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- Nostra aetate -

Declaraţie despre relaţiile Bisericii cu religiile necreştine

Î

n EPOCA NOASTRĂ, în care neamul omenesc este din
„ zi în zi mai strâns unit şi în care creşte interdependenţa
dintre popoare, Biserica îşi examinează cu mai multă
atenţie relaţiile cu religiile necreştine. În îndatorirea ei de
a promova unitatea şi iubirea dintre oameni şi chiar dintre
popoare, ea examinează aici în primul rând ceea ce oamenii
au în comun şi ceea ce îi îndeamnă să-şi trăiască împreună
menirea”. Acestea sunt primele propoziții ale Declarației și
găsim în ele intenția clară a Conciliului de a deschide o nouă
etapă în relațiile dintre Biserică și religiile necreștine, căci,
în fond, toate popoarele alcătuiesc o singură comunitate, au
o singură origine, „un singur scop ultim, pe Dumnezeu, a
cărui providență, ale cărui dovezi de bunătate şi planuri de
mântuire îi îmbrăţişează pe toţi” (nr. 1).
Părinţii conciliari sunt de acord că oamenii „aşteaptă
de la diferitele religii răspunsul la enigmele ascunse ale
condiţiei umane, care, astăzi ca şi odinioară, tulbură
adânc inima omenească: Ce este omul? Care este sensul
şi scopul vieţii noastre? Ce este binele şi ce este păcatul?
Care este originea şi rostul suferinţei? Care este calea spre
adevărata fericire? Ce este moartea, judecata şi răsplata
după moarte? În sfârşit, ce este acel ultim şi inefabil mister
care ne cuprinde existenţa, din care ne tragem şi spre care
ne îndreptăm?” (nr. 1). Religiile se străduiesc să răspundă
la aceste întrebări.
De exemplu, în hinduism, oamenii cercetează misterele
divinităţii pe care le exprimă printr-o largă bogăţie de
mituri, iar prin eforturi filosofice pătrunzătoare, „caută
eliberarea de neliniştile şi de limitele condiţiei noastre fie
prin forme de viaţă ascetică, fie prin meditaţie profundă, fie
prin refugierea în Dumnezeu cu iubire şi încredere” (nr. 2).
Diferitele forme ale budismului recunosc insuficienţa
radicală a acestei lumi şi învaţă o cale prin care oamenii
să poată atinge starea de eliberare perfectă sau iluminare
supremă.
Celelalte religii existente în lume se străduiesc,
de asemenea, să întâmpine neliniştea inimii omului
propunându-i învăţături, precepte de viaţă şi rituri sacre.
„Biserica Catolică nu respinge nimic din ce este adevărat
şi sfânt în aceste religii. Ea priveşte cu un respect sincer la
acele moduri de a acţiona şi a trăi, la acele reguli şi doctrine
care, deşi se deosebesc în multe privinţe de ceea ce ea
însăşi crede şi povăţuieşte, reflectă totuşi adesea o rază a
Adevărului care luminează pe toţi oamenii. Ea îl vesteşte
însă şi este datoare să-l vestească necontenit pe Cristos care
este «Calea, Adevărul şi Viaţa» (In 14,6), în care oamenii

îşi găsesc plinătatea vieţii religioase şi în care Dumnezeu a
împăcat cu sine toate” (nr. 2).
La numărul 3, Declaraţia vorbeşte despre religia
musulmană, pe care Biserica o priveşte cu stimă, căci
musulmanii îl adoră pe Dumnezeu cel unic, viu şi existent
în sine, îndurător şi Atotputernic, creatorul cerului şi al
pământului. Ei nu-l recunosc pe Isus ca Dumnezeu, dar îl
venerează ca profet; o cinstesc pe Fecioara Maria.
Chiar dacă în trecut au fost multe neînţelegeri şi
duşmănii între creştini şi musulmani, Conciliul îndeamnă
la înţelegere reciprocă întru apărarea şi promovarea
dreptăţii sociale, a valorilor morale, a păcii şi a libertăţii,
spre binele tuturor.
Numărul 4 al Declaraţiei este consacrat Religiei iudaice:
„Scrutând misterul Bisericii, Conciliul reaminteşte legătura
ce uneşte în mod spiritual poporul Noului Testament cu
neamul lui Abraham.
Într-adevăr, Biserica lui Cristos recunoaşte că începuturile
credinţei şi alegerii sale se află la patriarhi, la Moise şi la
profeţi, după misterul divin al mântuirii. Ea mărturiseşte
că toţi creştinii, fiii lui Abraham după credinţă, sunt incluşi
în chemarea acestui patriarh şi că mântuirea Bisericii este
în mod tainic prefigurată în ieşirea poporului ales din
pământul robiei. De aceea, Biserica nu poate uita că a
privit revelaţia Vechiului Testament prin acel popor cu care
Dumnezeu a binevoit, în nespusa lui îndurare, să încheie
vechiul legământ şi că este hrănită din rădăcina măslinului
cel bun în care au fost altoite ramurile măslinului sălbatic
al neamurilor. Într-adevăr, Biserica are credinţa că Cristos,
pacea noastră, prin crucea lui i-a împăcat pe iudei şi pe
păgâni şi a făcut din cele două una întru el”.
Patrimoniul spiritual al creştinilor şi al evreilor, fiind
comun, Conciliul promovează şi recomandă cunoaşterea
şi stima reciproce, deplânge ura, prigonirile şi toate
manifestările de antisemitism şi avertizează ca nu cumva,
în cateheză şi în predicarea cuvântului lui Dumnezeu, să se
transmită ceea ce nu este conform cu adevărul evanghelic
şi cu spiritul lui Cristos.
Titlul ultimului număr din Declaraţie este acesta: Toţi
oamenii sunt fraţi: „Nu-l putem invoca pe Dumnezeu,
Tatăl tuturor oamenilor, dacă refuzăm să ne purtăm frăţeşte
faţă de vreunii dintre oameni, care sunt creaţi după chipul
lui Dumnezeu. Atitudinea omului faţă de Dumnezeu
Tatăl şi atitudinea omului faţă de oameni, fraţii săi, sunt
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atât de legate între ele, încât Scriptura spune: „Cel ce nu
iubeşte nu-l cunoaşte pe Dumnezeu” (1In 4,8). Astfel, este
îndepărtată baza oricărei teorii care ar vrea să introducă o
discriminare „între un om şi alt om, între un popor şi alt
popor în privinţa demnităţii umane şi a drepturilor care
decurg din ea”.
Orice discriminare sau silnicie făptuită împotriva vreunui
om din motive de rasă, culoare, condiţie socială sau religie
este condamnată de Biserică şi contrară spiritului lui Cristos.

„De aceea, Conciliul, mergând pe urmele sfinţilor apostoli
Petru şi Paul, îi imploră fierbinte pe creştini ca «având
purtare bună între neamuri» (1Pt 2,12), dacă e cu putinţă,
întru cât ţine de ei, să trăiască în pace cu toţi oamenii, pentru
a fi într-adevăr fiii Tatălui care este în ceruri”.
Ioan Robu
Arhiepiscop Mitropolit de București

Sesiunea de primăvară a Conferinței Episcopilor din România

Î

n perioada 11-13 mai 2013, a avut loc la Baia Mare
Sesiunea de primăvară a Conferinței Episcopilor din
România (CER), sub egida Anului Credinței. Sesiunea
de lucru a fost găzduită de Eparhia greco-catolică de Baia
Mare.
Episcopii romano-catolici și greco-catolici din
România, precum și nunțiul apostolic în România E.S.
Francisco-Javier Lozano, au participat sâmbătă, 11 mai
2013, alături de pelerini din întreaga ţară, la tradiţionalul
pelerinaj la „Cimitirul Săracilor” unde odihnesc, printre
atâtea morminte anonime, şi rămăşiţele pământeşti ale
episcopilor catolici care şi-au dat viaţa pentru credinţă în
închisoarea de la Sighet în timpul prigoanei comuniste:
Valeriu Traian Frențiu, Episcop greco-catolic de Oradea;
Ioan Suciu, Episcop greco-catolic, Administrator Apostolic
al Arhidiecezei de Alba Iulia și Făgăraș; Tit Liviu Chinezu,
Episcop greco-catolic; Anton Durcovici, Episcop romanocatolic de Iași. Pelerinajul a început în cursul dimineții
cu o procesiune de la Muzeul Memorial Sighet înspre
„Cimitirul Săracilor” și a culminat cu celebrarea Sfintei și
Dumnezeieștii Liturghii, la cimitir.
„Exemplul martirilor noştri să ne întărească, fiindcă pe
urmele Mântuitorului au transformat şi ei mormintele lor
în locuri luminoase, care luminează atât de puternic, încât
iată, venim din toate colţurile ţării să luăm adevărata lumină
imaterială a Învierii. Nu una care se stinge dacă viforul bate
prea tare, ci una care arde necontenit în sufletele noastre”,
a spus Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major
al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, în
predica rostită cu ocazia pelerinajului la Cimitirul Săracilor.
În cadrul lucrărilor sesiunii de primăvară a CER, episcopii
catolici s-au exprimat în mod ferm pentru promovarea şi
apărarea valorilor creştine în societatea românească. Alte
teme abordate au fost: implicarea mai activă a Bisericii
Catolice în ocrotirea creației; participarea tinerilor din
România la Întâlnirea Mondială a Tineretului de la Rio
de Janeiro (22 - 29 iulie 2013); implicarea asociaţiilor de
medici catolici în apărarea vieţii; alte teme cu caracter
pastoral, social, ecumenic și administrativ.
Conferința Episcopilor din România și Nunțiatura
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11-13 mai 2013, Sesiunea de primăvară a Conferinței Episcopilor din România

Apostolică din România (Ambasada Vaticanului) urmăresc
cu atenție evoluția procesului referitor la Catedrala GrecoCatolică din Baia Mare și cer cu insistență Înaltei Curți
de Casație și Justiție să rezolve cazul în spiritul libertății
religioase și al egalității cultelor și enoriașilor indiferent de
credința și numărul lor.
Totodată, episcopii au stabilit câteva iniţiative comune
legate de Anul Credinţei, lansat la 11 octombrie 2012
şi care se va încheia la 24 noiembrie 2013: beatificarea
Monseniorului Vladimir Ghika (31 august a.c., București);
participarea, în mod simultan, în comuniune cu Papa
Francisc şi Biserica Catolică Universală, la Ora de adoraţie
din 2 iunie a.c.; participarea, în comun, a episcopilor la
exerciţii spirituale, la Luncani (Bacău), în deschiderea
Sesiunii de toamnă a CER, 9 -13 septembrie 2013.
Conform statutului CER, episcopii membri au ales un
nou preşedinte, în persoana Arhiepiscopului Mitropolit de
Bucureşti, ÎPS Ioan Robu, pentru un mandat de 3 ani.
Conferința Episcopilor din România îi reunește pe toți
episcopii romano-catolici și greco-catolici din România
și exprimă unitatea Bisericii locale și uniunea intimă cu
Urmașul lui Petru, Sfântul Părinte. Conferința Episcopilor
din România se reunește de două ori pe an (primăvara și
toamna), în sesiune ordinară.
Pr. Eduard Mihai COȘA
Secretar general CER
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Monseniorul Vladimir Ghika va fi beatificat
Monseniorul Vladimir Ghika (1873-1954), preot
romano-catolic și principe român, al cărui martiriu
pentru credință a fost recunoscut de către Papa
Francisc la 27 martie a.c., va fi beatificat sâmbătă, 31
august 2013, ora 11.00, la București, în cadrul unei
Sfinte Liturghii solemne, oficiată la Romexpo (Piața
Presei Libere).

S

fânta Liturghie a beatificării va fi prezidată de trimisul
Papei Francisc, Eminența Sa Cardinalul Angelo
Amato, Prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților.
Odată declarat fericit, Monseniorul Vladimir Ghika va
fi înscris în rândul fericiților și sfinților Bisericii Catolice
și introdus în calendarul Bisericii locale, al Arhidiecezei
Romano-Catolice de București, şi sărbătorit la 16 mai, ziua
martiriului său.
Monseniorul Vladimir Ghika este al treilea martir
catolic din România, din perioada prigoanei comuniste,
declarat Fericit de către Biserica Catolică, după Szilárd
Ignác Bogdánffy (2010), Episcop Romano-Catolic Auxiliar
de Satu Mare și Oradea, mort în 1949, în închisoarea din
Aiud, și János Scheffler (2011), Episcop Romano-Catolic de
Satu Mare, mort în 1952, în închisoarea din Jilava.
Beatificarea (din lat. beatificatio) este actul prin care Papa,
în urma unor investigaţii începute în dieceză şi continuate
la Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor, acordă unui creştin
catolic decedat, ce a fost martirizat sau care a practicat toate
virtuţile în chip eroic, titlul de „Fericit” şi permite să i se
aducă un cult public de către un grup limitat de credincioşi,
cum ar fi o ţară, o dieceză etc. (cf. Ioan Tamaş, Mic dicţionar
creştin catolic, Ed. Sapientia, Iaşi 2001).

Biografie a Monseniorului Vladimir Ghika

V

ladimir Ghika s-a născut în ziua de Crăciun a anului
1873, la Constantinopol (Istanbul – Turcia), nepot
al ultimului domnitor al Moldovei, principele Grigore V.
Ghika Vodă (1849-1856), fiul lui Ioan Ghika (general de
divizie, ministru plenipotenţiar) şi al Alexandrinei Moret
de Blaremberg (descendentă din Henric al IV-lea, regele
Franţei). A avut patru fraţi şi o soră: Grigore (mort la o
vârstă fragedă), Alexandru, Gheorghe şi Ella (morţi şi ei de
tineri) şi Dimitrie (1875-1967).
A fost botezat şi miruit ortodox, mama sa fiind o
credincioasă foarte ataşată de Biserica Ortodoxă, și a
copilărit într-un ambient protestant, alături de familia în
grija căreia s-a aflat în timpul studiilor sale în Franța, la
Toulouse. Mai târziu, la vârsta de 25 de ani, a mers la Roma,
unde a studiat filozofie și teologie catolică la universitatea
călugărilor dominicani. În 1902, a făcut profesiunea de
credinţă catolică, pentru a fi „şi mai ortodox”, după cum
spunea el însuşi. Deşi dorea să devină preot sau călugăr
catolic, pentru a nu o îndurera pe mama lui şi urmând

sfatul Papei Pius al X-lea, a
renunțat pentru moment,
dedicându-se apostolatului ca
laic și desfăşurând o bogată
activitate în toată lumea, de
la Bucureşti, Roma, Paris şi
până la Congo, Tokyo, Sidney,
Buenos Aires.
În România, s-a dedicat
operelor de caritate şi a deschis
primul dispensar gratuit,
Bethleem Mariae, la Bucureşti,
şi a pus bazele marelui spital şi
sanatoriu Sf. Vincenţiu de Paul
(Spitalul Parhon). Înfiinţând astfel primul spital gratuit din
România şi prima ambulanţă, a devenit fondatorul primei
opere catolice de caritate din România.
În timpul războiului balcanic din 1913, a participat
la serviciile sanitare. Pentru dăruirea lui plină de curaj
în îngrijirea bolnavilor de holeră de la Zimnicea, a fost
distins de către regele Carol I cu medalie militară, deşi
Vladimir Ghika era civil. Mai târziu, în timpul Primului
Război Mondial, s-a implicat în misiuni diplomatice, în
ajutorarea victimelor cutremurului de la Avezzano (Italia),
a tuberculoşilor din ospiciul din Roma, a răniţilor de război,
trecând de la ambientele diplomatice la cele populare cu o
naturaleţe surprinzătoare.
În 7 octombrie 1923, a fost sfinţit preot catolic la
Paris de către Cardinalul Dubois, Arhiepiscopul locului,
desfășurându-și activitatea preoțească în Franţa până în
anul 1939. La scurt timp după ce a devenit preot, a primit
de la Papa Pius al XI-lea privilegiul de a putea celebra atât
în rit latin, cât şi în rit bizantin, devenind astfel primul
preot român biritual. Acelaşi Papă, la 13 mai 1931, l-a
numit protonotar apostolic, Vladimir Ghika fiind chemat
de atunci cu apelativul „monseniorul”.
Aflându-se în România la izbucnirea celui de-al Doilea
Război Mondial, a ales să rămână în ţară, pentru a fi alături
de săraci şi bolnavi. Din aceleași motive, a refuzat mai apoi
să părăsească România, odată cu instaurarea regimului
comunist. A fost arestat la 18 noiembrie 1952, acuzat de
„înaltă trădare” și condamnat la trei ani de închisoare.
Întemniţat la Jilava, a fost ameninţat, bătut până la sânge
și torturat. Doi ani mai târziu, la vârsta de 80 de ani, a
trecut la cele veșnice în închisoarea din Jilava, la 16 mai
1954, din cauza tratamentului inuman la care a fost supus.
Trupul lui Vladimir Ghika a fost înmormântat în cimitirul
din apropierea închisorii Jilava, iar în 1968, rămășițele sale
pământești au fost mutate de către urmașii săi la cimitirul
Bellu Ortodox din București și așezate în mormântul
familiei (parcela 19).
(arcb.ro)
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Anul Credinței-pelerinaje

Păşeşte!

- pelerinaj prin locuri sfinte -

Sanctuarul nou Sf. Gabriel al Maicii Îndurerate - interior, Gran Sasso

P

ăşeşte! - acest îndemn luat din Scrisoarea apostolică
Porta fidei poposește în Anul credinței în toate bisericile
Arhidiecezei. Păşeşte! este o invitaţie de a trece prin poarta
credinţei, o poartă – parafrazându-l pe Vladimir Ghika
– care are drept dimensiuni „lărgimea unei persoane şi
înălţimea unei cruci”. Ce mod sublim de a spune că legătura
cu Dumnezeu este personală! Acelaşi Vladimir Ghika
spunea într-unul din gândurile sale: „nu calea contează, ci
cum o parcurgem”.
În perioada 3-11 mai, cu ocazia Anului Credinţei, un grup
de 45 de pelerini din parohiile Arhidiecezei s-au aflat pe
cale, în pelerinaj. Calea ne-a condus prin Ravena, plină de
istorie şi de minunate mozaicuri; prin Loreto, unde am intrat
pentru câteva clipe în atmosfera Sfintei Case de la Nazaret;
pe la Sanctuarul Sfântului Gabriel al Maicii îndurerate,
din Gran Sasso, centrul fraţilor pasionişti; prin Cascia, la
sanctuarul Sfintei Rita; prin Assisi şi Padova, unde ne-am
rugat la mormântul Sfântului Francisc, al Sfintei Clara şi al
Sfântului Anton. Pelerinajul a culminat cu celebrarea Sfintei
Liturghii în cripta bazilicii Sfântul Petru, în faţa mormântului
apostolului, şi cu participarea la audienţa Sfântului Părinte
Francisc, de miercuri, 8 mai.
Nu a fost întâmplătoare trecerea pe la sanctuarul
Sfântului Gabriel, loc de iradiere misionară. De aici au venit
fraţii Sfântului Paul al Crucii pentru a se îngriji de viaţa de
credinţă a catolicilor din Valahia secolelor XVIII şi XIX. La
sanctuar, am adus rugăciunea noastră de recunoştinţă faţă
de cei care au întreţinut aprinsă flacăra credinţei, încă de
la începuturile viețuirii comunităţilor catolice din actuala
Arhidieceză de Bucureşti.
Pentru a surprinde modul cum am parcurs calea în acest
pelerinaj, dăm curs următoarei mărturii:
„ 3 mai 2013, ziua în care pentru mine şi cred că nu numai
pentru mine, a început o experiență specială de trăire, de
viaţă, de simţire. Poarta Credinţei, poarta Adevărului şi a
Vieții s-a deschis spre Cale. 9 zile de neuitat, 9 zile pline
de intensitate, de noi descoperiri, în afară şi înăuntru.
Cunoaște-te pe tine însuţi, extrem de grea încercare, chiar şi
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pentru aceia care se cred stăpâni pe sine, care au impresia că
se cunosc bine. Niciodată nu poți ști cât potențial interior ai.
Când crezi că te cunoști şi că ai un mod foarte bine definit
de viață, poți descoperi scăderi sau un preaplin de care nu
erai conștient; şi cu atât mai mult nu puteai remedia sau
împărtăşi altora, fie din timiditate, sau chiar teamă, sau şi
mai mult, din suficienţa de sine. Poarta credinței s-a deschis
pentru noi, pelerinii, pentru toți odată.
Nu știu alții cum sunt - vorba lui Creanga - dar eu am simțit
că am pășit unul lângă altul, uniți, prin ea. Unii în familie,
alții in singurătate, dar pe parcurs am devenit o familie. O
familie pe care Domnul a binecuvântat-o cu multe daruri
pentru suflet şi minte. Împreună am văzut, împreună am
simțit, împreună ne-am bucurat sau am lăcrimat. Parcursul
nostru a îmbinat tot ceea ce poate aștepta cineva care
pornește la drum. Rugăciune, întrajutorare, împărtășirea
bucuriei, îmbogățire pe toate planurile, dar mai ales neam bucurat de prezenta Domnului. Ne-am simțit, cel puțin
eu, cred un pic ca ucenicii pe drumul spre Emaus. Toți îl
cunoaștem pe Domnul, dar nu-l vedem în cei care merg
cu noi. Cu modestia de rigoare, cred ca l-am cunoscut în
acest pelerinaj. Să ne amintim mereu şi să împărtășim şi
celorlalți trăirile acestor zile, pic cu pic se fac lucrurile mari.
Amintiri de la mica bisericuță a Sfântului Francisc la Assisi,
căsuţa Sfintei Fecioare Maria de la Loreto, încorporate în
marile biserici ce le ocrotesc. Să încercăm să ducem celor
din jur fermentul credinței, așa cum l-am simțit în cuvântul
Sfântului Părinte Papa Francisc în Piața Sfântul Petru.
Mulțumesc Domnului şi mă rog ca Poarta credinței să nu se
închidă niciodată pentru noi. Cu drag, pentru familia mea
din Biserica pe roţi” (Rodica Vasiliad).
Ultimul popas al pelerinajului nostru a fost sanctuarul
Maria – Radna care, într-un fel, ne întâmpină la intrarea şi

Sanctuarul vechi Sf. Gabriel al Maicii Îndurerate - fațada, Gran Sasso

la ieşirea din ţară. În luna mai, luna Maicii Domnului, paşii
noştri au fost purtaţi prin locuri dragi şi sfinte, dar mai ales
prin poarta credinţei. Prin ea am păşit împreună cu Maria.
Au consemnat Ştefania şi Iulian-Tiberiu OANȚĂ

Anul Credinței-pelerinaje

Pelerinaj la mormântul primilor martiri dobrogeni

S

âmbătă, 11 mai 2013, circa 250 de pelerini din Vicariatul
Romano-Catolic al Dobrogei și din Decanatul de Brăila
au participat la un Pelerinaj la mormântul Sfinților Epictet
și Astion, primii martiri dobrogeni atestați de istorie. În
jurul orei 11, microbuze și mașini particulare, venind
de la Constanța, Mangalia, Năvodari, Oituz, Medgidia,
Cernavodă, Pantelimon, Tulcea, Greci și Brăila au început
să sosească lângă vechea cetate romano-bizantină Halmyris
(com. Murighiol, jud. Tulcea).
În grupuri mici, pelerinii s-au recules la cripta unde
au fost depuse vreme de 1.700 de ani trupurile sfinților
mucenici, în biserica cetății. A urmat Sfânta Liturghie,
celebrată în spațiul strâmt al uneia dintre porțile cetății.
Acolo unde odinioară se făceau judecăți, tocmeli și execuții,
am oferit Sacrificiul lui Cristos; am implorat, prin mijlocirea
Sfinților martiri, tărie în credință pentru noi și comunitățile
noastre; ne-am rugat pentru statornicia în mărturisirea lui
Cristos, asemenea martirilor, indiferent de „prețul” care
trebuie plătit.
După Evanghelie, a fost citit cuvântul de învățătură pe
care IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de București, l-a
adresat pelerinilor, împreună cu salutul și binecuvântarea
arhierească. În scrisoarea Excelenței Sale se spune: „ (...) încă
de la început Biserica a fost părtașă la Pătimirile lui Cristos,
Mirele ei. La Ierusalim, Antiohia, Roma și în tot Imperiul
Roman, cei care-l mărturiseau pe Cristos s-au confruntat cu
opoziția persecutorilor Celui Răstignit. Așa s-a întâmplat și
în ținutul dintre Dunăre (Istros) și Marea Neagră (Pontus
Euxinus), teritoriu peste care se întinde acum Arhidieceza
noastră, pământ stropit cu sângele martirilor, țărână
în care stau înfipte rădăcinile credinței noastre catolice
(universale). În Anul credinței pe care-l celebrăm, sfinții
martiri ai acestor meleaguri ne sunt, mai cu putere, călăuze
spre Cristos și modele în suportarea răbdătoare și plină de
speranță a suferințelor timpului prezent”.

11 mai 2013 - Pelerinaj la Halmyris

După Sfânta Jertfă a Liturghiei a urmat agapa frățească:
așezați pe iarbă, cei mai norocoși la umbra puținilor
pomișori, ne-am refăcut forțele fizice după oboseala
drumului și arșița toridei zile estivale (deși ne aflăm doar
în luna mai!).
Am plecat apoi la Mănăstirea Halmyris din vecinătatea
vechii cetăți: ne-am închinat și ne-am rugat la raclele cu
moaștele Sfinților Epictet și Astion; părintele stareț ne-a
primit cu dragoste frățească, relatându-ne, pe scurt, viața și
pătimirea Sfinților martiri.
La întoarcere, am poposit la biserica catolică din Malcoci.
Am rămas uimiți de măreția lăcașului de rugăciune, martor
al unei puternice comunități catolice (germane!) din
perioada interbelică, care acum „strigă după ajutor” pentru
a nu pieri iremediabil de pe fața pământului.
Înainte de a ne îndrepta spre parohiile noastre, am făcut
un ultim popas la cetatea Enisala. Aerul tare al înălțimii,
întinderea de apă de la poalele cetății (lacul Razelm),
precum și culoarea verde a câmpurilor și a pădurii Babadag
ne-au dat, în prag de seară, o ultimă ocazie de a-i mulțumi
lui Dumnezeu pentru darurile sale perene, ca și pentru
momentele de har și de fraternitate pe care le-am trăit cu
ocazia acestui pelerinaj.
Pr. Ieronim IACOB

Preoți din Arhidieceza de București, pelerini în Țara Sfântă

C

u ocazia Anului Credinței, în perioada 21-27 aprilie, opt
preoți din Arhidieceza Romano-Catolică de București
au pășit „Pe urmele lui Isus și ale Mariei” în Țara Sfântă.
Pentru toți a fost o experiență minunată și de neuitat!
Redăm câteva mărturii ale unor preoți pelerini, mărturii
ce exprimă emoția, bucuria și recunoștința lor pentru acest
„dar prețios”:

Biserica Stella Maris, grota profetului Ilie, Haifa

„Un pelerinaj în Țara Sfântă este un dar special, un
privilegiu de care puțini se pot bucura, iar printre cei puțini,
mă pot număra și eu împreună cu cei șapte confrați preoți.
Oricine ajunge măcar o dată în viață în aceste locuri este
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Anul Credinței-pelerinaje
marcat de principalul loc de pelerinaj al creștinismului și
trăiește momente unice în viață. Nu știu dacă aș putea alege
un loc despre care să spun că m-a marcat și m-a impresionat
în mod special. Fiecare loc, fiecare imagine, fiecare biserică,
fiecare loc sfânt are încărcătura sa spirituală și te marchează
pentru toată viața. Mesajul de la Betleem, de pe ușa Bazilicii
Naşterii lui Isus, poate să sintetizeze pelerinajul nostru:
„Cine intră ca turist va ieși ca pelerin, cine intră ca pelerin
va ieși sfânt”.
Pr. Marcel LUNGEANU, paroh la biserica Sfântul
Mihail Arhanghelul, Tulcea
„Clipele cele mai înălțătoare în cetatea Nazaretului leam trăit în bazilica Bunavestire, atât prin celebrarea Sfintei
Liturghii, cât și prin recitarea internațională a rozariului
în fața grotei unde la împlinirea timpurilor, Cuvântul s-a
făcut trup. De aici am urcat pe muntele de pe care Cristos
a adresat fericirile fiilor lui Dumnezeu. Fericirea noastră
s-a materializat acolo mai ales prin celebrarea Sfintei
Liturghii într-o atmosferă unică, de liniște și seninătate
parcă nepământească, înconjurați de o natură încântătoare
și de peisajul pacific oferit de lacul lui Isus, lacul Genezaret
sau Marea Galileii. Apoi, de la cuvintele minunate ale
Domnului, am pornit spre locurile din apropiere, unde a
înfăptuit răsunătoare minuni: Tabgna cu biserica înmulțirii
pâinilor și a peștilor și capela Primatul Sfântului Petru;
Cafarnaum, cetatea lui Isus, cu biserica de deasupra casei
apostolului Petru și sinagoga unde Isus a predicat în mod
deosebit despre pâinea vieții veșnice...”
Pr. Ciprian ANDREI, paroh la biserica Sfântul Anton
de Padova, București
„Când mă gândesc la pelerinajul grupului nostru de
preoți, pelerinaj intitulat: «Pe urmele lui Isus și ale Mariei»,
încă mă cuprinde emoția care m-a fascinat și m-a întărit,
dacă pot spune așa, în convingerea vieții mele de preot, prin
tot ce am văzut cu ochii externi și care s-a întipărit în suflet.
Să mergi pe urmele lui Isus, să știi că pășești prin locul pe
unde sandalele lui au călcat acum două milenii, e un lucru
extraordinar, aproape ireal, ținând cont de impactul pe care
l-a avut și îl are în continuare întruparea lui Isus prin Fecioara
Preacurată în lumea noastră. Trăind în continuare bucuria
acestui pelerinaj, nu pot să spun decât un lucru simplu și
concret care m-a călăuzit de la început: Cristos a învins
ideologia lumii și a pecetluit-o cu Învierea sa glorioasă!”.
Pr. Ciprian BARTICEL, paroh la biserica Înălțarea
Sfintei Cruci, Craiova
„Pe parcursul a șase zile binecuvântate, am încercat
să retrăim evenimentele mai importante din viața lui
Isus și a Mariei, am încercat să parcurgem perioada de la
evenimentul Bunei Vestiri, care a avut loc la casa Mariei
din Nazaret, până la Jertfa de iubire de pe Muntele Calvar,
periplul nostru culminând cu rugăciunea la mormântul
rămas gol, după Înviere... Să știi că picioarele tale merg prin
aceleași locuri pe unde a mers Fiul lui Dumnezeu pe acest
pământ, este un mare har; să mergi cu barca pe aceeași
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Bazilica Buna-Vestire, Nazaret

mare, să urci și tu Taborul, Muntele Schimbării la față,
unde Isus a luat cu sine numai trei dintre apostolii săi, este
un mare har; să plângi în Grădina Măslinilor, acolo unde a
plâns Isus, să atingi cu mâna ta vârful Calvarului, să intri
în mormântul rămas gol după Înviere, este un mare har;
încărcătura spirituală a acelor locuri te lasă fără cuvinte.
Ţara Sfântă este un loc deosebit pentru toţi creştinii şi cred
că un pelerinaj pe urmele lui Isus şi ale Mariei este o dorinţă
ascunsă în inima fiecărui creştin”.
Pr. Mihai MĂRTINAȘ, paroh la biserica Sfinții
Apostoli Petru și Paul, București
„Toate locurile vizitate au rămas adânc întipărite în inima
mea. Nazaretul, Betleemul și Ierusalimul rămân însă de
neuitat. Cuvântul aici m-a impresionat: aici Cuvântul S-a
făcut trup; aici Isus a suferit agonie și a asudat sânge; aici
a luat ființă imnul Magnificat etc. Pentru mine, concluzia
pelerinajului este aceasta: aici, în locul unde Domnul ne
cheamă la slujire, trebuie să imităm credința și iubirea Sa”.
Pr. Petre BALINT, paroh la biserica Sfântul Pius din
Pietrelcina, Constanța
„Pe tot parcursul pelerinajului, m-a urmărit un gând
ascuns în taina sufletului: «Acum și aici am ocazia să-mi
înflăcărez credința!» Și așa a fost! În Țara Sfântă, am pășit pe
urmele lui Isus; m-am oprit în locurile unde Isus a predicat,
unde a săvârșit minuni, unde a murit și a înviat; acolo, am
meditat în tăcere, m-am rugat cu confrații mei preoți și am
celebrat Sfânta Liturghie în locul unde au rămas semnele
întâlnirii lui Dumnezeu cu omul. Acolo, pe Muntele Tabor,
am înțeles bine cuvintele lui Petru: «Învățătorule, ce bine
ne simțim aici!» «Acum», întors acasă, tot ceea ce am văzut,
tot ceea ce am auzit și tot ceea ce am atins mă determină
să-i spun «Mulțumesc din inimă» lui Dumnezeu, pentru
iubirea sa! «Un mulțumesc sincer» pentru darul credinței
care mă luminează, mă încurajează și mă ajută să-l slujesc
pe Dumnezeu și pe aproapele! «Un mulțumesc profund»
care, «aici», unde sunt, mă ajută să experimentez continuu
cuvintele lui Petru în fața prezenței și a lucrării lui Cristos:
«Doamne, ce bine ne simțim aici, în Biserica Ta, atunci
când sincer te slujim!»”
Pr. Daniel BULAI, paroh la biserica Preasfântul
Mântuitor, București

Din viața Arhidiecezei

Ordinul Franciscan Secular – Capitul electiv și reînnoire de voturi

Î

n perioada 10-12 mai 2013, la Parohia Sfântul Francisc de
Assisi din cartierul Crângaşi, fraternitatea Sfânta Elisabeta
a Ordinului Franciscan Secular (Terţiarii Franciscani) din
Bucureşti a celebrat Capitulul ordinar electiv. Fraternitatea
Sfânta Elisabeta face parte din Ordinul Franciscan Secular
din România, care și-a reluat activitatea pastrorală după
1990, cu toate că și anterior acestei perioade, spiritualitatea
franciscană a fost păstrată în inimile multor frați și surori.
Ordinul Franciscan Secular din România cuprinde
fraternități romano- catolice și greco-catolice de limbă
română, maghiară, germană, bulgară și sârbă.
În spiritul carismei fraternității „de la viață la Evanghelie
și de la Evanghelie la viață”, în cele trei zile de exerciții
spirituale la care au fost invitați și membri din alte fraternități,
Pr. Anton Acatrinei, asistentul spiritual naţional, a vorbit
despre urmarea lui Cristos după exemplul de viaţă şi de
credinţă al Sfântului Francisc din Assisi. S-au dat mărturii și
s-au împărtășit experiențe spirituale personale.
După invocarea Duhului Sfânt, în ziua de 11 mai, a
fost celebrat Capitulul electiv, prezidat de Sora Ana Jitaru,
Ministra regională, care a mulţumit Ministrei fraternităţii,
Sora Ana Vârgă şi întregului Consiliu pentru slujirea din
ultimii ani. Apoi au fost alese prin vot: Sr. Anca Vasiliu ca
Ministră; Sr. Ana Vârgă – Vice Ministră; Sr. Cecilia Lupescu
– Secretară; Sr. Maria Doboş – Economă; Sr. Lucia-Elisabeta
Mamulea – Formatoare; Sr. Viorica Pana – Consilieră; Sr.
Maria Porondi – Consileră.

Parohia Sf. Francisc de Assisi, București

Un aspect important a fost reînnoirea promisiunilor
Evanghelice de către fraternitate, la Liturghia solemnă care
a avut loc duminică 12 mai, în cadrul comunității parohiale
Sfântul Francisc de Assisi.
La bucuria întâlnirii a participat, cu răbdare şi spirit
organizatoric, şi asistentul spiritual al fraternității,
Fratele Anton Roca, membrii înţelegând nu numai să
continue întâlnirile periodice, dar şi să invoce mijlocirea
Sărăcuţului din Assisi pentru ca studierea, iubirea şi trăirea
Regulii Ordinului Franciscan Secular să fie, aşa cum Fericitul
Papa Ioan Paul al II lea spunea, „o adevarată comoară în
mâinile voastre” deschisă spre cunoaşterea omului de azi,
care îşi caută drumul către Dumnezeu şi mai ales a tinerilor
care, cu curajul credinţei, însufleţesc Biserica.
Fr. Anton ROCA, asistent spiritual

Sărbătoarea hramului bisericii Fericitul Ieremia Valahul, Năvodari

P

e 8 mai, credincioşii romano-catolici din Năvodari l-au
sărbătorit cu mare bucurie şi solemnitate pe Fericitul
Ieremia Valahul, patronul şi ocrotitorul comunităţii.
Sfânta Liturghie solemnă a hramului a început la ora
18 cu procesiunea ministranţilor şi a preoţilor de la casa
parohială spre biserică şi a fost prezidată de Monseniorul
Iacob Ieronim, Vicar episcopal pentru Dobrogea, alături de
care au concelebrat numeroși preoți din parohiile vecine.
La începutul Liturghiei, Mons. Ieronim i-a invitat pe toţi
cei prezenţi, să se încredinţeze lui Isus, cu bucuriile, dar şi
cu problemele, cu bolile şi suferinţele trupeşti şi sufleteşti,
prin mijlocirea Fericitului Ieremia. În predica sa, părintele
Horvat Romeo, OFMCap, bazată pe lecturile zilei și pe
exemplul vieţii de sfinţenie a Fericitului Ieremia, a accentuat
importanţa şi actualitatea Cuvântului lui Dumnezeu şi
a rugăciunii în viaţa noastră şi frumuseţea exemplului
Fericitului Ieremia pentru noi, în a trăi, clipă de clipă, cu
smerenie sfântă, în comuniune de iubire cu Dumnezeu şi
cu semenii.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele paroh Solomon
M. Ion i-a mulţumit bunului Dumnezeu pentru frumoasa
sărbătoare a Fericitului Ieremia Valahul şi pentru toate

Parohia Fericitul Ieremia Valahul, Năvodari

harurile primite, apoi a adresat un cuvânt de mulțumire
preoţilor prezenți, surorilor, credincioşilor, corului bisericii
și tuturor celor care s-au străduit să ajute, fiecare cu ce a
putut, ca sărbătoarea să fie cât mai frumoasă şi rodnică în
faţa lui Dumnezeu.
Sfânta Liturghie s-a încheiat cu rugăciunea pentru
dobândirea indulgenţei, binecuvântarea solemnă şi
venerarea relicvei Fericitului Ieremia.
După Liturghie, sărbătoarea hramului a continuat în
curtea bisericii şi la casa parohială, cu o agapă frăţească la
care au fost invitați să participe toți cei prezenți.
Pr. Ion M. SOLOMON
Actualitatea Creștină iunie 2013
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Popești-Leordeni : Prima Sfântă Împărtășanie

Prima Sfântă Împărtășanie în Parohia Regina Sfântului Rozariu, Popești-Leordeni

D

uminică, 12 mai, Parohia Regina Sfântului Rozariu din
Popeşti-Leordeni (Ilfov) a fost în sărbătoare. Cincizeci
şi trei de copii l-au primit pentru prima dată pe Isus în

Sfânta Euharistie. Alături le-au fost părinţii, naşii, rudele,
prietenii şi întreaga comunitate a credincioşilor.
La predică, părintele Marius Martin, din Congregația
Iosefinii lui Murialdo, a vorbit despre importanţa Euharistiei
în viața familiei creștine şi despre rolul important pe care îl
au părinţii în viaţa de credinţă a copiilor lor.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, copiii care au făcut Prima
Sfântă Împărtășanie și-au exprimat mulţumirea lor faţă de
Isus şi faţă de cei care i-au pregătit pentru acest moment.
Toţi le dorim ca acest frumos eveniment să le rămână
întipărit în suflet şi să fie începutul unei relaţii frumoase de
prietenie cu Isus Euharisticul.
Pr. Fabian MĂRIUȚ

„O zi de paradis trăită pe pământ”

D

Prima Sfântă Împărtășanie în Parohia Sf. Iosif, Buzău

uminică, 12 mai, în ajunul sărbătorii apariţiei Sfintei
Fecioare de la Fatima, 18 copii şi tineri din Parohia
Sfântul Iosif, din Buzău, după pregătirea religioasă din
timpul anului, ajutaţi de preoţii, surorile, cateheţii din

comunitate şi de către cei din familie, l-au primit pentru
prima dată pe Isus în sufletul lor.
La predică, părintele diacon Daniel Constantin, student în
anul VI la Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan
din Roman, călugăr capucin, a dezvoltat cuvintele lui Isus
din Evanghelia lui Ioan, 15,15: „Eu v-am numit pe voi
prieteni” şi aceşti prieteni ai lui Isus îi vor pregăti primiţia
ce va avea loc în biserica noastră pe 7 iulie a.c.
Întrebaţi ce înseamnă Prima Sfântă Împărtăşanie, un
copil de numai nouă ani, Mateş Daniel, a dat un răspuns
la care nu mă aşteptam: „O zi de paradis trăită pe pământ”.
Şi închei cu acelaşi gând: Paradisul este Prima
Împărtăşanie care nu se termină niciodată.
Pr. paroh Pavel BUTNARIU

Conferirea Sfântului Mir în Parohia Toţi Sfinţii (Craiova)

B

Parohia Toti Sfinții, Craiova

iserica romano-catolică Toţi Sfinţii din Craiova a fost
sâmbătă, 4 mai 2013, un adevărat Cenacol: 12 candidaţi,
tineri şi adulţi, au primit sacramentul Sfântului Mir din
mâna PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de Bucureşti.
Actualitatea Creștină iunie 2013

Păstorul Bisericii locale, împreună cu preoţii parohiei şi cu
preoţii oaspeţi, alături de credincioşi, prieteni, rude, părinţi
şi naşi, a fost alături de candidaţii care au primit darul
Duhului Sfânt.
Candidaţii s-au pregătit timp îndelungat pentru acest
pas important din viața lor de creștini: au studiat şi
aprofundat învăţătura Bisericii cuprinsă în Catehism.
Părintele paroh Daniel Abalintoaiei, care s-a ocupat de
pregătirea candidaților, s-a străduit ca aceia care vor primi
sacramentul Mirului să fie conştienţi la ce se angajează prin
acest sacrament al maturităţii creştine.
Biserica parohială a fost și ea atent pregătită pentru
această sărbătoare a comunităţii, însă podoaba cea
mai frumoasă au reprezentat-o candidaţii pregătiţi să-l
primească pe Duhul Sfânt cu darurile sale. Ei au participat
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la o zi intensă de pregătire spirituală, când s-au spovedit
alături de părinţii şi naşii lor.
Cuvântul de învăţătură a fost ţinut de PS Cornel Damian,
care a subliniat importanţa mărturisirii credinţei în viața
fiecărui creștin. Astfel, Preasfinţitul i-a îndemnat pe candidaţi,

după cuvintele Papei emerit Benedict al XVI-lea (Porta fidei,
nr. 10), „să mărturisească credinţa primită în inimi şi să dea
mărturie cu gura, totul într-o unitate profundă”.
Pr. diacon Marian-Iulian ŞCHIOPU

Tineri din București, în vizită la Parohia din Predeal

N

atură, istorie şi comuniune sunt cuvintele cheie care pot
descrie o experiență trăită la Predeal de 18 tineri din
Parohia Adormirea Maicii Domnului din București, însoțiți
de părintele paroh Dominic Hîrja. Vacanța prelungită de la
începutul lunii mai ne-a oferit ocazia să petrecem timpul
împreună într-un mod aparte, refuzând varietatea de
„oferte speciale” din ultima perioadă.
Natura ne-a ajutat, în timpul drumețiilor, să observăm
frumusețea Creației.
Ne-am bucurat să cunoaștem istoria unui lăcaș al
Domnului cu totul aparte: capela din Predeal, zona Cioplea.
O capelă din lemn, construită în 1949 pe terenul medicului
Elena Mihailovici, la îndemnul Mons. Vladimir Ghika.
Capela a fost sfințită la 22 august 1949 de către Episcopul
Gerald Patrick O’Hara, pe atunci Nunțiu Apostolic în
România. Destinată tinerei comunități religioase pe care
Monseniorul Ghika intenționa să o fondeze, cu ajutorul dr.
Mihailovici, pentru îngrijirea bolnavilor, după naționalizare,
capela a rămas permanent deschisă şi utilizată pentru cult.
Am fost surprinși când părintele Alois Arcana, paroh la
Predeal, ne-a explicat cum toate acestea se întâmplau în
perioada prigoanei creștinilor, la câteva case distanță de
reședința de vacanță a lui Ceaușescu.

O vacanță specială în Predeal

Comuniunea se trăiește, nu se explică. De aceea am
organizat această ieșire altfel decât „ofertele speciale” ale
societății: pentru că ne-am întâlnit zilnic la Sfânta Liturghie,
pentru că am pregătit mâncarea împreună, pentru că neam împărtășit gândurile și experiențele cu privire la „Ce
înseamnă să fii creștin?”, „Ce este dragostea adevărată?”,
„Cum influențează grupul credința mea?”, pentru că am
avut grijă unii de alții, pentru că am cântat și ne-am jucat
precum copiii, pentru că am râs nevinovat unii de alții și
ne-am făcut surprize de la „Îngeraș”.
Cristina FARCAȘ

O nouă pagină în cartea vieții de creștin

D

uminică, 21 aprilie 2013, cinci copii din Parohia
Romano-Catolică Preasfânta Inimă a lui Isus, din
Slobozia, au primit Prima Sfântă Împărtăşanie.
În viaţa fiecărui creştin există momente de dar şi har.
Pentru cei cinci copii ai Parohiei din Slobozia, această zi va
fi de neuitat, ca dar din partea Tatălui Ceresc, care l-a dăruit
pe însuşi Fiul său ca hrană pentru sufletele lor şi har pentru
că s-au născut într-o familie creştină.
La celebrare au luat parte părinţii copiilor, naşii de botez,
rudele şi întreaga comunitate; cu toții, înainte de Sfânta
Liturghie, au fost invitaţi la o scurtă cateheză, în cadrul
căreia a fost evidenţiat simbolismul altarului, ca masă de
jertfă, ca ospăţ ceresc şi comuniune a celor botezaţi. Scopul
acesteia a fost acela de a conştientiza importanţa pregătirii
altarului pentru celebrarea sărbătorii, aşa cum se pregăteşte
sărbătoarea şi masa în familie, căci în jurul altarului toţi
creştinii ne aflăm la Masa Domnului.
La începutul Sfintei Liturghii, copiii au intrat în
procesiune, urmați de părinţii lor. Comuniunea părinţicopii a scos în evidenţă conceptul de familie creştină, mai

Prima Sfântă Împărtășanie în Parohia Preasfânta Inimă a lui Isus, Slobozia

ales în momentul primirii Primei Sfinte Împărtăşanii,
copiii urmaţi îndeaproape de părinţii lor oferind astfel un
exemplu autentic de trăire creştină.
Purtându-l pe Isus în sufletele lor, copiii au înălţat
cântece de laudă şi preamărire, au scris în cartea vieţii de
creştin o pagină pe care nu o vor uita şi care va rămâne
punct de referinţă în împlinirea vocaţiei pentru care au fost
creaţi: fericirea veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu.
Pr. Paroh Romeo HORVAT
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Știri interne

BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ

Cardinalul Lucian Mureșan, preocupat din cauza unui nou proiect de lege anti greco-catolic

P

reafericirea Sa Cardinalul Lucian
Mureşan, Întâistătătorul Bisericii
Greco-Catolice, a adresat la 16 mai
2013, o scrisoare domnului Vasile
Blaga, preşedintele PDL, prin care
îşi exprimă „deosebita îngrijorare
şi nelinişte” faţă de un nou proiect
de lege anti-greco-catolic, iniţiat de
Card. Lucian Mureșan
vicepreşedintele PDL Ioan Oltean.
„Proiectul respectiv caută prin toate mijloacele să oprească
retrocedarea proprietăţilor greco-catolice confiscate în 1948
şi date de către comunişti Bisericii Ortodoxe, chiar şi când
acestea sunt câştigate în instanţă definitiv şi irevocabil”, se
menţionează în deschiderea scrisorii. „Acest proiect de lege
consfinţeşte epurarea culturală şi religioasă a comunităţii
greco-catolice din România, începută de către comunişti.”
Soluţia propusă de vicepreşedintele PDL Ioan Oltean
de rezolvare a situaţiei acestor proprietăţi printr-o comisie
mixtă, care să ţină „seama de dorinţa credincioşilor din
comunităţile care deţin aceste bunuri”, este similară cu
poziţia FSN-ului din 1990 ce desconsidera dreptul de
proprietate. Vicepreşedintele PDL Ioan Oltean a mai
fost iniţiatorul unui alt proiect de lege anti-greco-catolic
(PL368/2007), care prevedea ca proprietăţile greco-catolice
confiscate de comunişti să rămână în posesia Bisericii
Ortodoxe în baza principiului majorităţii. Proiectul
respectiv a fost recent respins de Camera Deputaţilor. În

scrisoarea Cardinalului, se explică faptul că Biserica GrecoCatolică a propus Bisericii Ortodoxe folosirea alternativă
a bisericilor greco-catolice confiscate, lucru refuzat de
reprezentanţii Bisericii Ortodoxe. În urma acestei atitudini,
greco-catolicii sunt opriţi să se roage în bisericile lor, fiind
nevoiţi ca în multe localităţi, să îşi desfăşoare serviciile
religioase din duminici şi sărbători în case particulare sau
săli de clasă în şcoli.
Scrisoarea Cardinalului Lucian Mureşan condamnă de
asemenea „manipularea grosolană” a opiniei publice pe
marginea acestui proiect de lege, care a fost dusă în eroare,
spunându-i-se că „Biserica Ortodoxă să le restituie grecocatolicilor proprietăţile”, cum titrau ştirile din presă. „Ne
adresăm Dvs direct, în calitatea pe care o aveţi de preşedinte
al Partidului Democrat Liberal, şi, implicit, partidului pe
care îl conduceţi, ca acest proiect ruşinos să fie retras de
îndată”, a spus Cardinalul Mureşan. „Domnul deputat Ioan
Oltean nu este un simplu membru sau parlamentar PDL, ci
vicepreşedintele acestui partid, ca atare, acţiunile domniei
sale se înţelege că au în spate susţinerea partidului pe care îl
reprezintă. Biserica Greco-Catolică cere să îi fie respectate
drepturile în conformitate cu prevederile Constituţiei. Şi noi
suntem români, am contribuit deplin la făurirea României
moderne şi dorim să lucrăm pentru binele ţării noastre fără
că libertatea religioasă să ne fie îngrădită în vreun fel”, se
menţionează la finalul scrisorii.
(sursa: www.bru.ro)

DIECEZA ROMANO-CATOLICĂ DE IAȘI

Iaşi: 125 de ani de la naşterea Episcopului Anton Durcovici

S

-au împlinit 125 de ani de la naşterea episcopului martir
Anton Durcovici. Programul evenimentelor prilejuite
de această aniversare a cuprins, vineri, 17 mai 2013, sfânta
Liturghie prezidată de PS Petru Gherghel, în catedrala
„Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi, precum şi un
simpozion, desfăşurat în aula sinodală, aducând în atenţie
personalitatea păstorului care a murit în închisoarea de la
Sighetu Marmaţiei.
Celebrarea Sfintei Liturghii a început la ora 10.00, în
catedrala Adormirea Maicii Domnului din Iaşi, fiind
prezidată de PS Petru Gherghel. Au concelebrat PS Aurel
Percă, pr. Isidor Iacovici, postulator al cauzei de beatificare,
şi aproximativ 25 de preoţi de la Institutul Teologic din Iaşi,
de la Seminarul mic din Bacău şi de la parohiile din Iaşi.
După celebrarea sfintei Liturghii, care a fost animată
de corul studenţilor de la Institutul Teologic „Sfântul
Iosif ” din Iaşi, programul a continuat cu un simpozion în
cadrul căruia au intervenit Pr. Alois Moraru, dl. Emanuel
Cosmovici, dr. Dănuţ Doboş, dl. Eduard Lisacoschi,
Pr. Anton Despinescu. În continuare Pr. Ştefan Lupu,
coordonatorul Departamentului de Cercetare Istorică al
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Episcopiei Romano-Catolice de
Iaşi, a prezentat lucrarea „Bine ai
venit, Stăpâne”, avându-i ca autori
pe preoţii Ioan Mărtinaş şi Gaspar
Bacmeier. Lucrarea a fost publicată
în anul 1948 la Editura Presa Bună,
cu prilejul consacrării şi înscăunării
episcopului de Iaşi, Anton Durcovici,
și retipărită acum, într-o formă bogat
Ep. Anton Durcovici
ilustrată. De asemenea, Pr. Isidor
Iacovici, postulator al cauzei de beatificare a episcopului
Durcovici, al cărui dosar este în analiză la Vatican, a
prezentat pe scurt etapele de desfăşurare a procesului,
prezentând totodată volumul Positio.
În încheierea simpozionului, PS Petru Gherghel le-a
mulţumit tuturor celor care au fost prezenţi la această
comemorare, tuturor celor care lucrează la departamentul de
cercetare şi părintelui postulator al cauzei. Evenimentele s-au
încheiat cu binecuvântarea oferită de păstorul diecezei.
Virgiliu DEMȘA-CRAINICU
(sursa: www.ercis.ro)

Știri externe

SFÂNTUL SCAUN: Papa a lansat o aplicaţie misionară pentru iOS şi Android

P

apa Francisc a lansat, la 17 mai 2013, aplicaţia MISSIO
(disponibilă pentru iOS şi Android deopotrivă),
în timpul audienţei acordate directorilor naţionali ai
Societăţilor Pontificale Misionare. Aplicaţia reuneşte ştiri,
relatări, fotografii şi materiale video din Roma și de la diverse

misiuni, făcându-le accesibile tuturor celor interesaţi.
Aplicaţia este deja disponibilă în engleză, spaniolă,
italiană, germană, franceză, portugheză, chineză şi arabă şi
a fost dezvoltată de compania Little iApps. Este disponibilă
gratuit în iTunes App Store, precum şi în Google Play.

BRUXELLES: Ziua internaţională a Familiei

L

a 15 mai s-a celebrat Ziua internaţională a Familiei,
instituită de ONU în 1993. Într-un comunicat de presă
al Federaţiei Asociaţiilor Familiale Catolice din Europa
(FAFCE), din care face parte şi Asociaţia Familiilor
Catolice „Vladimir Ghika” din Bucureşti, se reiterează
că „familia este celula de bază a societăţii şi are valoare
prin ea însăşi. Este mai mult decât o simplă reunire a unor
membri”. „Într-o Europă zdruncinată de crize profunde şi
multiple – se afirmă în continuare –, cu o criză economică
şi demografică, există o presiune uriaşă asupra fiecărei

familii. Familia este primul loc în care fiecare dintre noi
se întoarce pentru ajutor şi solidaritate cu şi între familii,
precum şi peste generaţii şi este un capital nepreţuit
pentru continentul nostru”.
FAFCE a lansat un apel public către conducătorii
politici ai Europei pentru ca aceştia să ţină cont de
valoarea de nepreţuit pe care o reprezintă fiecare familie şi
să investească în familie prin politici care să o susţină, care
să privească familia ca pe un aliat al societăţii.

IRAK: Continuă exodul creştinilor

A

proximativ 80% dintre creştinii din Irak au fost nevoiţi
să îşi părăsească ţara de la căderea regimului Saddam
Hussein, în 2003, şi până astăzi, conform informaţiilor
oferite de Pr. Paul Sati, călugăr redemptorist caldeean,
responsabilul unei comunităţi caldeene din Belgia. Pr. Sati
a vorbit pentru Radio Vatican despre o adevărată „iarnă
arabă”, afirmând că de la începerea războiului din Irak, în
2003, au fost ucişi aproximativ 1.000 de creştini, iar 60 de
biserici au fost atacate de către extremişti.
„Ceea ce odată era leagănul civilizaţiei şi al creştinismului

este astăzi un loc în care creştinii sunt ameninţaţi,
persecutaţi sau alungaţi, de aceea trebuie să se ascundă”,
a spus Pr. Paul, care a amintit de atentatul sângeros de
la Bagdad, din 2010, în care au murit zeci de creştini,
precum şi de asasinarea unor lideri religioşi, printre care
Arhiepiscopul din Mossul, Paulos Faraj Rahho, Pr. Rajhid
Ganni, precum şi preotul ortodox Paulos Amer Islandar.
Pr. Sati a subliniat că nu doar creştinii sunt persecutaţi de
extremişti, ci şi musulmanii sau alte minorităţi religioase.

ITALIA: O româncă pe urmele Sfintei Rita din Cascia

C

u ocazia sărbătorii Sfintei Rita, Cardinalul Leonardo
Sandri a celebrat Sf. Liturghie la Cascia (Italia), locul
în care este înmormântată „sfânta cazurilor imposibile”.
O româncă din Brezoi a primit distincţia „Recunoaşterea
Internaţională Sfânta Rita” pentru curajul cu care şi-a
mărturisit credinţa în timpul regimului comunist din
România.
La predica din cadrul Sfintei Liturghii, Card. Sandri s-a
referit la problemele cu care se confruntă astăzi întreaga
omenire şi care atentează la demnitatea omului: violenţa
împotriva copiilor şi a celor mai vulnerabili semeni ai noştri
exploataţi fizic şi mental, dezbinarea dintre cei bogaţi şi
cei săraci, tăcerea şi indiferenţa în faţa nedreptăţilor din
lume. Card. Sandri s-a rugat Sf. Rita pentru încetarea
războiului din Siria şi pentru ca toţi oamenii să înţeleagă
că sfinţenia nu este imposibilă nici în zilele noastre.
Prelatul a amintit celor prezenţi că în România, la
Râmnicu-Vâlcea, oraş înfrăţit cu oraşul Sf. Rita, există o

parohie greco-catolică cu hramul Sf. Rita. De asemenea,
prelatul a spus: „Vreau să ne alăturăm Bisericii GrecoCatolice române care are mulţi mărturisitori ai credinţei,
persecutaţi sub regimul comunist din cauza iubirii lor faţă
de Dumnezeu şi de Sfântul Părinte Papa, iubire dusă până
la sfârşit. Să ne rugăm ca roadele suferinţelor de atunci
să aducă roadele reconcilierii, aşa cum s-a întâmplat cu
suferinţele Sf. Rita, şi să conducă la o reînnoire a drumului
ecumenic”.
Cu aceeaşi ocazie, cinci femei au primit distincţia
„Recunoaşterea Internaţională Sfânta Rita” pentru
statornicie, smerenie, abandonare în mâinile lui Cristos,
iertare şi curajul de a fi ele însele, virtuţi pe care le-a trăit
şi sfânta călugăriţă de la Cascia. În acest an distincţia a
fost acordată şi unei românce din Brezoi, Alexandra Jianu,
care în ciuda dificultăţilor şi a situaţiei socio-politice din
România în timpul regimului comunist, a reuşit să rămână
fidelă credinţei sale.
Actualitatea Creștină iunie 2013

Semnificații liturgice

Temeiurile cultului Preasfintei Inimi

Î

n primele veacuri ale Bisericii, teologii s-au întrebat ce
cult i se cuvine lui Isus ca om și au fost propuse uneori
soluții despre care s-a dovedit că nu duc nicăieri. De pildă,
uneori s-a considerat că omului Isus i s-ar cuveni alt gen de
cult decât Logosului veșnic, și anume doar printr-o asociere
la acesta din urmă; alții erau de părere că i se cuvine adorație
doar naturii divine a Fiului sau unei presupuse naturi mixte
divino-umane. Aceste încercări de răspuns se bazau și
pe diferite concepții privind persoana și naturile lui Isus
Cristos, care s-au dovedit a fi eronate.
Primele concilii ecumenice au trebuit să răspundă și la
aceste întrebări; ele au ajuns la concluzia că lui Isus Cristos i
se cuvine un singur cult ca Dumnezeu-Om, și anume cel de
adorație, specific divinității. Aceasta înseamnă că, datorită
unirii ipostatice — a naturii divine și a celei umane într-o
singură Persoană a Logosului — umanitatea lui Cristos este
și ea adorată în Cuvântul veșnic și împreună cu El.
Acest principiu se manifestă concret atât în cazul
adorației Trupului și Sângelui lui Cristos în Euharistie, cât
și în cea a Preasfintei Inimi.
Obiectul propriu-zis al acestui cult este chiar inima de
trup a Mântuitorului, luată însă ca parte a naturii umane
unite cu divinitatea, ca expresie a vieții lăuntrice și ca simbol
al iubirii răscumpărătoare a lui Cristos față de oameni.
Cum a apărut un astfel de cult în Biserică? În liturgie
a intrat târziu, abia în secolul al XVII-lea, în contextul
scrierilor spirituale și al activității sociale a Sfântului Ioan
Eudes (1601-1680), precum și datorită viziunilor Sfintei
Margareta Maria Alacoque (1647-1690). Ca devoțiune
privată, își are rădăcinile în mistica germană medievală,
transmisă apoi mai departe de cartusieni și asimilată în
devotio moderna, acea mișcare religioasă din secolele
XIV-XV în care se înscrie și cunoscuta lucrare spirituală
Imitațiunea lui Cristos. De aici, a fost răspândit în continuare
de iezuiți, care s-au angajat în mod deosebit în promovarea
cultului Preasfintei Inimi.
Totuși, punctele de plecare fundamentale ale acestui
cult se află deja în Sfânta Scriptură, în care simbolismul
inimii nu se referă doar la viața afectivă a omului — așa
cum se întâmplă în vorbirea curentă — ci la viața lăuntrică
în sens mai larg, cuprinzând nu numai sentimente, ci și
amintiri, idei, planuri și hotărâri. Așadar, în Biblie, inima
desemnează acel nucleu al omului în care se întrepătrund
voința și cunoașterea, mintea și sentimentul.
Noul Testament exprimă limpede faptul că Isus Cristos
este vrednic de închinare și vorbește despre inima blândă și
smerită a lui Isus (Mt 11, 29). Episodul de la răstignire în
care ostașii au străpuns coasta lui Isus, din care au ieșit sânge
și apă (In 19, 34), are o semnificație simbolică ce trimite la
Botez și la Euharistie. Episodul de aici poate fi ilustrat prin
făgăduința din partea lui Isus din In 7, 37-38, potrivit căreia
apa vie va izvorî de la cel ce crede în Cristos sau de la Isus
însuși: pasajul respectiv („Dacă însetează cineva, să vină
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la mine și să bea. Cel care crede în mine, precum spune
Scriptura, râuri de apă vie vor izvorî din sânul lui“) poate fi
tradus și astfel: „Dacă însetează cineva, să vină la mine și să
bea, cel care crede în mine. Precum spune Scriptura, râuri
de apă vie vor izvorî din sânul lui“.
Celebrul exeget german Rudolf Schnackenburg (19142002), în Comentariul său la Evanghelia după Ioan (Das
Johannesevangelium, 4 vol.), aduce câteva argumente
convingătoare din care rezultă că apa vie menționată aici
izvorăște de la Isus, putând fi legată, deci, de episodul cu
rana din coastă:
• Isus făgăduiește că va da apă vie și în alte împrejurări
(întâlnirea cu samariteanca și In 6, 35);
• fundalul Vechiului Testament, care vorbește de stânca  
de la Horeb, din care a curs apă să bea poporul (Apostolul
Pavel spune, în 1Cor 10, 4, că stânca era Cristos); de
asemenea, izvorul de apă din templul Ierusalimului
eshatologic (Ez 47,1-12; Zah 13,1) și numeroasele alte
pasaje în care apa este semn al mântuirii;
• chiar contextul din In 19,34 despre rana din coastă,
din care izvorăsc sânge și apă.
Pe de altă parte, „sânul“ (gr. koilia) redă în acest pasaj
lăuntrul trupului, în care intră și inima. Astfel, dacă pasajul
referitor la Isus ca izvor de apă vie (In 7, 37-38) poate fi
legat de cel referitor la rana din coasta lui (In 19, 34), se
deschide o perspectivă simbolică în care inima este izvorul
bunurilor mesianice.
Pentru a cunoaște mai multe despre rațiunile și
simbolismul cultului Preasfintei Inimi, este foarte utilă
și actuală încă și astăzi lectura enciclicei Haurietis aquas
(1956) a lui Pius al XII-lea, în care sunt prezentate elementele
dogmatice, istorice și pastorale referitoare la adorația Inimii
lui Isus și răspunde la diferitele obiecții care au apărut de-a
lungul timpului. Inima lui Isus este înfățișată aici drept
„rezumat al întregului mister al răscumpărării noastre“.
Wilhelm TAUWINKL

Anul Credinţei să facă tot mai trainic raportul cu Cristos Domnul

A

jungând la capătul vieţii sale, Apostolul Paul i-a cerut
discipolului Timotei să „caute credinţa” (cf. 2Timotei
2,22) cu aceeaşi statornicie ca atunci când era tânăr
(cf. 2Timotei 3,15). Să simţim această invitaţie adresată
fiecăruia dintre noi, pentru ca nimeni să nu devină leneş în
credinţă. Ea ne însoţeşte în întreaga viaţă, permiţându-ne
să percepem cu o privire mereu nouă minunăţiile pe care
Dumnezeu le săvârşeşte pentru noi. Concentrată să perceapă
semnele timpurilor în ziua de astăzi a istoriei, credinţa ne
angajează pe fiecare dintre noi să devenim semne vii ale
prezenţei Celui Înviat în lume. De aceea, lumea de astăzi are
nevoie în mod deosebit de mărturia credibilă a celor care,
luminaţi în minte şi în inimă de Cuvântul Domnului, sunt
capabili să deschidă inimile şi minţile multora la dorinţa de
Dumnezeu şi de viaţă adevărată, aceea care nu are sfârşit.
„Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie
preamărit” (2Tesaloniceni 3,1): fie ca acest An al Credinţei
să facă tot mai trainic raportul cu Cristos Domnul, pentru
că numai în El găsim siguranţa pentru a privi spre viitor
şi garanţia unei iubiri autentice şi durabile. Cuvintele
Apostolului Petru aruncă o ultimă rază de lumină asupra
credinţei: „Pentru aceasta vă bucuraţi, deşi acum, pentru

puţin timp, trebuie să vă întristaţi de felurite încercări,
pentru ca valoarea credinţei voastre, mai preţioasă decât
aurul pieritor, care se încearcă în foc, să fie un motiv de
laudă, mărire şi cinste la arătarea lui Isus Cristos. Pe El,
fără să îl fi văzut, îl iubiţi; fără a-l vedea, dar crezând în El,
tresăriţi de o bucurie negrăită şi preamărită, încredinţaţi că
veţi ajunge la ţelul credinţei voastre: mântuirea sufletelor”
(1Pt 1,6-9). Viaţa creştinilor cunoaşte experienţa bucuriei
şi pe cea a suferinţei. Câţi sfinţi au trăit singurătatea! Câţi
credincioşi, şi în zilele noastre, sunt încercaţi de tăcerea
lui Dumnezeu în timp ce ar dori să asculte glasul Său
mângâietor! Încercările vieţii, în timp ce permit să înţelegem
misterul crucii şi să participăm la suferinţele lui Cristos
(cf. Col 1,24), sunt un preludiu la bucuria şi speranţa la care
ne conduce credinţa: „atunci când sunt slab, atunci sunt
puternic” (2Corinteni 12,10). Noi credem cu certitudine
fermă că Domnul Isus a învins răul şi moartea. Cu această
încredere sigură ne încredinţăm Lui: El, prezent în mijlocul
nostru, învinge puterea celui rău (cf. Luca 11,20) şi Biserica,
comunitate vizibilă a milostivirii Sale, dăinuie în El ca semn
al împăcării definitive cu Tatăl.
(Porta fidei, nr. 15)
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Despre credință

Bazilica Sf. Petru © Lavinia D. Manuchian

cu Sfântul Părinte

Duhul Sfânt ne dăruiește înţelegerea lucrurilor lui în voi un duh nou... Voi pune în voi duhul meu şi atunci veţi
Dumnezeu
urma legile mele, veţi păzi poruncile mele şi le veţi pune în

T

răim într-o epocă în care oamenii sunt mai degrabă
sceptici faţă de adevăr. Benedict al XVI-lea a vorbit
de multe ori despre relativism, adică despre tendinţa
de a considera că nu există nimic definitiv şi de a crede
că adevărul este dat de consens sau de ceea ce vrem noi.
Apare întrebarea: există cu adevărat „adevărul”? Ce este
adevărul? Putem să-l cunoaştem? Putem să-l găsim? Aici
îmi vine în minte întrebarea procuratorului roman Ponţiu
Pilat atunci când Isus îi revelează sensul profund al misiunii
sale: „Ce este adevărul?” (In 18,37.38). Pilat nu reuşeşte să
înţeleagă că „Adevărul” este în faţa lui, nu reuşeşte să vadă
în Isus chipul adevărului, care este chipul lui Dumnezeu. Şi
totuşi, Isus tocmai aceasta este: Adevărul care, la plinirea
timpurilor, „s-a făcut trup” (In 1,1.14), a venit în mijlocul
nostru pentru ca noi să-l cunoaştem. Adevărul nu poate
fi prins, asemenea unui lucru; adevărul se întâlneşte. Nu
înseamnă să posezi ceva, ci este o întâlnire cu o Persoană.
(...) Care este acţiunea Duhului Sfânt în viaţa noastră
şi în viaţa Bisericii pentru a ne conduce la adevăr? Înainte
de toate, aminteşte şi imprimă în inimile credincioşilor
cuvintele pe care le-a spus Isus şi tocmai prin aceste cuvinte
legea lui Dumnezeu - aşa cum vestiseră profeţii din Vechiul
Testament - este înscrisă în inima noastră şi devine în noi
principiu de evaluare în alegeri şi de călăuzire în acţiunile
zilnice, devine principiu de viaţă. Se realizează marea
profeţie a lui Ezechiel: „vă voi curăţa de toate întinările şi de
toată idolatria voastră. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune
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practică” (36,25-27). De fapt, din interiorul nostru se nasc
acţiunile noastre: tocmai inima este cea care trebuie să se
convertească la Dumnezeu şi Duhul Sfânt o transformă
dacă noi ne deschidem față de El.
Apoi, Duhul Sfânt, ne conduce „la tot adevărul” (In
16,13); ne conduce nu numai la întâlnirea cu Isus, plinătate
a Adevărului, ci ne conduce şi „înlăuntrul” Adevărului,
adică ne face să intrăm într-o comuniune tot mai profundă
cu Isus, dăruindu-ne înţelegerea lucrurilor lui Dumnezeu.
Şi la aceasta noi nu putem ajunge cu forţele noastre. Dacă
Dumnezeu nu ne luminează în interior, existenţa noastră
de creştini va fi superficială. Să încercăm să ne întrebăm:
sunt deschis la acţiunea Duhului Sfânt, îl rog pentru ca
să-mi dea lumină, să mă facă mai sensibil la lucrurile lui
Dumnezeu? Aceasta este o rugăciune pe care trebuie s-o
facem în fiecare zi: „Duhule Sfinte, fă ca inima mea să fie
deschisă la Cuvântul lui Dumnezeu, ca inima mea să fie
deschisă la bine, ca inima mea să fie deschisă la frumuseţea
lui Dumnezeu în toate zilele”. Aş vrea să vă pun o întrebare
tuturor: câţi dintre voi se roagă în fiecare zi la Duhul Sfânt?
Vor fi puţini, dar noi trebuie să satisfacem această dorinţă a
lui Isus şi să ne rugăm în toate zilele la Duhul Sfânt, pentru
ca să ne deschidă inima către Isus. (...)
(Audienţa generală, 15 mai)
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Duhul Sfânt vorbește inimii noastre

D

ar cine este Duhul Sfânt? În Crez noi mărturisim
(…)
cu credinţă: „Cred în Duhul Sfânt Domnul şi de
viaţă dătătorul”. Primul adevăr la care aderăm în Crez este
că Duhul Sfânt este Kyrios, Domn. Aceasta înseamnă că
El este cu adevărat Dumnezeu, aşa cum sunt Tatăl şi Fiul,
subiect al aceluiaşi act de adoraţie şi de glorificare din partea
noastră, pe care îl îndreptăm către Tatăl şi către Fiul. De
fapt, Duhul Sfânt este a treia Persoană a Preasfintei Treimi;
este marele dar al lui Cristos Înviat, care deschide mintea
noastră şi inima noastră la credinţa în Isus ca Fiul trimis
de Tatăl şi care ne conduce la prietenia, la comuniunea cu
Dumnezeu.
Dar aş vrea să mă opresc mai ales asupra faptului că
Duhul Sfânt este izvorul inepuizabil al vieţii lui Dumnezeu
în noi. Omul din toate timpurile şi din toate locurile doreşte
o viaţă deplină şi frumoasă, dreaptă şi bună, o viaţă care să
nu fie ameninţată de moarte, dar care să se poată maturiza
şi creşte până la plinătatea ei. Omul este ca un călător
căruia, străbătând deşerturile vieţii, îi este sete de o apă vie,
ţâşnitoare şi proaspătă, capabilă să adape în profunzime
dorinţa lui profundă de lumină, de iubire, de frumuseţe şi
de pace. Cu toţii simţim această dorinţă! Şi Isus ne dăruieşte
această apă vie: ea este Duhul Sfânt, care purcede de la Tatăl
şi pe care Isus îl revarsă în inimile noastre. „Eu am venit
pentru ca să aibă viaţă şi să o aibă din belşug” (In 10,10).
Isus îi promite femeii samaritene că dăruieşte o „apă
vie”, din belşug şi pentru totdeauna tuturor celor care îl
recunosc ca Fiul trimis de Tatăl pentru a ne mântui (cf.
In 4,5-26; 3,17). Isus a venit să ne dăruiască această „apă
vie” care este Duhul Sfânt, pentru ca viaţa noastră să fie
condusă de Dumnezeu, să fie însufleţită de Dumnezeu,
să fie hrănită de Dumnezeu. Atunci când noi spunem că
un creştin este un om spiritual înţelegem tocmai aceasta:
creştinul este o persoană care gândeşte şi acţionează
conform lui Dumnezeu, conform Duhului Sfânt. Dar îmi
pun o întrebare: noi gândim conform lui Dumnezeu?
Acţionăm conform lui Dumnezeu? Sau ne lăsăm conduşi
de atâtea alte lucruri care nu sunt propriu-zis Dumnezeu?
Fiecare dintre noi trebuie să răspundă la aceasta în adâncul
inimii sale (…).
(Audiența generală, miercuri, 8 mai)
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Să înfruntăm dificultățile cu ajutorul Mariei

M

aria este mamă, şi o mamă se preocupă mai ales
(…)
de sănătatea fiilor săi. Sfânta Fecioară Maria
se îngrijește de sănătatea noastră. Ce înseamnă că Sfânta
Fecioară se îngrijește de sănătatea noastră? Mă gândesc mai
ales la trei aspecte: ne ajută să creştem, ne ajută să înfruntăm
viaţa, ne ajută să fim liberi.

1. O mamă îi ajută pe copii să crească şi vrea ca ei să
crească bine; pentru aceasta îi educă să nu cedeze niciodată
în faţa lenei - care derivă şi dintr-o anumită bunăstare -, să
nu se complacă într-o viaţă comodă care se mulţumeşte să
aibă numai lucruri. Mama are grijă de fii pentru ca aceștia să
crească puternici, capabili să-şi asume responsabilităţi, să se
angajeze în viaţă, să tindă spre idealuri mărețe. Evanghelia
Sfântului Luca spune că în familia din Nazaret, Isus „creştea
şi se întărea, plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu
era asupra lui” (Lc 2,40). Și Sfânta Fecioară tocmai asta
face în noi: ne ajută să creştem din punct de vedere uman
şi în credinţă, să fim puternici şi să nu cedăm ispitei ce ne
îndeamnă să fim oameni şi creştini superficiali, ci să trăim
cu responsabilitate, să tindem tot mai sus.
2. Apoi, o mamă se gândeşte la sănătatea fiilor
educându-i să înfrunte dificultăţile vieţii. Nu se educă,
nu se are grijă de sănătate evitând problemele, ca şi cum
viaţa ar fi o autostradă fără obstacole. Mama îi ajută pe
copii să privească problemele vieţii cu realism şi să nu se
piardă în ele, ci să le înfrunte cu curaj, să nu fie slabi, ci să
ştie să le depăşească într-un echilibru sănătos între locurile
de siguranţă şi zonele de risc, echilibru pe care o mamă îl
„simte”. Şi o mamă știe să facă asta! Nu duce mereu copilul
pe drumul siguranţei, pentru că astfel copilul nu poate să
crească, dar nici nu-l lasă numai pe drumul riscului, pentru
că este periculos. O mamă ştie să cântărească lucrurile! (...)
Isus de pe cruce îi spune Mariei, indicându-l pe Ioan:
„Femeie, iată fiul tău!”, iar lui Ioan: „Iată mama ta!” (cf.
In 19,26-27). În acel discipol noi toţi suntem reprezentaţi:
Domnul ne încredinţează în mâinile pline de iubire şi
de duioşie ale Mamei, pentru ca să simţim sprijinul ei în
înfruntarea şi învingerea dificultăţilor din drumul nostru
uman şi creştin; să nu ne fie frică de dificultăţi, să le
înfruntăm cu ajutorul mamei.
3. Un ultim aspect: o mamă bună nu numai că îi însoţeşte
pe copii în creşterea lor, fără să ocolească problemele,
provocările vieţii; o mamă bună ajută şi la luarea deciziilor
definitive cu libertate. Dar ce înseamnă libertate? Desigur,
nu înseamnă a face tot ceea ce se vrea, a se lăsa dominaţi de
patimi, a trece de la o experienţă la alta fără discernământ,
a urma modelele timpului; libertate nu înseamnă, ca să
spunem aşa, a arunca pe fereastră tot ceea ce nu place. Nu,
aceea nu este libertate! Libertatea ne este dăruită pentru
ca să ştim să facem alegeri bune în viaţă! Maria, ca mamă
bună, ne educă să fim, asemenea ei, capabili să facem
alegeri definitive; alegeri definitive, în acest moment în care
domneşte, ca să spunem aşa, filozofia provizoriului. Este
atât de dificil a se angaja în viaţă în mod definitiv. Şi Maria
ne ajută să facem alegeri definitive cu acea libertate deplină
cu care a răspuns „da” la planul lui Dumnezeu cu privire la
viaţa ei (cf. Lc 1,38) (...).
(Discursul Papei din Bazilica
Santa Maria Maggiore, 4 mai)
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Receptarea simbolului credinței (IV)
Conciliul Vatican II. Lumen Gentium

N

umită în latină Lumen gentium (Lumina popoarelor
– Cristos este lumina popoarelor ce strălucește pe
fața Bisericii), constituția dogmatică despre Biserică este
considerată de teologi și păstori drept inima învățăturii
Conciliului Vatican II. Constituția a fost promulgată la 21
noiembrie 1964 cu 2151 de voturi pentru și 5 împotrivă.
Specificul învățăturii despre Biserică din acest document
constă în faptul că pornește de la premise biblice și patristice,
nu juridice. Constituția are opt capitole și tratează despre
misterul Bisericii și poporul lui Dumnezeu, ierarhie și
laici, chemarea universală la sfințenie și viața călugărească,
caracterul eschatologic al Bisericii și Sfânta Fecioară Maria.
Nu are un capitol special dedicat temei credinței, dar
aceasta este presupusă de la un capăt la altul și, pe alocuri,
se precizează conținutul sau anumite aspecte.
Încă de la început, credința este văzută drept condiție a
posibilității de apartenență la Împărăția lui Cristos sau la
Biserica lui unică. Această Biserică este una, sfântă, catolică
și apostolică (cf. LG 8). În mod concret, aici, credința
înseamnă ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu (cf. LG 5)
și îndreptarea privirii spre Cristos (cf. LG 9). Dar, între
ascultarea și privirea lui Cristos, mai importantă pare să fie
ascultarea, chiar dacă dorința cea mai profundă a omului
este de a-l vedea pe Dumnezeu cu ochii lui (cf. Is 52, 8).
Într-adevăr, relația omului cu Dumnezeu se întemeiază
pe ascultarea Cuvântului revelat. Este unul și același
Dumnezeu care, în trecut, „a vorbit în multe rânduri și în
multe moduri părinților noștri prin profeți”, iar „în aceste
zile din urmă ne-a vorbit nouă prin Fiul” (Evr 1, 1). Însă a
asculta Cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă doar a auzi,
a avea urechile deschise, ci a primi Cuvântul în inimă,
lăsându-l să pătrundă în propria existență (cf. Rom 1, 5;
10, 14ss). Când ajunge la acest nivel de adâncime, credința
depășește vederea, dar nu o înlocuiește. Funcția privirii
rămâne importantă. Vederea semnelor săvârșite de Isus și a
celor înfăptuite de Dumnezeu în El constituie un prim pas
spre credință. Totuși, realitatea arată că mulți oameni, în
ciuda semnelor mari făcute în fața lor, nici nu pot să creadă
și, într-un anume fel, nici nu pot să vadă (cf. In 12, 40).
Luând act de situația dramatică a celor care nu cred și
de regimul sacramental în care trăiește omul pe pământ,
în constituția Lumen gentium se vorbește despre obligația
credincioșilor de a mărturisi credința. Într-adevăr,
credincioșii încorporați în Biserică prin Botez „trebuie
să mărturisească înaintea oamenilor credința pe care
au primit-o de la Dumnezeu prin Biserică”, iar prin
sacramentul Mirului, primesc „obligația mai strictă de
a răspândi și de a apăra, prin cuvânt și faptă, credința, ca
adevărați martori ai lui Cristos” (cf. LG 11). În această
ordine a îndatoririlor religioase, „părinții trebuie să fie
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pentru copiii lor, prin cuvânt și exemplu, primii vestitori
ai credinței” (LG 11). În spiritul titlului constituției, adică
Lumina popoarelor, credința laicilor trebuie să lumineze și
ea. Neîndoielnic, chemarea specifică a credincioșilor laici
este aceea de a căuta Împărăția lui Dumnezeu ocupânduse de cele vremelnice și orânduindu-le după voința lui
Dumnezeu. Dar, îndeplinindu-și menirea proprie, ei
trebuie să contribuie dinăuntru, ca o plămadă, la sfințirea
lumii prin mărturia vieții lor, prin iradierea credinței (cf.
LG 31).
Credința mărturisită conduce la dezvoltarea unui
simț al credinței. Acesta este definit astfel: „Totalitatea
credincioșilor care au primit ungerea Celui Sfânt (cf. 1In
2, 20.27) nu se poate înșela în credință și manifestă această
prerogativă prin simțământul supranatural de credință
al întregului popor atunci când, de la episcopi și până la
ultimii credincioși laici, își exprimă consensul universal în
materie de credință și moravuri. Prin acest simțământ al
credinței, insuflat și susținut de Duhul adevărului, Poporul
lui Dumnezeu, sub îndrumarea Magisteriului sacru, căruia
i se supune cu fidelitate, primește nu cuvântul oamenilor,
ci adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu (cf. 1Tes 2, 13),
aderă neclintit la credința transmisă sfinților o dată pentru
totdeauna (Iuda 3), o pătrunde mai adânc prin judecată
dreaptă și o aplică mai deplin în viață” (LG 12). Așadar, prin
credință, omul credincios ajunge să primească obiectul
credinței și să descopere anumite aspecte ale credinței
nu printr-o procedură logico-analitică, ci printr-un fel
de intuiție instinctuală. Lucrul acesta este valabil despre
Biserică în ansamblul ei, atunci când în ea se formează
simțul general al înțelegerii credinței. Conștiința generală

Dosar
a credinței a jucat un rol deosebit în definirea dogmelor
din perioada modernă și recentă a istoriei Bisericii. Între
conștiința credinței din Biserică și Magisteriu se verifică
o strânsă legătură: Magisteriul interpretează autentic
simțul credinței Bisericii și, în același timp, se bazează pe
credința întregii Biserici, pe credința vie ce se maturizează
și crește în cunoaștere. În măsura în care este relevantă din
punct de vedere statistic, se vorbește și despre consensul
credincioșilor (cf. K. Rahner / H. Vorgrimler, Dizionario di
teologia, Tea, Milano 1998, p. 260). Acest simț supranatural
și consens al credincioșilor în credință este fundamental
pentru viața interioară a Bisericii, pentru că prin el se
manifestă unitatea Bisericii ca organism viu și vizibil (cf. LG
14). De asemenea, prin simțul credinței, Biserica predică
Evanghelia și „îi atrage pe aceia care o ascultă la credință și
la mărturisirea credinței” (LG 19).
Cât privește obiectul credinței, Lumen gentium are
două afirmații de credință foarte importante. Ele reflectă
nevoia de unitate în credință a Bisericii la nivel local, în
jurul episcopului, și de confirmare a autorității episcopale.
Afirmațiile încep destul de tare: „Conciliul afirmă învățătura
de credință (s.n.) că episcopii, în virtutea instituirii divine,
au urmat Apostolilor ca Păstori ai Bisericii; cine îi ascultă
– pe Cristos îl ascultă, iar cine îi disprețuiește – pe Cristos
îl disprețuiește și pe Acela care l-a trimis pe Cristos (cf.
Lc 10, 16)” (LG 20). A doua afirmație: „Conciliul afirmă
învățătura de credință (s.n.) că prin consacrarea episcopală
este conferită plenitudinea sacramentului Preoției, pe
care uzanța liturgică a Bisericii și glasul Sfinților Părinți
o numesc Preoția supremă, culmea slujirii sacre” (LG
21). În virtutea acestor prerogative, episcopii au datoria
„să promoveze întreaga activitate comună a Bisericii, mai
ales în vederea creșterii credinței” (LG 23). Iar în această
privință, episcopii sunt „crainicii credinței, care aduc la
Cristos noi ucenici; ei sunt adevărații învățători (…) care
vestesc poporului încredințat lor credința pe care trebuie
să o îmbrățișeze și să o pună în practică, învățători care,
sub inspirația Duhului Sfânt, luminează această credință,
(…) fac credința să rodească și veghează cu grijă pentru
a îndepărta de la Turma lor erorile care o amenință (cf. 2
Tm 4, 1-14)” (LG 25). Când episcopii sunt în comuniune
între ei și cu Urmașul lui Petru și sunt de acord asupra
unei afirmații care trebuie socotită ca definitivă cu privire
la înțelegerea credinței și a moralei, atunci se bucură de
prerogativa infailibilității. Aceste afirmații trebuie primite
cu supunere de credință. De această infailibilitate se bucură
Pontiful roman, capul Colegiului episcopilor, atunci când
proclamă printr-un act definitiv o învățătură privind
credința sau moravurile. Într-adevăr, principala misiune a
Pontifului roman, ca Păstor și Învățător suprem al tuturor
credincioșilor, este aceea de a-i întări în credință pe frații
săi (cf. Lc 22, 32; LG 25).
În ordinea credinței, modelul exemplar, prototipul
Bisericii este Născătoarea de Dumnezeu, căci prin
credință și ascultare, ea l-a născut pe însuși Fiul Tatălui,
sub adumbrirea Duhului Sfânt. Și ca nouă Evă, i-a arătat
vestitorului lui Dumnezeu o credință nealterată de vreo
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îndoială (cf. LG 63). Împlinind cu fidelitate voința Tatălui
și primind cu credință Cuvântul lui Dumnezeu, Maria
reflectă în sine cele mai înalte date ale credinței. Biserica
devine tot mai asemănătoare cu Prototipul ei sublim,
atunci când crește în credință, caută și urmează în toate
voința lui Dumnezeu. Având în vedere rolul Mariei în
istoria mântuirii, părinții conciliari îi „îndeamnă stăruitor
și pe teologi și pe predicatorii cuvântului divin să se țină
deoparte, cu grijă, de orice falsă exaltare precum și de orice
îngustime a minții în considerarea demnității deosebite
a Născătoarei de Dumnezeu” (LG 67). Rolul corect și
privilegiile ei îl au în vedere pe Cristos, izvorul unic al
adevărului, al sfințeniei și al evlaviei. Credința de inspirație
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” (LG 67).
În concluzie, credința din constituția dogmatică despre
Biserică a Conciliului Vatican II are mai multe sublinieri:
condiție de posibilitate pentru a face parte din Biserică;
conținut al mărturisirii obligatorii la care sunt ținuți toți
credincioși botezați și miruiți; putere instinctuală de
înțelegere a conținutului credinței; obligație a misiunii
episcopale la care participă preoții, diaconii, persoanele
consacrate și credincioșii laici. În sfârșit, credința exemplară
este ilustrată de Sfânta Fecioara Maria, prototipul Bisericii,
pentru că a crezut „cele spuse ei de Domnul” (cf. Lc 1,45).
Ascultând Cuvântul lui Dumnezeu și privind la Cristos,
să spunem, potrivit chemării noastre, în Biserică sau în
mijlocul lumii, dar împreună cu Maica Domnului: „fie mie
după Cuvântul tău” (cf. Lc 1,38).
Pr. dr. Wilhelm DANCĂ
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Dosar

Chiara Luce, tânăra care spunea:

„Eu am totul”
FIŞA UNUI OM DE CREDINŢĂ

NUME: BADANO
PRENUME: CHIARA LUCE
OCUPAŢIE: tânără italiană care a practicat iubirea faţă de
Cristos prin propria suferinţă
PERIOADA VIEŢII: 1971 - 1990

C

ând am decis rubrica „Credinţa cu nume şi prenume”,
dedicată Anului Credinţei, m-am gândit ca
protagoniştii să fie personalităţi din domeniile ştiinţific şi
umanist care au întrupat spiritul de credinţă, trăindu-l în
existenţa zilnică şi în activitatea profesională, dar care nu
au fost – cel puţin deocamdată – ridicaţi la cinstea altarelor.
Însă, în acest articol voi face o excepţie de la regulă,
oprindu-mă asupra unei Fericite: Chiara Badano Luce,
beatificată pe 25 septembrie 2010.
„De vină” pentru această alegere este recenta carte Eu am
totul. Cei 18 ani ai Chiarei Luce, de Michele Zanzucchi,
editată de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, a
cărei lectură m-a făcut să reflectez asupra unui lucru care
nu-mi pare a fi evaluat îndeajuns: atâta vreme cât îi putem
oferi lui Dumnezeu propria suferinţă, existenţa noastră
pământească are o valoare inestimabilă, chiar şi în condiţiile
extreme ale unei boli grave, în care trupurile ne-ar fi reduse
doar la sărmane recipiente ale unor chinuri atroce, ca în
cazul tinerei Chiara.
Când a aflat vestea tumorii maligne fără leac, avea doar
16 ani, vârsta entuziasmului, a planurilor de viitor, a tuturor
posibilităţilor care aşteaptă să fie încercate. Îi plăceau natura,
sportul, compania prietenelor, mersul pe bicicletă, tenisul.
Şi într-o singură clipă certitudinile vieţii i se risipesc toate
deodată, asemenea fumului risipit de vânt.
Cum a reacţionat Chiara? Într-un prim moment, a
apărut ca fiind complet devastată, neputând suporta să
audă niciun cuvânt, nevoind să vorbească cu nimeni, nici
măcar cu propria mamă. „Vreau să rămân puţin singură”, i-a
răspuns mamei care încerca să o consoleze. Dădea impresia
că era distrusă, dar, după câteva ceasuri petrecute singură
în camera ei, doar în compania propriei conştiinţe şi a lui
Isus, a ieşit cu acea faţă surâzătoare şi plină de lumină pe
care o vedem în fotografii şi care va deveni pentru ea un
soi de stemă, de semn distinctiv păstrat nealterat pe toată
perioada bolii, până la moarte.
Este imposibil să nu te întrebi de unde îşi lua forţa care-i
procura acel zâmbet autentic, tăria sufletească ce o împiedica
să se plângă şi care a condus-o până într-acolo încât să refuze
morfina pe care medicii voiau să i-o administreze pentru
a-i alina durerile provocate de metastaze. Chiara voia să
rămână perfect lucidă şi în măsură să-i ofere suferinţa lui
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Dumnezeu aşa cum se cuvenea: pe deplin conştientă, din
toată inima şi cu zâmbetul pe buze.
Când a ajuns la stadiul de a nu-şi mai putea folosi
picioarele, fiind permanent ţintuită în pat, spunea: „Dacă
cineva m-ar întreba: «Vrei să mergi?» i-aş răspunde «Nu!»,
pentru că în starea de acum sunt mai aproape de Isus”.
Am simţit nevoia să insist asupra perseverenţei acestei
tinere în a-şi oferi suferinţa, asupra convingerii că astfel
făcea voia lui Dumnezeu care o iubea fără măsură. De
altfel, o frază pe care o repeta ca pe un leit motiv era: „Isuse,
voinţa ta este şi voinţa mea”.
Chiara Badano nu a fost lăsată singură în lunga noapte
a suferinţei, în grădina Ghetsemani a propriului trup
chinuit de boală, ci a fost înconjurată de numeroşi prieteni,
de tinere şi tineri din Mişcarea Focolarelor din care făcea
parte. S-a bucurat de prietenia specială a Chiarei Lubich,
cu care a întreţinut o corespondenţă asiduă şi de la care a
primit numele Luce (Lumină), ce a fost programatic, căci
Chiara s-a dovedit a fi o făclie divină pentru toţi cei pe
care i-a întâlnit, transmiţându-le din strălucirea credinţei
şi a seninătăţii ei. Printre aceştia, şi medicul ei curant,
care spunea: „De când am cunoscut-o pe Chiara, ceva s-a
schimbat în mine. E chestiune de coerenţă, de creştinism
trăit în mod coerent”.
Şi cine nu ar rămâne impresionat auzind o tânără de doar
18 ani, prizonieră a unui trup sfâşiat de suferinţă, spunând:
„Nu mai am picioarele, şi-mi plăcea aşa de mult să merg cu
bicicleta; dar Domnul mi-a dat aripile”.
Chiara Luce şi-a pregătit plecarea la Cer cum s-ar ocupa
o mireasă de propria-i nuntă, spunându-le celor dragi că nu
plânge, pentru că este fericită şi că o vor putea găsi într-o
steluţă, privind cerul.
Titlul cărţii Eu am totul, la care face referire acest articol,
este legat de o întâmplare din viaţa Chiarei Badano. Ea îi
dăruieşte unui prieten, Gianfranco Piccardo, care urma
să plece în Benin pentru a săpa treizeci de fântâni de apă
potabilă, suma de 1.300.000 de lire, primită cadou cu ocazia
ultimei aniversări a zilei ei de naştere, spunându-i: „Mie
nu-mi folosesc, eu am totul!”.
Anca MĂRTINAȘ GIULIMONDI

Pagina Ghika

Vladimir Ghika - Martor al credinței (10/14)

E

ste oficial! Pe 31 august 2013, în Anul Credinței,
la ROMEXPO București – Piața Presei Libere, la
ora 11, va începe Sfânta Liturghie ce va marca ridicarea
Monseniorului Vladimir Ghika la cinstea altarelor. Va fi
însuși Prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților,
Cardinalul Angelo Amato, care, în calitate de delegat al
Papei Francisc, va da citire Decretului Pontifical prin care
Vladimir Ghika va fi proclamat Fericit.
Ce înseamnă asta? Înseamnă că datorită faptului că
putem fi siguri că a murit martir, a murit pentru credință,
și asta în urma unui proces serios, minuțios și îndelungat,
acum putem susține că este în Paradis. Chiar dacă declarația
nu are caracterul definitiv, care va fi dobândit la canonizare
ca urmare a unui semn, a unei minuni, recunoscându-se
martiriul lui Vladimir Ghika, se recunoaște și comuniunea
perfectă a acestuia cu Dumnezeu în Ceruri.
Paradisul este al celor care se împotrivesc păcatului și
o fac până pe culmile suferinței martirice, spuneam și în
episodul trecut al serialului nostru, parafrazându-l pe
Monseniorul. Prin martiriu, el iese din această lume la
16 mai 1954 pentru a intra în lumea fericită a Părintelui
Veșnic. Imediat după ce s-a aflat despre moartea sa în
închisoarea de la Jilava, în același an, prietenii din lumea
liberă, au organizat la Paris un mare simpozion la care
au participat majoritatea celor care l-au cunoscut. În acel
context se vorbea deja despre sacrificiul pentru credință
al lui Vladimir Ghika și despre posibilitatea de a propune
beatificarea celui pe care îl considerau martir. De atunci,
faima de martir a Monseniorului în rândul credincioșilor
catolici și nu numai a rămas vie, chiar dacă nu întotdeauna
declarată, pentru a evita noi represiuni asupra Bisericii
Catolice în România. În acest sens, beatificarea vine să
confirme că această faimă de martir este fondată și nu se
mai așteaptă alt semn miraculos pentru a se declara că
Vladimir Ghika se bucură de viziunea beatifică.
Mai devreme am folosit expresia, de altfel prezentă și
în rugăciunea pentru beatificare: „ridicarea la cinstea
altarelor”. Dacă am dori să explicăm pe scurt ce înseamnă
această expresie, putem spune că unul dintre efectele
beatificării lui Vladimir Ghika este tocmai faptul că vom
putea avea altare închinate lui. Conform tradiției creștine,
la consacrarea altarelor se introduc în acestea moaște

de martiri sau sfinți, iar rămășițele
pământești ale lui Vladimir Ghika vor
putea avea această cinstire. Se indică
astfel unirea jertfei mântuitoare a lui
Cristos, celebrată în Taina Euharistiei
pe altar, cu jertfa martirică a celui ale
cărui moaște sunt zidite în acel altar. În
aceeași ordine de idei, începând cu 31
august, creștinii vor putea cere în mod
public mijlocirea Fericitului martir,
fiind autorizată atribuirea unei zile de
sărbătoare în calendarul Bisericii locale, al Arhidiecezei
Romano-Catolice de București, cu onoruri solemne în
timpul Liturghiei. De asemenea, va fi posibil să i se expună
icoana și moaştele în biserici și să fie proclamat ca patron
al unor opere sau al unor comunități și biserici, totul în
spiritul credinței în comuniunea sfinților.
Monseniorul spunea într-unul din aforismele sale:
„Credința este un curaj care știe nu numai să înfrunte
moartea, dar să și sfideze o moarte veșnică.” Anul Credinței
va ajunge în Arhidieceza noastră la punctul culminant
tocmai declarând mărturia lui Vladimir Ghika model
demn de urmat. Motivul beatificării este martiriul său,
fidelitatea credinței sale, curajul lui în credință, înfruntarea
morții cu credință... tot atâtea imbolduri pentru orice
credincios. Prin exemplul său și prin mijlocirea la Bunul
Dumnezeu, Monseniorul ne este aproape. Deschizându-se
prin această beatificare un canal privilegiat de har pentru
poporul nostru, din sânul căruia provine Vladimir Ghika,
vom avea o credință cu atât mai fermă, cu cât curajul
demonstrat în fața obstacolelor și al falselor ideologii va
fi asemănător cu cel al martirului în fața persecutorilor.
Din Paradis, deja a ajutat pe mulți care i-au cerut acest
lucru în mod privat. De acum, totul capătă o dimensiune
comunitară, ajutorul putând fi cerut pentru întreaga Biserică
locală într-o rugăciune corală. „Căci, după cum comuniunea
creştină între cei aflaţi încă pe cale ne apropie de Cristos,
tot astfel comuniunea cu sfinţii ne uneşte cu Cristos, de la
care, ca de la izvorul şi capul său, izvorăşte orice har şi însăşi
viaţa poporului lui Dumnezeu. ... Într-adevăr, orice mărturie
autentică de iubire pe care o aducem sfinţilor, tinde şi ajunge,
prin însăşi natura ei, la Cristos, care este «cununa tuturor
sfinţilor» şi prin el la Dumnezeu, care este minunat în sfinţii
săi şi în ei este preamărit.” (Conciliul Vatican II, Lumen
Gentium, n. 50)
Vladimir Ghika spunea: „O singură problemă avem de
rezolvat, dar de proporţii: aceea a veşniciei noastre. Celelalte
nici nu există decât în funcţie de ea.” Beatificarea, recunoașterea
veșniciei lui fericite, va fi un popas și o relansare a rezolvării
problemei noastre, a veșniciei noastre.
Postulatura pentru beatificarea și canonizarea
Mons. Vladimir Ghika
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Cuvântul Domnului

Ilie readucându-l la viață pe fiul văduvei din Sarepta (Louis Hersent)

Sfânta Scriptură

- comentariu la lecturile duminicale -

Duminica a IX-a (C)

Lecturi: 1Reg 8,41-43; Ps 116,1.2; Gal 1,1-2.6-10;
Lc 7,1-10
ergând pe firul evenimentelor relatate de către Sfântul
Evanghelist Luca, această duminică aduce în centrul
atenţiei o temă nouă, deosebit de interesantă şi importantă,
şi anume aceea a locului pe care îl atribuie Sfânta Scriptură,
în general, şi Noul Testament, în special, ne-evreilor în sânul
poporului ales şi, respectiv, în Biserică.
Prima lectură de astăzi ne oferă un scurt fragment din
rugăciunea splendidă pe care regele Solomon a rostit-o cu
ocazia consacrării Templului de la Ierusalim. În această
rugăciune, regele, după ce se roagă pentru sine, ca să poată
conduce regatul lui Israel, pentru dinastia davidică şi pentru
popor, el îi cere Domnului să asculte şi să împlinească toate
rugăciunile chiar şi pe cele ale străinului care nu aparţine
poporului Său. Motivul invocat de Solomon este acela că
faima lui Dumnezeu va ajunge într-o zi la toate popoarele
care, asemenea poporului ales, vor recunoaşte numele tău
şi te vor adora... (1Reg 8,43). Aşadar, atitudinea ne-evreilor
de a se ataşa şi de a se ruga lui Iahve presupunea ca, în
prealabil, să recunoască în El pe singurul Dumnezeu care
poate mântui.
Fragmentul evanghelic de astăzi ni-L prezintă pe Isus ca
fiind ultima speranţă de salvare pentru un om aflat în pragul
morţii. E drept că până în acest moment, în Evanghelia a
treia au mai fost relatate şi alte vindecări, dintre cele mai
deosebite (a unui paralitic, a unui lepros etc.). De aceea,
o nouă vindecare n-ar trebui să ne mai surprindă. Însă,
originalitatea acestei vindecări vine, mai întâi, din aceea că
ea este cerută în favoarea sclavului unui ofiţer roman care,
deşi străin şi reprezentant al puterii cotropitoare, a reuşit
să se distingă prin simpatia sa faţă de poporul în mijlocul
căruia se află şi chiar prin ataşamentul faţă de religia
acestuia (semnificată prin faptul că a dispus reconstruirea
sinagogii din localitate). Originalitatea vindecării este
dată şi de cererea surprinzătoare, izvorâtă dintr-o credinţă
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neegalată, potrivit spuselor Mântuitorului, de nimeni
dintre evrei: centurionul roman este convins că Isus poate
săvârşi vindecarea fără a mai fi nevoit să intre în casa lui
(întrucât, el se consideră nevrednic de o astfel de onoare),
ci doar prin rostirea cuvântului vindecător. Cât despre forţa
cuvântului vindecător, centurionul ne oferă o admirabilă
lecţie născută din experienţa lui cotidiană. De aceea, plin
de admiraţie, Isus va aduce omului suferind vindecarea atât
de mult dorită, întrucât ea avea la bază o credinţă atât de
mare cum nu a mai întâlnit la nimeni în Israel.
O astfel de credinţă a sădit Sfântul Paul, potrivit lecturii
a doua, şi în sufletele celor cărora le-a predicat Evanghelia
şi care, pe lângă faptul că au fost îndreptăţiţi înaintea lui
Dumnezeu, au devenit şi concetăţeni ai sfinţilor, mai precis
membri cu statut deplin ai poporului lui Dumnezeu, ai
Bisericii. Or, Sfântul Paul, constată cu durere că cei care au
beneficiat de un astfel de privilegiu s-au lăsat seduşi, într-o
zi, de o „predică” ce, în loc de libertatea fiilor lui Dumnezeu,
le-a adus „înrobirea” în tot soiul de practici religioase ale
legii vechi de care apostolul a voit să-i elibereze.
Am putea reţine, din textele acestei duminici, forţa de
vindecare a Cuvântului Evangheliei, dar şi demnitatea pe
care ne-o obţine prin credinţă şi prin trăirea exigenţelor
sale. Totodată, putem reţine şi faptul că această demnitate
şi această libertate se pot pierde atunci când credinţa şi
fidelitatea noastră faţă de Cristos şi faţă de exigenţele
Evangheliei se sting.

Duminica a X-a (C)

1Reg 17,17-24; Gal 1,11-19; Lc 7,11-17

T

extele acestei duminici aduc în atenţia noastră una din
dimensiunile existenței umane, marcată de suferinţă:
moartea. Şi, deşi toţi ne confruntăm cu ea, moartea rămâne
o mare enigmă, ştiind bine că acelaşi termen a ajuns să
desemneze atât încetarea vieţii biologice, cât şi încetarea
vieţii sufleteşti sau chiar a celei sociale. Ce semnificaţii, ce
lumini şi ce speranţe ne oferă în acest sens Cuvântul lui

Sfânta Scriptură
Dumnezeu proclamat astăzi în cadrul Sfintei Liturghii?
Prima lectură evocă moartea fiului văduvei din Sarepta
Sidonului, în casa căreia profetul Ilie a fost trimis să locuiască
pe timpul secetei din Israel. Văzându-şi fiul îmbolnăvinduse şi mai apoi murind, acea femeie a perceput venirea
profetului în casa ei ca un reproş şi o pedeapsă pentru faptele
ei rele de altădată: Ai venit la mine ca să-mi aduci aminte de
nelegiuirile mele şi să-mi ucizi fiul? Noi putem însă înţelege
cuvântul ei şi ca pe o mărturisire a vinovăţiei, mărturisire
ce exprimă starea de moarte sufletească în care au adus-o
păcatele. Dar, odată ce păcatele au fost mărturisite, are loc
o adevărată „înviere” a femeii, sugerată în text de iertarea
pe care Dumnezeu i-o acordă răspunzând la rugăciunea
profetului şi redându-i viaţa copilului: Domnul i-a ascultat
rugăciunea lui Ilie... Copilul a început din nou să respire, a
revenit la viaţă.
Dar o astfel de interpretare, deşi uneori este pertinentă,
ea nu poate fi generalizată. Moartea copiilor sau a tinerilor
nu trebuie interpretată neapărat ca o pedeapsă pentru
păcatele părinţilor. Lectura a treia de astăzi ne oferă o altă
situaţie de moarte ce se deschide spre înviere. În capitolul
7 al Evangheliei sale, Sfântul Luca ne relatează o scenă
sfâşietoare cu care Isus se întâlneşte pe străzile oraşului
Naim. Când s-a apropiat de poarta cetăţii, iată că era dus la
mormânt un mort, fiul unic al unei mame, şi ea era văduvă.
Evanghelistul adaugă apoi că: Văzând-o, Domnului i s-a
făcut milă de ea... Menţionând această milă ce l-a cuprins
pe Isus, Sfântul Luca ne sugerează faptul că Isus a înţeles
bine ce se întâmplă în sufletul unei mame nevoite să-şi
conducă un copil la mormânt. Odată cu moartea copilului,
mai ales dacă este unicul, viaţa ei aproape că nu mai are
sens; o raţiune importantă a existenţei ei s-a spulberat; ceva
în adâncul ei a murit... Prin urmare, înviindu-i fiul, Isus îi
redă totodată viaţa şi mamei.
Şi lectura a doua ne vorbeşte despre o moarte şi o înviere
trăite de apostolul Paul. Într-adevăr, ura şi persecuţiile
îndreptate împotriva primilor creştini, l-au transformat pe
Saul din Tars, în zelul său pentru iudaism, într-un fanatic
de temut ce semăna în jurul său doar teamă şi suferinţă.
A fost nevoie ca Dumnezeu să i-L descopere pe Fiul său
pentru ca, după ce va trăi renaşterea prin Botezul conferit
lui la Damasc (Fap 9,18), să meargă să-L predice popoarelor
păgâne. Or, această transformare radicală a lui Paul
echivalează cu o revenire la viaţă.
Prin urmare, toate trei lecturile de astăzi ne invită să
facem cunoştinţă cu toate nuanţele morţii şi, mai ales, să
înţelegem că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume pentru
ca, prin El, toţi să dobândim Viaţa. Ne rămâne nouă să
încercăm să înţelegem, în lumina Învierii lui Cristos, ce este
această Viaţă şi în ce mod putem accede la Ea.

Duminica a XI-a (C)

2Sam 12,7-10.12-13; Gal 2,16.19-21; Lc 7,36-50

E

venimentul pe care îl relatează fragmentul evanghelic al
acestei duminici are prospeţimea unui fapt „cotidian” al
cărui protagonist a fost Isus, fapt ce comportă o dimensiune
eliberatoare în perfectă corelaţie cu programul mesianic

enunţat în sinagoga de la Nazaret (v. duminica a III-a de
peste an): Duhul Domnului este asupra mea, căci El m-a
uns să duc vestea cea bună săracilor; m-a trimis să-i vindec
pe cei cu inima zdrobită… Într-adevăr, invitat la masă de
un fariseu, Isus acceptă, aşa cum, de altfel, a acceptat să
mănânce şi cu vameşii şi cu păcătoşii publici. Aspectul mai
puţin obişnuit, dar care va reprezenta intriga a ceea ce va
urma, a fost intrarea în acest cadru convivial al unei femei
rău famate care face un gest pe cât de surprinzător, pe atât
de emoţionant: aşezată la picioarele lui Isus, ea plânge.
Lacrimile îi cad din abundenţă pe picioarele Mântuitorului,
udându-le… Mai apoi, cu părul ei îi şterge picioarele şi le
unge cu uleiul parfumat pe care l-a adus cu ea…
Acestui gest i se fac două lecturi diametral opuse. Pentru
Simon (fariseul amfitrion), gestul femeii ridică un serios
semn de întrebare asupra calităţii profetice a lui Isus. Întradevăr, ca profet, Isus ar fi trebuit să ştie cine este persoana
care îl atinge, chiar dacă ea stătea la spate, şi ar fi trebuit să
o îndepărteze. O astfel de atitudine era justificată de faptul
că până şi o simplă atingere din partea ei îl întina (îl făcea
inapt pentru orice act religios). Prin urmare, Simon acceptă
să pună în dubiu calitatea profetică a lui Isus, decât să
admită gândul că Mântuitorul se lasă atins şi, deci, întinat.
„Fantezia” lui nu întrezăreşte vreo altă posibilitate. Pentru
Isus, în schimb, lucrurile stau altfel. El „ghiceşte” adevărata
cauză şi adevăratul remediu al lacrimilor femeii. Cauza şi
remediul sunt ilustrate de parabola celor doi datornici pe
care Isus i-o spune lui Simon, arătându-i, în acelaşi timp,
că ştie şi ce gânduri îl frământă. În această parabolă, gestul
iertării creditorului dă naştere unui sentiment de iubire.
Această iubire, însă, diferă la cei doi datornici în funcţie
de suma de bani iertată: unei sume mici iertate datornicul
îi răspunde cu o iubire mică, în timp ce suma mare iertată
va provoca o iubire foarte mare. Transpunând parabola la
situaţia lor concretă, în datornicul căruia i s-a iertat mult,
e lesne de întrezărit femeia care, în gesturile ei, amestecă
multă iubire şi fapte de pocăinţă, în timp ce în datornicul
căruia i s-a iertat puţin, ar putea fi întrezărit fariseul gazdă
care nu „a abundat” în gesturi de simpatie şi bună primire.
Ne-am putea întreba, cu privire la iertare şi la iubire,
care trebuie să fie prima? Oare iubirea provoacă iertarea
sau iertarea provoacă iubirea? Sfântul Luca răspunde: ele
merg mereu împreună! Există o permanentă trimitere de
la iubire la iertare şi de la iertare la iubire. Când iubirea
se exprimă, iertarea este deja acolo. Atâta doar că iubirea
trebuie recunoscută ca fiind un dar. Nu putem obţine
iertarea decât în momentul în care începem să simţim că
suntem datori.
Dar care este locul credinţei în acest context? Ea este
expresia acelui gest care iartă fără să pună vreo întrebare.
Femeia nu a rostit nici un cuvânt. Ea săvârşeşte gesturi de
iubire şi de pocăinţă care sunt răsplătite cu acele cuvinte
aducătoare de pace: Ţi s-au iertat păcatele!... Credinţa ta
te-a salvat. Mergi în pace! şi … i s-au iertat multe păcate,
pentru că iubeşte mult.
Pr. Tarciziu ŞERBAN
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Eveniment

„Cuvântul tău, Doamne, e făclie pentru paşii mei”(cf. Ps 119,105)
Lectura continuă a scrierilor Sfântului Luca

S

âmbătă, 8 iunie 2013, biserica Preasfânta Inimă a lui
Isus din Bucureşti va fi gazda unui eveniment deosebit
din viaţa Bisericii Catolice din România: timp de 8 ore, se
vor citi continuu Evanghelia după Sfântul Luca şi Faptele
Apostolilor. Acest eveniment este organizat de Pr. paroh
Eduard Giurgi, Pr. Maximilian Lucaci, o comisie formată
din credincioşi şi persoane consacrate din parohia
Preasfânta Inimă a lui Isus, în colaborare cu surorile
Pauline.
Sfântul Luca se distinge de ceilalţi trei evanghelişti prin
faptul că a scris o operă în două volume: Evanghelia (care
îi poartă numele) ce prezintă timpul lui Isus şi Faptele
Apostolilor care prezintă timpul Bisericii, în care Isus
este prezent şi acţionează, prin puterea Duhului Sfânt, în
martorii săi. Aşadar, prin alegerea scrierilor Sfântului Luca,
dorim să subliniem faptul că lucrarea lui Isus continuă în
misiunea Bisericii, adică în fiecare creştin care este chemat
să fie martor al Cuvântului lui Cristos în lume.
Ideea acestei lecturi continue a pornit de la un grup de
persoane pasionate de Biblie din Franţa. În 2008, la Roma,
a avut loc citirea integrală a Bibliei timp de şapte zile şi
şase nopţi, fără întrerupere şi comentarii. Atunci, lectura
a fost deschisă de Papa emerit Benedict al XVI-lea care a
citit primul capitol din Cartea Genezei. Şi surorile Pauline
din Cehia organizează de câţiva ani lectura a diverse
cărţi din Biblie pentru a face cunoscută tuturor caritatea
adevărului.

Uneori termenul „caritate” este redus la solidaritate sau
la simplul ajutor umanitar. Dar Papa emerit Benedict al
XVI-lea ne aminteşte că maxima operă de caritate este chiar
evanghelizarea, adică „slujirea Cuvântului”: Nu există
acţiune mai benefică, deci caritabilă, faţă de aproapele
decât a frânge pâinea Cuvântului lui Dumnezeu, a-l face
părtaş de Vestea cea Bună a Evangheliei, a-l introduce în
relaţia cu Dumnezeu (Mesajul Sfântului Părinte pentru
Postul Mare, 2013).
În Anul Credinţei, dorim „să regăsim gustul de a ne
hrăni din cuvântul lui Dumnezeu” (Porta fidei, nr. 3),
fiind convinşi că credinţa vine din ascultare: „Şi cum să
creadă dacă nu au auzit?” (Rom 10,14).
Fericitul Giacomo Alberione spunea că Dumnezeu şi-a
adresat Cuvântul său divin tuturor oamenilor. De aceea
îi invita pe toţi să citească Biblia şi să o asculte cu iubire
„asemenea unui fiu care, aflat departe de casa tatălui,
citeşte scrisoarea tatălui său” (G. Alberione, Leggete le
Sacre Scritture).
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Această iniţiativă este, aşadar, o ocazie de a asculta şi
a reflecta asupra textelor sacre: un dar de a aprofunda
Noul Testament pentru cine este familiar cu el, de a
cunoaşte şi gusta Cuvântul lui Dumnezeu pentru ceilalţi;
o oportunitate de a face loc Cuvântului lui Dumnezeu în
tăcerea inimii, de a ne ruga cu el.
Pe 8 iunie, Cuvântul lui Dumnezeu se va afla în
centrul bisericii Preasfânta Inimă a lui Isus: proclamarea
neîntreruptă a Cuvântului exprimă dorinţa credincioşilor
de a creşte mai mult în cunoaşterea Cuvântului, de a intra
într-o relaţie mai profundă cu Cristos şi de a fi martorii săi
în viaţa cotidiană.
La amvon se vor alterna aproximativ 75 de lectori,
printre care credincioşi din parohia gazdă, familii şi tineri
din diverse parohii ale diecezei, persoane consacrate,
preoţi, episcopi şi personalităţi ale lumii culturale şi massmediei. Fragmentele citite vor avea o durată cuprinsă
între 5 şi 10 minute. La fiecare oră şi jumătate, lectura
va fi intercalată de un scurt moment muzical ce va însoţi
reflecţia asupra fragmentelor biblice citite.
Cu toţii suntem invitaţi să participăm la această zi
deosebită, fie în mod direct, fie prin intermediul mijloacelor
de comunicare socială care îl vor transmite. De asemenea,
vă îndemnăm să vă rugaţi pentru ca sămânţa Cuvântului
ce va fi semănată să aducă roade în inima participanţilor
şi ca această iniţiativă să-i ajute pe credincioşi să devină ei
înşişi semănători ai Cuvântului în viaţa lor zilnică.
Pr. Paroh Eduard GIURGI - Parohia Preasfânta Inimă a lui Isus
Sr. Paula BURCĂ - Fiicele Sfântului Paul

Retrospectivă

Rațiunile credinței
- Martori ai credinței -

J

oi, 25 aprilie 2013, a avut loc la Facultatea de Teologie
Romano-Catolică, în cadrul seriei de conferinţe dedicate
temei „Raţiunile credinţei”, dezbaterea „Martori ai credinţei”.
Conferenţiari au fost: PS Mihai Frăţilă, Episcop Auxiliar
greco-catolic de Alba Iulia și Făgăraș (cu tema „Martori ai
credinței din Biserica Greco-Catolică în România”) şi Pr.
Francisc Ungureanu, Postulatorul Cauzei de Beatificare
şi Canonizare a Monseniorului Vladimir Ghika (cu tema
„Monseniorul Ghika în drum spre beatificare”).
PS Mihai Frăţilă, la începutul comunicării sale, a precizat
că nu va prezenta elemente biografice, ci ceea ce este mai
important de luat din viaţa şi exemplul acestor martori ai
credinţei, ei constituind o dovadă a adevărului că Dumnezeu
ne-a chemat pe toţi la sfinţenie. Tema abordată a avut drept
motivaţie ideea de a exprima „prospeţimea credinţei în
comunitatea viei”. Preasfinția Sa a precizat că nu va face
o biografie a martirilor, ci un portret, şi că nu se va folosi
de legende, dar nici de documente administrative, care nu
sunt accesibile încă. De asemenea, a subliniat necesitatea
conturării unor portrete interioare ale unor oameni zdrobiţi
în bătăi şi terorizaţi până la moarte. În continuare, ne-a
invitat să medităm la existenţa acestor persoane şi, mai ales,
la ceea ce nu se vede imediat. Episcopii uniţi reprezintă ceva
din patrimoniul de har al Bisericii. Exemplul lor de credinţă
este hotărâtor şi reprezintă un îndemn să continuăm să
credem că demnitatea ne vine din aşteptarea împărăţiei lui
Dumnezeu. Mai departe, Preasfinţia Sa a prezentat portretul
martirului, punând un accent deosebit pe exemple din viaţa
Episcopului Vasile Aftenie. Acesta era un om direct, simplu,
apropiat de oameni, o fiinţă comună, fără adaosuri preţioase.
Episcopul V. Aftenie avea simţul concret al vieţii. O trăsătură
a sa o reprezenta seninătatea interioară, care constituia cel
mai bun gest de iubire faţă de aproapele. Alte caracteristici ale
martirului au fost evidenţiate în continuare: răbdarea văzută
ca lucrare a harului, libertatea simplităţii, exprimată prin
consacrarea unui spaţiu interior lui Dumnezeu, umilinţa,
înţeleasă ca încredinţare la providenţă, libertatea interioară,
definită ca a fi cu Dumnezeu pentru Dumnezeu. Apoi, au fost
enumerate calităţile care au predispus la harul martiriului:
umanitatea jovială; deschiderea către ceilalţi; amabilitatea;
atenţia acordată celor simpli; modestia simplă; a şti să câştigi
pierzând. În concluzie, Preasfinţia Sa a spus că sfinţenia a fost
posibilă chiar şi în temniţă, pentru că cei închişi, păstrânduşi libertatea interioară, trăiau dimensiunea speranţei. Sfinţii
sunt cei care au ieşit dintr-un ambient, dintr-o cultură, însă
ei au înţeles să ofere totul pentru Cristos, zi de zi: bunătatea,
surâsul, prietenia, înţelegerea care definesc istoria de iubire
cu Dumnezeu. PS Mihai Frăţilă a încheiat comunicarea sa
printr-un citat: „Miracolele se întâmplă celor care cred în ele,
iar dramele, celor care le aşteaptă” şi a lansat tuturor invitaţia
de a face o alegere bună.
În comunicarea sa, pr. Francisc Ungureanu şi-a propus să
prezinte schematic ce înseamnă un drum spre beatificare,

Conferința „Rațiunile credinței - martori ai credinței”

punând mai mult accent pe aspectele tehnice şi nu pe
elementele spirituale. Au fost accentuate în mod deosebit
exemple din viaţa Monseniorului Ghika din perioada
arestării, anchetării şi detenţiei. În închisoare, Vladimir
Ghika era total disponibil pentru ceilalţi, dedicându-şi
lor timpul, pentru a-i asculta şi pentru a le povesti lucruri
extraordinare din călătoriile sale. Pe lângă aceste povestiri,
le oferea şi învăţătura credinţei care dădea roade în cei de
faţă şi îi făcea să ia decizii radicale. Mai departe, părintele
postulator a evidenţiat faptul că beatificarea şi canonizarea
reprezintă pe de o parte, dorinţa credincioşilor, exprimată
ca dovadă a preţuirii şi a faimei de care se bucură martirii,
iar pe de altă parte, este şi inițiativa Bisericii de a propune
modele de credinţă şi virtute eroice. A amintit din perioada
anchetelor o importantă dovadă a credinţei Monseniorului,
arătată prin legătura strânsă cu Isus prin sacramente,
când a cerut să i se permită să se spovedească, lucru pe
care nu l-a putut îndeplini până la urmă (a făcut totuși o
spovadă publică pe patul de moarte). În timpul procesului,
Monseniorul Ghika a dat dovadă de mult curaj şi a dat
mărturie că prin el lucrează Cristos, căci El este cel care
conduce, cel care dă putere. Pr. Francisc Ungureanu a lansat
mai departe şi o întrebare legată de reabilitarea lui Vladimir
Ghika, dacă ar fi posibilă din punct de vedere juridic.
Spre finalul conferinței, a schițat și etapele procesului de
beatificare. Referindu-se apoi la evenimentul beatificării,
a definit-o ca fiind dezlegarea pe pământ a ceea ce era
deja dezlegat în cer, și anume, canalul de har care ne vine
de la Dumnezeu prin Vladimir Ghika. Prin beatificare și
canonizare, se dă dreptul la cultul public, mai întâi în mod
restrâns într-o dieceză, eparhie sau națiune (prin beatificare)
și apoi în Biserica universală (prin canonizare). Beatificarea
ne permite să cerem haruri de la Dumnezeu, în mod public,
prin mijlocirea lui Vladimir Ghika. În concluzie, părintele
postulator a vorbit despre martiriu ca despre un fruct, un
fruct al unui copac, iar copacul care produce martiriul nu
poate fi decât omul, omul care este în strânsă legătură cu
legea lui Dumnezeu și cu Evanghelia. A adresat apoi tuturor
invitația de a aduce roade, având în Vladimir Ghika un
model care ne arată că se poate.
La sfârșitul conferințelor, s-au făcut comentarii cu privire la
miracolul beatificărilor sau corelarea care trebuie să existe între
popularizarea figurii Monseniorului Ghika după beatificare și
adevărul istoric și religios sau la necesitatea de a avea studii care
să depășească sfera sentimentală. De asemenea, s-a recomandat
să se facă rugăciuni pentru beatificare și minuni.
Iulia COJOCARIU
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Biserica Catolică în lume

BISERICA CATOLICĂ
în
ASIA CENTRALĂ

interior

C

u prezentarea Bisericii Catolice din Kazakhstan, în
numărul trecut, am început seria statelor din Asia
Centrală, situate în preajma Mării Caspice. Aceste țări,
asemănătoare ca istorie, configurație socială și culturală
etc., sunt în majoritate desprinse din fosta Uniune
Sovietică. Numele celor mai multe se termină cu sufixul
de origine turcică –stan, însemnând „țară”, „ținut”, care
indică originea lor comună: triburi nomade turcice, care
au migrat din Mongolia în stepele dinspre vest. Din acest
grup de țări fac parte Kârgâzstan, Uzbekistan, Tadjikistan,
Turkmenistan și – după unele clasificări – și Azerbaijan
și Nagorno-Karabah. Poziția Bisericii Catolice, după cum
vom vedea, este una absolut minoritară, în fiecare țară
catolicii numărând câteva sute de membri la populații de
câteva milioane. De obicei, aici, Biserica este constituită
în misiuni sui iuris: structuri care acoperă întinderi foarte
mari, dar cu puțini credincioși adunați în numai câteva
parohii și cu o ierarhie locală foarte simplă, ținând direct
de Sfântul Scaun. Ceea ce impresionează însă la aceste
comunități minuscule este tocmai dorința lor de a „face
Biserică” – așa cum se exprima un catehet italian –, de a
fi comunitate unită în jurul sacramentelor. Astfel, după
lungi perioade de persecuție, credința creștină revine azi
la suprafață, uneori chiar și prin intermediul unui singur
membru – adesea exilat sau refugiat – care a păstrat-o ca
pe o comoară în inima sa și, venind vremuri mai bune,
pornește în căutarea unui preot care să readune turma.

Turkmenistan

Este o țară mai mult deșertică, cu o istorie străveche,
locuită în antichitate de sciți, apoi parte a Imperiilor
Persan, Mongol, Țarist și, în cele din urmă, a URSS, de
care s-a desprins declarându-și independența în 1991.
Emanciparea față de URSS nu a adus însă și o schimbare
de regim, țara având un singur partid activ și fiind
condusă, până la moartea sa în 2006, de președintele „pe
viață”, Saparmurat Niiazov, considerat unul dintre cei mai
autoritari lideri din lume. El a promovat un puternic cult
al personalității, precum și reforme cu caracter naționalist;
a scris o carte de spiritualitate, Ruhnama, pe care o
considera egală cu Coranul și Biblia și care era obligatorie
la trecerea examenului de șoferi; a interzis baletul, opera
și muzica înregistrată, a înlocuit jurământul lui Hipocrate
cu jurământul față de președinte și a suprimat complet
libertatea presei.
Libertatea religioasă este garantată prin constituție,
dar grav îngrădită în realitate, chiar și pentru populația
majoritar musulmană, care formează 89% din cele 4,5
milioane de locuitori. Pe lângă aceștia, în Turkmenistan
mai trăiesc creștini ortodocși (8%), aderenți la religia baha’i
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Biserica „Inima lui Isus”, Tașkent, Uzbekistan

(odinioară bine reprezentată), precum și comunități foarte
mici de luterani, baptiști, catolici, hinduși. Indiferent de
confesiune, cu toții sunt supuși unui regim sever de control
din partea statului, încât multe culte preferă mai degrabă să
activeze clandestin decât să se înscrie în procesul anevoios
de recunoaștere oficială.
Infrastructura Bisericii Catolice din Turkmenistan
a fost distrusă de revoluționarii sovietici în anii ‘20.
Majoritatea credincioșilor erau fie armeni de rit catolic, fie
polonezi și germani de rit
latin. Biserica catolică din
capitala Așgabat, construită
în 1905, a fost transformată
în cinematograf în 1930 și
ulterior dărâmată. Alte două
biserici au supraviețuit în
localitățile Turkmenbași și
Serdar, prima fiind în ruină,
iar cealaltă funcționând pe
post de cafenea. După ce ani
la rând a celebrat Liturghia Biserica „Schimbarea la față” (1905),
Așgabat, Turkmenistan
în apartamente ori în capela
Nunțiaturii apostolice, comunitatea celor aproximativ 100
de catolici turkmeni a fost recunoscută oficial în 2010, după
13 ani de eforturi. Împreună cu catolicii străini rezidenți,
turkmenii catolici speră să-și poată recăpăta lăcașurile de
cult și să construiască altele noi.
Comunitatea, care include și un bun număr de
catehumeni, este păstorită de trei preoți din congregația
Misionarii Oblați ai Mariei. Părintele Andrei Madej, paroh
în capitală, povestește: „Când l-am întâlnit pe Papa Ioan
Paul al II-lea, cu cinci luni înainte de moartea sa, i-am arătat
o piatră din munții Turkmenistanului și i-am spus:«Sfinte
Părinte, sperăm că într-o zi vom putea construi o biserică
catolică aici». Papa a binecuvântat piatra, care este încă aici,
în apartamentul meu, dar sperăm că nu pentru mult timp.”

Uzbekistan

Ca și țara vecină, Uzbekistanul este în mare parte acoperit
de o câmpie deșertică – Turan. Relieful se înalță apoi
progresiv până la granița cu celălalt vecin, Kârgâzstanul, cu
care împarte spectaculosul lanț al Munților Tian Șan. Cu
Kazahstanul, în schimb, Uzbekistanul împarte lacul Aral.
Odinioară, acesta era al patrulea ca mărime pe glob, dar în
perioada sovietică, suprafața lacului s-a redus la o zecime

Biserica Catolică în lume
din cauză că râurile care îl alimentau au fost deviate „în
folosul agriculturii”, creând un adevărat dezastru ecologic
și socio-economic. Istoria Uzbekistanului, stat desprins din
URSS la numai câteva zile după Turkmenistan, se aseamănă
foarte mult cu cea a vecinilor săi. Este de menționat însă că
aici au înflorit din timpuri străvechi așezări renumite, cum
ar fi Buhara (orașul lui Avicenna), Tașkent și Samarkand.
Cu încă și mai mult timp în urmă, Alexandru Macedon a
cucerit aceste ținuturi și și-a luat de aici cea mai iubită soție,
Roxana.
Azi, populația țării este de circa 29 de milioane, fiind una
dintre cele mai tinere populații din lume (în 2008, 34% din
locuitori erau sub vârsta de 14 ani!). Deși climatul sociopolitic este ceva mai relaxat decât în Turkmenistan, dreptul
la liberă adunare, liberă expresie și practicarea religiei sunt
oarecum îngrădite, chiar și pentru populația majoritar
musulmană.
Creștinismul a ajuns aici încă din primele secole, când
au existat comunități numeroase de nestorieni și iacobiți.
După expansiunea arabă, în timp, aceste comunități au fost
convertite la islamism, creștinismul revenind în teritoriu abia
spre sfârșitul secolului XIX, după integrarea Uzbekistanului
în Imperiul Țarist, prin stabilirea imigranților de origine
poloneză, germană, cehă, lituaniană etc. În această perioadă
s-au construit și diverse lăcașuri de cult, a căror soartă în
timpul regimului sovietic a fost ceva mai bună comparativ
cu Turkmenistanul.
Catolicii, în număr de circa 3.500, sunt împărțiți în cinci
parohii sub conducerea unei Administrații Apostolice.
Activitatea pastorală este încredințată unui preot diecezan
și altor opt din Ordinul Franciscan; Misionarele Carității,
ale Fericitei Tereza de Calcutta și organizația Caritas sunt,
de asemenea, prezente în teritoriu. Publicarea materialelor
religioase și deschiderea de noi parohii este însă mult
îngreunată (e nevoie de 100 de semnături pentru a obține
aprobarea). Dar deși capelele existente sunt neîncăpătoare
(o mamă povestea că de fiecare dată când vine la Liturghie
își lasă unul dintre copii acasă, din lipsă de spațiu), credința
celor care le frecventează este extrem de vie și serioasă și
numărul catehumenilor crește. În Angren, lângă Tașkent, de
pildă, o comunitate întreagă de neoprotestanți – evanghelizați
inițial de un pastor american cu vederi extreme – au cerut
să fie primiți la catehumenat în Biserica Catolică; pentru ei,
un credincios a organizat anume o capelă în apartamentul
său. Astfel de gesturi sunt frecvente printre catolicii din
Uzbekistan; de asemenea, climatul religios se remarcă și
printr-un bun dialog la nivel local cu musulmanii, dialog
promovat de preoții franciscani pe linia tradiției stabilite de
însuși fondatorul lor, Francisc din Assisi.

Kârgâzstan

500 de credincioși cu 3 biserici parohiale și 20 de capele,
un episcop, un preot diecezan și patru călugări, 10 persoane
consacrate – iată compunerea Administrației Apostolice
de Kârgâzstan, care acoperă o suprafață aproape egală cu a
României, având sediul în capitala țării, Bișkek.
Climatul acestei țări cu relief mai mult muntos merge de

la subtropical, în Valea Feragna, până la polar, pe vârfurile
Munților Tian Șan. Și aici, ca și în țările învecinate,
comunitățile creștine ale primelor veacuri, precum și
misiunile franciscane și iezuite de mai târziu, au fost
treptat absorbite de islam. Cei 4,8 milioane de locuitori
trăiesc mai ales în zona rurală și au în linii mari aceeași
componentă etnică și religioasă ca și în statele descrise
anterior: 80-83% musulmani (de etnie kârgâză și uzbekă),
10-17% ortodocși, 3% creștini de alte confesiuni, budiști,
animiști etc. În total, datorită politicii de strămutare a
populației instaurată de Stalin, în țară locuiesc aproximativ
100 de etnii diferite. Și aici, ca și în Uzbekistan, populația
este foarte tânără, o treime dintre locuitori având sub 15
ani. După declararea independenței, în 1991, Kârgâzstanul
a cunoscut o revigorare economică și religioasă, dar a
trecut și prin situații dramatice de instabilitate politică
și socială („Revoluția Lalelelor”, din 2005, și conflicte
interetnice, în 2010). Conform statisticilor publicate de
Corruption Perceptions Index, Kârgâzstanul se plasează
printre primele 4 țări din lume ca grad de corupție, alături
de Etiopia, Somalia și Coreea de Nord.
În acest climat, Biserica
Catolică, încredințată aici
spre păstorire Ordinului
Iezuit, respiră un puternic aer
misionar – deși nu e vorba
de a porni de la zero, ci mai
degrabă de a redescoperi
credincioșii catolici care timp Biserica Catolică din Bișkek, Kârgâzstan
de decenii și-au trăit credința dispersați, majoritatea fără
parohie, fără preot și sacramente.
„Acum patru ani – relata unul dintre preoții care lucrează
aici –, o femeie de origine poloneză dintr-o localitate de
lângă Bișkek a început să
caute un preot catolic în
Kârgâzstan. A descoperit
că exista unul la vreo 60 km
distanță, în capitală. Preotul
a venit să o viziteze, iar
acum, peste 30 de persoane
din localitatea ei, vin la
Capela „Fericita Tereza de Calcutta”,
Liturghie în mod regulat. Cu
Jalalabad, Kârgâzstan
șapte ani în urmă, doi preoți
iezuiți încercau să contureze un plan de evanghelizare în
Kârgâzstan. Pe când se gândeau cum să facă, două fetițe au
sunat la ușă: căutau un preot care să vină să o spovedească
pe bunica lor, aflată pe patul de moarte undeva într-un sat
îndepărtat. Azi, în acest sat a fost înființată deja o parohie.
Situații similare au loc iar și iar, pe tot teritoriul țării: totul
începe cu un singur preot care vizitează o familie sau un
bătrân, și nu peste mult timp o mică parohie ia ființă”. Dar
cel mai bine e să lăsăm această turmă mică să se prezinte
singură, prin intermediul site-ului său internet, unde am
găsit o galerie foto emoționantă: http://www.kyrgyzstan-sj.
org/eng/photos.php.
Liana GEHL
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Lecturi

Spre Inima lui Isus

A

nul acesta se vor împlini 330 de ani de la primele
evenimente legate de stabilirea cultului liturgic al
Inimii lui Isus, devoțiune străveche, cu rădăcini biblice,
practicată mai întâi individual în Biserica Catolică și
recunoscută – sub diverse forme – și de unele biserici
anglicane și luterane, și chiar și în medii ortodoxe.
Devoțiunea la Preasfânta Inimă a lui Isus, așa cum o
cunoaștem azi și căreia credincioșii catolici îi dedică
îndeosebi luna iunie și prima vineri a fiecărei luni, a fost
rânduită în mod oficial mai întâi pentru Franța, de către
Papa Clement al XIII-lea, în 1765, și extinsă la Biserica
Romană universală de către Pius al IX-lea, în 1856. Prin
decizia sa, Papa răspundea astfel solicitării transmise de
Sfânta Margareta Maria Alacoque cu aproape 200 de ani
înainte. În luna iunie 1675, la Paray-le-Monial, Isus i se
arătase sfintei călugărițe cerând instituirea unei sărbători
în a treia vineri după Rusalii, dedicată Inimii Sale care
„atât i-a iubit pe oameni, încât nimic n-a cruțat, până la
cea din urmă jertfă, ca să le arate iubirea sa”. Devoțiunea
astfel recunoscută de Pius al IX-lea s-a răspândit rapid în
lumea întreagă, fiind întărită ulterior de enciclicele altor
trei papi (Annum Sacrum, de Leon al XIII-lea, în 1899,
Miserentissimus Redemptor de Pius al XI-lea, în 1928 și
Haurietis Aquas, de Pius al XII-lea, în 1956).
Departe de a fi un element izolat în practica de evlavie
a Bisericii, teologia Inimii lui Isus se întrepătrunde cu
multe alte devoțiuni (între care devoțiunea la Inima
Neprihănită a Mariei, devoțiunea Divinei Milostiviri,
Medalia Miraculoasă) și are un rol central în numeroase
ordine și mișcări religioase (iezuiții, vizitandinele,
pasioniștii etc.). Astfel, devoțiunea nu se limitează
niciodată la aspectele sale exterioare (recitarea de
rugăciuni, purtarea unei medalii sau iconițe), ci trebuie
să locuiască și să aducă roade în inimă, așa cum foarte
bine sublinia Mons. Ghika în rugăciunea de consacrare
a unui așezământ religios: „Fecioară Sfântă, nu avem a-ţi
oferi decât casa unui fiu adoptat la picioarele crucii. Este
locuinţa de după jertfă şi locul îndelungii aşteptări. Este
o locuinţă unde Fiul tău se întoarce pe altar şi în suflete.
Îl vei regăsi aici, la fel ca după Rusalii, cu aceeaşi inimă,
deopotrivă rănită şi mângâiată”.
Pentru cei care doresc să aprofundeze devoțiunea către
Inima Preasfântă a lui Isus și să o practice mai cu folos în
această lună, am adunat o serie de titluri pe această temă:
Daniel Dideberg SJ, Contemplând Inima lui Isus, 6 lei,
EARCB 2002, traducere din limba franceză de Mihaela
Voicu, 102 pagini cu ilustrații color. Autorul, profesor
de teologie și conducător de exerciții spirituale (mai ales
pentru mișcarea carismatică), propune o serie de șapte
meditații scurte, dar mișcătoare, pornind de la pasaje
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elocvente din Evanghelia după Ioan, ucenicul de la
piciorul crucii, cel care a privit cel dintâi inima străpunsă
a lui Isus. Meditațiile sunt însoțite de un bagaj critic
(note și bibliografie) care îndrumă cititorul către vasta
literatură – din păcate prea puțin publicată la noi – pe
marginea acestui subiect.
Oficiile către Preasfânta Inimă a lui Isus, 1,5 lei, EARCB
2006, 48 pag.: o serie de nouă rugăciuni, însoțite de alte
practici de evlavie pentru întărirea vieții de credință
(vizita la Sf. Sacrament, consfințirea la Inima lui Isus,
rugăciunea lui Padre Pio etc).
Preasfânta Inimă a lui Isus, Editura Sapientia, 2012,
62 pag., cu ilustrații color – culegere de rugăciuni și
devoțiuni, apărută în colecția „Rugăciunile familiei
creștine”.
Pr. Gheorghe Pătrașcu Ofm conv., Luna iunie, Editura
Serafica, 2012, 162 pag. Meditații pentru fiecare zi a lunii
iunie, dedicate Inimii lui Isus, pornind de la episoadele
vieții sale pământești, așa cum sunt relatate în Evanghelii.
Meditația zilnică se încheie cu o pildă și o propunere.
Și, în fine, păstrând partea cea mai bună pentru
la sfârșit, și ca să ne exprimăm în limbaj comercial,
recomandăm o carte care se menține constant în top de
mai bine de cinci sute de ani: Imitațiunea lui Cristos, de
Thomas a Kempis (EARCB 2003, 335 pag., preț 10 lei).
Prin structura ei dialogată, dar mai ales prin profunda
cunoaștere a valorilor creștine întruchipate în Inima lui
Isus, precum și a realităților inimii omenești, care caută și
în același timp se împotrivesc acestor valori, Imitațiunea
a însoțit milioane de suflete în drumul lor spre unirea cu
Domnul, Învățătorul și Mântuitorul lor.
Liana GEHL

Universul familiei

31 august

ziua beatificării

A

nul Credinţei ne-a adus o frumoasă surpriză: ridicarea la
cinstea altarelor a slujitorului lui Dumnezeu Vladimir
Ghika. Pentru o turmă mică, aşa cum este Biserica noastră
locală, beatificarea Monseniorului este un eveniment fără
precedent, istoric.
În cei 130 de ani de la întemeierea canonică a diecezei
s-au petrecut multe. S-au construit lăcaşuri de cult, dintre
care cel mai important este Catedrala Sfântul Iosif, inima
diecezei. S-a deschis seminarul pentru formarea preoţilor.
Au fost înfiinţate parohii care să asigure grija pastorală a
credincioşilor băştinaşi, dar şi a celor proveniţi din diferite
locuri ale ţării şi ale Europei, de la Drobeta Turnu Severin
până la Sulina, de la Predeal până la Giurgiu. S-au consolidat
comunităţi mari cum ar fi Popeşti şi Cioplea. S-au stins
comunităţi, ca urmare a plecării în masă a enoriaşilor
spre locurile de origine etnică, în diferitele împrejurări
istorice. După 1990, au apărut fluctuaţii ale numărului de
credincioşi în sânul unor comunităţi până atunci stabile,
ca urmare a schimbărilor socio-economice. Au apărut
astfel biserici şi parohii cu comunităţi tinere în cartierele
periferice sau mai noi ale capitalei şi ale unor oraşe mari
cum ar fi Craiova şi Constanţa. Aceste transformări arată
dinamismul pe care l-a trăit şi-l trăieşte Biserica noastră
în orice clipă, şi, totodată, arată strădania sa de a ieşi în
întâmpinarea credincioşilor.
Un moment de vârf din istoria noastră recentă s-a
consumat în perioada 7-9 mai 1999, când Sfântul Părinte,
acum Fericitul Ioan Paul al II-lea, a vizitat România. Cum
toată vizita s-a concentrat la Bucureşti, capitala a devenit,
într-un fel, în acele zile, caput mundi pentru credincioşii
catolici, şi nu numai, din întreaga ţară. Am convingerea
că mulţi dintre noi îşi amintesc de frumoasa seară de
primăvară, 9 mai, 1999, când la Parcul Izvor, catolici şi
ortodocşi deopotrivă, având în faţa lor venerabilele feţe
bisericeşti, a Papei Ioan Paul al II-lea şi a Patriarhului
Teoctist, au strigat „Unitate, unitate!”.
De la înălţimea acelui moment memorabil, coborâm şi
urcăm spre un alt pisc, beatificarea Monseniorului Vladimir
Ghika. După mai bine de paisprezece ani, la 31 august, se va
scrie o nouă pagină din viaţa Bisericii locale, un eveniment
despre care se va vorbi cu înainte de şi după. În persoana
lui Vladimir Ghika e rezumată simbolic şi real dorinţa de
unitate a credincioşilor. O dorinţă izvorâtă din rugăciunea
lui Isus „ca toţi să fie una”, exprimată de el printr-o afirmație
la care ar trebui să mediteze orice credincios, indiferent de
confesiunea sa: „Am devenit catolic pentru a fi un mai bun
ortodox”.
Parabola vieţii sale - născut în 1873 la Istanbul, sfinţit
preot în 1923, la Paris, unde avea să slujească până în 1939,
când s-a oprit la Bucureşti, martirizat la Jilava în 1954 –
este deja o expresie a aspiraţiei sale la universalitate. Cu
fină ironie, Papa Pius al XI-lea îl numise „vagabondul

Monseniorul Vladimir Ghika oficiind o cununie

apostolic” , ca urmare a disponibilităţii sale de a călători
pe întreg mapamondul la diferitele reuniuni bisericeşti. Da,
Vladimir Ghika a trăit cu intensitate îndemnul lui Isus cel
Înviat: „Mergeți şi vestiţi Evanghelia la toată făptura”! A
continuat să facă acest lucru şi atunci când în România s-a
instaurat regimul opresiv comunist, mergând din casă în
casă, de la un prieten la altul, de la un nevoiaş la altul, de la
un bolnav la altul, pentru a duce un cuvânt de mângâiere şi
o fărâmă de speranţă.
Pe 31 august, la încheierea verii, când strugurii se
pârguiesc, ne vom aduna la ceas de celebrare. La Sfânta
Liturghie, îi vom oferi Domnului pâinea şi vinul, dar şi
pârga noastră, pe Vladimir Ghika, întâiul rod din trupul
Bisericii locale şi al Bisericii universale, întâiul fericit din
istoria de 130 de ani a diecezei. Dar viaţa liturgică este
schimb continuu între cer şi pământ. Ridicarea la cinstea
altarelor înseamnă şi o coborâre în concret, în inimi, în
dorinţele şi aşteptările credincioşilor care îi vor aduce cult.
Citind însă printre rânduri, contemplând gândurile şi
învăţăturile lui Vladimir Ghika, sunt convins că şi el are
aşteptări de la noi. Câtă clarviziune se află în următoarea
învăţătură care anticipa în mod profetic Catehismul Bisericii
Catolice pentru care preoţia şi căsătoria sunt sacramente de
misiune:
„În căsătorie, ca şi în preoţie, harurile nu se primesc toate
deodată, ca în cazul celorlalte sacramente, ci se acordă de-a
lungul zilelor, după nevoi. De aici decurge necesitatea pentru
soţi de a le cere zilnic. În domeniul social, Dumnezeu nu şi-a
rezervat decât două sacramente din şapte. Anume, preoţia
şi căsătoria. Preoţia, care coboară pe Cristos pe altar, şi
căsătoria, care aduce pe creştin în lume. Aceasta este toată
problema: întâlnirea dintre creştin şi Cristos, Dumnezeul
său. Singure, căsătoria împreună cu preoţia, pot schimba
societatea”.
Nu ştiu de ce, dar intuiesc că Monseniorul aşteaptă ca
deopotrivă laici şi consacraţi, persoane căsătorite şi preoţi,
să fim adevăraţi misionari ai timpurilor în care trăim. Prin
beatificarea sa, de fapt, se reînnoieşte pentru noi mandatul
dat de Isus: „Mergeţi şi predicaţi Evanghelia!”.
Pr. Fabian MĂRIUȚ
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Micul Prinț

Cele două oglinzi

O

dată, diavolul a descoperit o modalitate ciudată de
a se distra: a inventat o oglindă care făcea să pară
meschin şi dizgrațios tot ce
era bun şi frumos. Diavolul
călătorea peste tot cu oglinda
lui îngrozitoare şi toţi cei care se
priveau se cutremurau, pentru
că totul apărea deformat şi
monstruos. Dar el se distra pe
cinste cu invenţia lui diabolică!
Râzând cu poftă de urâțenia
pe care-o vădea, a scăpat oglinda, care s-a
spart în mii şi mii de cioburi. Atunci, un vânt
puternic și răuvoitor a făcut ca bucăți din
oglinda diavolului să se răspândească pe tot
pământul.
Unele cioburi erau mici ca firele de nisip
și au intrat în ochii multor oameni, care au început să vadă
doar ce era rău și neplăcut. Alte așchii din oglinda spartă
au devenit lentile pentru ochelari. Oamenii care purtau
acei ochelari nu mai reușeau să vadă ce era bun și drept.
Alte bucăți de oglindă au devenit sticlă pentru geamuri;
cei care priveau prin acele ferestre descopereau doar vecini
antipatici, răufăcători și oameni mereu pregătiți să le facă
rău.
Alte așchii din oglindă au ajuns în ecranele televizoarelor;
foarte curând, acestea au început să transmită mai multe
dezastre şi nenorociri decât să vorbească despre bunătatea
oamenilor şi despre lucrurile bune pe care aceştia le fac.

Când Dumnezeu a văzut cât de rău se vedeau oamenii unii
pe alții, s-a întristat și s-a hotărât să-i ajute. „Îl voi trimite în
lume pe Fiul meu. El este chipul
meu, oglinda mea. El reflectă
bunătatea şi dreptatea mea: îl
oglindeşte pe om aşa cum l-am
dorit eu”, şi-a spus Dumnezeu.
Şi Isus a devenit oglindă
pentru oameni. Cine se
oglindea în El descoperea din
nou bunătatea şi frumuseţea
şi învăța să le deosebească de egoism, de înşelăciune, de
nedreptate şi de dispreţ. Cei bolnavi regăseau în el curajul
să trăiască, cei disperați găseau speranţă; îi mângâia pe cei
întristaţi şi-i ajuta să învingă teama de moarte.
Mulţi oameni au iubit această oglindă
a lui Dumnezeu şi l-au urmat pe Isus. Alţii
însă nu-l priveau cu ochi buni şi fierbeau de
mânie, de aceea au atacat şi au spart oglinda.
Isus a fost ucis! Oglinda lui Dumnezeu s-a
sfărmat în miliarde de așchii! Dar foarte curând s-a ridicat
vântul bun şi puternic al Duhului care a răspândit miile de
aşchii ale acestei oglinzi în întreaga lume. Cine primeşte
măcar o firimitură din această oglindă începe să vadă lumea
şi oamenii aşa cum le vedea Isus. Ochii în care a intrat şi
numai o fărâmă din oglinda lui Dumnezeu pot să vadă
dreptatea şi generozitatea, frumuseţea şi bunătatea. Mai
mult chiar, răutățile şi nedreptăţile apar ca lucruri ce pot fi
transformate în bine.

Cristina ȘOICAN
(traducere și adaptare după www.qumran2.net)
Ilustrații Lavinia DĂNCESCU MANUCHIAN
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Suflet tânăr

Papa Francisc și Ziua Mondială
a Tineretului

Î

n perioada 22-29 iulie,
Sfântul Părinte Francisc va
face o Călătorie Apostolică
la Rio de Janeiro, în Brazilia,
cu ocazia celei de-a 28-a Zile
Mondiale a Tineretului, cu
tema „Mergeţi şi faceţi ucenici
din toate naţiunile”.
Papa va ajunge la Rio de Janeiro luni,
pe 22 iulie, pe aeroportul internaţional al oraşului, la ora
16 (ora locală); va urma vizita de curtoazie la preşedintele
Dilma Roussef, în palatul Guanabara. Până miercuri,
Pontiful va rămâne la reședința din Sumaré.
Miercuri, 24 iulie, Sfântul Părinte va merge la Sanctuarul
Sfintei Fecioare Maria a Zămislirii, din Aparecida, pentru
a-i încredinţa reuşita întâlnirii. El va concelebra Liturghia
în Bazilică şi apoi va lua masa de prânz cu Episcopii
din regiune şi cu seminariștii, la Seminarul Bon Jésus
din Aparecida. Ziua se va încheia cu vizita la Spitalul
Sfântul Francisc de Assisi, care se ocupă de recuperarea
dependenţilor de droguri şi de alcool.
Joi, 25 iulie, Papa va primi cheile orașului Rio și
va binecuvânta steagurile olimpice. Va pătrunde apoi
într-o binecunoscută realitate, cea a dificultăţilor sociale,
reprezentată de comunitatea din Varginha, o vastă zonă
de barăci, unde se desfăşoară un program guvernamental.
În jurul orei 18, pe litoralul de la Copacabana, va începe
sărbătoarea primirii pe care tinerii participanţi la Ziua
Mondială a Tinerilor i-o vor face Papei.
Vineri, 26 iulie, programul Papei prevede spovedirea
câtorva tineri participanţi la evenimentul de la Rio şi
apoi întâlnirea – în palatul arhiepiscopal - cu câțiva tineri
deţinuţi, urmată de recitarea rugăciunii „Angelus” de la
balconul palatului arhiepiscopal. Papa Francisc va lua apoi
masa cu un grup de tineri, iar seara va participa alături de
tineri la Calea Crucii, de-a lungul litoralului Copacabana,
din Rio de Janeiro.
Sâmbătă, 27 iulie, PapaFrancisc va prezida Sfânta Liturghie
cu episcopii şi cu clerul diecezan prezent la cea de-a 28-a Zi
Mondială a Tinerilor, în Catedrala Sfântul Sebastian din Rio.
După celebrarea euharistică, va avea loc întâlnirea cu clasa
conducătoare din Brazilia, la Teatrul Municipal din oraş. La
prânz, Pontiful se va afla în compania cardinalilor brazilieni.
Seara, la „Campus Fidei” din Guaratiba, spaţiu ce poate
să găzduiască până la 2 milioane de persoane, va avea loc
întâlnirea Papei cu tinerii pentru Veghea de rugăciune.
Duminică, 28 iulie, Papa va celebra Sfânta Liturghie
în „Campus Fidei” din Guaratiba. După-amiază, Papa se
va întâlni la Centrul de Studii din Sumaré cu comitetul
de coordonare al Conferinţelor Episcopale din America
Latină (CELAM); iar apoi va avea loc o ultimă întâlnire,

Gândul meu pentru TINERI
Dragă prietene, căutător de Dumnezeu,
Odată ce am pășit pe pământul Țării Sfinte, în acest
An al Credinței, și am privit natura înconjurătoare,
oamenii locului sau pelerinii nerăbdători să ajungă peste
tot, construcțiile vechi și noi de culoarea pietrei arse de
soare, automat, am avut tendința să exclam: „Este ceva
unic! Foarte nou! Foarte atrăgător!” Plecând de la aceste
imagini din pelerinajul meu în Țara Sfântă și intrând în
lumea credinței, după „o mică experiență” de viață, pot
spune, cu adevărat, că numai Cristos este totul! El care a
pășit cu noi pe acest pământ continuă să fie mereu Unic,
Nou și Atrăgător! El este unica noastră speranță!
Cristos este speranța noastră. Nașterea lui Isus
înseamnă pentru noi speranță. Isus s-a născut pentru ca
noi să pășim pe un drum nou în această lume. Prezentarea
lui Isus la Templu înseamnă pentru noi speranță. Isus a
fost prezentat la Templu pentru ca noi să-L întâmpinăm
așa cum au făcut bătrânul Simeon și profetesa Ana și
să-L întâlnim în Biserică, unde este prezent, ca Lumină
pentru luminarea neamurilor. Pierderea și regăsirea lui
Isus în Templu, la vârsta de doisprezece ani, înseamnă
pentru noi speranță. Isus a fost pierdut și regăsit
pentru ca noi, după ce am „rătăcit” în această lume, să
învățăm să revenim la împlinirea voinței lui Dumnezeu.
Rugăciunea lui Isus, în Grădina Măslinilor, este speranța
noastră. Isus s-a rugat pentru ca noi să învățăm să ne
rugăm întotdeauna, dar cu mai multă insistență, atunci
când nu putem înțelege planul lui Dumnezeu cu noi.
Biciuirea și încoronarea lui Isus cu spini sunt speranța
noastră. Isus a fost biciuit pentru ca noi să învățăm să
fim „stăpâni” pe propriul trup și a fost încoronat cu spini
pentru ca noi să ne găsim locul de „slujire” în această
lume. Condamnarea lui Isus la moarte și moartea Lui
pe Cruce sunt speranța noastră. Isus a fost condamnat
la moarte pentru ca noi să condamnăm ceea ce nu-i
place lui Dumnezeu și a murit pe Cruce pentru ca noi
să „murim” pentru totdeauna pentru păcat. Învierea lui
Isus din morți înseamnă speranța noastră. Isus a înviat și
a inaugurat drumul pentru „lumea cea nouă”. Înălțarea
lui Isus la cer înseamnă speranța noastră. Isus s-a înălțat
pentru a ne arăta unde este fericirea adevărată și veșnică.
Trimiterea Duhului Sfânt este speranța noastă. Acum,
Duhul Sfânt ne vine în ajutor pentru a gusta din bucuriile
fericirii veșnice.
Pr. Daniel BULAI
cea cu voluntarii Zilei Mondiale a Tinerilor, urmată, la ora
18,30, de ceremonia de plecare. Sfântul Părinte Francisc va
ajunge la Roma luni, 29 iulie, ora 11.30.
(news.va)
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Școala catolică și educația pentru dialog

Î

ncepând cu lucrările Conciliului Vatican II, în cadrul
activităților de formare, a seminarelor, colocviilor și
proiectelor se vehiculează tot mai frecvent ideea că școala
catolică este o instituție deschisă dialogului. Dialogul –
trăsătură intrinsecă identității sale ecleziale, contribuind
direct la idealul de educație integrală – a fost dimensiunea
poate cea mai insistent promovată de către Sfântul Părinte
Papa Ioan Paul al II-lea; este factorul care contribuie esențial
la misiunea de evanghelizare a Bisericii Catolice, favorizând
inculturația și realizarea unei comunicări eficiente de/
despre viață cu tineri de religii diferite, provenind din
medii sociale diverse.
Pentru cea de-a XIII-a Adunare Generală ordinară a
Sinodului Episcopilor cu privire la „Noua evanghelizare
pentru transmiterea credinței creștine” (Cetatea Vatican,
2011), Lineamenta subliniază necesitatea discernământului
în sectorul sensibil al educației, unde educatorii –
conștienți de faptul că sarcina importantă a Bisericii este
aceea de a educa în spiritul credinței, al mărturiei relației
vii cu Dumnezeu – trebuie să poată recunoaște energiile
viitorului, fiind în același timp capabili să depisteze
provocări inopinate, care solicită o intervenție promptă și
adecvată.
În contextul actual, suntem chemați să gândim școala
catolică raportându-ne, iar și iar, la valorile creștine. Isus
Cristos este Acela Care insuflă valorilor un stil, un spirit
particular, propriu Evangheliei și în acord cu tradiția
Bisericii.
Etienne Verhack, secretarul general al Comitetului
European al Educației Catolice (CEEC-Bruxelles) consideră
că angajarea în slujba lui Dumnezeu și un permanent dialog
cu Divinitatea reprezintă condiția sine qua non pentru
ca elevii, sub îndrumarea educatorilor, să-și descopere
adevărata personalitate și libertate. Implicit, dialogul
neîntrerupt între credință, viață și variile dimensiuni ale
culturii îi va asigura tânărului o construcție interioară
solidă. Dialogul profesorilor cu elevii aparținând altor
religii decât cea catolică îi obligă la o colaborare autentică și
constructivă, la un stil de viață creștin, la respectul libertății,
fără a aduce în vreun fel atingere drepturilor umane ale
acestora.
În lucrarea „Evanghelia, sursă de angajament
pentru școala catolică”, pr. dr. André Fossion enumeră
componentele misiunii în care este angajată școala catolică:
umanizarea în spiritul Evangheliei (sprijinirea tinerilor
în formarea lor individuală și colectivă prin transmiterea
competențelor esențiale, a culturii generale, prin critica
dogmatismului de orice fel și a autoritarismului); a anunța
Evanghelia într-o societate pluralistă, prețuind libertatea
religioasă; susținerea demersurilor voluntare care conduc
către credință, acordarea sprijinului în vederea atingerii unui
prag de maturitate în(tru) credință. Profesorul/învățătorul
catolic este chemat să promoveze valorile evanghelice:
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ascultarea, dialogul, împărtășirea, solidaritatea, toleranța,
setea de dreptate și de pace, grija față de cei săraci, angajarea
pentru binele comun, respectul față de libertatea Celuilalt,
atenția acordată non-violenței, dar și afectului, precum și
capacitatea de a-i asculta pe ceilalți și, prin ei, de a-L iubi
pe Dumnezeu.
La ora actuală, principalul ideal nutrit de către majoritatea
specialiștilor catolici în educație este proiectarea unei școli
catolice pentru secolul al XXI-lea. Destinată serviciului
public, școala catolică se cere a fi profund democratică,
deschisă tuturor copiilor și tinerilor, indiferent de etnie,
religie ori stare socială. Departe de a se conforma tendinței
curente de limitare a educației la simplul proces de
instruire, școala catolică își propune să rămână, înainte
de toate, un spațiu marcat de spiritualitate. Proiectul său
autonom are în vedere o ierarhizare bine definită a valorilor
și o coerență a actelor de factură didactică, recurgând
bineînțeles la actualizarea câtorva vectori importanți (de
factură cognitivă, moral-religioasă și estetică), lucru firesc
într-o ambianță invadată de sunet și imagine.
Urgența timpului nostru este (re)descoperirea și
trăirea dimensiunii spirituale într-o lume dominată de un
materialism atroce. Școala catolică întreține activ lumina
lui Cristos și valorile Evangheliei, iar studiul teoretic al
religiei catolice este completat de celebrarea vie a crezului
cristic, trăită corespunzător în interioritatea fiecărui
elev. Profesorul însuși se va afla într-o perpetuă cercetare
împreună cu elevii săi, oferindu-le acestora în mod constant
puncte de reper solide, rezultante ale unor experiențe
personale de viață și de credință.
Se spune adesea că, pentru a afla Cine este de fapt
Dumnezeu, creștinul este chemat să-L privească pe Isus
Cristos. Dincolo de rituri și de dogmă, educatorul catolic
invită la invocarea iubirii și a duioșiei lui Isus atunci când
scopul este întemeierea relației unui copil/tânăr cu credința.
Pedagogia lui Isus își are fundamentul în grija și iubirea față
de fiecare persoană în parte. Identitatea școlii catolice este
de fapt un mod de a ființa, un stil propriu de a fi. Rezultatul
va fi – în concertul națiunilor, filosofiilor și religiilor actuale
– umanizarea societății. Păstrându-ne tradiția, vom aborda
cu o certitudine critică dialogul cultural, conștienți fiind de

Educație
limitele unor soluții actuale, însă rămânând întotdeauna
deschiși la modernitate și diversitate culturală.
În procesul educativ, elevul trebuie să se afle mereu
în centrul atenției noastre. Raportându-ne la diversele
concepții pedagogice, avem datoria de a aspira, în virtutea
concepției creștine, la o practică pedagogică axată pe
contactul direct cu elevul, pe dialog, în vederea formării de
tineri autonomi și responsabili, pregătiți pentru societate.
În acest context, evidențiez importanța simpozionului
intitulat „person.orientiert” („Orientat asupra persoanei”),
organizat de Kirchliche Pädagogische Hochschule
Wien (KPH) și Erzbischöfliches Amt für Unterricht
und Erziehung Wien, prin doamna dr. Christine Mann,
președinta Comitetului European al Educației Catolice
(CEEC), la Viena (28.02 - 2.03. 2013). Una dintre
conferințe a abordat o temă de mare interes: „Pentru o
dezvoltare școlară care orientează asupra percepției și a
valorilor” – o inițiativă care s-a materializat în 550 de școli
catolice, obiectivul principal fiind descoperirea modului
în care școala este capabilă să dezvolte valorile sale la nivel
instituțional. Intenția expresă a fost aceea de a se porni mai
degrabă de la valorile trăite, aplicate pe viu, iar nu de la cele
propagate pe site-uri ori prin alte medii considerate a fi la
modă. Întrebările ridicate suscită, în mod garantat, interesul
oricărui educator veritabil: Ce loc ocupă dimensiunea
religioasă în instituția școlară în care activați? Cum sunt
tratate în cadrul colectivului de educatori realități precum
inegalitatea socială, pluralitatea culturală și cea religioasă?
Unul dintre obiectivele importante urmărite a fost
acela de a dezvolta la standarde superioare o cultură a
recunoașterii Celuilalt în demnitatea și responsabilitatea
libertății sale umane (cf. www.wwse-moderation.de). În
altă ordine de idei, a fost abordată problema elevilor cu un
înalt potențial intelectual (Hochbegabten), ajungându-se la
concluzia că este necesar să încurajăm talentele tinerilor,
cultivând însă aptitudinile tuturor, fără excepție. S-a vorbit
mult despre rolul participării, al responsabilității și al
educației integrale în elaborarea unei viziuni educaționale
de succes. Secretariatul Național al Învățământului Catolic
din România (SNEC) a trimis la această activitate doi

reprezentanți: sr. dr. Giovanna Muha de la Timișoara și
prof. Angela Moșneag de la Blaj.
Pentru ca în educație să domnească dialogul, colegialitatea,
încrederea, deschiderea spirituală, pluralismul, se cuvine ca
acestea să nu rămână simple concepte, ci să devină realitate.
Sfântul Rafael Arnaiz Barón, călugăr trapist spaniol, ne
atenționează: „Să nu punem sub obroc lumina, ne spune
Isus (Mt. 5,15)... Să proclamăm credința noastră în cele
patru zări, să reumplem lumea cu strigăte de bucurie
pentru un Dumnezeu atât de bun, să nu lăsăm de-o parte
vestirea Evangheliei și să spunem tuturor celor care vor să
ne asculte că Cristos a murit din dragoste, pironit pe lemn,
a murit pentru mine, pentru tine, pentru el. Dacă Îl iubim
cu adevărat, să nu o ascundem; să nu punem sub obroc
lumina care poate lumina pe alții.”
Să nu pierdem din vedere vocația și obligația autorenunțării, acea abandonare de sine căreia Sfânta Tereza
a Pruncului Isus îi acordă valențe spirituale și artistice:
„Sunt ca o minge în mâinile lui Isus”. Urmând modelul său,
să ne propunem și noi a practica smerenia, fiind implicit
conștienți de faptul că și descurajarea e în sine o formă
de mândrie. Convinși așadar că „în rugăciunea adresată
lui Dumnezeu, asiduitatea sau insistența în a cere nu
sunt nepotrivite” (Sfântul Toma de Aquino), să ne rugăm
neîncetat: „O, Isuse, cu inima blândă și smerită, fă inima
mea (a noastră) asemenea cu inima ta!”.
În felul acesta vom nutri convingerea că nu există eleviproblemă, ci numai profesori-problemă, care nu-și asumă
darul răbdării, deci nici suferința. Să fim deci imitatori
fervenți ai dragostei lui Cristos, să trăim Cuvântul și
să-L dăruim celor tineri, care au cea mai mare nevoie de
El. Să transpunem în faptă cuvintele Sfântului Părinte
Papa Francisc: „Milostivirea lui Dumnezeu poate face să
înflorească și pământul cel mai uscat. Să ne lăsăm iubiți de
Isus, să lăsăm ca puterea iubirii Sale să transforme și viața
noastră și să devenim instrumente ale acestei milostiviri,
canale prin care Dumnezeu să poată iriga pământul”.
Prof. dr. Miorița GOT
Președinte SNEC-România
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Anunțuri

Înscrieri pentru participarea la Liturghia beatificării Monseniorului Ghika
Au început înscrierile pentru participarea la
celebrarea Liturghiei de beatificare a Monseniorului
Vladimir Ghika. Înscrierile se fac prin intermediul
parohiilor, completând Biletul de înscriere, care este
nominal. Pe baza acestui bilet, se va elibera ulterior
legitimația de intrare la ROMEXPO – locaţia în care se va
celebra Sfânta Liturghie de beatificare.
Data limită de predare a biletelor de înscriere la
propria parohie este marţi, 25 iunie. Numărul de telefon

este util pentru o mai bună comunicare şi organizare la
nivel de parohie; E-mail-ul este necesar pentru newsletterul pe care pelerinii îl vor primi atât înainte, cât şi după
evenimentul beatificării.
Persoană de contact pentru informații suplimentare:
Pr. Fabian Măriuţ, responsabil cu organizarea
credincioşilor la Liturghia de Beatificare a Monseniorului
Vladimir Ghika

Il principe mendicante di amore per Cristo a ajuns la Papa Francisc

P

e 15 mai, în ajunul
comemorării martiriului
lui Vladimir Ghika, Anca
Mărtinaș, autoarea cărții Il
principe mendicante di amore
per Cristo (Vladimir Ghika,
prințul cerșetor de iubire pentru
Cristos), ultima scurtă biografie
a Monseniorului aparută în
librăriile din Italia (recenzia broșurii a apărut în numărul
din luna mai al publicației noastre), a avut privilegiul unei
audiențe private la Papa Francisc, în cadrul căreia i-a oferit
acestuia ultima sa publicație. Evenimentul a câștigat în
semnificație și datorită faptului că această carte este despre
cel al cărui martiriu a fost recunoscut chiar de către Papa
Francisc, la 27 martie, și care va fi beatificat pe 31 august.

„Sunt multe puncte comune între ministerul lui
Vladimir Ghika și modul în care Papa Francisc propune
slujirea urmașului Sfântului Petru!”, spunea autoarea, bună
cunoscătoare a vieții Monseniorului și martoră directă a
evenimentelor de început de pontificat al actualului Vicar
al lui Cristos.
Scurta biografie a Monseniorului Vladimir Ghika va fi în
curând disponibilă și în limba română.
Pe 19 mai 2010, Anca Mărtinaș a mai publicat despre
Vladimir Ghika un amplu articol Uomo di Dio nelle
accademie e nelle banlieue în L’Osservatore Romano,
cotidianul oficial al Sfântului Scaun.
Anca Mărtinaș, actual colaborator și fost redactor al
revistei noastre, lucrează în prezent la Radio Vatican, secția
în limba română.
(vladimiri-ghika-amicus.blogspot.ro)

Festivalul tinerilor şi al familiilor

S

ub îndemnul „Poarta credinţei este mereu deschisă”
(Porta fidei, 1), sâmbătă, 15 iunie, începând cu ora
10.00, la Oratoriul Leonardo Murialdo din PopeştiLeordeni, se va desfăşură Festivalul tinerilor şi al
familiilor. Arhidieceza noastră împreună cu centrele de
pastoraţie a tineretului şi a familiilor organizează acest
eveniment în Anul Credinţei, cu dorinţa de a-i mulţumi
Domnului pentru darul credinţei primit la Botez. Prin
acest dar am devenit creştini, am devenit fraţi în Cristos şi
am devenit fii ai Bisericii.
La 50 de ani de la deschiderea Conciliului Vatican al
II-lea, ca urmare a numeroaselor schimbări survenite
în lumea în care trăim, ne dăm tot mai mult seama că
intuiţia Conciliului de a promova comuniunea între
credincioşi este o urgenţă. Nu întâmplător, la începutul
mileniului al III-lea, Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea, în
scrisoarea sa programatică Novo millennio ineunte, vorbea
de „spiritualitatea de comuniune” şi considera că cea mai
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mare provocare a mileniului pentru Biserică este chiar
faptul de a deveni o „şcoală de comuniune”.
Animaţi de credinţă şi de spiritul de comuniune, vrem
să sărbătorim şi să celebrăm cu bucurie darul credinţei
împreună laici – copii, tineri, părinţi, familii - , persoane
consacrate, preoţi şi episcopi, într-o manifestare comună
la care sunt invitaţi credincioşii din toate parohiile şi din
toate congregaţiile din Bucureşti şi din provincie.
Festivalul va începe la ora 10.00 cu Sfânta Liturghie,
după care vor urma reprezentaţii, cântece, piese de teatru,
mărturii ale grupurilor de tineri şi familii din diferite
parohii ale diecezei.
Numere de contact:
Pr. Daniel Bulai 0744349516
Pr. Fabian Măriuţ 0727232110

