare încercare a vieţii, Dumnezeu este
cel care oferă soluţiile salvatoare. Aşadar, viaţa omului este
plină de prezenţa lui Dumnezeu. El, care ne-a creat, nu ne
părăseşte niciodată; El nu ne lasă niciodată singuri: „Nu te
voi mai lăsa, nici nu te voi abandona” (Evrei 13, 5). Un bun
motiv pentru speranţă şi un imbold pentru a reacţiona în
faţa singurătăţii!
Cristina ȘOICAN

File de istorie

Sora Celestina (Helene Schmidt)

S

-a născut în anul 1862 la Rödheim – Germania și a făcut parte din Congregația Damele
Engleze (Institutul B.M.V.), actuala Congregatio Jesu.
În România, sora Celestina a activat ca învățătoare la Institutul Sfântul Iosif și la Institutul
„Sf. Maria” (Pitar Moș) din București, precum și ca asistentă a provincialei Candida Stein.
În perioada 1925 – 1942, a deținut funcția de provincială a surorilor „Damele Engleze” din
România, remarcându-se în plan administrativ prin reorganizarea institutelor din București
și creșterea prestigiului acestor școli.
Pentru activitatea sa prodigioasă, Guvernul Român a decorat-o cu medalia „Răsplata
Muncii, clasa I”, iar papa Pius al XI – lea a răsplătit-o cu ordinul „Pro Eclesia et Pontefice”.
A murit la 7 ianuarie 1945 la București, după o lungă suferință, fiind înmormântată la
Cimitirul Bellu. În discursul funebru rostit cu acest prilej de preotul iezuit Rafael Haag,
acesta spunea, printre altele: „Cartea maicii Celestina sunt miile de suflete pe care le-a
îndrumat spre o viață creștinească”.
Dr. Dănuţ DOBOȘ
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Recenzie

Începuturi
•Anca Mărtinaș, Vladimir Ghika. Il principe mendicante
di amore per Cristo
•Editura Velar, Gorle 2013, 48 pag. cu ilustrații

D

acă ți se pare că viața ta s-a sfârșit, înseamnă că încă
nici nu a început.”
Fiecare persoană care îl întâlnește pe Monseniorul
Vladimir Ghika rămâne marcată de un cuvânt al lui
pe care-l păstrează apoi în inimă și se ajută cu el în
momentele grele ale vieții. Pentru mine a fost fraza de
mai sus, citită într-o zi de mai, cu multi ani în urmă, la
Biserica Franceză din București.
Luând acum în mână ultima carte a Ancăi Mărtinaș
și parcurgând în mod succint marile etape ale vieții
Monseniorului, fraza citată mai sus mi-a apărut ca o cheie
de lectură a întregii sale existențe. Viața Monseniorului
Ghika a fost mereu alcătuită din începuturi. Mai întâi
prinț, apoi preot și mărturisitor al credinței, călăuzitor de
suflete, apoi martir... Ar fi o naivitate să ne închipuim că
Monseniorul nu a cunoscut niciodată frica, descurajarea,
nesiguranța. Anii vieții sale au fost dramatici; și chiar
și atunci când rangul și capacitățile intelectuale i-ar fi
putut asigura un trai liniștit, el a ales să fie preot misionar
într-un cartier nevoiaș din Paris, unde Biserica era rău
văzută. Iar când trenul regal, în 1948, l-ar fi putut duce în
siguranță în afara granițelor țării, el a ales să rămână în
Bucureștiul confiscat de comuniști, perfect conștient de
ceea ce avea să urmeze.
Astfel, cuvintele citate la început n-au fost rostite doar
pentru alții. Monseniorul însuși trebuie să și le fi repetat,
ca un memento, în momentele de dificultate: „Dumnezeu
ți-a încredințat acest timp: folosește-l! Dacă ți se pare
că nu mai e nimic de făcut, înseamnă că ai pierdut ceva
pe drum: nu ai ajuns încă unde trebuie. Vezi ce lipsește
și ia-o de la capăt!”. Prin structura ei, prin momentele
alese și imaginile însoțite de comentarii edificante,
cartea Ancăi Mărtinaș are meritul de a ne pune rapid
în fața ochilor istoria unei vieți, dar și itinerariul unui
suflet, iubirea unei inimi. Am putut trasa astfel un profil
spiritual al Monseniorului în date: născut în afara țării, la
Constantinopole în 1973, la 5 ani, este deja elev la o școală
din Touluse, Franța, în țară mergând doar în vacanțe. La
22 de ani, este student la Facultatea de Științe Politice din
Paris; trei ani mai târziu, la 25 de ani, urmează teologia la
Roma, iar la 28 de ani, în 1902 – după o analiză matură
– îmbrățișează credința catolică. În toți acești ani și în cei
următori, Europa trece prin mari schimbări: iau naștere
noi state (Italia în 1961, Germania în 1871), România
devine independentă (1877); e perioada de afirmare a
ateismului materialist și a comunismului, dar și perioada
în care Dumnezeu dăruiește mari sfinți: Tereza de Lisieux
(născută în același an cu Vladimir Ghika), Damian de

„
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Veuster (misionarul leproșilor în Molokai), Fericitul
Charles de Foucauld, Don Bosco, Don Orione, Benedicta
a Crucii (Edith Stein). În 1914, izbucnește Primul Război
Mondial, în 1917, ia naștere primul stat comunist, URSS,
și tot atunci, la Fatima, Sfânta Fecioară avertizează că,
dacă oamenii nu se vor converti, un al doilea război, mai
rău decît primul, se va dezlănțui și ”Rusia își va întinde
greșelile sale peste o mare parte din lume”. Iată fundalul
pe care avea să se desfășoare viața viitorului Monsenior
Vladimir Ghika.
Revenind la acesta, în 1902 – așa cum am arătat –,
devine catolic. Are 28 de ani și ar fi vrut să devină și
preot, dar Papa Pius al X-lea îl sfătuiește să aștepte,
pentru a nu-și mâhni mama. Dotat cu o voință tenace,
prințul Vladimir Ghika se dedică atunci necondiționat
operelor de caritate și... așteaptă. 22 de ani: atâta așteaptă.
Avea 50 de ani în acel octombrie 1923 când a fost sfințit
preot în capela Sfântului Vincențiu de Paul din Paris. Câți
dintre noi, la această vârstă, nu încep să se gândească deja
la pensie? Pentru el însă, era abia începutul unei vieți
îndelung așteptate. Își făcea oare iluzii? Nicidecum, căci
din acea clipă Dumnezeu avea să-i dăruiască încă 30 de
ani, cei mai bogați dintre toți, încununați cu martiriul.
Dintre aceștia, jumătate i-a petrecut la Paris, printre
săraci și înalta societate deopotrivă, iar cealaltă jumătate
la București, ca apostol al tuturor, indiferent de mediul
social. De fiecare dată a fost un nou început, și fiecare
început a subliniat preferința Monseniorului pentru locul
cel mai dificil.
Nu merg mai departe cu amănuntele pentru că despre
Monseniorul Ghika, a cărui beatificare va avea loc în luna
august, sunt în curs de apariție o serie de opere importante
– o biografie in extenso alcătuită de Postulatura Cauzei
de Beatificare, o lucrare pe tema martiriului lui Vladimir
Ghika și două cărți-mărturie scrise de contemporani
ai Monseniorului (Jean Daujat și Yvonne Estienne). Pe
fondul acestei bogății editoriale, cartea Ancăi Mărtinaș
(în curând și în limba română) vine ca o prezență greu de
încadrat. Biografie? Portret spritual? Mic poem fotografic?
Datorie de suflet? La acest punct nu încadrarea contează,
ci faptul că, prin frumusețe și simplitate, Il principe
mendicante di amore per Cristo e o mică bijuterie pe care
o iei în mână cu drag și vrei să o recitești iar și iar.
Liana GEHL

Credinţa şi caritatea se cer reciproc

A

nul Credinţei va fi o ocazie propice pentru a intensifica
mărturia carităţii. Amintea Sfântul Paul: „Iar acum
rămân acestea trei: credinţa, speranţa şi iubirea. Dar mai
mare decât toate acestea este iubirea” (1Corinteni 13,13). Prin
cuvinte şi mai puternice – care dintotdeauna îi angajează
pe creştini – Apostolul Iacob afirma: „Ce folos, fraţii mei,
dacă cineva spune că are credinţă, dar nu are fapte; oare
poate credinţa să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră
sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi de hrana de toate zilele şi
cineva dintre voi le-ar spune: «Mergeţi în pace, încălziţi-vă
şi săturaţi-vă», dar nu le daţi cele necesare pentru trup, ce
folos? La fel şi credinţa, dacă nu are fapte, este moartă în ea
însăşi. Dimpotrivă, va spune cineva: «Tu ai credinţă, iar eu
am fapte; arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta
credinţa cu faptele mele»” (Iacob 2,14-18).
Credinţa fără caritate nu aduce rod, iar caritatea fără
credinţă ar fi un sentiment în voia constantă a îndoielii.
Credinţa şi caritatea se cer reciproc, astfel încât una îi

permite celeilalte să realizeze drumul său. Într-adevăr, nu
puţini creştini îşi dedică viaţa lor cu iubire celui care este
singur, marginalizat sau exclus, ca fiind primul spre care
trebuie mers şi cel mai important care trebuie susţinut,
pentru că tocmai în el se reflectă însuşi chipul lui Cristos.
Graţie credinţei, putem recunoaşte în cei care cer iubirea
noastră chipul Domnului înviat. „Tot ceea ce aţi făcut unuia
dintre aceşti fraţi ai Mei mai mici, Mie mi-aţi făcut” (Matei
25,40): acest cuvinte ale Sale sunt un avertisment care nu
trebuie uitat şi o invitaţie perenă de a dărui din nou acea
iubire cu care El se îngrijeşte de noi. Credinţa permite să îl
recunoaştem pe Cristos şi însăşi iubirea Lui ne stimulează
să îl ajutăm ori de câte ori devine aproapele nostru pe
drumul vieţii. Susţinuţi de credinţă, să privim cu speranţă
la angajarea noastră în lume, aşteptând „ceruri noi şi un
pământ nou în care va locui dreptatea” (2Petru 3,13; cf.
Apocalips 21,1).
(Porta fidei, nr. 14)

kl
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Dosar

Despre credință

Bazilica Sf. Petru © Lavinia D. Manuchian

cu Sfântul Părinte

Învierea lui Cristos este cea mai mare certitudine    alţii această comoară, această certitudine? Nu este numai
a noastră
pentru noi, este pentru a o transmite, pentru a o da celorlalţi,

A

stăzi reluăm catehezele din Anul Credinţei. În Crez
repetăm această expresie: „A înviat a treia zi după
Scripturi”. Este chiar evenimentul pe care îl celebrăm:
Învierea lui Isus, centru al mesajului creştin, ce a răsunat
încă de la începuturi şi a fost transmis pentru ca să ajungă
până la noi. (…) Dar cum ne-a fost transmis adevărul de
credinţă al Învierii lui Cristos? Există două tipuri de mărturii
în Noul Testament: unele sunt în forma de mărturisire de
credinţă, adică de formule sintetice care indică centrul
credinţei; altele, în schimb, sunt în formă de relatare a
evenimentului Învierii şi a faptelor legate de el (…).
Înainte de toate, observăm că primele martore ale acestui
eveniment au fost femeile. În zori, ele merg la mormânt
pentru a unge trupul lui Isus şi găsesc primul semn:
mormântul gol (cf. Mc 16,1). Urmează întâlnirea cu un
Mesager al lui Dumnezeu, care vesteşte: Isus din Nazaret,
Răstignitul, nu este aici, a înviat (cf. v. 5-6). Femeile sunt
stimulate de iubire şi ştiu să primească această veste cu
credinţă: cred şi imediat o transmit, nu o ţin pentru ele,
o transmit. Bucuria de a şti că Isus este viu, speranţa care
umple inima, nu se pot stăpâni. Aceasta ar trebui să se
întâmple şi în viaţa noastră. Să simţim bucuria că suntem
creştini! Noi credem într-un Înviat care a învins răul şi
moartea! Să avem curajul de „a ieşi” pentru a duce această
bucurie şi această lumină în toate locurile din viaţa noastră!
Învierea lui Cristos este cea mai mare certitudine a noastră;
este comoara cea mai preţioasă! Cum să nu împărtăşim cu
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a o împărtăşi cu alţii. Este tocmai mărturia noastră.

(...) Dumnezeu nu alege după criteriile umane: primii
martori ai naşterii lui Isus sunt păstorii, oameni simpli şi
umili; primele martore ale Învierii sunt femeile. Şi acest
lucru este frumos. Şi aceasta este într-un fel misiunea
femeilor: a mamelor, a femeilor! Să dea mărturie copiilor,
nepoţilor, că Isus este viu, este cel viu, a înviat. Mame şi
femei, duceți mai departe această mărturie!
(...) Am văzut că sunt mulţi tineri în piaţă. Vouă vă
spun: duceţi înainte această certitudine: Domnul este viu şi
merge alături de noi în viaţă. Aceasta este misiunea voastră!
Duceţi înainte această speranţă. Voi, martori ai lui Isus,
duceţi înainte mărturia că Isus este viu şi acest lucru ne va
da speranţă, va da speranţă acestei lumi puțin îmbătrânite
din cauza războaielor, a răului, a păcatului. Înainte, tineri!
(Audiența generală, miercuri, 3 aprilie)

Despre însemnătatea mântuitoare a Învierii

Î

n cateheza trecută, ne-am oprit asupra evenimentului
Învierii lui Isus, în care femeile au avut un rol deosebit.
Astăzi aş dori să reflectăm asupra însemnătăţii sale
mântuitoare. Ce înseamnă pentru viaţa noastră Învierea?
Şi pentru ce fără ea este zadarnică credinţa noastră?
Credinţa noastră se întemeiază pe moartea şi Învierea lui

Dosar
Cristos, exact aşa cum o casă se sprijină pe temelii: dacă
acestea cedează, se prăbuşeşte toată casa. Pe cruce, Isus
s-a oferit pe sine însuşi, luând asupra Sa păcatele noastre
şi coborând în abisul morţii, iar în înviere, le învinge, le
elimină şi ne deschide drumul pentru a ne renaşte la o viaţă
nouă. Sfântul Petru exprimă în mod sintetic, la începutul
primei sale Scrisori, aşa cum am ascultat: „Binecuvântat să
fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos care,
în marea Sa îndurare, ne-a renăscut la o speranţă vie prin
învierea lui Isus Cristos din morţi, pentru o moştenire
nepieritoare, neîntinată, neofilită, păstrată pentru voi în
ceruri” (1,3-4).
Apostolul ne spune că odată cu Învierea lui Isus, are loc
ceva absolut nou: suntem eliberaţi din sclavia păcatului
şi devenim fii ai lui Dumnezeu, adică suntem născuţi la
o viaţă nouă. Când se realizează aceasta pentru noi? În
Sacramentul Botezului. Sfântul Paul, în Scrisoarea către
Romani, scrie: voi „aţi primit duhul înfierii prin care
strigăm: Abba, Tată!” (Rom 8,15). Tocmai Duhul pe care
l-am primit la Botez ne învaţă, ne determină să-i spunem
lui Dumnezeu: „Tată”, sau mai bine „Abba!”, care înseamnă
„tăticule”. Aşa este Dumnezeul nostru: este un tătic pentru
noi. Duhul Sfânt realizează în noi această nouă condiţie de
fii ai lui Dumnezeu. Acesta este cel mai mare dar pe care
îl primim din Misterul pascal al lui Isus. Şi Dumnezeu
ne tratează ca fii, ne înţelege, ne iartă, ne îmbrăţişează,
ne iubeşte chiar şi atunci când greşim. Deja în Vechiul
Testament, profetul Isaia afirma că chiar dacă o mamă ar
uita de copilul ei, Dumnezeu nu uită niciodată de noi, în
nici un moment (cf. 49,15). Şi acest lucru este frumos!
Dar această relaţie filială cu Dumnezeu nu este ca o
comoară pe care să o păstrăm într-un colţ al vieţii noastre,
ci trebuie să crească, trebuie să fie alimentată în fiecare
zi prin ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, rugăciune,
participare la Sacramente, în special cel al Pocăinţei şi al
Euharistiei, şi caritate. Noi putem trăi ca fii! Şi aceasta este
demnitatea noastră – noi avem demnitatea de fii. Să ne
comportăm ca adevăraţi fii! (...)
(Audiența generală, miercuri, 10 aprilie)

În timp ce îi binecuvânta, s-a îndepărtat de ei şi a
fost ridicat la cer

V

iaţa pământească a lui Isus culminează cu evenimentul
Înălţării, când El trece din această lume la Tatăl şi
este înălţat la dreapta Sa. Care este semnificaţia acestui
eveniment? Care sunt consecinţele pentru viaţa noastră? Ce
înseamnă a-l contempla pe Isus aşezat la dreapta Tatălui?
Catehismul Bisericii Catolice afirmă că „înălţarea pe cruce
semnifică şi vesteşte înălţarea la cer” (nr. 662). Şi pentru noi
trebuie să fie clar, în viaţa noastră creştină, că intrarea în
gloria lui Dumnezeu cere fidelitatea zilnică faţă de voinţa

Sa, chiar şi atunci când cere sacrificiu, când ne cere uneori
să ne schimbăm planurile noastre.
Înălţarea lui Isus a avut loc în mod concret pe Muntele
Măslinilor, aproape de locul unde se retrăsese în rugăciune
înainte de pătimire pentru a rămâne în profundă unire cu
Tatăl: încă o dată vedem că rugăciunea ne dăruieşte harul
de a trăi fideli faţă de planul lui Dumnezeu.
La sfârşitul Evangheliei sale, Sfântul Luca relatează
evenimentul Înălţării în mod foarte sintetic. Isus i-a condus
pe discipoli „spre Betania şi, ridicându-şi mâinile, i-a
binecuvântat, iar în timp ce îi binecuvânta, s-a îndepărtat
de ei şi a fost ridicat la cer. Iar ei, adorându-l, s-au întors
la Ierusalim cu bucurie mare şi stăteau tot timpul în
templu, binecuvântându-l pe Dumnezeu” (24,50-53). Aş
vrea să notez două elemente din relatare. Înainte de toate,
în timpul Înălţării, Isus împlineşte gestul sacerdotal al
binecuvântării şi cu siguranţă discipolii exprimă credinţa
lor prin prosternare, îngenunchează, înclinându-şi capul.
Acesta este un prim punct important: Isus este unicul şi
veşnicul Preot care, cu pătimirea Sa, a străbătut moartea şi
mormântul şi a înviat şi s-a înălţat la cer; este la Dumnezeu
Tatăl, unde mijloceşte pentru totdeauna în favoarea noastră
(cf. Evrei 9,24).
Aşa cum afirmă Sfântul Ioan în Prima Scrisoare, El este
avocatul nostru: ce frumos este să auzim aceasta! Când
cineva este chemat de judecător sau merge la proces,
primul lucru pe care îl face este să caute un avocat pentru
ca să îl apere. Noi avem unul, care ne apără mereu, ne apără
de cursele diavolului, ne apără de noi înşine, de păcatele
noastre!
Preaiubiţi fraţi şi surori, avem acest avocat: să nu ne
fie frică să mergem la El ca să îi cerem iertare, să cerem
binecuvântare, să cerem milostivire! El ne iartă mereu, este
avocatul nostru: ne apără mereu! Nu uitaţi asta! Înălţarea
lui Isus la cer ne face cunoscută, aşadar, această realitate
aşa de mângâietoare pentru drumul nostru: în Cristos,
Dumnezeu adevărat şi om adevărat, umanitatea noastră
a fost dusă la Dumnezeu; El ne-a deschis trecerea; El este
precum un cap de coardă atunci când se escaladează un
munte, care a ajuns în vârf şi ne atrage la Sine conducândune la Dumnezeu. Dacă îi încredinţăm Lui viaţa noastră,
dacă ne lăsăm conduşi de El, suntem siguri că ne aflăm în
mâini sigure, în mâna Mântuitorului nostru, a avocatului
nostru.
(…) Iubiţi fraţi şi surori, Înălţarea nu indică absenţa
lui Isus, ci ne spune că El este viu în mijlocul nostru întrun mod nou; nu mai este într-un loc precis din lume aşa
cum era înainte de Înălţare; acum este în Împărăția lui
Dumnezeu, prezent în orice spaţiu şi timp, aproape de
fiecare dintre noi. În viaţa noastră nu suntem niciodată
singuri: avem acest avocat care ne aşteaptă, care ne apără.
Nu suntem niciodată singuri!
(Audiența generală, miercuri, 17 aprilie)
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Receptarea simbolului credinței (III)
Conciliul Vatican II. Dei Verbum

F

ormularea „simbolul credinței” ca atare nu se găsește în
nici una din cele patru constituții mari ale Conciliului
Vatican II: nici în Dei Verbum (despre revelația divină), nici
în Sacrosanctum Concilium (despre liturgie), nici în Lumen
Gentium (despre Biserică), nici în Gaudium et Spes (despre
Biserica în lumea contemporană). Dacă nu se află aici,
atunci chiar de s-ar găsi în celelalte documente mai mici –
ca valoare dogmatică sau ca miză pastorală – am fi tentați să
ocolim tema aleasă pentru acest articol. Totuși, realitatea la
care simbolul credinței face trimitere este prezentă în toate
documentele conciliare, în moduri diferite, de la punct de
pornire sau bază asumată în mod tacit până la propunere
pastorală evidentă. În funcție de locul documentelor în
ordinea înțelegerii lor, voi începe să caut urme ale prezenței
simbolului credinței în constituția dogmatică despre
revelația divină, prescurtat Dei Verbum (DV), adevărată
cheie hermeneutică a întregului Conciliu Vatican II.
Astfel, cu referire la credință, în constituție se folosesc
două expresii cunoscute destul de bine teologilor, dar și
creștinilor inițiați în sfintele taine, și anume ascultarea
credinței (DV 5) și analogia credinței (DV 12). Ascultarea
credinței înseamnă acea atitudine existențială, acel
comportament de viață „prin care omul se încredințează
total, în mod liber, lui Dumnezeu, oferind «lui Dumnezeu
care revelează supunerea deplină a minții și a voinței» și
dându-și de bunăvoie adeziunea la revelația făcută de el”
(DV 5).
Pentru a ilustra atitudinea de viață marcată de lumina
valorilor credinței, voi recurge la un exemplu biblic, și
anume, istoria lui Avraam. După cum ne spune cartea
Genezei, el era un om obișnuit, ca toți ceilalți oameni
care pășteau turmele prin Mesopotamia în jurul anului
1800 î.Ch. Dar într-o zi, s-a întâmplat ceva extraordinar:
Dumnezeu i-a vorbit. Nu a știut precis niciodată dacă acel
glas venea din interiorul lui sau din afară. Asta, de fapt, nici
nu conta prea mult pentru el. Nu putea să uite cuvintele
pe care le-a auzit foarte clar: „Ieși din pământul tău, și
din neamul tău, și din casa tatălui tău, către pământul pe
care ți-l voi arăta. Și eu voi face din tine un neam mare
și te voi binecuvânta și voi da măreție numelui tău și vei
fi binecuvântare” (Gen 12,1-2). Avraam nu-l cunoștea pe
acest Dumnezeu care îl chema să meargă spre un pământ
străin. În mintea lui Avraam se amestecau tot felul de
gânduri: va putea oare să se despartă de țara, de neamurile
și de casa lui părintească la vârsta de șaptezeci și cinci de
ani? Oare despărțirea urma să fie definitivă sau temporară?
Cui trebuia să lase moștenirea, fiindcă nu avea copii? Dar
în ciuda acestor întrebări grele, Avraam a răspuns imediat
și hotărât la chemarea Dumnezeului încă necunoscut.
Aceasta înseamnă că s-a încrezut în Dumnezeu.
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Abraham și îngerii (pictură realizată de Rembrandt, 1630)

Rămâne o întrebare, totuși: de unde știa Avraam că
Dumnezeu i-a vorbit și nu altcineva, apoi, de unde știa
Avraam că acest Dumnezeu există cu adevărat? Condiția
pentru ca Avraam să treacă de la încrederea în Dumnezeul
necunoscut la certitudinea credinței a fost acceptarea,
primirea Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi ieșit
din Haran, pământul în care s-a născut, nu ar fi făcut
niciodată experiența credinței. Avraam nu putea să aibă o
certitudine absolută. Chiar dacă ar fi avut la îndemână toate
posibilitățile de cunoaștere a teritoriilor Palestinei, ieșirea
din pământul lui a fost o aventură, o călătorie riscantă spre
un teritoriu necunoscut. Abia la sfârșitul vieții i s-a părut
că totul e clar, adică Dumnezeu a fost acela care l-a chemat
și l-a condus în pământul promis unde a ajuns. Avraam a
făcut primul pas spre Dumnezeu în necunoștință de cauză.
Dar mai târziu, la al doilea pas, ca să spunem așa, și-a dat
seama că Dumnezeu mergea împreună cu el.
După ieșirea din Haran, viața lui Avraam a fost un șir
neîntrerupt de încercări: de la separarea de Lot, stabilirea
în țara ocupată de cananeeni, până la vizita celor trei
bărbați care îi aduceau vestea că Sarai îi va naște un fiu și,
în sfârșit, până la jertfirea lui Isac pe muntele din ținutul
Moria. Felul în care a răspuns la încercările vieții nu ne
lasă să vedem că Avraam ar fi fost un mare erou. Totuși,
a fost supranumit „părintele celor care cred”, pentru că a
răspuns la chemarea lui Dumnezeu fără întârziere și s-a
lăsat călăuzit de Domnul. Întâmplările din viața lui Avraam
luminează câteva aspecte importante ale credinței, ce se pot
regăsi în orice om care crede: disponibilitatea în a porni la
drum atunci când Dumnezeu cheamă, încrederea că el este
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călăuza, certitudinea că, mergând împreună cu el, ajungem
la țintă (cf. G. Popp, I grandi della fede, Piemme, Casale
Monferrato 1992, pp. 7-13).
Referitor la analogia credinței, trebuie spus că baza
pe care se sprijină sensul acestei expresiei este un text
din Scrisoarea către Romani a Sfântului Paul: „Dar avem
daruri diferite după harul care ne-a fost dat: dacă cineva
are (darul) profeției, (să profețească) după măsura
credinței” (Rom 12, 6). Cu alte cuvinte, cine a primit un
dar, în special darul profeției, nu trebuie să se considere
superior celorlalți credincioși, ci să trăiască după măsura
credinței, potrivit analogiei credinței. Așadar, credința este
măsura sau principiul care normează întreaga existență a
omului credincios. Însă, de-a lungul istoriei creștinismului,
analogia credinței a dobândit înțelesuri diferite. Astfel, în
perioada patristică, analogia fidei însemna raportul sau
acordul dintre Vechiul și Noul Testament. Sfântul Augustin
nu vorbea de analogie, ci de regula credinței, dar sensul
era același, adică legătura strânsă între Primul și Al Doilea
Legământ. Sfânul Anselm dădea alt sens analogiei credinței,
și anume, corespondența care se verifică între cunoașterea
divină și cunoașterea umană în interiorul credinței. La
Conciliul Vatican I (Dei Filius), s-a spus că analogia permite
o înțelegere mereu mai mare a misterului revelat, deoarece
ea indică drumul care duce spre vederea acordului ce există
între mistere și scopul ultim al făpturii. În textul constituției
dogmatice Dei Verbum (12), sensul expresiei analogia
credinței este ca la Sfinții Părinți, indicându-se prin aceasta
o cheie de lectură a textelor biblice: „Dar, întrucât Sfânta
Scriptură trebuie citită și interpretată întru același Duh în
care a fost scrisă, pentru a descoperi exact sensul textelor
sacre, trebuie avute în vedere cu nu mai puțină grijă
conținutul și unitatea întregii Scripturi, ținând seama de
tradiția vie a Bisericii și de analogia credinței”.
Pentru părinții conciliari de la Vatican II, Sfintele Scripturi
și tradiția sfântă a Bisericii constituie regula supremă a
credinței (cf. DV 21). Pe cale de consecință, conținutul
acestora trebuie vestit lumii, prin fapte și cuvinte, așa cum
ni s-a revelat Dumnezeu, pentru ca „lumea întreagă, auzind,
să creadă, crezând, să spere și, sperând, să iubească” (DV 1).
Dar cum se poate ajunge la ascultarea și analogia
credinței? Numai pe calea răspunsului sau a alegerii
omului? Când Sfântul Paul a ajuns să vestească Evanghelia
în Europa, în orașul Filippi (Grecia), era acolo „o femeie cu
numele Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira,
temătoare de Dumnezeu … acesteia Domnul i-a deschis
inima ca să asculte cu atenție cele spuse de Paul” (Fap 16,
14). Așadar, pentru ca un om să-și poată construi viața pe
temelia credinței, este nevoie și de o lumină interioară. Isus
spune în Evanghelia după Ioan: „Nimeni nu poate să vină
la mine, dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis” (In 6, 44).
Credința este darul Duhului Sfânt care pregătește terenul,
provoacă, susține și face să crească credința. Duhul Sfânt
luminează mintea, atrage voința, îndreaptă inima omului
spre Dumnezeu, făcându-l să îmbrățișeze cu bucurie și să
înțeleagă mereu mai profund adevărul divin întrupat în
Isus Cristos.

Tatăl și Duhul Sfânt (pictură realizată de Pompeo Girolamo Batoni, 1779)

Cineva ar putea să spună: dacă este un dar, eu nu am
primit darul credinței și de aceea nu cred. Dar să nu uităm
că în inima omului granițele dintre credință și necredință
nu sunt trasate bine. Ca să înțelegem cum stau lucrurile,
putem să folosim imaginea omului din Evanghelia după
Marcu (9, 24): „cred, ajută necredinței mele!”. Credincioșii
sunt ispitiți să nu creadă, necredincioșii sunt tentați să
creadă. Cineva crede că nu crede, dar crede, cel puțin la
nivel implicit; alții spun că au credință, dar credința lor e
adeziune teoretică, fără viață.
Să nu uităm că trăim, totuși, într-un regim al harului.
În diferite moduri, în funcție de situațiile noastre culturale
și spirituale, Dumnezeu oferă tuturor oamenilor darul
credinței, cel puțin implicit, așa după cum pentru toți face
să răsară soarele. Nimeni nu este exclus. Omul cu adevărat
necredincios este acela care refuză să vadă lumina soarelui
și alege să rămână în întuneric. Credința este darul lui
Dumnezeu și hotărârea liberă a omului. Dumnezeu nu
se impune, ci se propune, pentru că respectă și susține
libertatea noastră (cf. Catechismo degli adulti. La Verità vi
farà liberi, Città del Vaticano 1995, pp. 50-53).
În fine, un argument important pentru ascultarea
credinței se găsește în Gaudium et Spes, unde se spune:
„Oricine îl urmează pe Cristos, Omul desăvârșit, devine el
însuși mai mult om” (GS 41). Dar oare de ce nu l-am urma
și asculta?
Pr. Dr. Wilhelm DANCĂ
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Agnosticul care a ajuns să exclame:

„Nu se poate trăi fără Dumnezeu!”
FIŞA UNUI OM DE CREDINŢĂ

NUME: FLORENSKIJ
PRENUME: PAVEL
OCUPAŢIE: preot, teolog, teoretician al artei şi al limbajului,
fizician, matematician, inginer electronist, epistemolog rus
PERIOADA VIEŢII: 1882 - 1937

S

unt pentru noi exemplu şi imbold măreţele convertiri
„ precum cea a Sfântului Paul, pe calea Damascului, sau
a Sfântului Augustin, dar şi în epoca noastră, de eclipsă
a simţului sacralităţii, harul lui Dumnezeu lucrează şi
operează miracole în viaţa atâtor persoane”, spunea
Benedict al XVI-lea la audienţa generală din 13 februarie
2013, dedicată necesităţii prezenţei lui Dumnezeu în viaţa
omului.
„Domnul nu oboseşte să bată la poarta omului în
contexte sociale şi culturale ce par înghiţite de secularizare”,
a spus Benedict al XVI-lea în cadrul aceleiaşi cateheze,
aducând exemplul ortodoxului rus Pavel Florenskij pe care
l-a descris spunând: „După o educaţie complet agnostică
care-l face să simtă adversitate faţă de predarea religiei în
şcoli, omul de ştiinţă Florenskij ajunge nu doar să exclame:
«Nu se poate trăi fără Dumnezeu», dar îşi schimbă într-atât
viaţa, încât alege să devină preot”.
Non dimenticatemi („Nu mă uitaţi”) este titlul traducerii
în limba italiană a volumului care reuneşte scrisorile scrise
familiei sale de către Pavel Florenskij, în perioada de
prizonierat în lagărul stalinist din insulele Solovki, unde a
şi fost ucis prin împuşcare, în 1937.
Într-una din ultimele scrisori din lagăr, ce poartă data 21
februarie 1937, adresată fiului Kirill, genialul om de ştiinţă
supranumit în patrie „Leonardo Da Vinci al Rusiei”, scria:
„Ce am făcut de-a lungul întregii vieţi? Am contemplat lumea
ca pe un întreg, ca pe un tablou şi o realitate unică, în fiecare
moment al acesteia, mai exact în orice etapă a vieţii mele,
dintr-un anumit punct de vedere (…). Perspectivele vieţii
se schimbau, însă nu se anulau reciproc, ci, schimbânduse, se îmbogăţeau; în aceasta constă raţiunea dialecticii
continue a gândirii, alături de o constantă orientare spre a
privi lumea ca pe un întreg unic” (cf. Pavel Florenskij, Non
dimenticatemi, Mondadori, Milano 2000).
Au fost numeroase descoperirile şi inovaţiile omului
de ştiinţă Pavel Florenskij, însă doar una i-a revoluţionat
într-adevăr existenţa: descoperirea că nu se poate trăi fără
Dumnezeu.
Pentru Florenskij, existenţa cu Dumnezeu a însemnat în
primul rând exercitarea zilnică a capacităţii de a descoperi
şi de a savura misterioasa profunzime a vieţii ca dar al
Creatorului, trăind fiecare moment cu deplina conştiinţă
că este trecător, că viitorul nu-l poate aduce înapoi şi că
adevărata libertate constă în a voi ceea ce Dumnezeu vrea
pentru noi.
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Potrivit viziunii lui Florenskij, misterul lui Dumnezeu se
dezvăluie celui care se recunoaşte pe sine ca fiind o enigmă,
demonstrându-se astfel capabil de acele experienţe zilnice
ce indică prezenţa reală a divinităţii în viaţa noastră, căci –
susţinea Florenskij – Dumnezeu mai curând se revelează
decât se demonstrează.
Itinerariul vieţii şi al operei acestui om, în care credinţa
şi ştiinţa au ajuns să convieţuiască armonios tocmai pentru
că erau alimentate de participarea activă a lui Dumnezeu,
ar necesita un studiu aprofundat şi nu o privire fugară
destinată să-l lase indiferent pe cititor. De aceea, încercând
o împăcare între exigenţele legate de spaţiu ale unui articol şi
obligaţia morală de evitare, pe cât posibil, a superficialităţii,
aş voi să-l las pe Florenskij să vorbească, propunânduvă câteva pasaje cu valoare de aforism, din volumul Non
dimenticatemi, Milano, Mondadori, 2000, şi din alte scrieri
ale autorului rus, traduse în limba italiană.
„Înţelepciunea constă în a şti să ne limităm şi în a
înţelege care sunt într-adevăr forţele noastre.” (din volumul
Non dimenticatemi)
„Convingerea mea cea mai intimă este aceasta: nimic nu
se pierde complet, nimic nu dispare, ci se păstrează în vreun
timp, în vreun loc. Ceea ce reprezintă binele şi are valoare
rămâne, chiar dacă noi încetăm să-l percepem.” (op.cit.)
„Esenţa însăşi a percepţiei geniale a lumii constă în
capacitatea de a pătrunde în profunzimea lucrurilor, în
vreme ce esenţa percepţiei iluzorii constă în a ne ascunde
nouă înşine realitatea.” (op.cit.)
„Adevăr, bine, frumuseţe: această triadă metafizică
reprezintă un principiu unic, un unic adevăr spiritual
examinat din diferite puncte de vedere.” (La colonna e il
fondamento della verità, Rusconi, Milano 1974)
„Adevărul manifestat este iubire. Iubirea realizată este
frumuseţe. Însăşi iubirea mea este acţiunea lui Dumnezeu
în mine şi acţiunea mea în Dumnezeu.” (La colonna e il
fondamento della verità)
„Dumnezeu a acordat fiecăruia o anumită măsură de
credinţă, adică «o convingere legată de cele invizibile».
Gândirea poate fi bună doar în limitele acestei credinţe, în
afara lor se deformează” (Le porte regali, Adelphi, Milano 1995)
„Raportul realist cu lumea este în esenţa sa un raport de
acţiune: este viaţa în lume.” (Il valore magico della parola,
Edizioni Medusa, Milano 2001).
Anca MĂRTINAȘ GIULIMONDI

Pagina Ghika

Vladimir Ghika - Martor al credinței (9/14)

Î

n Miercurea Sfântă a acestui an, Papa Francisc ne-a
făcut un dar minunat: acela al recunoașterii oficiale
a martiriului lui Vladimir Ghika. Am trăit zilele de
comemorare liturgică ale pătimirii și morții Mântuitorului
cu gândul și la pătimirea și moartea Monseniorului Ghika;
iar când am început sărbătorirea Învierii lui Isus, nu am
putut să nu avem în minte și sărbătoarea care-l va proclama
Fericit al Bisericii Catolice pe cel pe care acum îl numim
venerabil.
Luna mai, în care apare acest al nouălea episod al
serialului nostru, este cea care ne-a obișnuit deja cu
comemorarea morții lui Vladimir Ghika în ziua de 16.
Până în 2003, data morţii a fost considerată 17 mai, dată
infirmată de certificatul medical de deces din 16 mai 1954.
Am avut și alte ocazii să citim despre ultimele momente
ale vieții Monseniorului, așa cum rezultă din mărturiile
care ne-au parvenit. Acum, când moartea sa este oficial
recunoscută ca una martirică, poate ar fi bine să facem o
reflexie asupra a ceea ce înseamnă aceasta din punctul de
vedere al mărturiei credinței, fiind fideli temei alese pentru
acest foileton în Anul Credinței.
Practic, mărturia își găsește apogeul în martiriu.
Martorul, credinciosul creștin, dă dovada supremă a ceea
ce este tocmai în actul acceptării morții pentru ceea ce este,
pentru ceea ce crede. În cartea doamnei Florentina-Aida
Bătrânu, Rugați-vă toți pentru mine. Monseniorul Vladimir
Ghika și martiriul său, primul capitol face o analiză detaliată
a conceptelor de martir, martor, mărturie, credință și
a legăturii dintre ele. Există o legătura lingvistică între
aceste concepte, dar și una ontologică, în ambele sensuri
indicând identitatea credinciosului. Altfel se potriveste
cuvântul adresat evreilor în scrisoarea omonima din
Noul Testament: „Luptând contra păcatului, voi nu v-aţi
împotrivit încă până la sânge”(Ev 12,4).
„Suferinţa a intrat în lume odată cu păcatul... Suferinţa
a intrat în lume prin noi” – scria Monseniorul Ghika,
meditând despre suferință mai înainte de a fi urcat propriul
calvar, dar nu fără a o fi experimentat sub toate aspectele.
Și tot prin suferință este învins păcatul. Suferința lui Isus
este cea care trimite păcatul prin iertare în neant, păcatul
fiind singura realitate care piere cu adevărat „printr-un
miracol al bunătății divine”.
Și suferințele noastre? Vladimir Ghika imaginează un
dialog între inima însângerată a Iubirii divine și inima
rănită a omului suferind:
„— Ce vrea de la mine Domnul care vine în miez de
noapte? (căci totul este noapte în durere...)
— Vrea să înţelegi că te iubeşte şi că te iubeşte mai mult
decât toţi care te iubesc şi mai mult decât poţi tu însuţi să te
iubeşti. Vrea ca tu să vrei ce vrea el, fiindcă îţi vrea fericirea
veşnică, completă, perfectă. Vrea ca tu să accepţi, o dată
cu revelaţia iubirii ce ţi-o poartă, relele ce ajung până la

tine, dacă trebuie să le înduri; ca,
prin tăria iubirii sale, să le alungi,
dacă atotputernicia rugăciunii şi a
harului vrea să te ferească de ele;
ca, în iubirea sa, relele, oricare
ar fi ele, tu să le îmbini cu
comorile Mântuirii, cu puterile
care salvează universul; ca, din
iubire faţă de el, să ajungi să le
cauţi, dacă ele pot aduce bine
lumii şi Gloria Dumnezeului tău. Dacă eşti vinovat şi mă
simţi bătând în suferinţă, eu, Inima Dumnezeului tău, fii
spălat prin durerea ta, în sângele divin, de suferinţa izvorâtă
din greşeala ta. Dacă eşti imperfect, fii regenerat. Dacă eşti
bun, fii mai bun. Dacă durerea te scoate din această lume
prin martiriu, intră direct în fericirea Părintelui tău.”
Paradisul este al celor care se împotrivesc păcatului
și fac acest lucru până pe culmile suferinței martirice.
Durerile îl scot din această lume pe Vladimir Ghika la 16
mai 1954 pentru a-l introduce în lumea fericită a Părintelui
veșnic. Recunoașterea matiriului Monseniorului Ghika,
în urma unui proces serios și îndelungat, este mai mult
decât bucuria unui student pentru premiile primite de
profesorul său preferat; este mai mult decât mândria unui
sportiv pentru medaliile antrenorului său; este mai mult
decât o recunoaștere internațională a instituției pentru care
lucrează cineva. Fiecare în particular, noi îl consideram pe
Vladimir Ghika martir și, ca atare, martor al credinței pe
care o profesăm. Acum, această calitate a celui pe care noi
îl urmăm, pentru că ne este martor, este recunoscută de
Biserică, și în curând va fi declarat așa cum este deja, Fericit
între Fericiți în fericirea Părintelui ceresc. Din momentul
beatificării, nu doar că va fi acceptat ca marcă recunoscută;
sau lăudat ca plurimedaliatul; sau apreciat ca premianții,
dar va fi deschisă o poartă de har dezlegând pentru pământ
ceea ce era dezlegat pentru Cer: putearea de mijlocire a
martirului Vladimir Ghika, numit acum Venerabil și în
curând Fericit, iar în viitorul apropiat, Sfânt.
Toți cei care au lucrat la procesul lui Vladimir Ghika
au mărturisit că deja au simțit această putere de mijlocire
a Monseniorului Ghika și aceasta i-a făcut să rămână
statornici în ciuda piedicilor întâmpinate și a timpului
lung recerut. Suntem siguri că prin cultul public care va fi
aprobat de Sfânta Biserică odată cu beatificarea, din ce în
ce mai mulți creștini vor putea simți puterea de mijlocire a
lui, pentru că ne înțelege bine, de altfel, el însuși spunea pe
când era în viață: „Doamne, dacă îți cer uneori o dovadă
sensibilă a harului tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de tine,
ci pentru a fi mai sigur de mine”.
Postulatura pentru beatificarea și canonizarea
Mons. Vladimir Ghika
Actualitatea Creștină mai 2013

Coborârea Duhului Sfânt - El Greco, 1596

Sfânta Scriptură

Cuvântul Domnului
- comentariu la Evanghelia duminicală -

Duminica a VI-a a Paștelui

…Cine nu mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele mele; or,
cuvântul pe care îl auziţi nu este al meu, ci al Tatălui care
m-a trimis. Dar acestea vi le spun câtă vreme mai sunt cu
voi; Mângâietorul, Duhul Sfânt pe care-l va trimite Tatăl
în numele meu, el vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte
tot ceea ce v-am spus... (In 14,23-29).

A

ceastă a şasea duminică a Paştelui precede în mod
imediat sărbătoarea Înălţării Domnului nostru Isus
Cristos la ceruri, Înălţare ce va marca sfârşitul perioadei în
care, prin apariţiile sale, El a dat apostolilor şi ucenicilor
nenumărate dovezi ale Învierii sale glorioase. Prin textul
evanghelic al acestei duminici şi mai ales prin cele ale
duminicilor următoare, suntem pregătiţi să înţelegem mai
bine modul în care Isus Cristos Înviat şi Înălţat la dreapta
Tatălui continuă să rămână cu noi şi să-şi ducă mai departe
lucrarea mântuitoare în lume.

Prima parte a Evangheliei de astăzi se dovedeşte a
fi deosebit de interesantă, întrucât Isus expune, în faţa
ucenicilor, care este rolul Duhului Sfânt, rol care și pentru
noi este uneori mai greu de înţeles. Isus îl numeşte paraclet.
Acest cuvânt este unul juridic grecesc şi înseamnă „avocat”,
desemnând persoana pe care cineva o cheamă în ajutor
(para-klètos). Prin extensie, cuvântul poate însemna şi
„mijlocitor” şi poate că în acest sens ar trebui înţeles în
scrierile Sfântului Ioan (singurul autor neo-testamentar
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care îl utilizează). De fapt, Isus îi atribuie două funcţii: pe
aceea de a-i învăţa pe ucenici şi pe aceea de a le reaminti.
E drept că Isus este cel care a venit în lume ca să-i înveţe
pe oameni. Însă Duhul Sfânt, Paracletul, este cel care va
aşeza învăţătura Mântuitorului într-o lumină clarificatoare,
o va face să pătrundă în inimile şi în inteligenţa apostolilor,
astfel încât nu există concurenţă între lucrarea lui Isus şi cea
a Duhului. Cele două lucrări sunt, de fapt, complementare,
întrucât ele izvorăsc din acelaşi izvor, Tatăl. De altfel, Isus
spune că Tatăl îl va trimite pe acest Duh-Paraclet în numele
său. Această ultimă precizare se dovedeşte a fi foarte
importantă, întrucât ea arată bine care este natura relaţiilor
dintre persoanele divine ale Sfintei Treimi: niciuna nu
lucrează pentru sine. Isus nu vorbeşte despre el însuşi, ci
spune cuvintele pe care Tatăl i le-a dat să le spună (v. 24). La
fel, Duhul Sfânt nu învaţă „din iniţiativă proprie”, ci pentru
că este trimis în numele Fiului.
Cel de-al doilea rol încredinţat Duhului Sfânt este, după
cum am spus, acela de a le reaminti ucenicilor cele spuse de
Isus. Prin această funcţie, Duhul Sfânt nu le readuce doar
în memorie ucenicilor spusele Învăţătorului, ci îi ajută să
le şi înţeleagă în aşa fel încât ele să treacă de la o înţelegere
luminoasă la o trăire vie a lor. În sens biblic, memoria este
mai mult decât o simplă reamintire a trecutului. Atunci
când Isus le cere ucenicilor să repete gestul său euharistic,
El şi consacră memoria creştină pentru totdeauna. Prin
urmare, pentru un creştin, a-şi aminti cuvintele lui Isus
înseamnă a le şi pune în practică, a le trăi.

Sfânta Scriptură

Duminica a VII-a a Paştelui (C)

Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: „Părinte
sfânt, nu mă rog numai pentru aceştia, ci şi pentru cei
care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în mine: toţi să
fie una; după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în tine,
aşa şi ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai
trimis.. ” (In 17,20-26).

O

dată cu Înălţarea la cer, Isus Cristos şi-a redobândit
locul de mărire de-a dreapta Tatălui (Mc 16,19).
Întronat alături de Tatăl, Isus poate de aici înainte să-şi
exercite domnia asupra Împărăţiei lui Dumnezeu, care este
o Împărăţie veşnică şi universală.

Textul evanghelic al duminicii a şaptea a Paştelui ni-L
înfăţişează pe Isus în atitudine de mijlocire în favoarea atât a
celor care l-au urmat de-a lungul vieţii sale pământeşti şi pe
care i-a lăsat să-i continue lucrarea de vestire a Cuvântului,
cât şi a acelora care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în
El. Este surprinzător acest mod de a se ruga. Isus îi are în
vedere şi pe cei care, de-a lungul istoriei, vor crede şi se vor
ataşa de Isus Cristos, fie că aparţin poporului ales, fie că
provin din alte popoare. Toţi aceştia vor forma noul Popor
al lui Dumnezeu pe care Isus îl adună şi îl conduce ca un
Bun Păstor.
Traducerea noastră spune că Isus se roagă pentru toţi
cei care vor crede în El. Această formă de viitor este totuşi
inutilă, întrucât în textul grec original, verbul este la
participiu prezent: Isus se roagă dinainte pentru cei care
cred „acum”, în secolul I ca şi în 2013, ca şi cum toţi cei care
cred, indiferent de momentul istoric în care se află, se află
deja în faţa Lui.
În centrul rugăciunii sale se află un strigăt: Toţi să fie
una... Acest strigăt are, pentru noi, aspectul dureros al
unei speranţe ecumenice: când vor redeveni creştinii una?
Trebuie, însă, să notăm faptul că Evanghelia Sfântului Ioan
(spre deosebire de Epistole) nu oferă un context al vreunei
comunităţi în criză căreia această rugăciune să-i dea de
gândit. Mai mult, această expresie de a fi „una”, la Sfântul
Ioan depăşeşte cu mult ideea unei coeziuni comunitare
dintr-o anumită „parohie”. Prin urmare, ar fi mai curând
vorba aici de acea unitate dintre Tatăl şi Fiul în sânul
Sfintei Treimi. De altfel, expresia ei să fie în chip desăvârşit
una înseamnă, în mod literal, ei să fie împliniţi în unitate.
Ca şi cum Isus ar voi să spună că noi nu vom fi nicicând
noi înşine, decât atunci când vom realiza între noi această
unitate divină.
Iată un adevărat proiect pentru unitatea creştină care
depăşeşte cu mult simpla obţinere a unui consens. Dar
această unitate, conform lui Isus, are într-însa putere
probatorie: ea va spune cu claritate lumii că Evanghelia este
adevărată şi că noi suntem iubiţi de către Tatăl la fel de mult
ca şi Fiul.

Duminica Rusaliilor (C)

„Dacă mă iubiţi, păziţi poruncile mele, iar eu îl voi
ruga pe Tatăl, şi alt Apărător vă va da vouă, ca să fie cu
voi pentru totdeauna…” (In 14,15-16.23-26).

T

rimiterea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii asupra
grupului de apostoli şi de ucenici adunaţi în jurul
Mamei lui Isus Cristos (Fap 1,14) a însemnat nu doar
împlinirea unei promisiuni făcute de Mântuitorul înainte
de Înălţarea sa glorioasă la ceruri (v. Fap 1,8), ci mai ales
momentul naşterii Bisericii ca Fiinţă vie, ca Trup mistic
al cărui Cap este Cristos însuşi (Ef 1,22). Duhul Sfânt este
„Sufletul” acestui Trup. El adună „mădularele” sale într-o
unitate fiinţială (Rm 12 sau 1Cor 12) şi îi dă viaţă, iar această
viaţă pe care i-o dă nu este alta decât aceea a Sfintei Treimi.
Fragmentul evanghelic al acestei duminici pune în
evidenţă tocmai acest aspect al vieţii Bisericii, viaţă în care
„sălăşluiesc” Tatăl şi Fiul prin lucrarea de iubire a Duhului
Sfânt. Iar lucrarea Duhului Sfânt se concretizează prin ceea
ce titlul de Apărător/Paraclet exprimă (şi despre care am
vorbit în duminica a şasea a Paştelui), dar şi prin ceea ce
exprimă cuvintele Duhul adevărului. În cadrul ultimei
Cine, Isus le promite celor care vor primi în inimile lor
Cuvântul său o inteligenţă sau o lumină care îi va ajuta să-l
înţeleagă ca fiind un Cuvânt adevărat. El spune că acest Duh
al adevărului îi va conduce pe ucenici către întreg adevărul
(16,13), iar ceea ce e important de remarcat este faptul că
Duhul nu adaugă nimic la ceea ce Isus spune, întrucât Isus
este El-însuşi „cale, adevăr şi viaţă”. În fond, Duhul este
desemnat ca fiind „al adevărului”, întrucât El ne ajută să-l
descoperim pe Isus şi, prin El, pe Tatăl.
Dar, aşa cum este primit Cuvântul lui Isus, la fel trebuie
primit şi Duhul, pentru ca El să lucreze în noi. Din acel
moment, însă, începe o luptă interioară între duhul
propriu şi acest Duh al adevărului. Lumea, ne spune
versetul 17 (absent, din păcate din textul liturgic), nu poate
să-L primească pentru că… nu-l cunoaşte. Or, una dintre
„provocările” importante ale Rusaliilor este aceasta: cel
care îl iubeşte pe Isus se va încredinţa el, oare, atât de mult
Duhului adevărului, încât să înlăture definitiv din viaţa sa
minciuna (aşa cum se angajase prin promisiunile făcute la
Botez )?
În definitiv, Isus angajează libertatea noastră de oameni în
sensul următor: dacă cineva mă iubeşte, spune El, va primi/
păzi Cuvântul… primire care nu-l va transforma într-o
fiinţă super-instruită sau îndoctrinată (sau chiar savantă
ori inteligentă), ci îl va transforma, în primul rând, într-un
locaş viu al Tatălui, al Fiului şi al Duhului adevărului, întrun „tabernacol” fericit.

Pr. Tarciziu ȘERBAN
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Semnificații liturgice

Ritmul săptămânal, lunar și
anual al devoțiunii mariane

L

una mai este cunoscută ca fiind dedicată în mod special
Fecioarei Maria; dar aceasta nu este singura ocurență a
devoțiunii mariane, care este marcată și de alte momente:
fiecare zi de sâmbătă, cu accentul pe prima sâmbătă a lunii
și, de asemenea, luna octombrie și, după cum vom vedea,
și alte luni.

Ziua de Sâmbătă

Obiceiul de a dedica ziua de sâmbătă Fecioarei Maria
a apărut încă din perioada carolingiană, în jurul anului
800. Explicația cea mai întâlnită este cea menționată în
nota introductivă la Colecția de liturghii ale Sfintei Fecioare
Maria, unde se amintește că ea, „în Marea Sâmbătă în
care Cristos zăcea în mormânt, întărită doar de credință și
speranță, singură între toți ucenicii, aștepta în priveghere
învierea Domnului“.
Prima sâmbătă din lună a dobândit o importanță mai
mare datorită mesajului de la Fatima (1917), în care se
făgăduiește harul unei morți în pace cu Dumnezeu oricărui
creștin care, cinci luni la rând, se spovedește în prima
sâmbătă, se împărtășește și contemplă cel puțin un sfert
de oră misterele Rozariului. Totuși, există și un obicei mai
vechi (astăzi mai rar întâlnit), cel al celor 15 sâmbete de
pregătire a comemorării Sfintei Fecioare Maria, Regina
Rozariului (7 octombrie).

Luni mariane

Încă din Evul Mediu întâlnim referiri la legătura dintre
simbolismul lunii mai și devoțiunea către Fecioara Maria;
obiceiul de a-i dedica Mariei întreaga lună mai apare abia
în secolele XVIII-XIX, pentru prima dată, probabil într-o
casă de noviciat dominicană din Italia. Ulterior, obiceiul
a luat amploare în Colegiul Roman al Societății lui Isus,
răspândindu-se treptat în întreaga Biserică.
Datorită simbolismului primăverii, în unele părți
din emisfera sudică se preferă alte luni, care corespund
primăverii din acele locuri (de pildă, noiembrie în
Argentina, Chile, Paraguay și Africa de Sud). Primăvara
emisferei sudice este și una din explicațiile dedicării lunii
octombrie Fecioarei Maria și rugăciunii Rozariului, după
cum a hotărât Papa Leon al XIII-lea prin Enciclica Diuturni
temporis (1898).
În Bisericile de rit bizantin, luna Fecioarei Maria este
august, în care se ține cea mai mare sărbătoare mariană,
Adormirea Maicii Domnului (15 august). În primele două
săptămâni ale lunii, se ține postul acestei sărbători, care este
urmată de o „după-prăznuire“ de 8 zile, până la 23 august.

Cultul Mariei în general

Ce fel de cult i se aduce Fecioarei Maria? În primul rând,
este limpede că adorația i se cuvine numai lui Dumnezeu,
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Încoronarea statuii Sf. Fecioare de la Fatima, 13 iunie 1946

Creatorul și țelul oricărei făpturi; cinstirea sfinților este
motivată de unirea acestora cu Dumnezeu. Totuși, datorită
faptului că Maria are un loc aparte printre toate făpturile, i
se cuvine și o cinstire deosebită, superioară celei acordate
altor sfinți. Uneori, în istoria creștinismului, a fost dificilă
păstrarea măsurii acestor modalități de cinstire, întâlninduse atât extrema respingerii totale a cultului marian, cât și
cea a exagerării lui.
Pentru a afla care sunt principiile cultului Mariei, ne
poate îndruma Conciliul Vatican II, care recomandă să
se „promoveze cu generozitate cultul, mai ales liturgic,
față de Sfânta Fecioară“ și să se „prețuiască practicile și
exercițiile de pietate față de ea, recomandate de Magisteriu
de-a lungul veacurilor“. Teologii și predicatorii trebuie „să
se țină departe, cu grijă, de orice falsă exaltare, precum
și de orice îngustime a minții în considerarea demnității
deosebite a Născătoarei de Dumnezeu“, şi „să ilustreze
corect rolul și privilegiile Sfintei Fecioare care Îl au în
vedere totdeauna pe Cristos, Izvorul unic al adevărului,
al sfințeniei și al evlaviei“. Așadar, adevărata devoțiune
mariană „nu constă nici într-un sentiment steril și trecător,
nici într-o credulitate deșartă, ci ea purcede din credința
adevărată, care ne face să recunoaștem preeminența Maicii
lui Dumnezeu și ne îndeamnă la iubire filială față de Mama
noastră și la imitarea virtuților ei“ (Lumen gentium, 67).
Așadar, adevăratul cult marian implică nu numai
amintirea Fecioarei Maria și invocarea ei, ci și iubirea filială
față de ea și imitarea sfințeniei ei.
Ne putem gândi însă la Maria și la cult și în sens invers:
Maria ca model al Bisericii în practicarea cultului, după titlul
unui capitol din Enciclica Marialis cultus a Papei Paul al VIlea (1974). Aici (la nr. 16-22), atitudinea spirituală a Mariei
este dată ca exemplu pentru cultul adus în Biserică: Maria
în ascultarea mesajului divin, pe care-l primește în credință;
Fecioara Maria în rugăciune (Lc 1, 46-55; In 2, 1-11; Fp 1,
14); Fecioara-Mamă, în paralelism cu Biserica ce naște noi
fii prin lucrarea Duhului Sfânt; Fecioara dăruindu-se (Lc
2, 22-35; asocierea la jertfa Crucii); Fecioara, Învățătoare a
vieții spirituale (Lc 1, 38): toți creștinii să-l preamărească pe
Dumnezeu, așa cum a făcut-o Maria.
Wilhelm TAUWINKL

Retrospectivă

Rațiunile credinței
- abordări spirituale -

A

bordările spirituale ale raţiunilor credinţei au constituit
prilejul, în ziua de 21 martie 2013, pentru o nouă serie
de conferinţe la Facultatea de Teologie Romano-Catolică.
Acestea au fost susţinute de cercetător dr. Violeta Barbu de
la Institutul de istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti şi de pr.
Marius Taloş SJ de la Cluj-Napoca, Superiorul Regional al
iezuiţilor din România.
Primul conferenţiar, în expunerea sa,
„Cred în riscul infinit al lui Dumnezeu.
Maurice Zundel şi spiritualitatea uimirii”, a
prezentat figura acestui scriitor din secolul
al XX-lea. D-na Violeta Barbu a arătat că
Dr. Violeta Barbu a pornit în demersul său de la dorinţa de a
vedea dacă este adevărat ce se afirmă în legătură cu diferitele
forme de reducţie a credinţei provocate de secularizare,
reducţia la spiritualitate fiind una dintre ele. Alte forme
sunt reducţia credinţei la iraţionalitate, la sentimentalism,
la o doctrină sau la o morală, lucruri împotriva cărora s-au
pronunţat suverani pontifi ca Ioan Paul al II-lea, Benedict al
XVI-lea şi recent, Papa Francisc, care a spus că Biserica nu
este un ONG. Este spiritualitatea reductivă? Dimensiunea
individuală este supusă riscului de a-şi pierde dimensiunea
comunitară? Propunând această personalitate admirabilă
şi interesantă, d-na Violeta Barbu a voit să răspundă la
întrebarea dacă există o spiritualitate postmodernă creştină
care să nu fie reductivă. Maurice Zundel (1897-1975) a fost
un scriitor elveţian cu o operă importantă (a scris aproape 20
de volume), dar şi un păstor adevărat, un creştin a cărui viaţă
a fost transformată de întâlnirea cu Cristos. El a exprimat
şi în viaţa sa ceea ce a gândit, astfel că se poate spune că a
dat mărturie atât prin opera, cât şi prin viaţa sa. Maurice
Zundel vorbeşte despre riscul infinit al lui Dumnezeu de a
se încredinţa libertăţii create în noi. Zundel este cel dintâi
care vorbeşte despre maternitatea lui Dumnezeu, despre
Dumnezeu ca mamă, despre Dumnezeu care este infinit
mai matern decât orice mamă perfectă de pe pământ.
Alături de Dumnezeu, noi nu riscăm nimic, El riscă totul
alături de noi, pentru că noi îi putem întoarce spatele, îl
putem refuza, putem să ne închidem, să fim distraţi, absenţi.
Dumnezeu este un cerşetor al iubirii noastre. Se arată astfel
fragilitatea iubirii lui Dumnezeu, care este lipsit de apărare
în faţa noastră. Această iubire dramatică trebuie văzută ca
o expresie a unei sensibilităţi literare. Maurice Zundel a
fost influenţat de Graham Green, de Sfântului Francisc de
Assisi, de Charles Peguy. Un alt punct original al lui Zundel
îl constituie spiritualitatea uimirii ca expresie esenţială a
credinţei. Uimirea este întâlnirea cu o prezenţă, care este
Cristos şi care ne face să uităm de noi înşine. Uimirea este
o experienţă cotidiană şi o experienţă a cunoaşterii. În
finalul conferinţei, d-na Violeta Barbu a oferit o definiţie a
Bisericii aşa cum a fost formulată de Maurice Zundel, care

spune că Biserica, dacă vrea să atingă inimile credincioşilor,
trebuie să fie ca o persoană şi nu ca o instituţie şi să fie semn
al prezenţei lui Cristos.
Cel de-a doilea conferenţiar, în relatarea sa
intitulată „Filosofia ca exercițiu spiritual în
mistica neoplatonică și, respectiv, patristică:
cazul Sfântului Grigore din Nyssa”, a expus
moştenirea spirituală a acestui părinte
Pr. Marius Taloș
capadocian din secolul al IV-lea. Pr. Marius
Taloş SJ şi-a început relatarea pornind de la prezentarea care
se face acestui sfânt în Sinaxarul Bisericii Ortodoxe, oferind
un profil biografic şi spiritual. Considerat unul dintre
spiritele cele mai originale din istoria Bisericii, Grigore
din Nyssa a fost şi un luptător împotriva arianismului,
un apărător al divinităţii lui Cristos şi al Duhului Sfânt.
Deşi nu a fost un om instruit, cu titluri, a avut în schimb
darul sintezei între diferitele curente filosofice şi a văzut
în filosofie un instrument în slujirea evangheliei. Grigore
din Nyssa este considerat un urmaş spiritual al lui Origene
în anumite aspecte, însă el a asimilat această influenţă
într-un mod înţelept şi pastoral. Mai departe, Pr. Marius
Taloş a vorbit despre actualitatea acestui sfânt care a ştiut
să dialogheze cu filosofia timpului său şi care a propus un
itinerariu spiritual. Acest itinerariu spiritual a făcut istorie
şi a pătruns şi în limbajul spiritual latin prin cele trei trepte
ale înaintării duhovniceşti spre Dumnezeu: via purgativa,
prin curăţarea de patimi; via illuminativa, prin înlocuirea
patimilor cu virtuţile; contemplarea lui Dumnezeu, prin
rugăciunea minţii. În continuare, Pr. Marius Taloş a
vorbit despre epectază, termen care se referă la faptul că
sufletul nu se opreşte deloc din urcuşul său, ci înaintează
mereu. Făcând apoi referire la pasajul din Fil 3,12-14, au
fost evidenţiate cinci elemente fundamentale: chemarea
iniţială, scopul final, uitarea celor dinapoi, tinderea spre
cele dinainte, neîncetarea acestui proces. Grigore din Nyssa
ne-a lăsat ca moştenire câteva idei esenţiale: să ştim să facem
distincţie între scop şi ţintă; Cristos identificat cu virtutea;
alegerea radicală care se impune. În încheiere, Pr. Marius
Taloş SJ a sintetizat comunicarea sa prin trei cuvinte: ţintă,
premiu şi chemare.
La sfârşitul conferinţelor, întrebările şi comentariile
au adus în discuţie subiecte precum: influenţa mediului
protestant asupra teologiei lui Maurice Zundel, modul în
care se poate transfera mesajul acestui scriitor dintr-un
mediu majoritar protestant într-unul majoritar ortodox,
importanţa lecturii evangheliei, atitudinea de târguială cu
Dumnezeu care trebuie corectată, rolul raţiunii în urcuşul
spre Dumnezeu, personalismul lui Zundel, calea de mijloc
la Aristotel, radicalitatea opţiunii atunci când punctul de
referinţă este Cristos.
Iulia COJOCARIU
Actualitatea Creștină mai 2013

Biserica Catolică în lume

BISERICA CATOLICĂ
în
KAZAHSTAN

S

e pare că în actualul Kazahstan creştinismul a pătruns
„ pentru prima oară în secolul II, datorită câtorva
prizonieri de război din armata romană, deportaţi aici de
către persani. În secolul XIII, misionarul franciscan Wilhelm
de Rubroeck a botezat în drumul său spre Extermul Orient
pe prinţul Sartak, de la care a pornit o adevărată convertire
în masă a supuşilor săi: ca urmare, papii au început să
organizeze diecezele teritoriale şi în special diceceza de
Kipciak, încredinţată franciscanilor. Între secolele XIII şi
XIV, au fost trimişi noi misionari şi au fost consacraţi nouă
episcopi. Din această Biserică, azi nu a mai rămas nimic.”
Aşa începe prezentarea Bisericii Catolice din Kazahstan
de pe pagina web a enciloplediei Wikipedia, limba italiană.
Totuşi, Biserica Catolică nu lipseşte din această ţară azi
majoritar musulmană, ci a revenit exact în acelaşi mod ca şi în
primele veacuri – prin nişte deportaţi, trimiși aici la comanda
lui Stalin.

Kazahstan – o ţară deschisă spre viitor

În 2011, Kazahstan a sărbătorit 20 de ani de independenţă,
fiind ultima republică desprinsă din fosta Uniune Sovietică.
Numele ţării se trage dintr-un vechi cuvânt turc, kazah,
care înseamnă „spirit liber”. Statul modern se învecinează
cu Federaţia Rusă, China, Kârgâzstan, Uzbekistan,
Turkmenistan şi Marea Caspică.
Cu o suprafaţă de 2,7 milioane km2 şi o populaţie de
circa 16 milioane de locuitori, Kazahstanul este a noua
ţară din lume ca teritoriu şi cea mai mare ţară fără ieşire la
mare. Totodată, este şi unul dintre statele de pe glob cu cea
mai mică densitate a populației (cu numai 5,6 locuitori pe
km2). Clima este continental uscată, iar relieful se compune
din stepe (50%), platouri şi munţi foarte înalţi (folosiţi tot
mai des drept teren de antrenament pentru alpiniştii care
se pregătesc să atace Everestul). Kazahstanul a fost locuit
încă din paleolitic de triburi nomade şi semi-nomade, care
şi-au păstrat stilul de viaţă până foarte aproape de zilele
noastre. Emanciparea de sub Uniunea Sovietică, politica
externă echilibrată şi dezvoltarea economică rapidă pe
baza marilor zăcăminte de petrol, gaze naturale şi metale
rare au câştigat în ultimii ani Kazahstanului renumele de
„ţară pentru Mileniul Trei”.

Religia în Kazahstan

De-a lungul timpului, Kazahstanul a găzduit diferite
etnii şi religii. După ce, în secolul trecut, viaţa religioasă a
fost îngrădită de legile sovietice, declararea independenţei,
în 1991, a adus cu sine şi o mare efervescenţă religioasă. În
numai câţiva ani, pe fondul unei admirabile toleranţe religioase
promovate chiar de guvern, în Kazahastan s-au construit sute
de moschei, biserici, sinagogi, temple, case de rugăciune etc.
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Catedrala ”Sfânta Fecioară Maria de la Fatima - Maica tuturor popoarelor”, Karaganda
( harta diecezelor catolice din Kazahstan - foto stânga sus )

Prin tradiţie, majoritatea locuitorilor sunt musulmani
sunni, dar islamul nu s-a impus decât treptat, pe o durată
de mai multe secole. Aici, creştinii reprezintă circa 25%
din populaţie, majoritatea ortodocși de etnie rusă și
ucraineană, sosiți aici în
urma deportărilor staliniste,
iar restul de 5% cuprind
evrei, hinduși budişti, religii
locale, atei etc. În ultimii ani
nici Kazahastanul nu a fost
scutit de atentate teroriste;
Marea moschee din Almaty
în consecinţă, guvernul a
iniţiat un nou proiect de lege a cultelor pentru a avea o
evidenţă mai clară și a preveni manifestările de extremism
religios. Faptul însă a stârnit îngrijorări cu privire la
capacitatea noii legi de a respecta în aceeaşi măsură ca şi
înainte libertăţile religioase şi drepturile omului.

Creştinismul în Kazahstan

Aşa cum arătam şi la început, creştinismul are rădăcini
adânci Kazahstan. Primul sediu episcopal catolic atestat
datează din anul 334, în sudul ţării. Tot acolo existau, spre
sfârşitul secolului IV, o mănăstire melchită şi mai multe
comunităţi nestoriene; până în secolul XIII, sub conducerea
patriarhului nestorian, acestea ajunseseră să aibă 25 de
sedii mitropolitane şi 150 de episcopi a căror autoritate se
extindea până în China şi Mongolia.
Odată cu sosirea primilor misionari franciscani,
flamandul Willem von Rubroeck (1253-1255) și italianul
Giovanni da Montecorvino (1247-1328) – cerut anume
de Kublai Han într-o scrisoare adresată Sfântului Părinte
și trimisă printr-un episcop nestorian –, catolicismul se
răspândește rapid în toate țările Asiei Centrale, inclusiv în
Kazahastan. După moartea lui Kublai, în 1294, lucrurile
se complică, noul han se orientează, din motive politice,
spre islamul în plină ascensiune și declanșează persecuția
împotriva creștinilor, omorând episcopii și dispersând
comunitățile. Abia peste 600 de ani și diverse imperii,
Kazakhstanul avea să dobândească un nou episcop
catolic, în 1991, când Papa Ioan Paul al II-lea înființează
Administrația Apostolică de Karaganda pentru a se îngiji,
de astă dată, de urmașii credincioșilor catolici ucraineni,
polonezi și germani deportați aici de către Stalin începând
cu anii 1930. „Providența – se arată pe site-ul official al
Bisericii Catolice din Kazahstan – a transformat astfel
un plan diabolic într-o acțiune misionară care întrecea și

Biserica Catolică în lume
cele mai îndrăznețe vise ale Congregației De Propaganda
Fide”. Până la declararea independenței, în 1991, Biserica
a fost constrânsă la tăcere, lucrând ani de-a rândul în
clandestinitate. Dintre preoții deportați în perioada
stalinistă, mulți au optat să rămână pe loc după eliberare;
sunt celebre cazurile părintelui Tadeusz Fedorowicz (în
tinerețe duhovnicul lui Karol Wojtyla copil), care a cerut să
fie deportat împreună cu credincioșii săi, precum și cazul
episcopului greco-catolic Oleksandr Khyra, consacrat
clandestin în lagăr în 1956 și care până în 1980, a lucrat ca
șofer pe salvare și a slujit ca vicar într-o parohie, fără să-și
poată dezvălui adevărata identitate.

Structura Bisercii Catolice în Kazahstan

Astăzi, conform site-ului www.catholichierarchy.org,
credincioșii catolici de ambele rituri cuprind circa 200.000
de locuitori (aproximativ 1,14% din populație) și au 51 de
parohii, 72 de preoți și peste 70
de călugărițe, 5 școli și 28 de
așezăminte de binefacere. Din
1991 și până azi, s-au construit
20 de biserici noi, iar în 1998, s-a
deschis primul seminar mare,
Seminarul din Karaganda
în Karaganda, sub ocrotirea
Sfintei Fecioare Maria, Maica Bisericii.
În urma reorganizării teritoriale din 2003, Biserica
Catolică din Kazahstan se împarte în Arhiepiscopia de
Astana, cu diecezele sufragane de Alma-Ata și Karganda, și
Administrația Apostolică de Atyrau. Din 1991 până în 1999,
Biserica Catolică s-a constituit ca o unică administratie
apostolică, din care făceau parte și teritoriile statelor
învecinate (Kârgâzstan, Uzbekistan, Turkmenistan),
devenite mai apoi misiuni sui iuris. Nunțiatura apostolică
însă, înființată în 1994, cu sediul în capitala Astana,
continuă să deservească toate cele patru state.
În iunie 1995, Arhiepiscopul Jan Pavel Lenga a consacrat
Kazahstanul Mariei, Regina Păcii, la sanctuarul cu același
nume din localitatea Oziornoje aflată în nordul țării. Este
singurul sanctuar marian din această parte a lumii și a
fost construit în semn de recunoștință de către polonezii
deportați, care în 1941 erau pe punctul de a muri de foame
când, în urma rugăciunilor adresate Sfintei Fecioare, un lac
din apropiere s-a umplut în mod miraculous cu pești.
În iunie 2001, Papa Ioan Paul al II-lea a beatificat
un episcop și un preot kazahi, Mykyta Budka și Oleksa
Zaryckyj, iar în luna septembrie a aceluiași an, a făcut o
vizită comunității catolice din Kazahstan. La Liturghia
celebrată în cea mai mare piață din Astana au participat
peste 50.000 de credincioși veniți din toate țările Asiei
Centrale, din Polonia, Ucraina etc. Patriarhul ortodox și-a
exprimat cu acea ocazie regretul că autoritățile kazahe au
permis vizita Papei, dar liderul comunității musulmane,
Absattar Derbisali, într-un interviu televizat, a arătat că
Papa este un om de vastă cultură, care inspiră respect
tuturor, și a încheiat cu cuvintele: „Cred că noi, ca națiune
independentă, trebuie să putem hotărî singuri pe cine
dorim să avem ca oaspete”.

Doisprezece ani mai târziu, la 9 septembrie 2012, pe
locul unui fost gulag sovietic, credincioșii catolici din
Dieceza de Karaganda au avut bucuria de a participa la
liturghia de consacrare a noii lor catedrale, în prezența
Cardinalului Angelo Sodano și a ierarhilor din Kazahstan.
Hramul noului lăcaș de cult este „Sfânta Fecioară Maria
de la Fatima – Maica tuturor popoarelor”; prima parte a
numelui se datorează asocierii aparițiilor de la Fatima
cu căderea comunismului, iar al doilea se referă, în mod
simbolic, la mozaicul etnic care caracterizează Biserica
Catolică din Kazahstan.

O parohie se prezintă

Parohia Sfânta Fecioară Maria, Ajutorul Creștinilor, Astana
„Istoria acestei parohii se aseamănă cu aceea a multor
altora din Kazahstan. Începe cu anii 1930-40, când polonezi,
germani, ucraineni și locuitori
de la Marea Baltică ori de pe
Volga au fost deportați aici.
Biserica a rămas în tăcere
până în 1958; credincioșii se
întâlneau pe ascuns, Sfintele
Liturghii fiind ținute în secret Parohia Sf. Fecioară Maria, Ajutorul
Creștinilor, Astana
de preoții Bronislav Jepetsky,
Vladislav Bukovinsky, Oleksandr Khyra, Joseph Kuchinski
și Oleksandr Saretski.
Prima încercare de intrare în legalitate a comunității
catolice ca parohie a fost făcută în 1958. Cu banii
credincioșilor, s-a cumpărat o casă pentru rugăciune și un
laic, Vladislav Shyshkevich, a inițiat procedura legislativă,
dar un an mai târziu, regimul sovietic i-a intentat proces
pentru tentativă de dare de mită și casa a fost confiscată.
Părintele Prockopie, polonez, care lucra pe atunci în oraș,
a trebuit să revină pe ascuns în țara sa. Între anii 1960-70,
au existat case unde credincioșii se întâlneau în secret ca
să se roage. Uneori, preoți din Lvov, Frunze sau Alma Ata
veneau să țină Sfânta Liturghie.
În mai 1976, patru călugărițe din congregația Oblatelor
lui Isus Euharistic au sosit în oraș ca să ajute la formarea
parohiei. Recunoașterea oficială din partea autorităților a
fost obținută în 1979, după un proces lung și dificil. Casa de
rugăciune a fost retrocedată și sfințită în octombrie 1979.
Primul preot, sosit în 1980, a fost părintele Boleslav
Babrauskas, un iezuit din Lituania, dar patru ani mai târziu,
autoritățile l-au silit să plece din motive de nesubordonare.
A urmat părintele Vikenty Barzda, din Latvia, care venea
de trei ori pe an, câte zece zile, îngrijindu-se de nevoile
tuturor credincioșilor din regiune.
În iulie 1988, a sosit părintele Otto Messmer, actualul
paroh. În mai 1995, Episcopul Lenga a binecuvântat locul
noii biserici și construcția a fost consacrată în 1999 în
prezența Nunțiului Apostolic, a autorităților civile locale și
a trimisului special din partea Sfântului Părinte, Cardinalul
Joachim Messner, Arhiepiscop de Köln.”
Liana GEHL
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Sfântul lunii

Sfântul Dominic Savio
(1842-1857)
- comemorat la 6 mai -

D

ominic Savio, fiul unor oameni modeşti, un fierar şi o
croitoreasă, s-a născut la Riva di Chieri (Italia, lângă
Torino), în 1842.
Pe timpul său, Prima Sfântă Împărtăşanie era administrată
copiilor după doisprezece ani, dar pietatea euharistică a lui
Dominic era atât de profundă, încât printr-un privilegiu, ea
i-a fost dată la vârsta de şapte ani.
În ajunul zilei Primei Sfinte Împărtăşanii, Dominic a
scris micul său proiect de viaţă: „Mă voi spovedi şi mă voi
împărtăşi cât mai des. Vreau să sfinţesc zilele de sărbătoare.
Prietenii mei vor fi Isus şi Maria. Mai degrabă moartea
decât păcatul”.
O întâmplare în care şi-a asumat greşeala a doi colegi ai
săi, doar pentru ca aceştia să nu fie exmatriculaţi pentru
fapta lor rea, face ca micul Dominic să fie remarcat de don
Cugliero, unul dintre profesori. Acesta, înţelegând iubirea
lui Dominic pentru semeni, îl recomandă lui don Bosco:
„Este cam bolnăvicios, dar cu privire la celelalte calităţi,
sunt gata să pun rămăşag că niciodată n-ai cunoscut un
băiat ca el. Un adevărat Sfânt Alois”.
Aşadar, la 2 octombrie 1854, la 12 ani, l-a cunoscut
pe Sfântul Ioan Bosco, care relatează astfel întâlnirea cu
Dominic: „Am întâlnit în acest tânăr un suflet cu totul
după inima Mântuitorului şi am rămas uluit văzând atâtea
haruri divine dăruite unei vârste atât de fragede. După o
convorbire destul de lungă, înainte de a-l chema pe tatăl
lui, [Dominic] mi-a spus: «Cum vi se pare, mă veţi lua la
Torino pentru a studia?». «Ei, stofa este bună!». «Şi la ce
poate folosi stofa?» «Se poate face o haină bună pentru a o
oferi Domnului». «Aşadar, eu sunt stofa, iar dumneavoastră
croitorul. Deci, mă veţi lua şi veţi face o haină frumoasă
pentru Domnul!». A fost acceptat la şcoala lui don Bosco,
care i-a fost şi îndrumător spiritual.
În cei trei ani cât a studiat şi s-a format în oratoriul lui
don Bosco, Dominic s-a luptat constant să trăiască o viaţă de
sfinţenie, pe măsura talantului său, a „stofei” sale. Împreună
cu câţiva colegi a înfiinţat „Societatea Imaculatei”, pentru
care au scris şi un statut, asumat la 8 iunie 1856, în faţa
altarului Fecioarei Maria.
Sănătatea i se deteriora zi după zi, astfel că don Bosco îl
trimite acasă, în familie, pentru a se îngriji. Nici acasă nu îşi
va reveni, iar la 9 martie 1857, avea să treacă la Domnul, în
faimă de sfinţenie.
În 1933, Dominic a fost declarat erou cu virtuţi creştine;
la 5 martie 1950, Papa Pius al X îl declară Fericit, iar la 12
iunie 1954 a fost canonizat. A fost cel mai tânăr creştin
canonizat, care nu a murit ca martir: la data morţii, Dominic
avea doar 15 ani.
Dominic Savio a fost unul dintre cei mai buni tineri
care au trecut prin Oratoriul lui don Bosco. Pe el l-au
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impresionat gândurile pe care le-a expus don Bosco într-o
predică: este voinţa lui Dumnezeu ca toţi să devenim sfinţi;
este destul de uşor să reuşim; o răsplată mare este pregătită
în cer pentru cine devine sfânt. Acea predică a fost pentru
Dominic scânteia care i-a înflăcărat inima, iar Don Bosco
i-a dezvăluit şi simpla „formulă a sfinţeniei”:
„Mai întâi, FII VESEL! Ceea ce te tulbură şi-ţi risipeşte
pacea, nu vine de la Domnul.
În al doilea rând, ÎNDEPLINEŞTE-ŢI DATORIILE de a
studia şi de a te ruga! Fii atent la şcoală, fii plin de râvnă la
studiu şi la rugăciune.
Şi apoi, FĂ BINE ALTORA! Ajută-ţi mereu colegii, chiar
dacă ţi se cer anumite sacrificii. «Sfinţenia» este cuprinsă în
toate acestea!”.
Dominic Savio este considerat protectorul ministranţilor
şi al femeilor însărcinate. Acest al doilea titlu i-a fost atribut
datorită miracolului prin care a salvat viaţa unei surioare
mai mici, chiar când aceasta trebuia să se nască.
Cu şase luni înainte de a muri, Dominic simte că
mama lui va avea probleme la naşterea surioarei, îi cere
permisiunea lui Don Bosco şi merge în grabă spre casă.
Ajuns la destinaţie, starea de sănătate a mamei aproape că îl
împiedică să o salute pe aceasta; el totuşi o îmbrăţişează şi
pleacă. La scurt timp după plecarea lui, naşterea surioarei
are loc, în mod surprinzător, fără probleme. Doar după
naşterea fetiţei, mama lui Dominic îşi dă seama că acesta
îi prinsese în jurul gâtului o panglică cu o bucată de pânză
cusută în formă de hăinuţă. Dominic însuşi îi va povesti
acest episod lui Don Bosco, spunând că Sfânta Fecioară a
fost aceea care i-a salvat mama.
După moartea lui Dominic, Don Bosco a hotărât să-i
scrie viaţa, îndeplinind dorinţa multor tineri care doreau
să-l cunoască mai îndeaproape. Declarându-l Sfânt,
Biserica l-a propus ca un model pentru toţi tinerii din lume.
Copiii şi tinerii de astăzi, cunoscându-i viaţa, pot găsi în el
un exemplu care merită să fie urmat.
Adaptare după Viețile Sfinților
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

Micul Prinț

Rozariul, o „cunună de trandafiri” pentru Maria

Î

n anul 1917, pe 13 mai, o Doamnă „învăluită în lumină
şi care venea din cer” apare la trei copilaşi. Lucia, de zece
ani, şi verişorii ei, Iacinta şi Francisc, de şapte şi respectiv
nouă ani, au fost aleşi de cer pentru a fi protagoniştii unei
întâmplări care, la început, a fost cu greu acceptată şi
crezută: apariţia Sfintei Fecioare Maria.
„Doamna” le-a spus că ea este Regina Sfântului Rozariu
şi i-a îndemnat să se roage mult: „ Rugaţi-vă Rozariul în
fiecare zi, pentru a obţine pacea lumii şi sfârşitul războiului”.
Dacă Sfânta Fecioară le-a cerut celor trei copii să se roage,
înseamnă că rugăciunea Rozariului nu este o „misiune
imposibilă” nici măcar pentru cei mici. Şi pentru că suntem
în luna mai, o lună dedicată Sfintei Fecioare Maria, vă invit
şi pe voi, dragi copii, la rugăciune.

de Isus şi care au procurat multă suferinţă: acestea sunt
misterele de durere. Au fost, de asemenea, episoade care
amintesc şi gloria pe care Dumnezeu le-a dăruit-o lui Isus
şi Mariei: sunt misterele de slavă.

Cum ne rugăm Sfântul Rozariu?

Se începe cu semnul Sfintei Cruci; urmează amintirea unui
mister, un Tatăl nostru, zece Bucură-te, Marie şi Slavă Tatălui.
Acestea se repetă pentru fiecare mister pe care vrem să-l
medităm. Rozariul se încheie cu rugăciunea Bucură-te,
Regină sau cu Litania lauretană.
În timp ce te rogi, eşti invitat să te gândeşti la un fapt din
viaţa lui Isus sau a Mariei şi să descoperi „misterul” marii
lor iubiri faţă de noi.
Lunea şi sâmbăta ne rugăm misterele de bucurie.
Joia ne rugăm misterele de lumină.
Marţea şi vinerea ne rugăm misterele de durere.
Miercurea şi duminica medităm misterele de slavă.
La fiecare mister, putem să-i cerem Sfintei Fecioare
ajutorul; ea ne ascultă mereu pentru că ne iubeşte aşa cum
l-a iubit pe Fiul ei, Isus.
Copile drag, tu ştii că dacă citeşti ceva, poţi să uiţi; dacă
priveşti, poţi să-ţi aminteşti; dar dacă faci un lucru, cu siguranţă
îl înveţi bine. Lucrul acesta este valabil şi pentru rugăciunea
Rozariului. Și cel mai important atunci când te rogi, este să faci
acest lucru nu doar cu buzele, ci mai ales cu inima.

Voi ştiţi ce este Rozariul?

Cuvântul „rozariu” înseamnă „cunună de trandafiri” sau
„grădină de trandafiri”. Rozariul este compus din mai multe
rugăciuni adresate Fecioarei Maria, Mama lui Isus. Fiecare
rugăciune aminteşte un fapt din viaţa lui Isus sau a Mariei.
Aceste fapte se numesc mistere, dar nu pentru că ar fi greu
de înţeles, ci pentru că sunt un semn, o dovadă a iubirii lui
Isus şi a Mariei pentru noi.
În viaţa lui Isus şi a Mariei, au fost momente care leau adus multă bucurie şi fericire: acestea sunt mistere de
bucurie. Au fost momente în care Isus, Fiul lui Dumnezeu,
şi-a arătat atotputernicia: acestea sunt misterele de lumină.
Au existat şi episoade care au arătat răutatea oamenilor faţă
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MISTERELE DE LUMINĂ
1. Botezul lui Isus în Iordan
2. Nunta din Cana
3. Vestirea Împărăției lui Dumnezeu
4. Schimbarea la Față a lui Isus
5. Instituirea Sfintei Euharistii
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MISTERELE DE SLAVĂ
1. Învierea lui Isus
2. Înălțarea lui Isus la cer
3. Coborârea Duhului Sfânt
4. Înălțarea Sfintei Fecioare la cer
5. Încoronarea Sfintei Fecioare

Cristina ȘOICAN
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MISTERELE DE BUCURIE
1. Buna-Vestire
2. Vizita Fecioarei Maria la verișoara sa Elizabeta
3. Nașterea lui Isus
4. Prezentarea la Templu
5. Regăsirea lui Isus în Templul din Ierusalim
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MISTERELE DE DURERE
1. Agonia lui Isus în Grădina Ghetsemani
2. Biciuirea lui Isus
3. Încoronarea lui Isus cu spini
4. Isus urcă muntele Calvar
5. Moartea lui Isus pe Cruce
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Vladimir Ghika:
o mărturie convingătoare

D

e câţiva ani, credincioșii şi familiile parohiilor din termenului, adică înţelept, sfătuitor, mângâietor, dar şi om
Arhidieceză se adună pe data de 16 mai la biserica cu autoritate. Autoritate, nu autoritarism, că aceasta provine
Sfânta Tereza şi la cimitirul Bellu pentru a-l comemora din vasta experienţă de viaţă a unui om răpus de Duhul
pe Vladimir Ghika, preot şi martir al Bisericii lui
Sfânt: „Doamne, dacă îţi cer uneori un semn sensibil
Cristos. Anul acesta, întâlnirea e presărată de
al harului tău, nu o fac pentru a fi mai sigur de
freamătul ridicării sale la cinstea altarelor.
tine, ci pentru a fi mai sigur de mine”.
Biserica noastră locală se pregăteşte de
Cu înţelepciune, spunea „străduieştesărbătoare.
te în aşa fel încât, ajuns la o vârstă
Propunând Anul Credinţei, emeritul
memorabilă, această vârstă să aibă
Papă Benedict ne asigura că „poarta
şi ea ceva memorabil în ea”. De care
credinţei este mereu deschisă” (Porta
vârstă e vorba? Poate de cea a anilor.
Fidei 1). Înainte de a se închide poarta
Şi mai sigur, de cea a harului. Cum,
care marca ieşirea sa din viaţa activă
oare, să nu fi răsunat în inima sa de
a Bisericii, a ţinut să deschidă din
păstor cuvintele apostolului Paul „de a
plin poarta credinţei, asigurându-ne că
înainta către starea omului desăvârşit,
viaţa contemplativă este o dimensiune
la măsura vârstei plinătăţii lui Cristos”
la fel de importantă a vieţii creştine. O
(Ef 4,13)? Sfântul Paul spunea aceste
mărturisire convingătoare a celui care - aşa
cuvinte pe când era în temniţă. Din temniţă,
cum a spus-o înainte de ultimul salut ca papă de la Jilava, Monseniorul avea să scrie pe unul
acum se pregăteşte pentru ultima etapă a pelerinajului său din bileţele: „cel ce se despoaie pentru ceilalţi, se îmbracă
pământesc spre întâlnirea
întru Cristos”. La vârsta
definitivă cu Cristos în casa „Doamne, dacă îţi cer uneori un semn sensibil al desăvârşită se ajunge printr-o
Tatălui ceresc. Pentru noi, harului tău, nu o fac pentru a fi mai sigur de tine, ci permanentă lepădare de
credincioşi şi familii ale pentru a fi mai sigur de mine”
sine şi îmbrăcare cu Cristos.
Arhidiecezei de Bucureşti,
Acolo, la Jilava, în frig şi
Anul Credinţei înseamnă o
umezeală, unii deţinuţi l-au
- Vladimir Ghika poartă deschisă către Biserica
îmbrăcat la propriu, deoarece
nevăzută a sfinţilor din cer, unde, la ceata mijlocitoare a oasele sale nu puteau suferi regimul de detenţie, iar el, la
fericiţilor şi a sfinţilor, se alătură unul dintre fiii meleagurilor rândul său, i-a îmbrăcat cu puterea mărturiei sale, care
române.
izvora din convingerea transmisă în acest gând: „eu nu
Gândul ni se îndreaptă şi mai mult acum, în luna mai, sunt mort, n-aş accepta niciodată moartea. El trăieşte în
luna florilor, către Vladimir Ghika, venerabilul preot şi mine şi mă face să-i văd privirea. Nu mă voi lăsa niciodată
mărturisitor al diecezei noastre şi al Bisericii universale, să fiu despărţit de El”. Această legătură temeinică, de
care a intrat pas cu pas prin poarta credinţei şi care acum, nezdruncinat, cu Cristos cel Înviat era la temelia vieţii sale.
parcă se pregăteşte să coboare încă o dată în rândul fraţilor
În grădina de gânduri a Monseniorului se află flori care
săi de neam şi de credinţă.
ne îndreaptă către cer: „Cerul nu face umbră”. Cer, pământ,
O coborâre începută deja din timpul pelerinajului său sub pământ: Cristos cel înviat desfiinţează această ruptură.
pământesc în care - aşa cum se arată în introducerea la Nu mai e loc de umbre. El ne-a învăţat: Tatăl nostru care
culegerea „Gânduri pentru fiecare zi”, numită şi „grădina eşti în ceruri. În credinţă, cerul este înainte de toate o stare
gândurilor” - a trăit şi a murit ca un sfânt şi martir al şi nu un loc. Împărăţia cerurilor trece dincolo de spaţiu şi
credinţei. O grădină cu totul specială, deoarece în ea nici timp, trece dincolo de a fi un deasupra şi un dedesubt, de
o floare nu poate fi ruptă, ci doar privită, contemplată. a fi o locuinţă. Isus s-a suit la cer fără a părăsi pământul.
Deja din timpul vieţii sale, o floare sau alta a fost dăruită Cerul este comuniunea deplină cu Tatăl, Fiul şi Duhul
posterităţii, adică nouă, fiilor săi spirituali, ca drumul Sfânt. „Cerul e adăpostul meu; - ce importanță are dacă e
să ne fie presărat de frumuseţe. La umbra fiecărui gând, singurul?”… „Calea spre Cer este strâmtă, dar Cerul e larg.
întrezărim vocea sa blajină.
Calea spre Cer este strâmtă, dar e mult mai uşor să nu te
În manuscrisele sale, repetă deseori expresia „fii mei abaţi din drum mergând pe o cărare decât printr-o câmpie”.
spirituali”, iar către fratele său Dimitrie, mai tânăr cu un an,
Din partea noastră, inimi gata de sărbătoare…
se recomandă ca fiind Bătrânul Vlad. Monseniorul e părinte
care poartă de grijă fiilor săi. Ca bătrân, e presbyteros, în
sensul pe care primele comunităţi creştine i-l dădeau
Pr. Fabian MĂRIUȚ
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Iubește!
„Credinţa lucrează prin iubire, transformând cu totul viaţa omului” (Porta fidei, nr. 10)

Î

n ultima vreme, discuţiile cu prietenii se învârt în jurul
unui subiect care revine aproape cu obstinaţie: lucrul.
Alunecăm cu mare uşurinţă către această temă, comparând
situaţia din trecutul apropiat cu cea de acum. Dacă pe
atunci nu ne mai vedeam capul de treabă şi, de multe ori
nu mai ajungeam pe mână, cum spune o vorbă din popor,
acum, mulţi dintre noi trăiesc în nesiguranța că mâine nu
vor mai avea de lucru.
După o astfel de discuţie, am păşit într-o zi de lucru
în biserica Sfânta Cruce. Era 13 martie. O zi care avea să
dobândească o semnificaţie aparte prin faptul că seara
trăiam emoţia alegerii Papei Francisc. Până atunci,
citisem de multe ori fraza „credinţa lucrează prin iubire,
transformând cu totul viaţa omului” - scrisă pe banner-ul
de lângă statuia Maicii Domnului -, dar nu-i acordasem
prea multă importanţă. În ziua de 13 martie, fraza din
Porta fidei avea să deschidă o poartă nouă de înţelegere a
cuvântului lucru. O lumină tainică, ascunsă, ne-a dus cu
gândul de la lucrul care ne frământă în viaţa de zi cu zi,
de la grija faţă de pâinea cea de toate zilele, la lucrarea lui
Dumnezeu. Trecerea a fost posibilă odată cu ascultarea
Evangheliei de la Sfânta Liturghie, în care Isus învaţă „Tatăl
meu lucrează mereu până acum; eu de asemenea lucrez” (In
5,17). Tatăl şi Fiul nu încetează niciodată lucrul. Creația şi
generarea lumii continuă. Tatăl şi Fiul nu se opresc.
Aproape inexplicabil, ne-am dat seama că Dumnezeu
lucrează în noi, prin noi şi cu noi. Lucrează pentru a ne
întări şi a ne mări credinţa. Lucrează din interior, susţinând
legătura noastră de iubire, puterea de a da viaţa, energia de
a ne educa copiii, dorinţa de a fi în comuniune de credinţă
cu o mulţime de fraţi şi surori.
La căpătâiul acestei lucrări se află făgăduinţa din ziua
căsătoriei, când ne-am spus unul altuia „să te iubesc şi să te
respect în toate zilele vieţii mele”. Nu erau cuvintele noastre.
Ori, erau ale noastre numai în măsura în care recunoşteam
că vin de la Dumnezeu. Căsătoria, unul din cele şapte
sacramente, punea la baza relaţiei noastre lucrarea lui
Dumnezeu. El ne-a chemat. El ne-a ales unul pentru altul.
El ne-a unit. Ele ne ocroteşte drumul. El a făcut ca noi să
fim purtătorii unui sacrament atât de minunat. El lucrează
împreună cu noi.
În popor se spune că „nebănuite sunt căile Domnului”.
Într-adevăr nebănuite, dacă ţinem cont că unul dintre noi
este nemţean, altul, ilfoven. Unul a studiat ingineria la Iaşi,
altul, la Bucureşti. Într-un fel, întâlnindu-ne acum mai bine
de 23 de ani, odată cu noi, s-au întâlnit două lumi destul de
diferite. Am învăţat să ne apropiem unul de altul cultivând
distanţele, aşa cum îndeamnă marele poet Gibran: „staţi
împreună, dar nu prea aproape unul de altul. / Căci stâlpii
templului stau la distanţă unul de altul, / Iar stejarul şi
chiparosul nu cresc unul în umbra celuilalt”.

Învăţând apropierea şi distanţa dintre noi, am putut
face alegeri responsabile. După căsătorie, cum e firesc,
ne doream o casă proprie. Pentru un an şi şapte luni, am
trăit la distanţă unul faţă de altul, unul în Germania, altul,
în România. Geografic, la distanţă, dar mereu aproape în
rugăciune. Trăind cu gândul la celălalt, credinţa ne-a întărit,
iar rugăciunea era poarta prin care păşeam unul către
altul. Deşi fizic eram departe, spiritual, eram împreună.
Această experiență a purificat legătura noastră de iubire,
consolidând-o.
În plus, am avut şansa să cunoaştem învăţătura Bisericii
cu privire la metodele naturale de reglare a fertilităţii.
Această practică ne-a dus la o cunoaştere profundă,
respectuoasă, reciprocă faţă de viaţa intimă, faţă de trupurile
şi sufletele noastre. Practica ne-a învăţat că libertatea
sufletului şi a spiritului trece prin stăpânirea de sine, prin
stăpânirea faţă de propriul trup. Metodele ne-au ajutat să
fim necondiţionat deschişi faţă de viaţă, fără nici o limitare
ori piedică, ştiind să păstrăm distanţa atunci când în mod
responsabil, am hotărât de comun acord amânarea unei
sarcini, dar, mai ales, ne-au ajutat să primim viaţa copiilor
noştri, lărgindu-ne familia. Vă mărturisim că trăirea vieţii
intime la lumina acestei practici nu e nicidecum o supunere
faţă de reguli biofizice ori morale, ci o bogăţie extraordinară,
care alimentează respectul şi încrederea reciproce. Avem
nădejdea că această bogăţie este darul de mare preţ pe care
îl oferim nu sporadic, nu cu ocazia unor evenimente, ci
clipă de clipă copiilor noştri, Victor şi Bianca.
Apropo de ziua de 13 martie, în Gândurile pentru fiecare zi
ale Mons. Vladimir Ghika, în această zi a lunii e scris: „Orice
suflet cu adevărat umil poate să iubească uşor. El şi-a pierdut
toate motivele de indiferenţă şi aversiune”. Am avut şansa
ca naşii de la cununie să ne fie adevăraţi părinţi spirituali.
Ne-au dat un sfat de mare preţ: să nu adormim niciodată
certaţi. Credinţa lucrează prin iubire mai ales când cerem şi
ne dăruim reciproc iertarea. Numai iertarea face ca sufletele
noastre să rămână umile, fără patimi, fără aversiuni.
Andreea şi Ioan ROBU
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Suflet tânăr

Păstorul între tineri

S

âmbătă, 20 aprilie, în Catedrala Sfântul Iosif, a avut
loc întâlnirea anuală a Înaltpreasfințitului Ioan Robu,
Arhiepiscop Mitropolit de București, cu tinerii din
Arhidieceză. Programul a cuprins Cateheza ținută de
Păstorul Arhidiecezei, Dialogul tinerilor cu Arhiepiscopul și
Sfânta Liturghie.
Întâlnirea a avut loc în ajunul Duminicii Bunului Păstor,
Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocații, și a avut ca
temă Mesajul Papei Benedict al XVI-lea adresat tinerilor cu
ocazia Zilei Mondiale a Tineretului din 2013: „Mergeţi şi
faceţi ucenici din toate naţiunile” (cf. Mt 28,19).

„Tineri, viitorul este în mâinile voastre!”

Cu aceste cuvinte ne-a întâmpinat Păstorul nostru,
Înaltpreasfinţitul Ioan Robu, într-o zi ce avea să marcheze
atât un eveniment important din acest an pastoral, cât
şi conştientizarea responsabilității pe care noi, tinerii,
continuăm să o avem.
Tineri din toate colţurile Arhidiecezei de Bucureşti au
fost invitaţi în Catedrala Sfântul Iosif şi, plini de entuziasm,
de încredere şi de har, au răspuns din nou iniţiativei de a fi
împreună.
În timpul Catehezei, Înaltpreasfinţitul a subliniat două
aspecte importante pe care fiecare tânăr în parte ar trebui
să le aibă în vedere. În primul rând, trebuie să ştim că,
involuntar poate, lăsăm în toţi oamenii pe care îi întâlnim
o parte din noi, o parte din credinţa noastră. Trebuie, deci,
să avem o credinţa matură şi neclintită pentru a avea ce
să dăruim şi celorlalţi. „Rămâneţi fideli în harul credinţei
primite!” Acesta a fost cel de-al doilea aspect important al
Catehezei. Excelenţa Sa ne-a explicat că Biserica este un
lucru esenţial în viaţa noastră de creştini, un sprijin, în
drumul nostru spre mântuire.
Programul a continuat cu întrebările propuse de tineri,
în urma unui sondaj: „Se mântuiesc cei care spun că de
fapt cred, dar nu merg la Biserică? Ne putem împărtăşi
dacă am circulat cu autobuzul fără bilet? Ce v-a marcat
în pontificatul Papei Benedict? Ce noutate a adus Papa
Francisc în Biserică? etc” Răspunsurile Păstorului nostru
au alungat dilemele, nedumeririle şi îndoielile pe care le
aveam şi care reprezentau, poate, un obstacol în credinţa
noastră.
După Sfânta Liturghie prezidată de Arhiepiscop, alături de
care au fost prezenţi numeroşi preoţi ai Arhidiecezei, tinerii
s-au întâlnit din nou în curtea Catedralei pentru a împărtăşi
gânduri şi impresii şi pentru a-şi exprima bucuria de a fi,
încă o dată, împreună, bucuria de a împărtăşi acelaşi ideal.
Cu toţii am plecat fericiţi, împliniţi şi însufleţiţi de
cuvintele Păstorului nostru, cu forţe noi şi cu hotărâri
importante, realizând că viitorul nu stă în acţiunile
individuale ale fiecăruia, ci că numai împreună putem
împlini voinţa Lui!
Roxana MARIN
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Gândul meu pentru TINERI
Dragă prietene, căutător de Dumnezeu,
Pentru că suntem în luna mai, luna Sfintei Fecioare
Maria, îmi amintesc cu plăcere că pe lângă Sanctuarele
Mariane din țară, am vizitat de mai multe ori
Sanctuarele de la Lourdes și de la Fatima. O singură
dată am fost la Medugorje și la Częstochowska. În toate
Sanctuarele am simțit-o aproape pe Maica Domnului
și am întâlnit-o în pietatea atâtor credincioși ce
aleargă, cu încredere, la mijlocirea Ei! În schimb, mi-a
rămas întipărită în inimă procesiunea dinainte de a
ajunge la Statuia de la Fatima: copii, tineri, bătrâni,
persoane consacrate, preoți, „fețe” din toată lumea,
în fața Capelei Aparițiilor, pe un covor lung de piatră
netedă, în genunchi, cu rozariul în mână, în tăcere și
cu credință, în mod ordonat, se apropiau de Sfânta
Fecioară Maria...
Sfânta Fecioară Maria este aleasă de Dumnezeu
pentru „lucruri mari”... Dumnezeu nu a ales o femeie
dintr-o clasă socială înaltă, nu a ales o femeie dintr-o
familie bogată, nu a ales o femeie dintr-o cetate cu
renume, ci a ales-o pe Maria din Nazaret, o umilă
adolescentă, pentru a fi Mama lui Isus Cristos. Nu
știm nimic din copilăria Mariei și nici nu cunoaștem
fapte eroice din viața ei, care ar fi pus-o în evindență
printre tinerele din Nazaret, însă știm că, odată cu
vestea pe care îngerul i-a adus-o că-L va naște pe
Isus, Dumnezeu a săvârșit în ea și prin ea, lucruri
minunate. Dumnezeu a ales-o pe Maria, cu viața ei
obișnuită, și a început să-și realizeze planul măreț
de mântuire. Privind la Maria, privind la „da”-ul
ei, vedem cum Dumnezeu, Cel Atotputernic, se
manifestă în normalitatea vieții și învățăm și noi,
cum prin „da”-ul nostru zilnic, Dumnezeu intră în
istoria noastră și în istoria lumii în care trăim.
Pr. Daniel BULAI

Sfânta Liturghie celebrată în Catedrala Sf. Iosif -20 aprilie 2013

Suflet tânăr

Mărturii
„Pentru mine a fost prima experienţă de acest gen
şi am rămas plăcut impresionat atât de numărul mare
de participanţi, cât şi de atmosfera care a caracterizat
evenimentul. Toţi au venit aici cu un scop. Unii au
dorit să afle răspunsuri, alţii, să-şi confirme propriile
convingeri. Cert este că toţi, prin prezenţa lor, au
demonstrat încă o dată că adevărata credinţă se poate
trăi doar împreună”.

„Într-adevăr, răspunsurile date ne ajută, ne întăresc!
Întrebările sunt bine alese; de fiecare dată îmi spun:
«Da! Și eu mi-am pus întrebarea asta măcar o dată,
iar acum, în sfârşit, găsesc răspunsul». Fiecare cuvânt
ascultat, unitatea și numărul mare de tineri care
participă contribuie, cu siguranţă, la creșterea și la
maturizarea credinței noastre”.

(Florin, parohia Bucureştii Noi)

(Isabella, parohia Sfânta Tereza)
„Ziua de azi a fost o experienţă plăcută, pentru că
am simţit că întâlnirea a fost între noi, tinerii, şi un
vechi şi bun prieten”.
(Carina, parohia Adormirea Maicii Domnului)

20 aprilie 2013 - Întâlnirea anuală a Arhiepiscopului Ioan Robu cu tinerii din Arhidieceză

Gânduri pentru zilele ce vin
A consola este putinţa noastră de a da celuilalt ceva care
să fie mai adevărat decât durerea sa.
A consola înseamnă să-l faci pe deznădăjduit să trăiască
o speranţă.
A consola înseamnă a permite celui ce suferă să vadă în
noi iubirea lui Dumnezeu pentru el.
Pentru cel care îl vede pe Dumnezeu departe, aproapele
nu va fi niciodată foarte aproape; pentru cel care nu-şi
vede aproapele foarte aproape, Dumnezeu va rămâne
mereu departe.
Să nu uiţi cumva că cele mai frumoase zile nu sunt
niciodată frumoase pentru toţi.
Fie ca bucuriile să nu-mi vină niciodată prin suferinţa celuilalt!
Fie ca suferinţele mele, toate, să aducă vreo bucurie celorlalţi!

Fie ca destinul meu să nu zdrobească nimic în calea lui!
Mai ales atunci când te simţi nimicit sub povara unei
mari dureri, e bine să consolezi durerile celorlalţi.
A te dărui în asemenea cazuri, când nu mai eşti nimic,
când în tine însuţi nu mai ai nimic, înseamnă că dai, cu
adevărat, un pic din Dumnezeu... şi Îl găseşti.
Nu trebuie să ne mirăm, nici să ne plângem de
nerecunoştinţa semenilor. Recunoştinţa este mai rară
decât binefacerea şi mai presus de ea. Când cineva ne
dovedeşte recunoştinţă, el ne dăruieşte
mai mult decât i-am dat.
(Vladimir GHIKA, Gânduri pentru zilele ce vin,
Editura Dacia, 1995)
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Anunțuri
La Editura Arhiepiscopiei Romano Catolice de București
a apărut noua ediție completă, revăzută și revizuită, a
colecției Cântați Domnului.
Cartea poate fi achiziţionat de la Librăria Sfântul Iosif
din Bucureşti (tel.: 021 201.54.57, 021 201.54.75, email:
libraria@arcb.ro).

Cele mai frumoase povestiri din Biblie. Primul legământ

P

e 23 aprilie, Editura Humanitas a lansat cartea Cele
mai frumoase povestiri din Biblie. Primul legământ,
traduse din ebraică, aramaică şi greaca veche, din textele
originale, de Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu.
Fiecare povestire este precedată de o notă introductivă
care lămureşte conceptele importante şi felul în care
putem înţelege şi reda astăzi expresii din vocabularul
vetero-testamentar sau felul în care credincioşii vechiului
Israel performau relaţia cu o divinitate pe care o
antropomorfizau.
În Cuvântul însoțitor al volumului, Andrei Pleșu a scris:
„Cartea aceasta pune la îndemâna cititorului una dintre
sursele esenţiale ale culturii europene şi planetare. E vorba
despre marile episoade narative ale unui text pe care trei
religii impunătoare ale umanităţii (aşa-numitele «religii
ale cărţii», monoteismele «abrahamice») l-au asumat ca
text sacru: Vechiul Testament. (...) În vremurile de azi, o
carte ca aceasta e mai mult decât bine-venită. Ritmul în

care trăim, configuraţia fiecărei zile
(din care răgazurile, perioadele de
otium fertil sunt, practic, evacuate)
reduc până la o limită îngrijorătoare
timpul rezervat altădată lecturii.
Cine îşi mai permite astăzi luxul
de a citi, în linişte, Pentateuhul,
Cărţile Regilor, Cronicile, Psalmii,
Proverbele, Ecleziastul şi marea
literatură profetică, de la Osea la
Daniel? Or, lucrarea de faţă oferă un «extract» edificator
din fluviul uriaş al literaturii vechi-testamentare, pentru
uzul celor prea grăbiţi, prea ocupaţi, prea obosiţi ca
să aspire la o cuprindere integrală a textului. Evident,
cunoaşterea unei părţi nu înlocuieşte cunoaşterea
ansamblului, dar poate măcar să dea o idee despre el şi
să stârnească oarecare curiozitate. Şi, în orice caz, poate
readuce în memorie reperele lui cardinale”.

A apărut revista Pro Memoria, nr. 10-11/ 2011-2012

C

u o întârziere de un an, a apărut un nou număr al
revistei de istorie ecleziastică Pro Memoria, nr. 1011/ 2011-2012, editată de Centrul Biserica şi Istoria al
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti.
Revista este prefaţată de IPS dr. Ioan Robu, Preşedintele
onorific al publicaţiei, pe care o recomandă călduros
cititorilor şi pasionaţilor de istorie ecleziastică.
„Aflăm – scrie Înaltpreasfinţitul, despre noi evenimente
şi fapte creştine din istoria seculară a Bisericii noastre, dar
şi despre exemplele oferite de martirii şi mărturisitorii
din perioada persecuţiei comuniste, pe care generaţiile
actuale şi viitoare au datoria să le cunoască şi să lepăstreze
memoria”.
Volumul apare într-un context marcat de o triplă
aniversare a Bisericii noastre locale: 130 de ani de la
înfiinţarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti,
125 de ani de la naşterea Episcopului martir dr. Anton
Durcovici şi 100 de ani de presă catolică în Arhidieceza
de Bucureşti.
O rubrică interesantă este şi cea dedicată comunităţilor
catolice din Arhidieceza de Bucureşti, care conţine studii
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valoroase semnate de Alexandru
Ciocîltan, Gabriela Mitu, Marius
Oanţă, Petru Ciobanu, Ilie
Cătălin Grigore, Tereza Sinigalia
şi Marcel Octav Costea.
Recomandăm, de asemenea,
articolul cercetătoarei dr. Andrea
Dobeş, de la Memorialul Sighet,
dedicat preotului iezuit Otto
Canisius Farrenkopf, victimă
a regimului ateo-comunist din
România.
Revista este bogat ilustrată cu fotografii de epocă, cele
mai multe regăsindu-se în articolul care realizează şi
retrospectiva celor 130 de ani de istorie a Arhiepiscopiei
Romano-Catolice de Bucureşti.
Acest număr al revistei al fost prezentat sâmbătă,
27 aprilie, în cadrul Simpozionului dedicat celor trei
manifestări menţionate mai sus.
Dr. Dănuţ DOBOȘ

