Păstorul Arhidiecezei

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

- Apostolicam actuositatem -

Decret despre apostolatul laicilor

Î

n afara acestui Decret consacrat exclusiv apostolatului
laicilor, mai există două documente conciliare care
vorbesc despre laici, și anume Constituția dogmatică
despre Biserică – Lumen gentium – în capitolele 2, 4 și 5
care descriu statutul laicilor în Biserică, și Constituția
pastorală Gaudium et Spes , care indică domeniile angajării
temporale a laicilor.
Promulgarea Decretului despre apostolatul laicilor (18.
XI.1965) poate fi considerată și ca un act de recunoaștere și
consacrare a activității Acțiunii Catolice, care fusese voită
de Papa Pius al XI-lea și care era deja binecunoscută mai
ales în țările catolice.
„În acest decret, Conciliul îşi propune să clarifice natura,
caracterul şi varietatea apostolatului laicilor, să îi enunţe
principiile fundamentale şi să formuleze directive pastorale
pentru exercitarea lui mai eficientă” (nr. 1).

Capitolul I, intitulat Chemarea laicilor la apostolat
ne arată cum laicii, făcuți părtași la misiunea preoțească,
profetică și regală a lui Cristos, „îşi împlinesc în Biserică şi
în lume partea lor proprie din misiunea întregului popor al
lui Dumnezeu. Ei îşi desfăşoară concret apostolatul activând
pentru evanghelizarea şi sfinţirea oamenilor, precum şi
străduindu-se să pătrundă şi să perfecţioneze ordinea
temporală cu spiritul evangheliei, astfel încât activitatea lor
în acest domeniu temporal să dea o mărturie limpede despre
Cristos şi să slujească la mântuirea oamenilor” (nr. 2).
Îndatorirea și totodată dreptul laicilor de a desfășura un
anume apostolat în Biserică și-n lume decurg din însăși
unirea lor cu Cristos, și de aceea rodnicia apostolatului
laicilor depinde de unirea lor vitală cu Cristos. În acest sens,
laicii sunt îndemnați „să dea mare importanţă competenţei
profesionale, simţului familial şi cetăţenesc, precum şi acelor
virtuţi care privesc relaţiile sociale, şi anume cinstea, spiritul
de dreptate, sinceritatea, politeţea, tăria de caracter, fără de
care nu poate exista nici adevărata viaţă creştină” (nr. 4).
Misiunea Bisericii nu este numai să transmită oamenilor
mesajul Evangheliei, ci și să pătrundă cu spiritul creștin sfera
temporală (Capitolul II). Apostolatul laicilor nu constă
numai în mărturia vieții, căci adevăratul apostol caută ocazii
de a-L vesti pe Cristos prin cuvinte, fie necredincioșilor,
pentru a-i aduce la credinţă, fie credincioşilor, pentru
a-i învăţa, pentru a-i susţine şi îndemna la o viaţă mai
ferventă. „Cum însă în vremea noastră apar noi probleme
şi se răspândesc erori foarte grave care caută să distrugă
din rădăcini religia, ordinea morală şi însăşi societatea
umană, Conciliul îi îndeamnă din inimă pe laici ca fiecare,

pe măsura înzestrării şi a competenţei doctrinale, să ia
mai activ parte, după gândul Bisericii, la aprofundarea şi
la apărarea principiilor creştine precum şi la aplicarea lor
corectă la problemele actuale” (nr. 6).
Reînnoirea domeniului temporal în spirit creștin și
acțiunea caritativă care este specifică apostolatului creștin
sunt căi privilegiate de împlinire și sfințire a laicilor
(nr. 7, 8) și scopuri ale apostolatului lor.
Principalele domenii ale apostolatului laic (Capitolul III)
sunt comunitățile bisericești (parohia și dieceza), familia,
tineretul, mediile sociale, viața națională și internațională.
„Laicii împlinesc această misiune a Bisericii în lume în
primul rând prin coerenţa dintre viaţă şi credinţă, prin care
ei devin lumina lumii; prin probitate în tot ceea ce fac, prin
care îi atrag pe toţi spre iubirea adevărului şi a binelui şi,
în cele din urmă, spre Cristos şi spre Biserică; prin iubirea
frăţească prin care, împărtăşind viaţa, munca, durerile
şi aspiraţiile lor, ei dispun pe neobservate inimile tuturor
faţă de acţiunea harului; prin conştiinţa deplină a rolului
propriu în edificarea societăţii în care se străduiesc să-şi
îndeplinească îndatoririle familiale, sociale şi profesionale
cu generozitate creştină” (nr. 13).
Laicii își pot desfășura apostolatul (Capitolul IV) fie
individual, fie grupați în diferite comunități sau asociații.
Apostolatul individual este recomandat în mod deosebit
în regiunile în care libertatea Bisericii este grav afectată
și în regiunile în care catolicii sunt puțini și dispersați.
Apostolatul organizat în comunități sau asociații
„corespunde în chip fericit nevoilor credincioşilor atât
din punct de vedere uman, cât şi creştin, şi în acelaşi timp
poartă semnul comuniunii şi unităţii Bisericii, în Cristos,
care a spus: «Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele meu,
acolo sunt şi eu în mijlocul lor»” (Mt 18,20) (nr. 18).
„Toate asociaţiile de apostolat trebuie apreciate precum
se cuvine, însă acelea pe care ierarhia le-a apreciat sau le-a
recomandat sau a hotărât să le înfiinţeze ca fiind de primă
urgenţă, după necesităţile timpului şi locului, trebuie să
se bucure de o atenţie deosebită din partea preoţilor, a
călugărilor şi laicilor şi trebuie promovate de fiecare după
menirea sa” (nr. 21).
Apostolatul laicilor, fie individual, fie colectiv, trebuie
să aibă o strânsă legătură cu aceia pe care Duhul Sfânt i-a
pus să conducă Biserica lui Dumnezeu (Capitolul V). Este
absolut necesar să existe o coordonare corespunzătoare a
tuturor formelor de apostolat în Biserică. „Este datoria
ierarhiei să favorizeze apostolatul laicilor, să-i ofere principii
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şi ajutoare spirituale, să orienteze exercitarea lui spre binele
comun al Bisericii şi să vegheze la păstrarea doctrinei şi
ordinii” (nr. 24).
Decretul recomandă episcopilor, parohilor și tuturor
preoților diecezani sau călugări să nu uite că dreptul şi
îndatorirea de a exercita apostolatul sunt comune tuturor
credincioşilor, fie clerici, fie laici. Şi că laicii îşi au rolul
propriu în edificarea Bisericii. „În sfârşit, călugării şi
călugăriţele să preţuiască activitatea apostolică a laicilor
şi, după spiritul şi normele institutelor lor, să se dedice cu
bucurie sprijinirii ei; să se străduiască să susţină, să ajute şi
să completeze lucrarea preotului” (nr. 25).
Se cere o reală colaborare între toţi cei care desfăşoară
diferite forme de apostolat (nr. 26) şi, de asemenea, este
recomandată colaborarea cu toţi ceilalţi creştini şi cu
necreştinii (nr. 27).
Eficacitatea apostolatului depinde de formarea multiplă
şi integrală a celor care îl exercită (Capitolul VI): „aceasta
este cerută nu numai de progresul continuu, spiritual şi
doctrinal, al laicului, ci şi de diferitele împrejurări legate de
lucruri, de persoane şi de îndatoririle la care trebuie să-şi
poată adapta activitatea. Această formare pentru apostolat
trebuie să se întemeieze pe principiile afirmate şi proclamate
de către Conciliu” (nr. 28).

Formarea pentru apostolat cere o pregătire umană
integrală. Laicul trebuie să înveţe să îndeplinească misiunea
lui Cristos şi a Bisericii. „În afară de formarea spirituală, e
necesară o solidă pregătire doctrinală, şi anume teologică,
etică, filozofică, adaptată vârstei, condiţiei şi înzestrării
fiecăruia. Să nu fie neglijată importanţa culturii generale
alături de formaţia practică şi tehnică. Pentru a cultiva
bunele relaţii umane, trebuie cultivate valorile cu adevărat
omeneşti, în primul rând arta convieţuirii şi a colaborării
frăţeşti, precum şi a stabilirii dialogului cu semenii” (nr.
29). Laicul să înveţe să privească, să judece şi să facă totul
în lumina credinţei.
Iată, deci, câteva principii pentru formarea laicilor în
vederea apostolatului.
„Sfântul Conciliu roagă fierbinte şi stăruitor în Domnul
pe toţi laicii să răspundă cu bucurie, cu generozitate şi
promptitudine la glasul lui Cristos, care în clipa de faţă
îi cheamă mai insistent, precum şi la îndemnul Duhului
Sfânt” (nr. 33).
Ioan Robu
Arhiepiscop Mitropolit de București

Lumina credinței, prima enciclică a Papei Francisc

L

umina credinţei este prima Enciclică
semnată de Papa Francisc. Împărţită
în patru capitole, plus introducerea
şi o concluzie, Lumen fidei se adaugă
enciclicelor lui Benedict al XVI-lea
despre caritate şi speranţă şi asimilează
„munca preţioasă” efectuată de Papa
emerit, care aproape încheiase enciclica
despre credinţă. La această „primă
redactare” a documentului, Papa Francisc a adăugat
contribuţii ulterioare. „Acum trebuie să iasă o enciclică
la patru mâini, spun ei. Papa Benedict mi-a dat-o, este un
document puternic, şi eu voi spune acolo că am primit
această mare lucrare: a făcut-o el şi eu am dus-o înainte”, le
mărturisea Papa Francisc câtorva episcopi italieni în timpul
vizitelor ad limina.
Documentul scris „la patru mâini” încheie seria celor
trei enciclice ale Papei emerit dedicate virtuţilor cardinale:
credinţa, speranţa şi caritatea.
Lumina credinţei a fost prezentată vineri, 5 iulie, în Aula
Ioan Paul al II-lea a Sălii de Presă a Sfântului Scaun.
Redăm o amplă sinteză a primei enciclice a Papei
Francisc realizată de Radio Vatican:
Introducerea enciclicei ilustrează motivaţiile care
stau la baza documentului. Este vorba, în primul rând,
Actualitatea Creștină august 2013

de recuperarea luminii credinţei, astfel încât aceasta
să lumineze întreaga existenţă a omului şi să-l ajute să
distingă binele de rău. În special în epoca modernă,
credinţa e considerată opusul căutării, fiind văzută ca o
iluzie, ca un salt în gol care împiedică libertatea omului.
În al doilea rând, apărând tocmai în Anul Credinţei şi la
50 de ani de la Conciliul Vatican al II-lea, Lumen fidei vrea
să revigoreze percepţia măreţiei orizonturilor pe care le-a
deschis credinţa, pentru ca aceasta să fie mărturisită în
unitate şi integritate.
Credinţa, dar al lui Dumnezeu
De fapt, credinţa nu vine de la sine, ci este un dar al lui
Dumnezeu, ce trebuie hrănit şi întărit. „Cine crede, vede”,
scrie Papa, pentru că lumina credinţei vine de la Dumnezeu
şi este în măsură să lumineze întreaga existenţă a omului:
vine din trecut, din amintirea vieţii lui Isus, dar vine şi din
viitor, pentru că ne deschide mari orizonturi.
Paternitatea lui Dumnezeu
Credinţa are şi caracteristica „paternităţii”, pentru că
Dumnezeu care ne cheamă nu este un Dumnezeu străin, ci
este un Dumnezeu Tată, izvor al bunătăţii ce stă la baza a tot
ce există şi care susţine tot ceea ce există. În istoria poporului
lui Israel, opusul credinţei este idolatria, care risipeşte
omul în multiplicitatea dorinţelor sale şi îl „dezintegrează
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în mii de momente ale istoriei sale”, negându-i aşteptarea
timpului făgăduinței.
Dimpotrivă, credinţa stă sub semnul iubirii îndurătoare
a lui Dumnezeu, care acceptă şi iartă întotdeauna, şi
care îndreaptă „distorsiunile istoriei noastre”. Credinţa
este disponibilitatea de a ne lăsa transformaţi continuu
de chemarea lui Dumnezeu, „este un dar gratuit al lui
Dumnezeu care necesită umilinţa şi curajul de a ne încredinţa
lui Dumnezeu pentru a vedea calea luminoasă a întâlnirii
dintre Dumnezeu şi oameni, a istoriei mântuirii” (n.14). Şi în
aceasta constă paradoxul credinţei: continua orientare către
Dumnezeu face ca omul să fie stabil, îndepărtându-l de idoli”.
Isus ne revelează iubirea lui Dumnezeu
Enciclica Lumen fidei se opreşte apoi asupra figurii lui Isus
ca mediator, care se deschide unui adevăr mai mare decât
noi, manifestarea iubirii lui Dumnezeu ca fundament al
credinţei: „de fapt, în contemplarea morţii lui Isus, credinţa
se întăreşte”, căci Isus ne revelează iubirea sa de neclintit faţă
de om”. Isus cel Înviat este totodată „martor sigur”, „demn
de încredere”, prin intermediul căruia Dumnezeu intervine
cu adevărat în istorie, determinându-i destinul final. Dar
există „un aspect decisiv” al credinţei în Isus: „participarea
la modul său de a vedea”. De fapt, credinţa nu doar priveşte
la Isus, dar priveşte de asemenea din punctul de vedere al
lui Isus, cu ochii săi. Folosind o analogie, Papa explică cum
în viaţa cotidiană ne încredinţăm „persoanelor care cunosc
cum stau lucrurile mai bine decât noi”: ne încredinţăm
arhitectului, farmacistului, avocatului. Tot astfel şi în
privinţa credinţei avem nevoie de cineva de încredere
şi expert „în cele ale lui Dumnezeu”, iar Isus este cel care
„ni-l explică pe Dumnezeu”. De aceea, credem în Isus când
acceptăm Cuvântul său şi credem în Isus când îl primim în
viaţa noastră şi ne încredinţăm Lui. De fapt, întruparea sa
face astfel încât credinţa să nu ne separe de realitate, ci să ne
ajute să-i înţelegem semnificaţia cea mai profundă.
Harul salvator al credinţei
Omul se salvează graţie credinţei, căci se deschide unei
Iubiri care-l precede şi-l transformă din interior. Iar aceasta
este tocmai acţiunea Duhului Sfânt: „Creştinul poate avea
ochii lui Isus, sentimentele sale, dispoziţia sa filială, căci
este chemat să participe la Iubirea sa, care este Duhul
Sfânt” (n.21) În afara prezenţei Duhului, este imposibil să-l
mărturisim pe Domnul. De aceea, „existenţa credinciosului
devine existenţă eclezială”, căci credinţa se mărturiseşte în
interiorul trupului Bisericii, drept „comuniune concretă a
credincioşilor”.
Evanghelizarea
Un alt punct esenţial al enciclicei este evanghelizarea.
Cine s-a deschis iubirii lui Dumnezeu nu poate ţine acest
dar numai pentru sine, spune Pontiful. Precum o flacără
se aprinde de la o altă flacără, tot astfel lumina lui Isus
străluceşte pe chipul creştinilor şi se transmite din generaţie
în generaţie, prin mărturisitori ai credinţei. Este puternică
aşadar legătura dintre credinţă şi memorie, pentru că

iubirea de Dumnezeu uneşte toate timpurile şi ne face să
fim contemporani ai lui Isus.
Sacramentele – mijloc de transmitere a credinţei
Există însă un mijloc special prin care se poate transmite
credinţa: sunt sacramentele, în primul rând Botezul care ne
aminteşte că credinţa trebuie să fie primită, în comuniune
eclezială, pentru că nimeni nu se botează pe sine.
Apoi, Euharistia este hrana preţioasă a credinţei, ce
ne învaţă să vedem profunzimea realităţii. De asemenea,
confesiunea de credinţă din Simbolul Apostolilor şi
rugăciunea Tatăl Nostru implică credinciosul în adevărul
pe care-l mărturiseşte şi-l face să vadă cu ochii lui Cristos.
În fine, cele Zece Porunci nu sunt un ansamblu de precepte
negative, ci indicaţii concrete pentru a intra în dialog cu
Dumnezeu. Credinţa este una şi unitatea credinţei este
unitatea Bisericii, subliniază de asemenea Papa.
Credinţa şi construirea binelui comun
În ultimul capitol, enciclica explică legătura dintre a
crede şi construirea binelui comun. Credinţa consolidează
legăturile dintre oameni şi se pune în slujba dreptăţii şi a
păcii. „Aceasta nu îndepărtează de lume”, scrie Papa, ci
dimpotrivă: dacă o îndepărtăm din oraşele noastre, pierdem
încrederea între noi şi rămânem uniţi doar din teamă
sau din interes. Sunt multe, însă, ambientele luminate de
credinţă: familia fondată pe căsătorie, înţeleasă ca uniune
stabilă dintre un bărbat şi o femeie; lumea tinerilor care
doresc „o viaţă măreaţă” şi cărora „întâlnirea cu Cristos le
dă o speranţă solidă care nu dezamăgeşte”.
Credinţa luminează şi natura, ne ajută să o respectăm,
să găsim modele de dezvoltare care să nu se bazeze doar pe
utilitate, dar care consideră creaţia ca pe un dar. Credinţa
ne ajută de asemenea să individualizăm forme juste de
guvernare, în care autoritatea vine de la Dumnezeu şi este
în serviciul binelui comun, oferindu-ne posibilitatea iertării
care conduce la depăşirea conflictelor. „Când credinţa
dispare, există şi riscul dispariţiei bazelor vieţii”, aminteşte
Papa. De aceea, nu trebuie să ne fie ruşine să-l mărturisim
public pe Dumnezeu, deoarece credinţa luminează întreaga
existenţă socială. Şi suferinţa şi moartea capătă un sens
prin încredințarea lui Dumnezeu, scrie Pontiful: omului
care suferă, Dumnezeu nu-i dă o raţiune care să explice
totul, ci-i oferă prezenţa Sa care-l însoţeşte. De aceea,
credinţa este unită cu speranţa. Referitor la acest aspect,
Papa lansează un apel: „Să nu lăsăm să ni se fure speranţa,
să nu permitem să fie zădărnicită prin soluţii şi propuneri
imediate ce blochează adevărata cale”.
Enciclica se încheie printr-o rugăciune adresată Maicii
Domnului, „icoana perfectă” a credinţei, cerându-i să ne
înveţe să privim cu ochii lui Isus.
Varianta în limba română a enciclicei Lumen fidei fost
tradusă de pr. Mihai Pătraşcu şi a apărut la Editura Presa
Bună, în format A5 (14x20 cm) în colecţia Documente, cu
nr. 78; are 68 de pagini, cu copertă color.
(radiovaticana.va/news, A.M.)
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Din viața Arhidiecezei

Imn dedicat Monseniorului Ghika

N

e desparte mai puțin de o lună de beatificarea lui
Vladimir Ghika (1873-1954), prinț, preot și martir
român, eveniment ce va avea loc la București, la 31 august
2013 în cadrul unei Sfinte Liturghii solemne.
Pentru acest eveniment deosebit din viața Bisericii locale
și nu numai, a fost compus un imn dedicat Monseniorului
Vladimir Ghika. Versurile și muzica îi aparțin maestrului
Marcel Octav Costea, organist al Catedralei Sfântul Iosif din
Capitală, și profesor la Universitatea Națională de Muzică
din București.
Este primul cântec dedicat Monseniorului Vladimir
Ghika. Atât partitura cât și versurile imnului au ajuns deja
în parohiile Arhidiecezei Romano-Catolice de București,
iar acum sunt disponibile și online, așa încât toți cei
care doresc, îndeosebi cei care vor lua parte la celebrarea
beatificării lui Vladimir Ghika, pot să cunoască deja imnul
până la 31 august. Atât melodia cât și versurile pot fi
descărcate de pe site-ul: www.arcb.ro

Imn dedicat Monseniorului Ghika

„Care a fost drumul credinței tale, Petru?”

C

omisia de Pastorație Vocațională din cadrul FCRSM
(Federaţia Conferinţei Române a Superioarelor Majore
- organizaţia naţională a comunităţilor de călugăriţe
catolice) a organizat în perioada 9-13 iulie, la Centrul de
Spiritualitate al Mănăstirii Carmelitane de la Luncani,
județul Bacău, exerciţii spirituale pentru tineri şi tinere cu
vârsta cuprinsă între 17 şi 26 ani. Exerciţiile spirituale au
avut ca temă întrebarea: „Care a fost drumul credinței tale,
Petru?”
În cele cinci zile pe care le-am petrecut la Luncani,
alături de animatorii noștri (sr. Patricia Rediu, cj; sr
Iuliana Neculai, nds; sr Francesca Piaggi, scmr; Fabian
Navarro, frate marist; pr. Augustin Folner, carmelitan), am
descoperit cât de importantă este tăcerea. Mulți nu știam
ce înseamnă să meditezi și care este importanța meditației.
Când Sora Iuliana ne-a invitat să medităm 30 de minute,
în tăcere, m-am întrebat dacă voi rezista. Am fost surprins,
nici nu mi-am dat seama cum au trecut acele minute. În
acele zile am descoperit frumusețea tăcerii. Am înțeles că
un text din Sfânta Evanghelie trebuie citit cu inima și cu
ochii minții.
Am înțeles că Dumnezeu are un drum pentru noi și că
dacă facem lucrurile încrezându-ne doar în forțele noastre
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Centrul de Spiritualitate al Mănăstirii Carmelitane, Luncani (Bacău)

umane sau după cum dictează lumea, nu vom reuși. Putem
reuși cu iubire și încredere totală în Dumnezeu.
În cele cinci zile, la Luncani, am descoperit că cele
mai frumoase minuni Dumnezeu le-a făcut prin oamenii
simpli, care s-au lăsat pătrunși de Duhul Sfânt și de iubirea
lui Dumnezeu. Important este să ne dorim, şi restul vine de
la Dumnezeu.
Bogdan CHENCIU

Din viața Arhidiecezei

Comemorarea Episcopului Anton Durcovici

P

e 30 iunie, în Parohia Regina Sfântului Rozariu din
Popești Leordeni, a avut loc un moment comemorativ
dedicat Episcopului Anton Durcovici, la care au participat
pr. Ioan Solomon, parohul comunității gazdă, prof. dr.
Dănuț Doboș, pr. dr. Emil Moraru, din partea Academiei
Anton Durcovici, și un mare număr de credincioși din
parohie. Evenimentul s-a înscris în șirul de manifestări
care comemorează 64 de ani de la arestarea Episcopului
Anton Durcovici.
În conferința sa, dr. Dănuț Doboș a scos în evidență
fermitatea cu care episcopul martir și-a dus până la capăt
misiunea de păstor, dând mărturia supremă a martiriului
pentru credința în Cristos.
În dimineaţa zilei de 26 iunie 1949, Episcopul Durcovici,
însoţit de pr. Rafael Friedrich, se îndrepta spre biserica din
Popeşti Leordeni, unde era aşteptat de câteva sute de tineri
pentru acordarea sacramentului Sfântului Mir. Episcopul
nu a mai ajuns niciodată la Popeşti Leordeni, pentru că a
fost luat de o echipă de securişti şi dus în arestul Securităţii
din Bucureşti.
Profesorul Doboș a menționat că „momentul arestării
a fost prima stațiune din Calea Crucii pentru Episcopul
Durcovici, celelalte stațiuni consumându-se în arestul
Securității și la Penitenciarul din Jilava, ultima stațiune
fiind la închisoarea comunistă de la Sighetu Marmației,
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unde episcopul, după luni de tortură și suferință, a murit de
foame, la 10 decembrie 1951”.
La final, credincioșii au primit câte o iconiță cu imaginea
Episcopului Durcovici, ca o reparație istorică: acesta
avea obiceiul ca în parohiile pe care le vizita să împartă
credincioșilor câte o iconiță cu imaginea sa, iar singura
parohie în care nu a avut această posibilitate a fost cea din
Popești Leordeni.
Pr. Lucian IANUȘ

Binecuvântarea statuii Sfântului Josemaría Escrivá de Balaguer

P

e 26 iunie, în ziua comemorării liturgice a Sfântului
Josemaría Escrivá de Balaguer, la București a avut loc
binecuvântarea statuii dedicate Sfântului. Statuia, lucrată
în piatră, este opera sculptorului Etsuro Sotoo, un artist
japonez care lucrează actualmente la Bazilica Sagrada
Família din Barcelona, şi a fost amplasată în curtea
Parohiei romano-catolice Sfânta Tereza a Pruncului Isus,
din Capitală.
Ceremonia a avut loc după celebrarea Sfintei Liturghii,
prezidată de IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de
Bucureşti. IPS Ioan a binecuvântat şi noile statui ale Sfintei
Fecioare Maria şi a Sfântului Iosif, din biserica parohială,
precum şi statuile Sfintei Tereza şi a Sfântului Anton, ce au
fost restaurate.
La Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Josemaría au
participat tineri din grupul scout al parohiei şi numeroşi
credincioşi, precum şi persoane care frecventează Centrul
Opus Dei din Bucureşti.
Josemaría Escrivá Balaguer s-a născut pe 9 ianuarie 1902,
în Spania. La 28 martie 1925 a fost hirotonit preot. În anul
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1928 a înfiinţat Opus Dei, o instituţie a Bisericii Catolice
care îşi propune să răspândească chemarea universală la
sfinţenie prin muncă şi prin viaţa de zi cu zi.
Josemaría Escrivá Balaguer a murit la Roma, la 26 iunie
1975. Fericitul Ioan Paul al II-lea l-a declarat sfânt în ziua
de 6 octombrie 2002, în faţa a sute de mii de credincioşi din
peste 80 de ţări, în Piaţa Sfântul Petru, din Roma, ocazie cu
care l-a numit „un sfânt al vieţii de zi cu zi”.
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Din viața Arhidiecezei

„Vara împreună” la Năvodari

Î

n Parohia Fericitul Ieremia Valahul din Năvodari, în
perioada 27 iunie – 5 iulie s-a desfăşurat campusul „Vara
împreună” cu tema: Parabolele lui Isus.
În prima zi, am fost invitaţi de către părintele paroh
Solomon Ion în faţa Preasfântului Sacrament, la un scurt
moment de rugăciune, pentru a putea trăi acest campus cu
binecuvântarea Domnului.
În fiecare zi, copiii au fost implicaţi în diverse activităţi
şi s-au bucurat de numeroase jocuri atractive şi educative,
prin care au învăţat să se joace frumos şi cu respect unul
faţă de altul, să interacţioneze mai uşor şi cu folos.
Animatorii, prin mici filmuleţe atractive şi pline de
învăţătură, însoţite de întrebări, s-au străduit ca momentele
formative şi educative să fie cât mai bine înţelese de copii,
iar apoi să poată fi trăite concret în viaţă.
Momentele cele mai aşteptate au fost, poate şi pentru că
era foarte cald, jocurile cu apă, la care copiii au participat
cu entuziasm şi spirit de competiţie.
Au fost zile în care am gustat frumusețea de a sta
împreună şi am învăţat că asemenea seminţei care pentru
a încolţi, a creşte şi a aduce roade are nevoie de un pământ
bun, la fel şi noi trebuie să devenim un pământ cât mai bun
şi fertil, pentru a aduce roade în viaţa noastră.

„Vara împreună” în Parohia Fericitul Ieremia Valahul, Năvodari

În încheierea campusului, animatorii împreună cu
copiii au organizat un scurt moment de teatru, urmat de
vizionarea pozelor făcute pe parcursul tuturor activităţilor.
Nu au lipsit dansurile, muzica, dulciurile şi câte un mic
cadou-amintire pentru fiecare copil.
Andreea MITU

Aventurile lui Robin Hood - în parohia Adormirea Maicii Domnului

Z

âmbetele a peste 60 de copii au însuflețit la începutul
vacanței curtea parohiei Adormirea Maicii Domnului
din Drumul Taberei, cu ocazia celei mai îndrăgite activități
de vară dedicate lor: Vara împreună. Timp de 7 zile (22
iunie - 28 iunie) copiii au trăit cu sufletul la gură Aventurile
lui Robin Hood și l-au ajutat să salveze oamenii simpli de
nedreptățile bogătașilor lacomi.
Pe lângă bucuria cântecelor și a dansurilor, emoția
jocurilor și provocările concursurilor, copiii au primit zilnic
la umbra Bisericii învățături pe diferite teme de cateheză:
Cum să fac ce e drept, Cum îmi aleg grupul de prieteni,
Curajul de a fi exemple bune, Respectul față de natură,
Cum îmi folosesc talentele, Cum folosesc spre binele meu
libertatea, Ce este fidelitatea, Bucuria sărbătorii trăite în
comuniune.
Cei 14 animatori au început pregătirile cu o lună înainte
și au reușit și anul acesta să aducă noutate, entuziasm și
exemplu bun pentru copii. Bucuria este sporită pentru
că și în acest an Vara împreună în parohia noastră a fost
organizată în totalitate de adolescenți și tineri, participanți
fideli din anii trecuți.
Actualitatea Creștină august 2013

Parohia Adormirea Maicii Domnului, București

Îi mulțumim Domnului că dăruirea și exemplul tinerilor
animatori, de-a lungul celor 17 ani de când are loc Vara
împreună în parohia noastră, aduce rod în continuare și
Duhul Sfânt le insuflă adolescenților puterea dăruirii și a
iubirii față de cei mai mici.
Cristina FARCAȘ

Din viața Arhidiecezei

Institutul Fraţilor Marişti ai Şcolilor
Invitație la slujire

I

nstitutul Fraţilor Marişti ai Şcolilor a fost întemeiat de
Sf. Marcelin Champagnat la 2 ianuarie 1817 într-un sătuc
francez numit La Valla, aproape de Saint Étient şi Lyon.
Marcelin se afla pe atunci în primul său an de preoţie şi
apostolat în acest sat. Avea 28 de ani. Tot el a fost şi cofondator al Societăţii Mariei, o congregaţie sacerdotală
căreia Sf. Părinte i-a încredinţat misiunile din Oceania.
A întemeiat un institut de fraţi dedicaţi catehizării şi
educării copiilor, în satele din jurul localităţii La Valla,
într-o perioadă complexă, marcată de instabilitatea politică
post-revoluţionară. Obiectivul său era „să formeze cetăţeni
cinstiţi şi buni creştini”.
Această mică sămânţă a Institutului Marist a crescut
la Hermitage, casa mamă a Fraţilor Marişti, pe malurile
pârâului Gier, aproape de La Valla şi Saint Chamond.
Treptat, s-a răspândit în regiunea Lyonului, apoi în toată
Franţa, iar din 1836, însoţindu-i pe Părinţii Marişti, Fraţii
au ajuns până în Oceania.
Astăzi, Fraţii Marişti sunt prezenţi în 79 de ţări din
cele patru puncte cardinale. Această realitate, rezultat al
carismei lăsate nouă de Sf. Marcelin Champagnat, cuprinde
3.500 de fraţi consacraţi şi peste 72.700 de colaboratori, iar
în centrele adminstrate de ei sunt îngrijiţi peste 650.000 de
copii şi tineri din lumea întreagă.
În România, Fraţii Marişti au sosit mai întâi în 1909, la
Orşova, care pe atunci nu aparţinea României, şi au fost
obligaţi să se retragă (din cauza unor complicaţii politice
care îi împiedicau să continue), în 1916. Au revenit în
România în 1998, în zona Bucureştii Noi, ca oaspeţi ai
Parohiei Maica Îndurerată, cu care şi azi rămânem în
strânsă legătură.
De cum au sosit, Fraţii s-au implicat în diverse proiecte
existente: la ferma Concordia pentru copiii străzii, lângă
Ploieşti, la centrul de plasament al Caritas-ului Bucureşti, la
Liceul Greco-Catolic din Bucureşti, precum şi în alte centre
şi parohii din Capitală.
În 2004, Fraţii au decis să înfiinţeze un centru de
plasament pentru copiii abandonaţi sau care trăiesc pe
stradă. Această decizie s-a concretizat prin deschiderea
casei din str. Propăşirii, sectorul 1, la început cu un mic
grup de 6 copii. Era embrionul actualului centru pe care îl
avem azi în cartierul Militari.
Centrul „Sf. Marcelin Champagnat” din Militari este
rodul unui efort comun, al mai multor persoane şi instituţii
care au dorit să răspundă unei probleme acute din Bucureşti:
cum să ofere cea mai bună îngrijire copiilor străzii, copiilor
abandonaţi, astfel încât să aibă un spaţiu în care să crească
armonios, ca persoane, reuşind să iasă din circuitul sărăciei
şi integrându-se în societate ca oameni de valoare.
Fraţii Marişti ai Provinciei Iberice, din Spania, Caritas
Vorarlberg din Austria, Comunitatea Autonomă Madrid,
ajutaţi de Fraţii Marişti din Grecia, Italia, Germania,
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precum şi de donatori particulari anonimi, au făcut posibiliă
construirea actualului centru din strada Strămoşilor, nr.
1A, sectorul 6, Bucureşti.
În centrul ASOCIAŢEI FRAŢILOR MARIŞTI AI
ŞCOLILOR DIN ROMÂNIA sunt găzduiţi 34 de copii şi
adolescenţi, băieţi şi fete, în patru case de tip familial. De
aceea, fiecare casă are un coordonator, doi educatori şi
câţiva voluntari, astfel încât copiii să poată fi îndrumaţi în
dobândirea valorilor familiale, să aibă puncte de referinţă
şi să poată căpăta un sentiment de apartenenţă. În plus,
centrul dispune de un personal compus din 8 angajaţi:
asistent social, psihologi etc…
Copiii frecventează şcoala de stat şi Biserica de care
aparţin prin confesiune. Participă la multe activităţi cu
caracter social: sport, dans, muzică, excursii în natură,
într-un mediu deschis, dar bine structurat.
Colaborăm îndeaproape cu Serviciile Sociale ale
Primăriei Sectorlui 6, care ne propun copiii ce urmează a fi
primiţi în Centru, şi de la care primim un ajutor economic
în schimbul serviciilor pe care le oferim.
În sectorul 1, Fraţii Marişti au un Centru de zi care asistă
circa 30 de copii. Obiectivul centrului este să ajute copiii
familiilor nevoiaşe din zonă să continue să frecventeze
şcoala. În Centru, copiii primesc ajutor la teme, se joacă,
deprind abilităţi sociale şi fac terapie ocupaţională, primind
totodată şi o gustare. Centrul este deschis de luni până
vineri, în două reprize: dimineaţă şi după-amiază.
Prin aceste două centre dorim să acoperim două aspecte
importante: 1. prevenirea abandonului, în Centrul de zi,
ajutându-i pe copii să rămână în ambientul şcolar şi să-şi
dezvolte capacităţile intelectuale; 2. recuperarea, în centrul
de tip familial din str. Strămoşilor, unde facem tot posibilul
pentru ca aceşti copii să crească armonios, în condiţii de
normalitate. În viitorul apropiat dorim să acoperim şi
aspectul inserării sociale deschizând apartamente protejate
pentru cei mai mari de 18 ani.
Pentru a continua în România avem nevoie de tineri
generoşi şi îndrăzneţi care doresc să devină Fraţi Marişti
alegând această formă de viaţă consacrată. Secerişul este
foarte mare, e nevoie de multe braţe care să-l cuprindă!
Bucureşti, iulie 2013
Actualitatea Creștină august 2013
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Omagiu unui slujitor al lui Dumnezeu

D

e curând, pe data de 13 iulie, ne-a
era o persoană timidă. Știu însă faptul că
părăsit Monseniorul Luigi Vittorio
atât în calitate de paroh cât și în calitate de
Blasutti, la o vârstă venerabilă, după o
Vicar general, el s-a văzut nevoit să participe
perioadă de suferință trăită cu demnitate.
la gestionarea vieții religioase catolice pe
S-a scris deja în mass-media catolică
care regimul dorea să o distrugă. Numai
despre biografia și personalitatea acestui
Dumnezeu știe cu ce rod și-a îndeplinit
slujitor al Bisericii Catolice din Arhidieceza
misiunea. Cert este că el a fost un sprijin
de București.
real atât pentru Monseniorul Francisc
Eu personal nu am putut lua parte la
Augustin (conducătorul Arhidiecezei de
funeralii. Când am aflat de moartea lui,
București între 1962 și 1983) cât și pentru
mă aflam la Lourdes unde, în fața grotei
Înalt Preasfințitul Ioan Robu, cu care a
de la Massabielle, am adresat Sfintei
colaborat îndeaproape.
Fecioare Maria o rugăciune pentru odihna
Ca mulți preoți mai tineri, mi-am permis,
sufletului său.
în mai multe rânduri, să îi cer detalii cu
În timp ce mă aflam în fața grotei la
privire la evenimentele ori persoanele
Mons. Luigi Vittorio Blasutti
intrarea căreia s-a arătat Sfânta Fecioara
care au marcat istoria recentă a Bisericii
1925 - 2013
Maria Bernadetei Soubirous, mi-au trecut
noastre locale. În relatările sale am apreciat
prin minte mai multe amintiri referitoare la persoana întotdeauna coloritul viu al martorului ocular și mai ales
acestui confrate mai mare. Mi-am amintit momentul în evaluarea omului care, iubind profund Biserica, s-a străduit
care l-am întâlnit pentru prima dată, cu ocazia examenului din toate puterile sale să o apere și să o promoveze.
meu de admitere la Seminarul din Iași. Mi-am amintit și
Privind înapoi, văd în Monseniorul Vitorio Blasutti un
de alte momente în care, fie ca student seminarist, fie ca om de credință, un adevărat model de preot, preocupat
tânăr preot, am discutat ori am colaborat cu el. Ceea ce de binele sufletelor credincioșilor, de binele preoților mai
m-a impresionat întotdeauna în mod plăcut a fost vocea tineri din Arhidieceza de București.
lui caldă și prietenoasă. Ceea ce ne împărtășea nouă, celor
Dumnezeu să-l răsplătească pentru tot binele pe care l-a
mai tineri, erau lucruri venite din experiența lui de preot, făcut și să-l primească în pacea și fericirea Sa veșnică.
dobândită în vremuri tulburi. Nu știu dacă și-a dorit să
acceadă la funcții înalte în Biserică, cu atât mai mult cu cât
Pr. Tarciziu ȘERBAN

In memoriam

Alexandru Moroşanu

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

V

ioloncelistul Alexandru Moroşanu,
solist al Orchestrei Naţionale Radio,
a decedat subit joi, 18 iulie 2013, la vârsta
de 65 de ani. Funeraliile au avut loc
duminică, 21 iulie, la Cimitirul Bellu Catolic
din București.
Maestrul Alexandru Moroșanu a
organizat și a susținut numeroase concerte
de muzică în Catedrala Romano-Catolică
Sfântul Iosif, din București, ca și în alte
lăcașe de cult din țară.
Născut la Hunedoara, la 1 iunie 1948,
a urmat cursurile Liceului de Muzică din
Timişoara. A absolvit Academia de Muzică
George Enescu din Iaşi, în 1972, ulterior
perfecţionându-se sub îndrumarea prof.
Karel Krafka în cadrul Academiei de Muzică
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Alexandru Moroșanu
1948 - 2013

din Freiburg. A ocupat postul de solist
violoncelist în Orchestra Internaţională de
Tineret de la Bayreuth, Germania (19721974) şi Orchestra simfonică a Filarmonicii
Moldova din Iaşi (1984-1990). A fost
profesor la Academia de Muzică George
Enescu din Iaşi (1980-1990) şi profesor
permanent în Italia, Grecia şi Germania
pentru a ţine cursuri de măiestrie la
specializările violoncel şi muzică de cameră.
A făcut parte din juriile concursurilor
internaţionale desfăşurate la Stresa, Vercelli,
Capri, Casale Monferato (Italia), Geneva,
Lugano (Elveţia). A susţinut concerte şi
recitaluri în Italia, Spania, Franţa, Rusia,
Canada, SUA, Germania, Austria, Suedia,
Norvegia, Armenia, Bulgaria, Grecia etc.

File de istorie

Pioasă aducere aminte:

Pr. Octavian Moisin
(1914-2013)
- prelat papal -

A

plecat în ziua de 25 iunie 2013
la Casa Tatălui preotul grecocatolic Octavian Moisin, prelat
papal şi paroh al orașului Victoria
(Braşov). La 99 de ani, după o
lungă viaţă dedicată Bisericii şi
familiei creştine, adevărat patriarh
înconjurat de cei şapte copii –
între care doi preoţi din perioada
Pr. Octavian Moisin
1914 - 2013
clandestină a Bisericii Unite – şi
mulţimea de nepoţi aflaţi în Europa sau în îndepărtata
Americă, se îndreaptă cu rugăciunile noastre spre cer,
alături de înaintaşii săi şi scumpa sa soţie.
Hirotonit preot la o săptămână după trecerea în
clandestinitate a Bisericii Române Unite, pe 8 decembrie
1948, la Bucureşti, părintele Octavian a făcut din propria
casă, împreună cu soţia, altar închinat speranţei. Viaţa sa
în Hristos a lăsat copiilor săi şi celor care l-au cunoscut
pecetea veşniciei într-un timp în care, poate, puţini mai
erau cei care aşteptau cu seninătate bucuria Împărăţiei lui
Dumnezeu şi zorii libertăţii.
Mesajul părintelui şi inginerului, doctor în ştiinţe
chimice, Octavian Moisin ne confirmă, prin curajul simplu
al mărturiei, că viaţa creştină nu se poate reduce la o
simplă etică, dar nici la creştinismul pictat şi comod al unei

existenţe apretate. Dăruit meseriei sale de cercetare, a fost
cel care a lăsat totul deoparte când a fost vorba să apere
dreptul lui Dumnezeu.
Aş dori să exprim la ceas de despărţire recunoştinţa
pentru un suflet generos, intransigent în sobrietatea
dedicării faţă de Domnul, cu inima dăruită Cerului,
inteligentă, caldă, scrisă de speranţa în puterea dragostei lui
Hristos şi a Maicii Preacurate. În veci să-i fie pomenirea!
Dumnezeu să-l odihnească în pace! (PS Mihai, Vicarul
Bucureştilor, www.VicariatBucuresti.ro)
Vineri, 28 iunie 2013, în Catedrala Sfântul Nicolae din
Oradea, pr. Octavian Moisin a fost condus pe ultimul
drum. Slujba înmormântării a fost celebrată de către PS
Virgil Bercea, PS Claudiu Pop – reprezentant al PF Cardinal
Lucian Mureşan, precum şi de un sobor de 12 preoţi.
Necrologul a fost ţinut de către pr. Anton Moisin, fiu al pr.
Octavian. PS Virgil a ţinut un cuvânt de întărire pentru
membrii familiei, iar PS Claudiu Pop a citit Cuvântul PF
Cardinal Lucian: „În aceste clipe dificile, aş dori să vă asigur
de comuniunea mea de rugăciune pentru sufletul părintelui,
exprimând cu această solemnă ocazie şi doliul Bisericii
noastre. După o lungă viaţă dedicată lui Dumnezeu, acest
adevărat stâlp al Bisericii Unite se îndreaptă însoţit de
rugăciunile noastre spre cer”.
(catholica.ro)
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Pr. Dănilă-Ştefan Berinde
(1910-1978)

S

-a născut la 20 ianuarie 1910, la Câmpul lui Neag (Hunedoara) şi a urmat studiile teologice
la Institutul Misionar de la Lormay (lângă Paris), Franţa (1938-1941). În anul 1933 a
intrat în Ordinul Călugărilor Augustieni-Asumpţionişti, iar în anul 1941 a fost hirotonit
preot la „Casa Domului” din Blaj, activând apoi ca educator la Internatul de Băieţi de la Beiuş
precum şi la Bucureşti. A fost arestat şi deţinut de Securitate în două rânduri: 1948-1955 şi
1957-1964. În anii de libertate a activat ca preot colaborator în Parohia Romano-Catolică
din Craiova, unde se va retrage după amnistia din anul 1964, fără a avea însă din partea
autorităţilor comuniste dreptul de a activa ca preot. Moare la 9 Mai 1978, fiind înmormântat
în Cimitirul Bellu din Bucureşti. În închisorile comuniste a cunoscut elita Bisericii Catolice,
inclusiv pe episcopul martir dr. Anton Durcovici.
Dr. Dănuţ DOBOŞ
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Știri interne

DIECEZA ROMANO-CATOLICĂ DE TIMIȘOARA

Sfinţirea a cinci preoţi la Timişoara

S

âmbătă, 6 iulie 2013, de la orele 10.00 a avut loc în
Domul Sf. Gheorghe, Catedrala Diecezei de Timişoara,
sfinţirea întru preoţie a cinci tineri diaconi. Este vorba
de pr. Noviţa Drăghia din filiala Rafnic, parohia Lupac;
pr. Daniel Pozsonyi din parohia Timişoara IV Iosefin;
pr. Milan Mihai M. Sima şi pr. Milan Mihai N. Sima, ambii
din filiala Nermed, parohia Caraşova; şi pr. Toman Zoltán
din parohia Timişoara II Fabric.
Pregătiţi pentru Sfânta Liturghie şi pentru primirea
sacramentului sacerdotal, cei cinci candidaţi, însoţiţi de
Episcopul diecezan şi de nenumăraţi preoţi, au pornit în
procesiune spre altarul Catedralei. Excelenţa Sa, Martin
Roos, celebrantul principal al Liturghiei pontificale, a fost
însoţit la altar, în concelebrare şi rugăciune, de membrii
capitlului catedral, de membrii curiei episcopale, de
un mare număr de preoţi din clerul diecezan şi regular
(fraţii franciscani observanţi din Transilvania şi Croaţia
şi fraţii salvatorieni din Timişoara), dar şi de preoţioaspeţi din Germania, Polonia, Italia, Croaţia, Serbia şi
Ungaria, precum şi din Arhidieceza de Alba Iulia, rectorul,
spiritualul şi profesorii din cadrul Seminarului Teologic al
acestei Arhidieceze şi din Dieceza de Satu Mare.
Înainte de sfinţirea propriu-zisă, comentariul la ritualul
specific a fost rostit în patru limbi: germană, maghiară,
română şi croată de pr. Nikola Lauš, econom diecezan şi

Tineri preoți nou sfințiți în Catedrala Diecezei de Timișoara

prebendar al capitlului catedral. Episcopul s-a adresat în
predica sa, rostită în limbile germană, maghiară şi română,
candidaţilor, clerului prezent, familiilor candidaţilor şi
credincioşilor reuniţi în Dom cu această ocazie. Ierarhul
a explicat în cadrul predicii ordinea, rolul şi conţinutul
întrebărilor pe care orice Episcop le adresează în mod public
candidaţilor la preoţie în cadrul ritualului hirotonirii.
Tinerii preoți nou sfințiți au celebrat, de asemenea,
prima lor Sfântă Liturghie: la 6 iulie, Pr. Toman Zoltán,
în biserica parohială din Timişoara II Fabric; la 7 iulie,
Pr. Noviţa Drăghia, în biserica din filiala Rafnic, parohia
Lupac; la 14 iulie, Pr. Milan Mihai N. Sima, în biserica
din filiala Nermed; tot la 14 iulie, Pr. Daniel Pozsonyi, în
biserica parohială din Timişoara IV Iosefin.
(text: Claudiu CĂLIN; foto: Andreas BANUŞ;
sursa: catholica.ro)

BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ

Biserica Greco-Catolică contestă rezultatele recensământului

E

piscopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea, a adresat
pe data de 18 iulie 2013 o scrisoare primului ministru
Victor Ponta, prin care contestă, în numele Bisericii GrecoCatolice, rezultatele oficiale ale recensământului din 2011
şi îi solicită acestuia „explicaţii oficiale” faţă de modul de
raportare al realităţii confesionale din Romania. „Biserica
Greco-Catolică contestă datele oficiale ale ultimului
recensământ pentru că nu reflectă nici pe departe realitatea
comunităţii greco-catolice din România”, scrie Episcopul
Virgil Bercea în deschiderea scrisorii sale.
Conform datelor oficiale, de la recensământul din 2002
la cel din 2011, greco-catolicii ar fi scăzut cu peste 40.000 în
România. „Scăderea numărului de greco-catolici, din datele
oficiale, cu peste 40.000 nu poate fi justificată, deoarece
comunităţile greco-catolice au crescut şi s-au înmulţit de
la recensământul din 2002 până în 2011”, susţine PS Virgil.
Episcopul a arătat că „pe durata recensământului din 2011
presa a relatat situaţii concrete care confirmă că multor
persoane nu li s-a trecut corect religia”. De asemenea, mulţi
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greco-catolicii s-au plâns Ierarhiei că nu au fost recenzaţi,
sau că recenzorii i-au trecut din oficiu ortodocşi, ori au
refuzat să treacă religia la membrii de familie care nu erau
acasă. Episcopul a arătat, de asemenea, că rezultatele finale
au fost „prelucrate” de oficialii Statului Român. „Dacă Statul
lucrează cu rezultate oficiale ale recensământului, atunci
acestea trebuie să reflecte corect situaţia confesională din
teritoriu şi nicidecum să fie roadele unor manipulări şi
abuzuri grosolane”, susţine Episcopul.
„Contestăm rezultatele oficiale ale recensământului din
2011, care nu reflectă realitatea confesională din România,
şi vă solicităm explicaţii oficiale faţă de modul de raportare
a acestor date”, îşi încheie Episcopul Virgil Bercea scrisoarea
adresată primului ministru Victor Ponta. Pe situl EGCO.
ro şi BRU.ro este publicat integral textul scrisorii adresate
premierului român.
(sursa: egco.ro)

Știri externe

SPANIA: Programe didactice pentru copii nevăzători din întreaga lume

P

este 250 de mii de copii nevăzători din America Latină,
Europa de Est, India și Africa au beneficiat în ultimii
15 ani de programe didactice finanțate de o asociație
nonguvernamentală din Spania, prin intermediul unui
program de cooperare internațională. Conform Agenției
Fides, în America Latină au fost școlarizați peste 120 de
mii de copii prin acest program, 50 de mii au beneficiat

de cursuri de formare profesională, au fost create 900 de
locuri de muncă şi au fost înfiinţate 100 de întreprinderi
mici. Fondurile adunate de asociaţie pe continentul
European au fost destinate proiectelor din Europa de Est,
unde au fost deschise centre pentru realizarea materialelor
didactice în alfabetul braille şi au fost formaţi profesionişti
pentru asistenţa persoanelor nevăzătoare.

CUBA: Întâlnire națională pe tema familiei

Î

n Cuba, episcopatul catolic a organizat la începutul
lunii iulie a.c. prima întâlnire națională a familiilor, în
Havana, cu tema „Familia: drum și speranță pentru Cuba”.
Întâlnirea a fost prezidată de Mons. Arturo Gonzàlez,
Episcop de Santa Clara și președintele Comisiei pentru
Familie din cadrul Conferinței Episcopale Cubaneze.
Participanții au reflectat asupra căsătoriei și a familiei, ca
proiect al lui Dumnezeu pentru bărbat și femeie, în sânul
căreia ființa umană își află adevărata cale spre fericire. De

asemenea, au aprofundat realitatea familiei cubaneze, cu
valorile și nevoile ei, identificate în lumina credinței. Au
fost abordate şi alte teme, precum educaţia fiilor, economia
familială, îmbătrânirea populaţiei, dezintegrarea familiei
şi violenţa în familie. Pentru a pregăti această primă
întâlnire națională a familiilor, Biserica Catolică din Cuba
a realizat un sondaj intitulat „Cubafamilia” privind situația
familiei cubaneze astăzi.

GHANA: Catolicii cer „dreptul la sănătate” în noua Constituție

Î

n Ghana a luat amploare în ultima perioadă dezbaterea
pe marginea noii Constituții naționale, dezbatere la
care şi Biserica Catolică participă în mod activ prin
Secretariatul Catolic Naţional, organism executiv al
Conferinţei Episcopale locale. Biserica Catolică încearcă
să obţină includerea în textul viitoarei Constituţii dreptul
la sănătate. Conform Agenţiei Fides, prin Campania
„Agenda pentru dreptul la sănătate” se doreşte înlocuirea

expresiei „dreptul bolnavului” cu o formulă mai amplă, care
să garanteze tuturor ghanezilor dreptul la acces complet
la asistenţă medicală. Acest drept include dreptul la o
alimentație corectă, igienă ambientală şi servicii igienicosanitare pentru toţi, atât pentru cei din mediul rural cât şi
pentru cei de la oraşe. Campania va fi răspândită în toate
parohiile, diecezele şi asociaţiile ecleziale prezente în țară.

COMECE: Mai multe oportunităţi pentru tineri

N

oi oportunităţi pentru tineri: de ce anume e nevoie
„
acum?”, aceasta este tema unei conferinţe pe care
Comisia Episcopatelor din Comunitatea Europeană
(COMECE) o va organiza la Bruxelles la 4 septembrie
a.c. „Tinerii se află în faţa mai multor provocări: criza,
creşterea ratei şomajului, schimbările rapide ale condițiilor
de viață și îmbătrânirea populației”, afirmă organizatorii.
„Conferința va căuta, așadar, să discute despre posibilele
soluții politice și practice la aceste provocări”. Programul
întâlnirii, organizate de COMECE și Fundația Konrad

Adenauer, Rete Juventutis și Don Bosco International,
prevede desfășurarea lucrărilor în trei momente: după
o introducere generală despre situația tinerilor pe piața
muncii și consecințele sociale, participanții se vor opri
asupra crizei locurilor de muncă, iar apoi vor reflecta
asupra condițiilor necesare pentru a garanta participarea
și includerea tinerilor în societate. Conferința Episcopală
Română este reprezentată la COMECE de PS Virgil Bercea,
episcop greco-catolic de Oradea Mare, care ocupă postul
de vicepreședinte al organismului eclezial european.
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Semnificații liturgice

Liturgia aproapelui

M

onseniorul Vladimir Ghika, ce urmează a fi
beatificat la 31 august, a ținut, în 1924, o alocuțiune
la Adunarea anuală a Doamnelor de Caritate de la Paris,
pe tema „Liturgia aproapelui“, care apoi a fost și publicată
într-o mică broșură de 16 pagini (La liturgie du prochain,
Beauchesne, Paris 1932).
După primirea sa în Biserica Catolică, la îndemnul
Papei Pius al X-lea, Monseniorul Ghika s-a dedicat timp
de peste 20 de ani apostolatului laic, în care un loc deosebit
îl avea slujirea aproapelui prin acțiuni de binefacere, mai
ales în colaborarea cu Fiicele Carității, pe care a izbutit să le
aducă la București. După ce a fost hirotonit preot, în 1923,
nu a renunțat la activitatea de mai înainte, ci a început să
îmbine slujirea altarului cu cea a aproapelui, dând mărturie
că trăirea creștină publică gravitează în jurul acestor trei
poli: cultul adus lui Dumnezeu, mărturisirea credinței și
slujirea aproapelui.
Armonia dintre aceste trei puncte de greutate ale vieții
creștine nu este o îndatorire rezervată preoților, ci trebuie
căutată de toți creștinii, deoarece — susține Monseniorul
Ghika în alocuțiunea amintită — „liturgia aproapelui“
trebuie celebrată de toată lumea.
La ce se referă Monseniorul Ghika atunci când spune
aceste lucruri?
În primul rând, amintind o idee a Sfântului Vincențiu de
Paul, el observă că în slujirea aproapelui, mai ales a celor
săraci și suferinzi, are loc un fel de „transsubstanțiere“,
deoarece Cristos este prezent în cei care au nevoie de
ajutor. După cum credem cuvintele lui Isus referitoare la
prezența sa în Euharistie — „Acesta este Trupul meu“ (Mt
26, 26 și par.) —, tot astfel trebuie să credem și cuvintele
despre prezența sa în cei flămânzi, străini, săraci și închiși:
„Întrucât ați făcut acestea unuia dintre cei mai mici frați ai
mei, mie mi-ați făcut“, Mt 25, 40 (La liturgie du prochain,
p. 11-12).
După cum aparența pâinii și a vinului nu trebuie să
ne inducă în eroare cu privire la substanța Trupului și
Sângelui lui Cristos prezente în acestea, nici înfățișarea
poate neatrăgătoare a celor nevoiași nu trebuie să ne
înlăture convingerea că în ei dăinuie „prezența substituită“
a Domnului nostru.
Monseniorul Ghika își continuă gândul arătând că această
liturgie „a aproapelui“ este dublă, fiind celebrată atât de cel
nevoiaș, cât și de cel care-i vine în ajutor: săracul îl vede pe
Cristos venind la el sub înfățișarea unui creștin gata să dea
ajutor; la rândul său, binefăcătorul îl vede în sărac pe Cristos
suferind. În același timp, caracterul dublu al acestei liturgii
nu-i înlătură unitatea profundă, dat fiind că de cele două
părți nu mai este decât același Cristos „unit în două făpturi,
prin intermediul a două făpturi: Cristos binefăcătorul
venind spre Cristos suferindul și reintegrându-se în Cristos
biruitorul“. Cristos devine singurul Stăpân a toate după ce a
fost mai întâi Dăruitor și Dăruit, așa cum arată rugăciunea
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Mons. Vladimir Ghika participând la o procesiune

din timpul cântării heruvimice de la Liturghia bizantină:
„Tu ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel
ce Te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru...“ (p. 13-14).
Trebuie să nu uităm, însă, că acest gen de „liturgie a
săracului..., care transpune totul în domeniul harului“
nu poate avea loc decât dacă se întemeiază pe Liturghia
celebrată la altar și pe împărtășanie. Pe de o parte, însăși
prezența reală euharistică a lui Cristos și jertfa celebrată îi
îndeamnă pe creștini să continue liturgia de la altar cu cea
„a aproapelui“; pe de altă parte, pentru ca slujirea săracilor
să aibă valoare, este nevoie mai întâi de o participare cu tot
sufletul la Liturghia euharistică și la Împărtășanie (p. 14).
Astfel, activitatea caritativă poate fi văzută ca o extindere
a Liturghiei în timp — la ziua întreagă — și în spațiu — la
lumea întreagă și ca „răsfrângerea unor unde concentrice
în jurul jertfei și a Împărtășaniei“ (p. 15).
Și în cadrul slujirii caritative, Monseniorul Ghika spune
că există o adevărată rânduială a liturgiei „aproapelui“,
care cuprinde „rubrici“ spirituale ce trebuie urmate cu
scrupulozitate, din respect față de realitățile supranaturale
ce o însoțesc. De asemenea, ca și în cazul participării
la celebrările liturgice din biserică, și cea la „liturgia
aproapelui“ este amenințată de riscul rutinei, care trebuie
evitat, ca și diferitele „ispite deosebite împotriva credinței“:
riscul de a nu vedea decât un sărac în loc de a-l vedea
pe Cristos și pericolul de a ne vedea doar pe sine în fața
săracului, în loc de a ne vedea în fața lui Cristos. (p. 15-16).
Monseniorul Ghika își dorește, în finalul alocuțiunii, ca
toți cei care trăiesc „liturgia aproapelui“ să audă, la sfârșitul
vieții lor, un gen de Ite missa est, la care să răspundă în cor
Deo gratias toți cei care au fost ajutați. Viața și moartea sa
arată că nu s-a înșelat.
Wilhelm TAUWINKL

C

„Eu, lumina, am venit în lume, pentru ca oricine crede în mine
să nu rămână în întuneric” (In 12,46)

redinţa transformă persoana întreagă tocmai în
„
măsura în care aceasta este deschisă faţă de iubire. Prin
acest amestec de credinţă şi iubire ajungem să vedem felul
de cunoaştere pe care îl atrage după sine credinţa, puterea
ei de a convinge şi abilitatea ei de a lumina paşii noştri.
Credinţa cunoaşte pentru că este legată de iubire, deoarece
iubirea însăşi aduce iluminare. Înţelegerea credinţei se naşte
atunci când primim iubirea imensă a lui Dumnezeu, care
ne transformă înlăuntrul nostru şi ne permite să vedem
realitatea cu ochi noi” (nr. 26).
„Decalogul nu este un set de porunci negative, ci
îndrumări concrete pentru a ieşi din deşertul egoismului şi
al închiderii în sine, pentru a intra în dialog cu Dumnezeu,
pentru a fi îmbrăţişaţi de milostivirea Lui şi apoi a duce
această milostivire celorlalţi. Credinţa mărturiseşte astfel
iubirea lui Dumnezeu, originea şi susţinătorul a toate,
şi se lasă călăuzită de această iubire pentru a merge către
deplinătatea comuniunii cu Dumnezeu. Decalogul apare
ca fiind calea recunoştinţei, răspunsul iubirii, făcut posibil
deoarece în credinţă suntem receptivi la experienţa iubirii
transformatoare a lui Dumnezeu faţă de noi” (nr. 46).

„Primul cadru în care credinţa iluminează cetatea omului
este familia. Mă gândesc în primul rând la uniunea stabilă
dintre un bărbat şi o femeie în căsătorie. Această uniune se
naşte din iubirea lor, ca semn şi prezenţă a propriei iubiri
a lui Dumnezeu, şi ca recunoaştere şi acceptare a valorii
diferenţierii sexuale, prin care soţii pot deveni un trup (cf.
Gen 2,24) şi devin capabili să dea naştere unei noi vieţi,
o manifestare a bunătăţii şi înţelepciunii Creatorului, a
planului Său de iubire” (nr. 52).
„Credinţa nu este o lumină care împrăştie întreg
întunericul nostru, ci o lampă care călăuzeşte paşii noştri
în noapte şi este de ajuns pentru drum. Celor care suferă,
Dumnezeu nu le oferă argumente care să explice totul;
mai degrabă, răspunsul Său este acela al unei prezenţe
care însoţeşte, o istorie a bunătăţii care atinge fiecare
poveste despre suferinţă şi deschide o rază de lumină. În
Cristos, Dumnezeu însuşi doreşte să meargă pe acest drum
împreună cu noi şi să ne ofere privirea Lui, ca să putem vedea
lumina din ea. Cristos este cel care, îndurând suferinţe, este
«începutul şi desăvârşirea credinţei» (Evr 12,2)” (nr. 57).
(Fragmente din enciclica Lumen fidei)

kl
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Dosar

Despre credință

Bazilica Sf. Petru © Lavinia D. Manuchian

cu Sfântul Părinte

Fără raportul constant cu Dumnezeu, misiunea este cascada de duioşie care ne dă atâta mângâiere. „Cum
devine meserie
îşi mângâie o mamă copilul, aşa vă voi mângâia eu” (v. 13).

V

oi sunteţi seminarişti, novici şi novice, tineri aflați pe
drumul vocaţional, care veniţi din toate părţile lumii:
reprezentaţi tinereţea Bisericii! Dacă Biserica este mireasa
lui Cristos, într-un anumit sens voi reprezentaţi momentul
logodnei, primăvara vocaţiei, perioada descoperii, a
verificării, a formării. Şi este o perioadă foarte frumoasă, în
care se pun bazele pentru viitor.
Astăzi cuvântul lui Dumnezeu ne vorbeşte despre
misiune. De unde se naşte misiunea? Răspunsul este
simplu: se naşte dintr-o chemare, aceea a Domnului, şi
cel care este chemat de El, este chemat pentru a fi trimis.
Care trebuie să fie stilul celui trimis? Care sunt punctele
de referinţă ale misiunii creştine? Lecturile pe care le-am
ascultat ne sugerează trei puncte: bucuria mângâierii,
crucea şi rugăciunea.
1. Primul element: bucuria mângâierii. Profetul
Isaia se adresează unui popor care a trecut prin perioada
întunecată a exilului, a îndurat o încercare foarte dură; dar
acum a venit pentru Ierusalim timpul mângâierii; tristeţea
şi frica trebuie să facă loc bucuriei: „Bucuraţi-vă… veseliţivă… tresăltaţi de bucurie” – spune profetul (66,10). Este o
mare invitaţie la bucurie. Care este motivul acestei invitaţii?
Pentru că Domnul va revărsa asupra cetăţii sfinte şi asupra
locuitorilor săi o „cascadă” de mângâiere, o cascadă de
duioşie maternă: „Veţi fi purtaţi în braţe şi veţi fi dezmierdaţi
pe genunchi” (v. 12). Cum mama ia copilul pe genunchi şi
îl dezmiardă, aşa va face şi face Domnul cu noi. Aceasta
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Fiecare creştin, şi mai ales noi, suntem chemaţi să ducem
acest mesaj de speranţă care dăruieşte seninătate şi bucurie:
mângâierea lui Dumnezeu, duioşia sa faţă de toţi. Dar
putem fi purtătorii ei dacă experimentăm noi cei dintâi
bucuria de a fi mângâiaţi de el, de a fi iubiţi de el. Acest lucru
este important pentru ca misiunea noastră să fie rodnică: să
simţi mângâierea lui Dumnezeu şi să o transmiți!
Nu vă fie frică de mângâierea Domnului! Invitaţia
lui Isaia trebuie să răsune în inima noastră: „Mângâiaţi,
mângâiaţi pe poporul Meu” (40,1) şi aceasta trebuie să
devină misiune. Noi să îl găsim pe Domnul care ne mângâie
şi să mergem să mângâiem poporul lui Dumnezeu.
Aceasta este misiunea. Desigur, astăzi oamenii au nevoie
de cuvinte, dar au nevoie mai ales ca noi să mărturisim
milostivirea, duioşia Domnului, care încălzeşte inima, care
trezeşte speranţa, care atrage spre bine. Bucuria de a duce
mângâierea lui Dumnezeu!
2. Al doilea punct de referinţă al misiunii este crucea
lui Cristos. În slujirea sa, Paul a cunoscut suferinţa,
slăbiciunea şi înfrângerea, dar şi bucuria şi mângâierea.
Acesta este misterul pascal al lui Isus: mister de moarte şi de
înviere. Şi tocmai faptul că s-a lăsat conformat la moartea
lui Isus l-a făcut pe Sfântul Paul să fie părtaş la învierea sa,
la victoria sa. În ceasul întunericului, în ceasul încercării
este deja prezentă şi activă aurora luminii şi a mântuirii.
Misterul pascal este inima care bate a misiunii Bisericii!
Şi dacă rămânem în acest mister, suntem la adăpost atât
de o viziune lumească şi triumfalistă a misiunii, cât și
de descurajarea care se poate naşte în faţa încercărilor

Dosar
şi a insucceselor. Rodnicia pastorală, rodnicia vestirii
Evangheliei nu este dată de succesul, nici de insuccesul
conform criteriilor de evaluare umană, ci de conformarea
cu logica crucii lui Isus, care este logica ieşirii din noi înşine
şi a dăruirii, logica iubirii.
3. Al treilea element: rugăciunea. „Rugaţi-l deci pe
Domnul secerişului să trimită lucrători în secerişul său” (Lc
10,2). Lucrătorii pentru seceriş nu sunt aleşi prin campanii
publicitare sau apeluri la slujirea generozităţii, ci sunt
„aleşi” şi „trimişi” de Dumnezeu. El e cel care alege, El e
cel care trimite, El e cel care dă misiunea. Pentru aceasta
este importantă rugăciunea. Biserica, ne-a repetat Papa
Benedict al XVI-lea, nu este a noastră, este a lui Dumnezeu.
Ogorul care trebuie cultivat este al Său. Aşadar, misiunea
este mai ales har. Şi dacă apostolul este rod al rugăciunii,
în ea își va găsi lumina şi forţa acţiunii sale. Căci, misiunea
noastră nu este rodnică, ba chiar se stinge, în momentul în
care se întrerupe legătura cu izvorul, cu Domnul.
Dragi seminarişti, dragi novice şi dragi novici, dragi tineri
aflaţi pe drumul vocaţional! Unul dintre voi, unui dintre
formatorii voştri, îmi spune zilele trecute: evanghelizarea
se face în genunchi. Ascultaţi bine: evanghelizarea se
face în genunchi. Fiţi mereu oameni ai rugăciunii.
Fără raportul constant cu Dumnezeu, misiunea devine
meserie. Nu! Nu este o meserie! Riscul activismului, de
a se încrede prea mult în structuri, este mereu la pândă.
Dacă privim la Isus, vedem că în ajunul oricărei decizii sau
eveniment important se reculegea în rugăciune intensă şi
prelungită. Să cultivăm dimensiunea contemplativă, chiar
şi în vârtejul activităţilor celor mai urgente şi apăsătoare.
Şi cu cât misiunea vă cheamă mai mult să mergeţi spre
periferiile existenţiale, cu atât inima voastră să fie mai unită
cu aceea a lui Cristos, plină de milostivire şi de iubire. Aici
se află secretul rodniciei pastorale, al rodniciei unui discipol
al Domnului!
(Predica Papei Francisc la Liturghia celebrată cu
seminariştii, novicii şi novicele duminică, 7 iulie)

Să predicăm Evanghelia prin exemplu, apoi cu
cuvintele!

N

oi toţi, chiar şi cei mai bătrâni, suntem sub
[…]
presiunea acestei culturi a provizoratului; şi acest
lucru este periculos, pentru că omul nu îşi joacă viaţa decât
o dată pentru totdeauna. Unii spun: eu mă căsătoresc până
când durează iubirea; eu mă fac soră, dar pentru „câtva
timp…”, „pentru un scurt timp”, şi apoi voi vedea; eu mă
fac seminarist pentru a mă face preot, dar nu ştiu cum se
va termina istoria. Așa nu merge cu Isus! Eu nu vă reproşez
vouă, reproşez acestei culturi a provizoratului, care ne
loveşte pe toţi, pentru că nu ne face bine: pentru că o alegere
definitivă astăzi este foarte dificilă. În timpurile mele era
mai uşor, deoarece cultura favoriza o alegere definitivă fie
pentru viaţa matrimonială, fie pentru viaţa consacrată sau

viaţa sacerdotală. Însă în această epocă nu este uşoară o
alegere definitivă. Noi suntem victime ale acestei culturi a
provizoratului. […]
Voiam să vă spun un cuvânt: bucurie. Întotdeauna, acolo
unde sunt consacraţii, seminariştii, călugăriţele şi călugării,
tinerii, există bucurie, mereu există bucurie! Este bucuria
prospeţimii, este bucuria de a-l urma pe Isus; bucuria pe
care ne-o dă Duhul Sfânt, nu bucuria lumii. Dar de unde se
naşte bucuria?
Adevărata bucurie nu vine din lucruri, din avere! Se
naşte din întâlnire, din relaţia cu alţii, se naşte din faptul
că ne simţim acceptaţi, înţeleşi, iubiţi şi din acceptarea,
din înţelegerea şi din iubirea pe care le dăm; şi aceasta
nu din interesul de un moment, ci pentru că celălalt,
cealaltă este o persoană. Bucuria se naşte din gratuitatea
unei întâlniri! Înseamnă să auzi spunându-ţi-se: „Tu eşti
important pentru mine”, nu neapărat prin cuvinte. Şi tocmai
acest lucru ni-l dă de înţeles Dumnezeu. Chemându-vă,
Dumnezeu vă spune: „Tu eşti important pentru Mine, te
iubesc, contez pe tine”. Isus o spune fiecăruia dintre noi! De
aici se naşte bucuria! Bucuria momentului în care Isus m-a
privit. […]
Sfântul Toma spunea bonum est diffusivum sui – binele
se răspândeşte singur. Şi bucuria se răspândeşte. Nu vă fie
frică să arătaţi bucuria că aţi răspuns la chemarea Domnului,
la alegerea sa de iubire, şi să mărturisiţi Evanghelia sa în
slujba Bisericii. Şi bucuria, cea adevărată, este contagioasă;
ne face să mergem înainte.
Pentru a fi martori bucuroşi ai Evangheliei trebuie să
fim autentici, coerenţi. Şi acesta este un alt cuvânt pe care
vreau să vi-l spun: autenticitate. A vorbi tinerilor despre
autenticitate este o responsabilitate înainte de toate a
adulţilor, a formatorilor. Vrem tineri coerenţi? Să fim noi
coerenţi! Altminteri, Domnul ne va spune ceea ce spunea
despre farisei poporului lui Dumnezeu: „Faceţi ceea ce spun
ei, dar nu faceţi ceea ce fac ei!”. Coerenţă şi autenticitate!
[…] Vestiți Evanghelia prin autenticitatea vieţii, prin
coerenţa vieţii; să facem ceea ce spunea Sfântul Francisc: să
predicăm Evanghelia prin exemplu, apoi prin cuvinte! Însă,
înainte de toate, ceilalţi trebuie să poată citi Evanghelia în
viaţa noastră! Şi aici fără teamă, cu defectele noastre pe
care încercăm să le corectăm, cu limitele noastre pe care
Domnul le cunoaşte, dar şi cu generozitatea noastră în a
lăsa ca El să acţioneze în noi. […]
Vă spun: ieşiţi din voi înşivă pentru a vesti Evanghelia;
există două ieşiri: una spre întâlnirea lui Isus, spre
transcendenţă; cealaltă spre ceilalţi, pentru a-l vesti pe
Isus. Acestea două merg împreună. Dacă tu faci numai una
dintre ele, nu merge! Să nu vă fie frică să ieşiţi din voi înşivă
în rugăciune şi în acţiunea pastorală. Fiţi curajoşi pentru
a vă ruga şi pentru a merge să vestiţi Evanghelia. Să nu
vă fie frică să ieşiţi şi să mergeţi împotriva curentului. Fii
contemplativi şi misionari!
(din Discursul Papei Francisc la întâlnirea cu seminariştii,
novicii şi novicele în Aula Paul al VI-lea, sâmbătă, 6 iulie)
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Receptarea simbolului credinței (VI)
Conciliul Vatican II: Gaudium et spes

C

onstituția pastorală Gaudium et spes („Bucurie și
speranță”) a Conciliului Vatican II a fost promulgată
în 7 decembrie 1965. Este vorba despre un document foarte
important în istoria Bisericii Catolice, deoarece marchează
o extraordinară schimbare de mentalitate în privința
raporturilor dintre Biserică și lume. Au rămas celebre
cuvintele de la începutul constituției: „Bucuria și speranța,
tristețea și angoasa oamenilor de azi, mai ales ale săracilor
și ale tuturor celor care suferă, sunt și bucuria și speranța,
tristețea și angoasa ucenicilor lui Cristos și nu există nimic
cu adevărat omenesc care să nu aibă ecou în inimile lor”
(GS 1). Așadar, destinatarii documentului nu sunt doar
credincioșii din Biserica catolică, ci oamenii din lumea
întreagă. Potrivit titlului, Constituția pastorală privind
Biserica în lumea contemporană, Biserica nu se afișează în
fața lumii ca Mater et Magistra, ci se înțelege pe sine și se
propune ca făcând parte din lume” (Walter Kasper, L’uomo
e la chiesa nel mondo moderno. La costituzione pastorale
Gaudium et spes, în: Bruno Forte, a cura di, Fedeltà e
rinnovamento. Il Concilio Vaticano II 40 anni dopo, Editrice
San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, p. 88). Acum atitudinea
nouă pe care o adoptă Biserica este dialogul. Într-adevăr,
dialogul este unul dintre conceptele fundamentale de
la Conciliul Vatican II și din discuțiile post-conciliare:
„Conciliul, mărturisind și proclamând credința întregului
Popor al lui Dumnezeu adunat laolaltă de Cristos, nu poate
oferi o dovadă mai grăitoare a solidarității, a respectului și
a iubirii sale față de întreaga familie a oamenilor, în care este
inserat, decât instituind cu ea un dialog despre aceste variate
probleme, aducând asupra lor lumina Evangheliei” (GS 3).
În acest context al dialogului generalizat – dialog în
interiorul Bisericii, dialogul Bisericii cu alte Biserici și
Comunități ecleziale, cu religiile necreștine și cu lumea de
azi (cf. Paul VI, Scrisoarea enciclică Ecclesiam Suam, 1964),
constituția Gaudium et spes vrea să elimine una dintre
cele mai periculoase interpretări ale timpurilor moderne,
și anume dihotomia dintre credință și viață: „Această
separare care există la mulţi oameni între credința pe care
o mărturisesc şi viaţa de toate zilele trebuie socotită printre
erorile cele mai grave ale vremurilor noastre” (GS 43).
Câțiva ani mai târziu, Papa Paul al VI-lea a reluat această
chestiune și a vorbit în scrisoarea apostolică Evangelii
nuntiandi (1975) despre cea mai gravă problemă a epocii
noastre, și anume ruptura dintre Evanghelie și cultură.
Din păcate, această constatare este valabilă și în
timpurile noastre, de aceea ne întrebăm: cum ar trebui să
se comporte Biserica în fața provocărilor concrete ale lumii
contemporane? Este suficient oare să propună învățătura
credinței și fiecare individ, apoi, în situația lui concretă,
să încerce să aplice această învățătură? Să facă un fel de
Actualitatea Creștină august 2013

Isus Pantocrator

trecere de la principiul general la cazul particular? Nu.
În constituția pastorală Gaudium et spes nu se vorbește
nici despre legea morală naturală, nici despre așa zisele
preambula fidei, presupozițiile naturale ale credinței, ci se
propune ca o cheie de lectură a întregii realități centrum
fidei, adică mesajul lui Isus Cristos (Cf. Walter Kasper,
L’uomo e la chiesa nel mondo contemporaneo, p. 91). Părinții
conciliari au adoptat aici o cristologie universalistă al cărei
fundament se găsește în Col 1, 15-20: „ ... prin el au fost
create toate ... toate au fost create prin el și pentru el”. În
ultimul paragraf din introducerea la constituție, se spune:
„Biserica, însă, crede că Isus Cristos, mort și înviat pentru
toți, oferă omului lumină și puteri prin Duhul său, ca omul
să poată răspunde vocației sale supreme (...). De asemenea,
ea crede că în Domnul și Învățătorul ei se află cheia, centrul
și scopul întregii istorii umane. Pe lângă aceasta, Biserica
afirmă că mai adânc decât toate schimbările există multe
lucruri care nu se schimbă și care își au temeiul ultim în
Cristos, care este același, ieri, astăzi și în veac. Așadar, sub
lumina lui Cristos (...), Conciliul își propune să se adreseze
tuturor pentru a desluși misterul omului și a colabora
la găsirea unei soluții pentru principalele probleme ale
timpului nostru” (GS 10). Asemenea afirmații cristocentrice
se găsesc în multe locuri din constituție (GS 22, 32, 39, 45,
93); ele au fost repetate de multe ori de Fericitul Papă Ioan
Paul II, începând cu prima sa enciclică, Redemptor hominis
(1979): „Răscumpărătorul omului, Isus Cristos este centrul
cosmosului și al istoriei”.
Așadar, Biserica și lumea, împărăția lui Dumnezeu și
societatea umană se întâlnesc în Isus Cristos, începutul
și sfârșitul a toate. Dar credința în Cristos poate oferi
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stimulente și ajutoare societății umane dacă este trăită în
mod efectiv (cf. GS 42). De altfel, întrepătrunderea dintre
cetatea pământească și cetatea cerească nu poate fi percepută
decât printr-o credință matură și vie (cf. GS 40), deoarece
„credința aruncă asupra tuturor lucrurilor o lumină nouă
și dezvăluie gândul dumnezeiesc asupra vocației integrale
a omului” (GS 11). Pe de o parte, părinții conciliari nu se
tem de spiritul critic al societății contemporane și susțin
că „noile condiții influențează şi viaţa religioasă. Pe de
o parte, un simț critic mai acut o purifică de o concepție
magică despre lume şi de elemente de superstiție care mai
dăinuie şi pretinde o adeziune din ce în ce mai personală
şi mai activă la credință, ceea ce face ca mulţi să ajungă
la un simț mai viu al lui Dumnezeu” (GS 7). Pe de altă
parte, ei atrag atenția că grija exagerată față de om poate
conduce la vlăguirea credinței în Dumnezeu. Mai mult
decât atât, credincioșii, „prin neglijarea educării credinței
sau printr-o prezentare înșelătoare a doctrinei, sau chiar
prin deficiențele vieții lor religioase, morale şi sociale,
se poate spune că mai degrabă învăluie decât dezvăluie
adevăratul chip al lui Dumnezeu şi al religiei” (GS 19). Cu
alte cuvinte, prin lipsurile manifestate în trăirea credinței
lor, credincioșii au contribuit la răspândirea necredinței, a
ateismului de multe feluri.
În fața unei credințe obosite sau slăbite, părinții
conciliari îndeamnă pe oameni la educarea credinței;
această datorie le revine atât credincioșilor, cât și păstorilor
care trebuie să țină cont de dificultățile teoretice și practice
pe care le întâmpină omul în asumarea credinței și să-i
ofere soluții pentru a le depăși. De exemplu, conflictul
dintre știință și credință se rezolvă nu prin adoptarea unor
poziții antagoniste, integraliste sau izolaționiste, ci prin
sublinierea autonomiei domeniilor proprii de referință și
a metodelor specifice de abordare. Omul de știință nu are
dreptul să formuleze propoziții metafizice, după cum omul
de credință nu se poate da expert în lumea empirică.
În fine, părinții conciliari prezintă modelul exemplar
al trăirii strălucite a credinței vorbind despre martirii din
toate timpurile (Cf. GS 21). În privința aceasta, martirul
Bisericii noastre locale, Monseniorul Vladimir Ghika
spunea: „Cu privire la lucrurile lui Dumnezeu, singurii
care știu ceva cu adevărat, sunt cei ce iubesc” (Prințul
Vladimir I. Ghika, Gânduri pentru zilele ce vin, traducere
Doina Cornea, Editura Dacia, Cluj-Napoca 1995, p. 76).
Deci știm că suntem aproape sau participăm la această
strălucită mărturie a credinței atunci când ea străbate
întreagă noastră viață, chiar și pe cea profană, și ne conduce
la trăirea dreptății și a iubirii (cf. GS 21). Iubirea izvorâtă
din credință sintetizează întreaga existență a unui creștin
și exprimă alegerea fundamentală a vieții sale: credința în
iubirea lui Dumnezeu (cf. 1 In 4, 16). Asta înseamnă că la
începutul vieții de credință nu se află „o decizie etică sau o
mare idee, ci întâlnirea cu un eveniment, cu o persoană”
(Benedict XVI, enciclica Deus caritas est, nr. 1).
De la promulgarea constituției Gaudium et spes au trecut
aproape cincizeci de ani. Părinții conciliari nu puteau
să anticipe schimbările rapide ce au avut loc între timp,

A doua venire a lui Cristos (vitraliu)

trecerea de la societatea modernă la cea post-modernă, noile
provocări și probleme. Se știe că această trecere a pus sub
semnul întrebării nu doar moștenirea creștină, ci și marile
idealuri ale modernității. Din perspectiva credinței creștine,
constatăm că, în lumea post-modernă nu mai există legătură
între libertate și adevăr. Atrage atenția asupra acestui aspect
și enciclica Fides et ratio (1998) a Fericitului Papă Ioan Paul
II. Astfel, după unele dintre curentele de gândire care fac
apel la post-modernitate, „timpul certitudinilor ar fi în
mod iremediabil trecut, omul ar trebui de acum să învețe
să trăiască într-un orizont de totală absență a sensului, sub
semnul a ceea ce este provizoriu și trecător. Destui autori,
în critica lor distrugătoare a oricărei certitudini, ignorând
distincțiile necesare, contestă și certitudinile credinței” (FR
91). În acest context lipsit de criterii și repere, credinciosul
ar trebui să-și fixeze privirea pe adevărul ultim din Revelație
și să nu se mulțumească cu oprirea la stadii intermediare.
Acest drum neîntrerupt de căutare a adevărului suprem
corespunde dinamismului din interiorul credinței, adevăr
ultim care e Dumnezeul cel viu și iubirea lui mântuitoare
revelată în Isus Cristos (Cf. FR 92).
Așadar, dacă oricine caută adevărul este în drum spre
Cristos, asta înseamnă că, la a doua lui venire, Fiul Omului
ar putea să mai găsească ceva credință pe pământ (Cf. Lc 18,
8). Să căutăm adevărul, ca să credem și să sperăm!
Pr. Dr. Wilhelm DANCĂ
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Etty Hillesum:

Descoperirea vieţii trăite constant în intimitate cu Dumnezeu
FIŞA UNUI OM DE CREDINŢĂ

NUME: HILLESUM
PRENUME: ETTY
OCUPAŢIE: autoarea unui cutremurător jurnal de lagăr,
mărturie a unei intense legături cu Dumnezeu
PERIOADA VIEŢII: Middelburg, 1914 - Auschwitz,1943

D

upă Pavel Florenskij şi
Dorothy Day, iată o a treia
figură nu întâmplător scoasă în
evidenţă de Benedict al XVIlea; este vorba de Etty Hillesum,
o tânără olandeză de origine
ebraică, născută în 1914, la
Middelburg, care-şi va afla
sfârşitul la Auschwitz, în 1943, la
doar 29 de ani.
Despre ea, Papa emerit spunea: „Iniţial departe de
Dumnezeu, ajunge să-l descopere profund în ea însăşi,
scriind: «Înlăuntrul meu se află o fântână foarte adâncă, iar
Dumnezeu este acolo. Câteodată reuşesc să-l aflu, dar deseori
este acoperit de piatră şi nisip: în acest caz, Dumnezeu este
ca îngropat şi trebuie să-l scot la suprafaţă»” (Jurnal, 97).
„În viaţa ei împrăştiată şi neliniştită”, scria Benedict al
XVI-lea, Etty „l-a regăsit pe Dumnezeu în mijlocul unei
mari tragedii a secolului XX, Shoahul. Această tânără fragilă
şi nemulţumită, transfigurată fiind de credinţă, ajunge să se
transforme într-o femeie plină de iubire şi de pace interioară,
în măsură să afirme: «Trăiesc constant în intimitate cu
Dumnezeu»”.
Experienţa de credinţă a tinerei Etty a parcurs un itinerar
făcut din descoperiri interioare, graţie introspecţiei şi a
lecturilor din Evanghelii şi din autori de referinţă, precum
Sfântul Augustin, Rilke şi Dostoevskij. Dar Etty va cunoaşte
adevărata schimbare odată cu ieşirea din ea însăşi, „din
propriul eu” – cum ar spune Papa Francisc – şi îndreptarea
atenţiei şi a interesului spre cei aflaţi în suferinţă, prin
dedicarea în îngrijirea rănilor fizice, psihologice şi spirituale
ale persoanelor cu care era constrânsă să împartă spaţiile
infernale ale lagărelor de concentrare de la Westerbok
(Olanda) şi de la Auschwitz (Polonia), unde îşi va încheia
peregrinarea pământească. Însemnările din Jurnal i-au
supravieţuit şi au ajuns să vadă lumina tiparului în 1981,
trezind mare interes, cum s-a întâmplat şi cu un alt caiet
de memorii, cel al Annei Frank, ce avea să deschidă seria
memoriilor de lagăr la feminin.
Credinţa lui Etty nu a fost una doctrinală, nici confesională,
în sensul apartenenţei la o anumită religie sau confesiune, ci
o trăire profundă a sentimentului religios, regăsit în locaşul
cel mai lăuntric al propriei fiinţe, sub călăuza Duhului Sfânt
căruia i-a abandonat existenţa.
Iată câteva crâmpeie din Jurnalul scris de Etty Hillesum,
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fragmente ce pun în lumină modul în care ea şi-a trăit
credinţa, într-un context de mare suferinţă şi de contemplare
cotidiană a morţii.
În viaţă există loc şi pentru bucurie
„Suferinţa nu este sub demnitatea umană. Adică, s-ar
putea suferi într-un mod vrednic sau nevrednic de om. Vreau
să spun că majoritatea occidentalilor nu înţeleg arta durerii,
încât ajung să trăiască cu obsesia a o mie de temeri. Iar viaţa
pe care o trăiesc oamenii acum nu este o viaţă reală, ci una
făcută din teamă, resemnare, amărăciune, ură, disperare.
Moartea trebuie acceptată ca parte a vieţii, chiar şi moartea
cea mai atroce. Şi nu trăim oare în fiecare zi eşantionul unei
vieţi întregi, încât ce mai contează dacă trăim câteva zile în
plus sau în minus? În Polonia, mă aflu zilnic în ceea ce s-ar
putea numi pe bună dreptate un câmp de luptă, şi uneori
mă copleşeşte viziunea acestei întinderi ce a asumat aspectul
otrăvii; trăiesc alături de persoane înfometate, maltratate şi
muribunde, dar mă aflu totodată în vecinătatea unei iasomii
şi a unei bucăţi de cer aflate în spatele ferestrei mele, încât pot
spune că în viaţă există loc pentru orice. Există loc pentru
credinţă în Dumnezeu şi există loc pentru o mizeră moarte”.
Dacă spui cred, atunci ai încredere în Dumnezeu!
Odată ce a găsit-o, Etty a trăit credinţa în mod coerent;
este surprinzător cum o tânără autodidactă în ale credinţei
putea avea maturitatea şi înţelepciunea unui „expert” în
materie de relaţie cu Dumnezeu. Ea spunea: „Dacă-ţi afirmi
credinţa în Dumnezeu trebuie să fii totodată coerent şi să te
abandonezi complet în mâinile Lui; trebuie să ai încredere.
Şi nici nu trebuie să te preocupi de ziua de mâine”.
Fortăreaţa rugăciunii
Este interesantă viziunea pe care o are despre rugăciune,
reuşind să o materializeze şi să-i dea consistenţa unui zid de
apărare, aşa cum reiese din mărturisirile făcute în jurnalul
de lagăr: „Îmi înalţ de jur împrejur rugăciunea ca pe un zid
dens care să-mi ofere adăpost, apoi mă retrag în rugăciune
ca în chilia unei mănăstiri, ieşind apoi mult mai reculeasă,
concentrată şi puternică. Această retragere în chilia închisă
a rugăciunii devine pentru mine o realitate tot mai măreaţă,
dar şi o realitate tot mai obiectivă. Concentrarea interioară
construieşte ziduri înalte în spatele cărora mă regăsesc pe
mine însămi şi unitatea fiinţei mele, departe de tot ceea ce
mă distrage. Aş putea chiar să-mi imaginez un timp în care
aş putea rămâne îngenunchiată zile întregi până când nu
aş simţi că am în jur aceste ziduri care mă împiedică să mă
destram, să mă pierd sau să mă risipesc”.

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

- Dignitatis Humanae -

Declarația privind libertatea religioasă

C

onciliul Vatican II declară că persoana umană are
„
dreptul la libertatea religioasă. Această libertate
constă în faptul că toţi oamenii trebuie să fie imuni de
orice constrângere din partea indivizilor sau a grupurilor
sociale şi a oricărei puteri omeneşti, astfel încât, în
materie religioasă, nimeni să nu fie constrâns să acţioneze
împotriva conştiinţei sale şi nimeni să nu fie împiedicat
să acţioneze conform conştiinţei sale, în particular şi
în public, atât singur cât şi asociat cu alţii, între limitele
cuvenite. El mai declară şi că dreptul la libertatea religioasă
este realmente întemeiat pe însăşi demnitatea persoanei
umane, aşa cum este cunoscută din cuvântul lui Dumnezeu
revelat şi pe calea raţiunii”. Aceasta este convingerea și
învățătura Bisericii privind libertatea religioasă a persoanei
umane, de aici pornesc temele pe care le tratează părinții
conciliari în primul capitol al Declarației, intitulat Aspecte
generale ale libertăţii religioase: obiectul și fundamentul
libertății religioase, libertatea religioasă și relația omului cu
Dumnezeu, libertatea comunităților religioase, libertatea
religioasă a familiei, ocrotirea libertății religioase, limitele
libertății religioase și educarea la buna exercitare a libertății
(nr. 2-8).
Toți oamenii sunt împinși de natura proprie să caute
adevărul și în primul rând adevărul religios.
„Noi credem că această unică religie adevărată este cea
a Bisericii Catolice şi apostolice, căreia Domnul Isus i-a
încredinţat misiunea de a o răspândi la toţi oamenii” (nr.
1). Dreptul la libertatea religioasă nu-și are temeiul într-o
dispoziție subiectivă a persoanei, ci în însăși natura ei (nr. 2).
Dumnezeu îl face pe om părtaș la legea sa divină, eternă,
obiectivă și universală în așa fel încât omul poate cunoaște
tot mai bine adevărul care este mereu același. Odată
perceput adevărul și recunoscute imperativele legii divine,
omul are datoria de conștiință să adere la adevăr (nr. 3).
„Libertatea religioasă implică şi ca grupurile religioase
să nu fie împiedicate de a-şi manifesta liber eficacitatea
specifică a învăţăturii lor în organizarea societăţii şi în
însufleţirea întregii activităţi omeneşti” (nr. 4).
Orice familie are dreptul să-și orânduiască în mod liber
viața religioasă a căminului, sub conducerea părinților.
„Aceştia au dreptul de a hotărî forma de educaţie religioasă
ce urmează a fi dată copiilor lor, conform cu propria lor
convingere religioasă. De aceea, puterea civilă trebuie să
recunoască dreptul părinţilor de a-şi alege cu adevărată
libertate şcolile sau alte mijloace de educaţie, iar pentru
această libertate de alegere nu trebuie să li se impună, direct
sau indirect, poveri nedrepte. Pe lângă aceasta, drepturile

părinţilor sunt încălcate când copiii lor sunt siliţi să
frecventeze cursuri şcolare care nu corespund convingerii
religioase a părinţilor sau dacă este impusă o formă unică
de educaţie din care formaţia religioasă este total exclusă”
(nr. 5).
Puterea de stat trebuie să-și asume în mod eficient
apărarea libertății religioase a tuturor cetățenilor și să
creeze condiții favorabile pentru practicarea religiei. „În
sfârşit, puterea civilă trebuie să aibă grijă ca egalitatea
juridică a cetăţenilor, care ţine şi ea de binele comun al
societăţii, să nu fie vreodată lezată, fie pe faţă, fie în mod
voalat, din motive religioase, şi să nu se facă discriminare
între ei” (nr.6).
În exercitarea drepturilor sale, fiecare om și grup social
este obligat de legea morală să țină seama de drepturile
celorlalți și de îndatoririle sale față de ceilalți, precum și de
binele comun al tuturor, iar în această privință de mare
ajutor va fi educarea la buna exercitare a libertății (nr. 8).
Al doilea capitol având titlul Libertatea religioasă în
lumina Revelației ne spune de la bun început că „această
doctrină despre libertate îşi are rădăcinile în revelaţia
divină şi de aceea trebuie cu atât mai mult să fie respectată
cu sfinţenie de creştini. Într-adevăr, deşi revelaţia nu
afirmă în mod explicit dreptul la imunitatea faţă de
orice constrângere externă în materie de religie, totuşi ea
dezvăluie demnitatea persoanei umane în toată amploarea
ei, arată respectul lui Cristos faţă de libertatea omului în
îndeplinirea datoriei de a crede în cuvântul lui Dumnezeu
şi ne învaţă spiritul pe care ucenicii unui astfel de Învăţător
trebuie să-l recunoască şi să-l urmeze în toate” (nr. 9).
Omul trebuie să-i răspundă lui Dumnezeu printr-o
credință de bunăvoie și nimeni nu poate fi silit să îmbrățișeze
credința împotriva voinței sale. Este corespunzător cu
natura credinței ca în materie de religie să fie exclusă orice
formă de constrângere (nr. 10).
Biserica imită modul de a acționa al lui Cristos și al
Apostolilor (nr. 11,12) atunci când recunoaște principiul
libertății religioase ca fiind conform demnității omului și
revelației lui Dumnezeu.
„Libertatea Bisericii este un principiu fundamental în
relaţiile dintre Biserică, pe de o parte, şi puterile publice
precum şi întreaga ordine civilă, pe de altă parte” (nr. 13).
Supunându-se poruncii divine „Învățați toate neamurile”
(Mt 28,19), Biserica Catolică lucrează cu neobosită grijă, așa
încât „cuvântul lui Dumnezeu să se răspândească grabnic şi
să fie preamărit” (2Tes 3,1).
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Sfânta Scriptură
În Concluzie, declarația privind libertatea religioasă
observă că „Este evident faptul că oamenii epocii
contemporane doresc să-şi poată mărturisi în mod liber
religia, în particular şi în public; mai mult, libertatea
religioasă a fost declarată ca drept civil în majoritatea
constituţiilor şi a fost recunoscută în mod solemn prin
documente internaţionale.
Însă nu lipsesc regimurile în care, chiar dacă libertatea
cultului religios este recunoscută prin Constituţie, totuşi
puterea publică se străduieşte să-i îndepărteze pe cetăţeni
de la profesarea religiei şi să facă viaţa comunităţilor
religioase dificilă şi precară.
Salutând cu bucurie semnele favorabile ale vremurilor
noastre, dar şi denunţând cu amărăciune aceste fapte
deplorabile, Conciliul îi îndeamnă pe catolici şi îi roagă pe
toţi oamenii să reflecteze cu cea mai mare atenţie cât este de

necesară libertatea religioasă, mai ales în condiţia prezentă
a familiei umane.
Într-adevăr, este evident că toate popoarele tind tot
mai mult spre unitate, relaţii tot mai strânse se stabilesc
între oameni de culturi şi religii diferite, iar conştiinţa
propriei responsabilităţi creşte în fiecare om. De aceea,
pentru a se instaura şi a se consolida relaţii paşnice şi bună
înţelegere în neamul omenesc, se impune ca pretutindeni
libertatea religioasă să fie ocrotită printr-o garanţie
juridică eficientă şi să se respecte îndatoririle şi drepturile
supreme ale oamenilor de a-şi duce liber în societate viaţa
religioasă” (nr. 15).
Ioan Robu
Arhiepiscop Mitropolit de București

Cuvântul Domnului
- comentariu la lecturile duminicale -

Duminica a XVIII-a (C)

Qoh 1,2; 2,21-23; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

R

eflecţia pe care ne-o propune textul evanghelic al
acestei duminici, are ca punct de pornire un eveniment
din viaţa cotidiană a lui Isus, ce s-a repetat de nenumărate
ori de-a lungul istoriei şi continuă să se repete. Aşadar,
dată fiind autoritatea morală pe care Isus şi-a dobândit-o
cutreierând satele şi oraşele Israelului, un om face apel la
înţelepciunea sa de învăţător şi îi cere să medieze împărţirea
moştenirii lăsate de părinţi cu fratele său. Deşi astfel de
situaţii trebuie gestionate (mai ales de către judecători
competenţi şi imparţiali), Isus consideră că statutul şi
menirea sa îi cer să rămână acel Învăţător care să propună o
viziune corectă a lucrurilor. Astfel, prin răspunsul său, Isus
atrage atenţia asupra unui fapt esenţial: Fiţi atenţi şi păziţivă de pofta de avere; căci viaţa unui om, oricât de bogat ar fi,
nu depinde de averea lui!
În sprijinul acestui adevăr, Mântuitorul povesteşte o
parabola menită să ilustreze o atitudine ce trebuie evitată
în viaţă: a-şi fonda fericirea şi împlinirea personală pe
strângerea de bogăţii care, mai apoi, pot dispărea într-o
clipă, iar odată cu ele se spulberă şi fericirea. Într-adevăr,
pe cel care consideră că bucuria şi fericirea vin din bogăţia
multă, din petreceri interminabile, din mâncarea şi băutura
cea mai rafinată, Isus îl numeşte: nebunule! Aşa îl numeşte
pe protagonistul parabolei sale care nu ia în calcul un
detaliu esenţial: Nebunule! Chiar în această noapte ţi se va
cere viaţa înapoi! Şi cele adunate ale cui vor fi?
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Astfel de reflecţii au mai fost făcute şi de către alţi
înţelepţi ai Vechiului Testament. Un exemplu ne este oferit
de prima lectură luată din cartea Qoheletului. Autorul
acestei cărţi, cu la fel de mult realism ca şi Isus, se adresează
astfel căutătorilor sinceri ai înţelepciunii vieţii: Se întâmplă
ca un om, care şi-a agonisit averea cu ştiinţă, pricepere şi
destoinicie, s-o lase altuia care nu şi-a dat nicio osteneală...
Cu ce se alege omul din toată averea şi din tot zbuciumul
inimii lui, pentru care s-a trudit sub soare?... Totuşi, reflecţia
Qoheletului nu se termină decât cu o concluzie care reflectă
în mod evident experienţa vieţii lui, fără însă a indica pentru
ce merită să ne dăm osteneala. El spune: Şi aceasta este o
deşertăciune şi un mare rău! Isus, în schimb, ne sugerează,
la sfârşitul învăţăturii sale, că efortul nostru trebuie orientat
înspre a ne îmbogăţi înaintea lui Dumnezeu. Or, potrivit
Sfântului Paul, creştinul, după ce prin Botez a înviat
împreună cu Cristos, trebuie să râvnească la cele de sus... În
mod concret, Apostolul exprimă în aceşti termeni înnoirea
pe care creştinii trebuie să şi-o însușească: De aceea, ucideţi
în voi ceea ce este pământesc: desfrâul, necurăţia, patimile,
dorinţele rele şi acea goană după averi, care este o slujire la
idoli… Astfel nu mai este deosebire între greci şi iudei, între
circumcişi şi necircumcişi, nu mai sunt barbari, sălbatici,
sclavi sau liberi; nu mai este decât Cristos: el este totul în toţi.
După ce vom fi înţeles pertinenţa efortului de a ne
îmbogăţi înaintea lui Dumnezeu, nouă ne mai rămâne doar
să înţelegem în ce fel Cristos este bogăţia absolută pentru
care merită să facem orice efort astfel încât El să devină
totul în toţi.

Sfânta Scriptură

Duminica a XIX-a (C)

Înţ 18,6-9; Ev 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

P

rintr-un al doilea fragment luat din capitolul 12 al
Evangheliei după Sfântul Luca, Biserica ne oferă o
aprofundare a temei propuse deja în duminica trecută,
temă ce se referă la relaţia pe care un creştin trebuie să o
aibă cu bunurile materiale: scopul omului nu este acela de a
aduna bogăţii nenumărate, ci acela de a se îmbogăţi înaintea
lui Dumnezeu. Expresia principală de astăzi este: procuraţivă o comoară în ceruri, o comoară nesecată, de care hoţul
nu se apropie şi pe care molia nu o roade. Căci unde este
comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră...
Acestui îndemn Isus îi adaugă un al doilea care precizează
necesitatea imperioasă, pentru ucenic, de a realiza această
îmbogăţire atunci când are ocazia. Lucrarea lui trebuie să
fie, potrivit lui Isus, fără răgaz, asemenea slujitorilor care
au o misiune de împlinit până la întoarcerea stăpânului
de la nuntă. Or, sosirea stăpânului poate avea loc în orice
moment, iar el îi răsplăteşte doar pe cei pe care îi găseşte
veghind, muncind: Fericiţi sunt servitorii aceia pe care
stăpânul îi va găsi veghind. Vă spun adevărul: îşi va lua haina
de lucru, le va porunci să se aşeze la masă şi îi va servi…
Celelalte două lecturi ale liturgiei cuvântului de astăzi
ne oferă mai multe exemple de persoane ale Vechiului
Testament care au avut mereu conştiinţa trează în a împlini
voia Stăpânului divin. Astfel, lectura a doua cântă credinţa
proto-părinţilor poporului lui Israel în aceşti termeni:
Când Scriptura dă mărturie despre cei vechi, o face datorită
credinţei lor. Datorită credinţei, a ascultat Abraham de
chemarea lui Dumnezeu şi a plecat către o ţară care urma
să-i fie dată ca moştenire; a plecat fără să ştie unde merge...
La rândul ei, prima lectură amintește credincioşia
poporului evreu aflat în robia egipteană. Astfel, primind
vestea eliberării pe care Dumnezeu urma să o înfăptuiască,
urmaşii credincioşi ai celor drepţi aduceau jertfe în ascuns;
ei au statornicit, într-un singur gând, această lege divină: că
sfinţii trebuie să fie părtaşi deopotrivă atât la cele bune cât şi
la cele rele şi intonau deja cântecele de laudă ale părinţilor.
Acestei atitudini de credincioşie şi de fidelitate, Dumnezeu
îi răspunde cu darul mântuirii: Şi poporul tău a văzut, în
acelaşi timp, mântuirea celor drepţi şi pieirea duşmanilor săi.
Nouă ne rămâne să medităm asupra acestor îndemnuri
şi asupra acestor exemple ca să căpătăm o inimă înţeleaptă
şi să avem parte, pentru munca noastră statornică, de
bucuria participării la sărbătoarea pe care Stăpânul nostru
divin ne-o pregăteşte.

că am venit să aduc pacea în lume? Vă spun, nu, ci mai
degrabă dezbinarea. Căci de acum încolo cinci persoane
din aceeaşi familie vor fi dezbinate: trei împotriva a două
şi două împotriva a trei… par să contrazică învăţăturile
Mântuitorului care cultivă în predicile sale încrederea,
iubirea ori pacea între oameni. Surprinzător este şi faptul
că nimeni dintre cei care îl ascultă nu reacţionează pentru
a-i atrage atenţia că spusele sale nu se află în concordanţă
cu ceea ce El învaţă de obicei.
Şi totuşi, modul în care Isus vorbeşte seamănă foarte
mult cu limbajul profeţilor Vechiului Testament care
recurgeau, uneori, la expresii menite să-i impresioneze pe
ascultători pentru a le transmite Cuvântul lui Dumnezeu.
Un exemplu de mesaj profetic ne este astăzi oferit în
cadrul lecturii I. Pentru că nu mai suportau cuvintele
acuzatoare ale profetului Ieremia, consilierii regelui Sedecia
îi cer acestuia să-l ucidă. Regele acceptă cererea lor de a-l
arunca pe profet într-o fântână secată, dar în adâncul
sufletului său, Sedecia ştie că Ieremia are dreptate. Drept
care hotărăşte eliberarea pe ascuns a profetului. Aşadar,
profetul Ieremia are de îndurat persecuţia mai marilor
timpului său datorită Cuvântului lui Dumnezeu pe care el
îl anunţă. Acest Cuvânt îi stânjeneşte în modul lor de a se
comporta şi de aceea consideră că, ucigându-l pe profet, îl
vor înăbuşi. Or, noi ştim bine că aceasta a fost soarta a mai
tuturor profeţilor veterotestamentari, a fost şi soarta lui Isus
Cristos, iar fragmentul evanghelic de astăzi ne spune că
este şi soarta ucenicilor lui Isus. O soartă dureroasă care va
merge până acolo încât într-o familie în care unii acceptă şi
trăiesc Cuvântul evanghelic vor fi prigoniţi chiar de ceilalţi
membri ai ei. Aceasta este dezbinarea despre care vorbeşte
Isus. În fond, El doreşte să alcătuiască o comunitate de
fraţi care să se fondeze pe trăirea Evangheliei (asemuită în
pericopa de astăzi cu Focul adus de El pe pământ).
Timpurile care au urmat au confirmat faptul că cei
care au îmbrăţişat credinţa au avut de îndurat, ca şi Isus,
prigoana chiar din partea celor apropiaţi. Lectura a doua
de astăzi ilustrează această realitate din perioada generaţiei
a doua de creştini: suntem înconjuraţi de o mulţime imensă
de mărturisitori ai credinţei; ca şi ei, să ne debarasăm de
tot ceea ce ne împovărează, mai întâi de păcatul care ne
înlănţuie; atunci vom parcurge cu perseverenţă cursa de
alergare care ne stă în faţă, cu ochii fixaţi asupra lui Isus,
care este începutul şi ţinta credinţei noastre…
Şi în zilele noastre, situaţia descrisă mai sus se repetă.
Important este să vedem în care din aceste categorii ne
situăm: între cei care trăiesc Evanghelia proclamată de Isus
şi implicit suntem persecutaţi pentru credinţa noastră sau
între cei care o resping şi chiar îi persecută pe trăitorii ei.

Duminica a XX-a (C)

Ier 38, 4-7.9-10; Ev 12,1-4; Lc 12, 49-53.

C

âteva din cuvintele rostite de Isus în această duminică
par să nu fi ieşit de pe buzele sale. Într-adevăr, cuvinte
precum Am venit să aduc foc pe pământ… sau Credeţi

Pr. Tarciziu ȘERBAN

kl
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Pagina Ghika

Vladimir Ghika - Martor al credinței (12/14)

M

omentul mult dorit și așteptat al beatificării
Monseniorului se apropie din ce în ce mai mult. Ca
pentru orice mare eveniment, pregătirile au fost începute
de mult și sunt toate premisele ca sărbătoarea să aibă cu
adevărat conotații istorice. Dar poate că elementul care
va fi cel mai vizibil și ne va bucura cel mai mult va di
dimensiunea națională și internațională a celebrării. Acest
aspect este datorat tocmai faptului că Vladimir Ghika a
mărturisit credința sa ca un adevărat catolic, adică la nivel
universal.
Deja toate sunt pregătite pentru grupul de pelerini din
Franța. Ne amintim că Vladimir Ghika a fost hirotonit la
Paris pe când avea 50 de ani, în 1924. Așadar, din punct de
vedere bisericesc, aparținea ca preot Arhidiecezei Parisului
unde a și lucrat primii 15 ani de preoție. Fusese numit
imediat după sfințire la biserica străinilor, dar a lucrat și în
cartierul periferic fără biserică, Villejuif, unde mărturia sa
a contat enorm pentru evanghelizarea oamenilor subjugați
de sărăcia lor. Ca și înainte de a deveni preot, avea strânse
legături cu intelectualitatea catolică franceză, participând
activ la întâlnirile și acțiunile pe care aceștia le propuneau.
Centrul de studii religioase fondat de Jean Daujat a fost un
loc privilegiat, bucurându-se de mărturia părintelui și apoi
Monseniorului Ghika, ca maestru și profesor. Un alt grup
din Franța pentru care Monseniorul este viu în memorie
este cel de la Auberive, unde în vechea mănăstire devenită
pentru o perioadă închisoare, acesta fondase Comunitatea
Fraţilor şi Surorilor Sfântului Ioan. Trebuie spus că în trezirea
amintirilor legate de Vladimir Ghika și în menținerea
legăturilor, aceste persoane s-au bucurat de ambasadori
excelenți ai Monseniorului în persoana doamnei Maria
Sander și a Sr. Antoneta Vlaicu, care au și înființat o asociație
pentru sprijinirea Cauzei lui Vladimir Ghika.
Dacă în viața sa sacerdotală Vladimir Ghika era
membru al clerului din Paris, în perioada anterioară este
menționat ca aparținând Diecezei de Iași. Este adevărat
că s-a născut la Constantinopol, dar doar pentru că
acolo locuiau temporar părinții săi, tatăl Monseniorului,
generalul Ioan Ghika, având misiunea de ministru pe lângă
Înalta Poarta Otomană. Este adevărat că Vladimir Ghika a
locuit mult timp la Toulouse, dar asta în principal pentru
școală. Atunci când ajunge la Roma și studiază filozofia
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tomistă și teologia catolică la colegiul
dominicanilor, el este identificat ca
făcând parte din Dieceza de Iași, așa
cum se poate vedea în diploma care-i
atestă gradul de Doctor în Teologie.
Chiar și atunci când locuia cu fratele
său la București, pe Bulevardul Dacia
nr. 2, ei încă mai aveau domeniul de
la Bozieni, undeva între Roman și
Vaslui, unde petreceau vacanțele, ca în
copilărie. De altfel, după plecarea lui
Dimitrie în exil, îl va ține la curent pe acesta despre ce se
va întâmpla cu casa lor din Moldova, care în 1952 figura
ca fiind transformată în școală. Apartenența la Dieceza de
Iași nu este una exclusiv pasivă, înțelegând prin asta că era
doar înregistrat cu domiciliul pe teritoriul acestei biserici
locale. El s-a și implicat activ în viața Bisericii, sprijinind
inițiativele care impuneau prezența și experiența sa. Pe
lângă operele de caritate ar trebui să avem prezent faptul
că Monseniorul a ajutat pentru corespondența cu Roma
în perioada de persecuție nu doar pe Mons. Menges,
ordinariul substitut de la București, ci și pe Mons. Pleșca
de la Iași.
Și în Biserica Greco-Catolice Monseniorul a dat
mărturie de credință. Imediat după ce a fost hirotonit,
a primit de la Sfântul Părinte autorizarea de a celebra
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie atât în rit latin cât și
bizantin, el însuși traducând în franceză Liturghia Sfântului
Ioan Crizostomul.
Personalitatea Monseniorului Ghika a atras pe mulți la
Dumnezeu, și credem că încă o face. Celebrarea proclamării
sale ca Fericit va fi un astfel de moment și vrem să strângem
rîndurile în jurul altarului Jertfei euharistice pentru a-l
preamări pe Domnul pentru un dar atât de mare ca mărturia
de credință a lui Vladimir Ghika, preot și martir.

Diploma de doctorat a Mons. Vladimir Ghika

Postulatura Cauzei de Beatificare și Canonizare a
Monseniorului Vladimir Ghika

Recenzie

Urme pe nisip
•Teofila Macarie, Știu în cine am crezut,
•Editura ARCB, București 2013, 158 pag.

Î

n acest an dedicat credinței, Editura ARCB
propune cititorilor un nou volum de versuri, cu
titlul Știu în cine am crezut. E interesant însă faptul
că poemele reunite aici (majoritatea scrise în lunile
premergătoare Anului Credinței, într-o mănăstire de
clauzură) sunt rodul unei perioade de mare ariditate
și luptă spirituală. Ca atare, Teofila Macarie, autoarea
versurilor – și protagonista luptei – ne vorbește nu atât
despre credință, cât despre... noaptea ei.

După bucuria primei întâlniri, după răspunsul
bucuros la chemare și angajarea pe calea dăruirii
reciproce (Ia-mi tot,/ și fă ce vrei din mine;/ atâta
vreau:/ te vreau pe tine) – ipostază surprinsă în
Partea I a volumului –, cerul se întunecă și, în fapt de
seară, sufletul se regăsește deodată singur: Culorile
amurgului / în lungă agonie/ parcă te caută / prin
piața pustie. // De-acum se coboară / umbrele serii / și
domnește peste toate / împărăția tăcerii. Partea a II-a,
cu iz de Cântarea cântărilor, descrie frământarea celei
care caută, implorând un gest, un cuvânt: Câte zile
și nopți / încă ne despart?/ Și cum să dezleg misterul
sorții?/ Pătrunde-mi neștiința/ de Lumina ta / sănfrunt cu ea / tăcerea nopții. Uneori absența se face
acută până la durere (Mă doare tăcerea ta, / adâncă,
apăsătoare și grea, / ce vrei să-mi spui cu ea?), până la
ispita disperării (Ora-i târzie / și nimeni nu mai trece
/ prin catedrala de marmură rece / un gând bizar se
strecoară hoinar / printre îngeri: să fie totu-n zadar?) și
chiar până la amenințarea cu abandonul: Dacă tu nu
mai vii / eu voi adormi / cu umbrele serii / sub sceptrul
tăcerii, // și luna va luci / peste o albă singurătate /
căci vine o noapte / în care nu voi mai fi. Alteori, ca
o schimbare de strategie, dar tot în nădejdea unui
răspuns, nu lipsește nici ironia (așa cum o găsim în
poezia intitulată N-ai reușit: Să știi că eu / tot mai cred
că exiști, / nu te lăsa înșelat / de ochii mei triști, // eu
cred că exiști...), nu lipsesc nici dulcile rugăminți, pe
ton jucăuș, cu apel la lumea copilăriei: Mi-ar fi drag /
să mă pierd cu tine / pe lunca Siretului, / pe malul apelor
/ liniștite, / line și tăcute / așa ca tine, // în nisipul cald, /
ca inima strămoșilor, / sub cerul albastru, incredibil de
albastru, / așa ca inima mea: / hai, spune-mi da!.

Și pentru a nu crede că această căutare este cu totul
aridă, ori, poate – am putea spune – pentru ca sufletul
să nu se descurajeze cu totul, și vraja să continue
să-l atragă, iată și momentele de acceptare înțeleaptă
(Stelele au nevoie de noapte / ca să poată străluci. / Nu
întotdeauna noaptea-i un rău), momente de mângâiere
(Pe la o bucată de noapte / am auzit niște șoapte / ce
urcau din inima mea: / sunt aici, nu te teme, / sunt aici,
nu-s departe / sunt aici, în inima ta), ori de inefabilă
bucurie: În seara asta / mi-ai umplut iar paharul / așa
cum numai tu știi. / Dacă lumea ar ști / ce se gustă-n
pustiul / și tăcerea unei sărace chilii!...
Ar fi însă o greșeală și o simplificare de neiertat să
reducem trăirile cuprinse în acest volum la o singură
cheie de lectură. Căci meditației mistice i se adaugă
dimensiuni morale (ca în poeziile Dați-mi un sfânt
ori Pe cai și la luptă!; Adevărul) și tente filosofice
(Pe umerii lui Platon; Omul, ființa speranței etc.).
Autoarea însăși, în poemul de deschidere (Urme pe
nisip) sugerează periplul întregului volum, în toată
ambiguitatea și fragilitatea sa pământeană: Pe nisipul
ud / de pe țărmul vieții mele / am găsit într-o zi / urme
de pași. / Cineva a trecut, / un trecător prea grăbit – /
deja trecuse când eu m-am trezit. În același timp, însă,
Teofila ne dezvăluie și singurul lucru care contează,
„partea cea bună, care nu se va lua de la ea”: Nu l-am
mai găsit / pe trecătorul grăbit / iar nisipul parcă-i și
mai nesfârșit, / dar pe urmele lui / le-am pus și pe-ale
mele – / e cu mine pe nisipul vieții mele. Fie ca pe aceste
urme de pași să ne regăsim și noi, căutând, în Anul
Credinței și dincolo de el.

Liana GEHL
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Biserica Catolică în lume

BISERICA CATOLICĂ
în
MONGOLIA

S

ă ştiţi, iubiţi Părinţi ai noştri, că mulţi dintre Părinţii
„ noştri [misionari ai Bisericii Nestoriene începând cu
veacul al VII-lea] au intrat în ţinuturile mongolilor, ale
celor de neam turcic şi ale chinezilor, învăţându-i pre ei
Evanghelia, şi în ziua de azi sunt mulţi mongoli care sunt
creştini. Căci mulţi dintre fiii regilor şi reginelor de neam
mongol au fost botezaţi şi-l mărturisesc pe Cristos. Şi au
rânduit biserici în taberele lor şi-i cinstesc pe creştini, şi
sunt mulţi între ei care ţin credinţa.”
– Călătoriile lui Rabban Bar Sauma, fragment din
discursul călugărului nestorian mongol Rabban Bar
Sauma cu ocazia unui solii la Sfântul Scaun în anul 1287.
Mongolia este încă una dintre acele ţări ale Asiei,
enorme ca întindere, în care din creştinismul originar,
afară de vestigiile arheologice n-a mai rămas nicio urmă.
Este deci cu atât mai mult prilej de sfântă uimire şi
edificare să aflăm că – pe acest tărâm de unde odinioară
năvăleau temutele hoarde ale tătarilor – în cei 20 de ani
care au trecut de la înfiinţarea sa în 1992 tânăra Biserică
Catolică din Mongolia şi-a mărit numărul de mai bine de
opt ori...

Date generale

Deşi are o suprafaţă de peste 1,5 milioane km pătraţi,
plasându-se astfel între ţările lumii pe locul 19 ca teritoriu,
Mongolia este totodată şi statul cel mai puţin populat de
pe glob. Din cele mai vechi timpuri – dar chiar foarte
vechi, dacă ţinem seama că primele civilizaţii autohtone
se situează în jurul anilor 25.000 î.C.! – pe pământul
Mongoliei s-au succedat o varietate de imperii nomade,
conduse din iurtă sau de pe cai. La momentul său de
apogeu, în 1279, Imperiul Mongol se întindea de la Marea
Japoniei la Mediterană, din China şi până în Armenia

Catedrala Sfinții Petru și Pavel, Ulan Bator, Mongolia

şi Ucraina de azi, formând cel mai mare imperiu fără
întreruperi teritoriale din istorie şi ocupând aproape
o treime din suprafaţa uscată a globului. În prezent,
Mongolia se prezintă ca o tânără republică parlamentară,
desprinsă în 1991 de sub influenţa fostei Uniuni Sovietice
şi decisă să fie, cu cei 2,9 milioane de locuitori ai săi,
un nume vrednic de luat în seamă chiar şi în preajma
colosului de 1,3 miliarde de suflete cu care se învecinează,
şi anume China.
Ca alcătuire geografică, teritoriul Mongoliei se compune
din lanţuri muntoase la nord şi la vest, Deşertul Gobi la
sud şi stepe care par fără sfârşit la est. 45% din locuitori se

Stepe din Mongolia

află în capitala ţării, pe când alți 30% continuă să ducă o
viaţă nomadă, trăind în iurte şi ocupându-se cu creşterea
vitelor. Clima e mai peste
tot aspră, cu variaţii mari
de temperatură, de la –300
C iarna la +300 C vara; în
iarna anului 2009/2010,
deosebit de grea, aproape
un sfert din toate vitele
Mongoliei au pierit de Copii stând în fața unei iurte (adăpost tipic mongolez)
frig. Şi, conform unei estimări a Băncii Mondiale din
2011, cam tot atâţia mongoli trăiesc cu mai puţin de 1,25
dolari pe zi.

Religia în Mongolia

Mongolia și Imperiul Mongol în perioada de maximă expansiune
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Şamanişti din timpuri imemoriale, mongolii au
cunoscut între secolele VII şi XIV, aşa cum stă dovadă
citatul de la începutul prezentării, şi o puternică influenţă
creştină de sorginte nestoriană. Pe lângă aceasta, începând
cu secolul XII, hanii mongoli au iniţiat contacte cu Apusul
Europei în vederea unei posibile alianţe militare. Acest fapt
a deschis drumul misionarilor franciscani şi dominicani,
care în scurt timp au înfiinţat aici comuniţăti catolice,
mănăstiri şi şcoli. În 1289, Papa Nicolae al IV-lea l-a trimis
la curtea chineză, pe atunci parte a Imperiului Mongol, pe
franciscanul Giovanni da Monte Corvino, a cărui muncă
de evanghelizare a avut un succes imens. El a tradus în

Biserica Catolică în lume
mongolă Noul Testament şi Psalmii, a înfiinţat o biserică
centrală şi diverse „biserici mobile”, iar în numai cîţiva ani
a putut raporta peste 6.000 de botezuri. La 1300 existau în
Mongolia zece mănăstiri catolice şi comunităţi numeroase
de convertiţi; în 1302, catolicosul nestorian Mar Yaballaha
al II-lea a cerut oficial să fie primit în Biserica Catolică. În
1318, Sfântul Părinte a numit un arhiepiscop şi 6 episcopi
auxiliari care să se ocupe de noua biserică în creştere,
ce cuprindea atât China cât și Mongolia. În 1336, după
moartea lui Giovanni da Monte Corvino, hanul a cerut un
nou conducător spiritual şi mai mulţi preoţi, asftel încât în
1338 alţi 50 preoţi şi călugări soseau în Imperiul Mongol.
Spre sfârşitul secolului XIV însă, odată cu schimbarea
echilibrului de forţe din zonă, preferinţele hanilor
mongoli – toleranţi sau chiar filocreştini până atunci – au
început să încline puternic în favoarea islamului. După
instaurarea dominaţiei chineze, Hanatul Mongoliei a
îmbrăţişat treptat budismul tibetan, devenit aici religia
majoritară, spre deosebire de celelalte trei hanate din afara
Mongoliei, care au rămas musulmane. Creştinii mongoli,
atât cei catolici cât şi cei nestorieni, au dispărut.
În perioada comunistă, toate formele de religiozitate au
fost suprimate ori grav îngrădite; budismul majoritar nu a
fost nici el ferit, astfel încât din cele circa 600 de mănăstiri
budiste cu 100.000 de călugări – câţi existau în Mongolia
în 1924 – nu mai rămăseseră în 1990 decât 110 călugări.
La recensământul din 2010, 38,6% din populaţia
peste 15 ani s-a declarat fără religie, iar 61% credincioşi,
după cum urmează: 53% budişti, 3% musulmani (de
etnie kazahă), 2,9% şamanişti şi 2,1% creştini de diferite
confesiuni. Comunitatea cu cea mai puternică rată de
creştere sunt mormonii – de sorginte americană – care în
20 de ani au ajuns la cifra de 20.000 membri şi 16 biserici.

Parohia Bunul Păstor, Ulan Bator, Mongolia

şi centre de cateheză, case pentru copiii străzii, programe
educativ-culturale, de prevenire a violenței în familie
etc. La începutul procesului
de tranformare democratică,
societatea mongolă s-a arătat
foarte deschisă confesiunior
religioase din afară, dar
în prezent, pe măsură ce
numărul convertirilor a tot
Lecție de catehism
crescut, autorităţile au devenit
mai restrictive, limitând manifestările publice din afara
bisericilor şi campaniile religioase.

Catolicismul în Mongolia

Cum arată catolicismul mongol în acest context?...
Primii misionari catolici ai timpurilor moderne au sosit
aici în 1991, la invitaţia guvernului mongol, care dorea
să se deschidă astfel, prin şcoli şi educaţie catolică, spre
lumea occidentală. De fapt, invitaţia venea în continuarea
unor negocieri mai vechi, din 1921 (!). Într-adevăr, după
ce Mongolia își declarase independența în 1911, în urma
tratativelor cu Sfântul Scaun Papa, încredinţase Mongolia
îngrijirii pastorale a misionarilor din Congregaţia Inimii
Neprihănite a Mariei. Însă venirea la putere în 1924 a unui
guvern comunist susţinut de Rusia Sovietică a zădărnicit
acest plan, ori, cel puţin, l-a amânat cu 70 de ani...
Declarată misiune sui iuris în 1992, Mongolia a fost
ridicată în 2002 de către Ioan Paul al II-lea la rangul de
prefectură apostolică, având un episcop, o catedrală
în capitala Ulan Bator (din 1997), patru parohii şi trei
puncte de misiune (filiale). Celor circa 800 de credincioşi
catolici li se alătură 20 de preoţi şi vreo 40 de misionari,
laici ori călugări din diferite congregaţii (Misionarele
Carităţii, salezieni, verbiți, călugări din Congregaţia Sf.
Paul de Chartres etc.). Există o asociaţie Caritas, dedicată
dezvoltării rurale și asistenţei sociale, mai multe grădiniţe

Sfințirea noii biserici din Bayanhoshuu, Mongolia

„Nu e oare prozelitism?”, m-am întrebat şi eu când am
început să adun primele date, observând numărul mare
de preoţi din afară în raport cu puţinii creştini mongoli.
Urmărind însă informaţia şi imaginile de pe situl oficial
al Bisericii Catolice din Mongolia (www.catholicchurchmoongolia.mn), se detaşează profilul unei Biserici sărace,
umile, de dimensiuni minuscule, dar care îşi ia credinţa
foarte în serios. După 20 de ani de existenţă, tânăra
Biserică are deja o traducere a Bibliei şi a Catehismului
în limba proprie (și, fapt remarcabil, folosind alfabetul
mongol, nu cel rusesc, care încă se utilizează în mod
curent), un plan pastoral bine definit, axat pe cateheză şi
familie, programe sociale şi schimburi culturale. „Vrem
să regenerăm ţesutul social, distrus de anii de dictatură”
– spunea unul dintre preoţii misionari, definind în
câteva cuvinte obiectivul şi raţiunea pentru care se află
în Mongolia. Nu, nu e prozelitism. E Vestea cea Bună,
anunțată de dragul semenilor.
Liana GEHL
Actualitatea Creștină august 2013

Universul familiei

La pas cu Maica Domnului către Beatificare …

D

e la frumoasa seară de 9 mai 1999, învăluită în razele
dulci ale soarelui, când marea mulţime a credincioşilor
a strigat în parcul Izvor „Unitate, Unitate” ne îndreptăm către
ziua de 31 august 2013, când sub cupola aulei ROMEXPO
vom celebra beatificarea venerabilului Vladimir Ghika, un
om al spiritului unificat.
De la luna florilor, mai, am ajuns la luna care dă început
roadelor, august.
De la un mai care aparţine sfârşitului de mileniu al
doilea - o fi mult, o fi puţin de atunci!? - un mai care parcă
ne aminteşte de copilărie şi care ne-a încărcat de multă
speranţă, un mai la care ne gândim ca la un vis frumos, dar
real, poposim către sfârşitul de august, sfârșit de anotimp, în
cel de-al treisprezecelea an al mileniului al treilea, când sub
ochii noştri se va da pagina care va marca o etapă cu totul
specială din viaţa Arhidiecezei de Bucureşti: declararea
primului Fericit. De-acum încolo, cele două evenimente,
vizita Papei Ioan Paul al II-lea şi beatificarea lui Vladimir
Ghika vor sta de o parte şi de alta a Marelui An Jubiliar
2000, fiecare cu greutatea şi importanţa sa.
Dacă în luna mai 1999, în România, în grădina Maicii
Domnului, măcar parțial s-a dat la o parte ceva din vălul
de mai bine de un mileniu de ruptură din sânul Bisericii
pentru care Cristos s-a rugat „ca toţi să fie una”, la sfârşit
de august, îndepărtarea vălului va scoate la iveală icoana
Fericitului Vladimir Ghika, preot, prinţ şi martir în viaţa
căruia se reunesc Răsăritul şi Apusul.
Doresc însă să ţin legat acel mai şi acest august sub
privirea Fecioarei Maria. Cum să nu ne amintim că în luna
mai ceata creştină aleargă către Maica Domnului pentru a-i
aduce prinosul său de rugăciune? Şi ce minunat că în acel
mai l-am avut în mijlocul nostru pe Fericitul Ioan Paul al
II-lea, cel care îşi dedicase întreaga slujire petrină Mariei:
Totus tuus. Cum să nu ne amintim că în inima lui august
se află marea solemnitate a Adormirii Maicii Domnului? Ce
minunat că în această lună în care contemplăm sfinţenia de
pe chipul glorificat al Maicii Sfinte vom începe să venerăm
în mod public icoana cu chipul lui Vladimir Ghika.
Odată cu intrarea în cel de-al treilea mileniu, mai precis
la trei ani de la experiența de har a Marelui jubileu din 2000,
Ioan Paul al II-lea scria: „să contemplăm faţa lui Cristos, să
o contemplăm împreună cu Maria, iată programul pe care
i l-am arătat Bisericii în zorii celui de al treilea mileniu,
chemând-o să înainteze în larg pe oceanul istoriei, cu
entuziasmul noii evanghelizări. A-l contempla pe Cristos
implică faptul de a şti să-l recunoaştem peste tot unde el
se arată, în feluritele modalităţi ale prezenţei sale, dar, mai
ales, în sacramentul viu al trupului şi sângelui său. Biserica
trăieşte din Cristos Euharisticul, de el este hrănită, de el este
luminată. Euharistia este un mister al credinţei şi, în acelaşi
timp, un «mister al luminii»” (Ecclesia de Eucharistia, nr. 6).
Zorii mileniului al III-lea se întrezăreau de mult. Zori
de har şi speranţă. O arată cu limpezime studiul RugaţiActualitatea Creștină august 2013

Sfânta Fecioară (vitraliu - biserica din Cacica)

vă toți pentru mine, realizat de Aida Bătrânu, o enoriașă a
parohiei Sfânta Tereza şi ucenică spirituală a lui Vladimir
Ghika. Programul propus de Ioan Paul al II-lea era de mult
anticipat în viaţa lui Vladimir Ghika în care se întrevăd
inima sa mariană şi euharistică. În seara de 16 mai a acestui
an, cu ocazia comemorării martiriului, Aida Bătrânu
prezentându-şi lucrarea, a ţinut neapărat să amintească
următoarea învăţătură: „Maria nu se află câtuşi de puţin
în Sfânta Ostie în sensul material al cuvântului, dar este în
inima aceluia pe care Ostia îl conţine”. Cuvintele sunt luate
din intervenţia lui Vladimir Ghika la Congresul Euharistic
de la Sidney, 1928. Ele arată că orice întâlnire cu Isus este
de fapt şi o întâlnire cu Maica Domnului. Mai mult, ea
mijloceşte totdeauna ca noi să ajungem la Fiul său. Prin
Maria, la Isus, spune vechiul adagiu medieval.
„Fără îndoială, tot ce ne vine de la Isus, ne vine indirect
de la Maria”, spunea Monseniorul cu aceeaşi ocazie. Fără
îndoială, beatificarea este şi un dar al Maicii Domnului.
O rază din sfinţenia Mariei străluceşte pe chipul oricărui
sfânt. În Grădina Maicii Domnului a răsărit încă o floare de
sfinţenie. Îi cerem Maicii Sfinte să ne poarte paşii către acest
mare eveniment din viaţa Bisericii noastre.

Pr. Fabian MĂRIUȚ

Universul familiei

„Să mergem cu toţii la muntele Domnului!”

C

u acest îndemn a început cel de-al VIII-lea pelerinaj
carmelitan cu titlul Regina mărturisitorilor. Ziua de
sâmbătă, 13 iulie, a fost pentru câteva sute de credincioşi
din parohiile diecezei noastre o „urcare” în duh şi adevăr.
O ascensiune în care paşii pelerinilor au fost susținuți de
Maica Domnului de pe muntele Carmel, a cărei icoană
este venerată la Mănăstirea de la Ciofliceni. Copii, tineri,
adulţi şi bătrâni au parcurs laolaltă cei circa 8 kilometri
de la Monumentul eroilor din Baloteşti către mănăstire,
străbătând calea care a trecut rând pe rând prin sat, prin
pădure, apoi pe lângă un lan înflorit de floarea soarelui.
O simfonie de culoare care a înveselit ochiul fiecăruia.
Calea ne-a purtat în cele din urmă către biserica mănăstirii
care întrupează ideea de grădină, reproducând în acest
fel în liniile sale arhitectonice semnificaţia termenului
ebraic carmel.
O mare bucurie au trăit o parte din copii, care la două
treimi din drum, la peste două ore de mers pe jos, în
plină pădure, au fost îmbarcaţi într-o căruţă trasă de cai.
Unul dintre copii a exclamat: „Uite ce cai bucuroşi!”, iar
altul a replicat: „Bunica mi-a spus că şi cerul şi pământul
se bucură când un copil se roagă. Gândeşte-te că noi ne
rugăm de-atâta timp!” Aşadar, în mintea copiilor lucrurile
sunt simple: rugăciune egal bucurie, o bucurie care se
extinde la toată făptura. Fără îndoială, un pelerinaj stă sub
semnul bucuriei. Un pelerin a spus: „Astăzi, după ce m-am
spovedit, am redescoperit atâta pace şi bucurie!”.
După truda drumului, totuşi una reconfortantă, odată
ajunşi pe aleea principală a mănăstirii, părintele stareţ
Stefano a evocat imaginea mirelui şi a miresei. Mirele este
Cristos, iar mireasa suntem noi, poporul pelerin, însoţit
de Maica Domnului pe cale. O mireasă care aleargă către
mirele său. Apoi a smuls fiecăruia un zâmbet la afirmaţia:
„Uite cum aleargă singure picioarele noastre, nici nu mai
simt măcar oboseala”.
La mănăstire ne-a întâmpinat Preasfinţitul Cornel
Damian care a prezidat alături de ceilalţi preoţi şi de
mulţimea credincioşilor Sfânta Liturghie. La predică a adus
mulţumire fraţilor carmelitani vieţuitori la mănăstire şi în
chip special părintelui Gianni Bracchi, cel care în calitatea
sa de superior provincial al Ordinului Carmelitanilor
Desculţi a luat hotărârea de a ridica acest sfânt lăcaş al lui
Dumnezeu la marginea Bucureştiului. De asemenea, a
mulţumit credincioşilor care au răspuns chemării de a fi
pelerini în Anul Credinţei.
În continuare, vă prezentăm mărturia uneia dintre
participantele la pelerinaj:
„A fost o zi frumoasă atât ca vreme, cu soare blând,
mângâietor - şi ce strângere de inimă am avut atunci când
buletinele meteo anunţau că sfârşitul de săptămână va fi
sub furtună şi vijelii! -, cât mai ales o zi bogată şi intensă ca
trăire sufletească. Am încercat să urc către izvorul harului
împreună cu cea mai aleasă dintre flori, Maica Domnului.

Misterele Sfântului Rozariu recitate împreună cu ceilalţi
pelerini m-au întărit în convingerea că Fecioara de pe
Muntele Carmel e mama noastră a tuturor. Mi-a lăsat o
impresie adâncă îmbinarea dintre Dumnezeu - natură om, dintre rugăciune - cântec - respiraţie, şirul de oameni
mergând către mănăstire. Pe pajiștea unde am poposit
pentru întremarea trupului am trăit amintirea acelui
fragment evanghelic în care Isus a împărţit mulţimii care îl
urma cinci pâini şi doi peşti. Am împărţit între noi hrană,
fructe şi apă, dar mai ales bucuria de a trăi din aceeaşi
credinţă în Cristos.
O pildă puternică de credinţă mi-a dat-o o persoană în
vârstă, o bătrânică gârbovă, aplecată de greutatea anilor,
dar plină de vigoare sufletească. A refuzat să urce în căruţă
alături de copii, preferând să meargă pe jos. Prin minte îmi
trecea gândul că are nevoie de sprijin, de ajutor, dar, în fapt
ea m-a ajutat, şi cred şi pe mulţi alţii, cu ambiţia sa de a
merge până la capătul drumului.
La capătul drumului ne aştepta Maica Domnului cu
pruncul, reprezentaţi în frumoasa icoană din noua biserică
a mănăstirii, aflată încă în construcţie. În faţa icoanei mi-a
trecut prin gând învăţătura Papei Francisc din scrisoarea
Lumen fidei, expusă într-o meditaţie de către unul dintre
preoţii participanţi la pelerinaj: credinţa nu este numai un
drum, ci şi construirea, pregătirea unui loc în care omul să
poată locui împreună cu alţii. Şi unde oare poţi locui mai
bine împreună cu alţii decât în jurul altarului, la Sfânta
Liturghie?” (Simona Şutru, Parohia Regina Sfântului
Rozariu, Popeşti-Leordeni).
A consemnat pr. Fabian MĂRIUŢ

Pelerinaj la Mănăstirea Carmelitanilor Desculți, Ciofliceni
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Rio de Janeiro – Ziua Mondială
a Tineretului • • •

Gândul meu pentru TINERI
Dragă prietene, căutător de Dumnezeu,

Î

n perioada 23-28 iulie s-a desfășurat la Rio de Janeiro,
în Brazilia, cea de a 28-a ediţie a Zilei Mondiale a
Tineretului care a avut ca temă un citat din Evanghelia
după Matei: „Mergeţi și faceţi ucenici în toate naţiunile”
(cf. Mt 28,19). Evenimentul a reunit circa două milioane de
tineri catolici din lumea întreagă. În marea de tineri de la
Rio, s-au aflat și circa 30 de tineri catolici proveniţi din opt
dieceze și eparhii catolice din România, ce au fost însoţiţi
de şase preoţi, romano-catolici şi greco-catolici, şi de doi
episcopi: PS Florentin Crihălmeanu, Episcop Greco-Catolic
de Cluj-Gherla, şi PS Virgil Bercea, Episcop Greco-Catolic
de Oradea, preşedintele Comisiei pentru Tineret în cadrul
Conferinţei Episcopilor Catolici din România.
Conform tradiţiei Zilelor Mondiale ale Tineretului, în
săptămâna premergătoare marelui eveniment tinerii au
petrecut câteva zile în una dintre diecezele ţării gazdă.
În perioada 16-20 iulie, numită „Săptămâna misionară”,
tinerii români au fost găzduiţi de Arhidieceza de Niteroi
(http://www.arqnit.org.br/), aflată în apropiere de Rio de
Janeiro. Aceste zile au fost dedicate culturii, spiritualităţii,
solidarităţii şi familiei, şi le-au oferit tinerilor ocazia să
cunoască cultura, istoria şi spiritualitatea specifice Braziliei,
să viziteze diferite opere sociale şi să petreacă o zi alături de
o familie braziliană.
Programul Zilelor Mondiale ale Tineretului a inclus
momente de rugăciune, întâlnirea cu Papa Francisc,
cateheze (susţinute de peste 250 de episcopi din lumea
întreagă), concerte etc. Pentru tinerii români, catehezele
au fost ţinute de PS Virgil Bercea. Într-un mesaj adresat
tinerilor români, Episcopul Bercea spunea: „Chiar dacă Rio
este departe, Ziua Mondială a Tineretului este aproape de
fiecare tânăr din lume. Sfântul Părinte va vorbi nu numai
tinerilor care vor fi prezenţi la Rio, ci tinerilor din lumea
întreagă”. Pe tinerii rămași acasă, episcopul i-a îndeamnat:
„Fiţi conectaţi la capitala mondială a tineretului creştin!
Vorbiţi-le şi altora despre ceea ce se întâmplă acolo! Vorbiţile despre Cristos! Fiţi mesagerii unei lumi noi!”
Comisia pentru Tineret a Conferinţei Episcopilor
Catolici din România a realizat ecusoane, traiste și tricouri
personalizate pentru tinerii români care au fost prezenți la
Rio și a dedicat spații oficiale pe internet pentru ZMT:
- www.zmtromania.ro și
- https://www.facebook.com/worldyouthdayRomanian.
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În viață este important să profităm de ocaziile ce ne
ajută să ne înflăcărăm credința. Este important să citim o
carte bună pe care am luat-o în mână! Este important să
participăm la un eveniment unic din viața bisericii locale,
așa cum este Liturghia de Beatificare a Mons. Vladimir
Ghika! Este important să întâlnim persoana care, singura,
ne înțelege, ne încurajează, ne dă sfatul cel mai potrivit!
Astfel, toate ocaziile devin un sprijin pentru o experiență
nouă în lumea credinței...
Credința este o întâlnire adevărată cu Dumnezeu.
Credința izvorăște din iubirea veșnică a lui Dumnezeu,
din lucrarea mântuitoare a lui Isus Cristos și din trimiterea
Duhului Sfânt asupra Bisericii. Credința are nevoie de
o experiență profundă, pentru că are la bază o întâlnire
adevărată cu Dumnezeu. De aceea, nu putem spune că
avem credință vie dacă nu iubim rugăciunea, dacă nu
participăm, în mod liber, la Sfintele Liturghii în duminici
și sărbători de poruncă, dacă nu ne spovedim și nu căutăm
pacea sufletească, dacă nu ne interesează cunoașterea
Sfintelor Scripturi, dacă nu respectăm porunca iubirii
fața de Dumnezeu și față de aproapele, dacă nu-l lăsăm
pe Dumnezeu să ne vorbească în taină, dacă nu ne facem
timp și pentru El. Credința poate fi înțeleasă în urma unei
experiențe zilnice și concrete cu Dumnezeu! În acest sens,
credința oferă o lumină asupra întregii noastre vieți. Putem
spune: Când credința este „mare”, problemele sunt „mici”;
iar, când credința este „mică”, problemele sunt „mari”!

Pr. Daniel BULAI

Ziua Mondială a Tinerilor (Rio de Janeiro, Brazilia, 2013)
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• • • Săptămâna Misionară, timp de împărtăşire a credinţei • • •

Î

n perioada 17-21 iulie 2013 s-a desfăşurat Săptămâna
Misionară. Acest timp petrecut în diecezele din Brazilia a
oferit tinerilor pelerini posibilitatea de a cunoaşte credinţa
şi cultura locului. Tinerii din România au fost găzduiţi
de Arhidieceza de Niteroi, în parohia „Nossa Senhora de
Fatima”, Manilha-Itaborai. Alături de noi, în parohie au fost
tineri din Germania şi Slovenia.
Începutul de săptămână a fost dedicat sosirii tinerilor în
parohie. Programul a oferit posibilitatea de a participa la
momente spirituale, culturale şi caritative.
Deschiderea oficială a Săptămânii Misionare s-a
desfăşurat miercuri, în parohia ,,Sfântul Ioan Botezătorul”,
din Itaborai la care au fost prezenţi tineri pelerini, preoţi
şi autorităţile locale. Aceasta a fost dedicată culturii. În
prima parte a zilei a fost suţinută o prezentare a credinţei
şi culturii braziliene, în continuare a urmat prezentarea
istorică a locului. După-amiaza, tinerii au avut posibilitatea
să viziteze obiectivele istorice din Itaborai. Seara s-a încheiat
cu o petrecere organizată de parohia gazdă.
A doua zi a fost dedicată spiritualităţii. Aceasta s-a
desfăşurat în parohia ,,Sfântul Apostol Petru” din Tangua.
Dimineaţă, tinerii au participat la un moment de adoraţie
euharistică, urmat de recitarea Rozariului Milostivirii lui
Dumnezeu. Momentul principal al zilei a fost marcat de
participarea la Sfânta Liturghie celebrată de Excelența Sa
Jose Francisco, Arhiepiscop de Niteroi.
A treia zi a fost dedicată solidarităţii. Pelerinii s-au adunat
în Parohia Nossa Senhora da Conceição din Rio Bonito.

Acestora le-a fost prezentată activitatea socio-caritativă
desfăşurată de Centrul social parohial şi au vizitat: grădiniţa
pentru copiii care provin din familii cu situaţii materiale
dificile, centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice,
centrul pentru recuperarea persoanelor dependente de
droguri, centrul pentru persoane cu dizabilităţi. Ziua s-a
încheiat la Manilha cu participarea la serata pastorală,
organizată de comunitate.
Familia a fost în centrul celei de-a patra zile. A fost un
timp dedicat comuniunii, tinerii având posibilitatea de a fi
împreună cu familiile la care au fost găzduiţi.
Săptămâna Misionară s-a încheiat duminică, la
Sanctuarul ,,Isus Răstignit”- Porto das Caixas. Pelerini din
diverse colţuri ale lumii au prezentat diferite momente
culturale specifice ţării din care provin. Grupul din România
a susţinut un program tradiţional cu cântece şi joc. A urmat
Sfânta Liturghie. La omilie, părintele predicator a spus:
,,Ziua Mondială a Tineretului este un mister care adună în
jurul lui Cristos toate naţiunile. Fericitul Ioan Paul al II-lea
este cel care a inițiat această întâlnire, însă Cristos este cel
care a creat-o. Tinereţea este cel mai frumos moment din
viaţă. Nu o pierdeţi! Nu pierdeţi speranţa în Isus!”
Săptămâna Misionară a fost cu adevărat un timp în care
tinerii pelerini din România au putut cunoaşte spiritul
poporului brazilian, ospitalitatea familiilor şi credinţa vie,
manifestată cu entuziasm în celebrările liturgice.
Adriana IANUŞ
www.zmtromania.ro

Manilha-Itaborai (Rio de Janeiro, Brazilia, 2013)
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• • • „Nu am nici aur, nici argint, dar vă aduc darul cel mai preţios care mi-a fost dat: pe Isus Cristos!”

P

e 22 iulie, a început prima călătorie apostolică
internaţională a Papei Francisc. Avionul, un A 330 al
companiei Alitalia, avându-l la bord pe Pontif, a decolat la
8.53 (ora Italiei) de pe aeroportul Fiumicino, cu destinaţia
Rio de Janeiro.
Chiar de la începutul drumului către cea de-a 28-a Zi
Mondială a Tineretului, Papa Francisc şi-a demonstrat încă
o dată stilul simplu şi umil: într-un gest cât se poate de
caracteristic pentru el, Sfântul Părinte şi-a urcat singur în
avion bagajul de mână. Nimic neobişnuit pentru pasagerii
de zi cu zi, dar greu de trecut cu vederea pentru cei care ştiu
că niciun Papă în istoria recentă nu şi-a dus singur bagajul.
De asemenea, Sfântul Părinte a optat pentru discuţii
individuale cu jurnaliştii în locul tipicei conferinţe de presă.
Pontiful a îmbrăţişat poporul brazilian la propriu,
traversând cu jeep-ul descoperit traseul prin mulţimea
în sărbătoare, parcurgând străzile centrale ale oraşului.
Acestui popor entuziast, Papa i-a dedicat primul discurs,
plin de afecţiune paternă: „Am învăţat că pentru a avea
acces la poporul brazilian trebuie să intri pe poarta inimii
sale imense; să-mi fie aşadar permis în acest moment să
bat cu delicateţe la această poartă pentru a petrece această
săptămână cu voi. Nu am nici aur, nici argint, dar vă
aduc darul cel mai preţios care mi-a fost dat: pe Isus
Cristos!”. Papa a mulţumit bunăvoinţei divine care i-a dat
posibilitatea să revină în iubita sa Americă Latină, spunând:
„Am venit să-i întâlnesc pe tinerii sosiţi din toată lumea,

Papa Francisc (Rio de Janeiro, Brazilia, 2013)

atraşi de braţele deschise ale lui Cristos Mântuitorul, tineri
care vorbesc limbi diferite, aparţin unor culturi diverse, dar
care sunt uniţi – dincolo de orice diferenţă – de un limpede
adevăr şi de o iubire autentică”.
Dacă tinerilor le este bine şi societăţii îi va fi la fel,
căci încotro s-ar îndrepta o societate care-şi exclude
tinerii, renunţând la cei care reprezintă „lumina
ochilor săi”? Acesta este în esenţă mesajul Papei referitor
la tineri, conţinut în primul său discurs de la Rio, un
discurs cu valenţe universale, ce depăşeşte graniţele
Braziliei: „Începând această vizită în Brazilia sunt foarte
conştient de faptul că, vorbindu-le tinerilor, mă adresez
şi familiilor lor, comunităţilor ecleziale şi naţionale din
care provin, societăţii în care sunt integraţi, bărbaţilor şi
femeilor de care depinde în mare măsură viitorul acestor
noi generaţii”.

• • • Sfânta Liturghie de deschidere a Zilei Mondiale a Tineretului
cinci continente au ținut cateheze pe tema misionarităţii,
în diferite zone ale oraşului Rio, de la cartierele centrale la
cele mărginaşe, în biserici, săli de sport, stadioane şi centre
sociale.

P

Sfânta Liturghie de deschidere a Zilei Mondiale a Tineretului (Rio de Janeiro, Brazilia)

loaia torenţială care s-a abătut asupra plajei Copacabana
nu i-a împiedicat pe cei aproximativ 500 de mii de
tineri să se strângă în jurul Monseniorului Tempesta,
Arhiepiscopul de Rio de Janeiro, care a prezidat celebrarea
euharistică de deschidere a evenimentului mondial.
„Săptămâna aceasta, Rio devine centrul Bisericii vii şi
tinere. Aţi venit din diverse părţi ale lumii pentru a putea
împărtăşi împreună credinţa şi bucuria de a fi discipoli şi
misionari în toate naţiunile. Lumea are nevoie de tineri ca
voi”, a spus, printre altele, Monseniorul Tempesta.
În zilele care au urmat, circa 250 de episcopi proveniţi din
Actualitatea Creștină august 2013

Tinerii din România au fost găzduiți de Parohia Sao
Conrado, aici desfășurându-se catehezele în limba română.
Dialogând cu tinerii, PS Virgil Bercea i-a îndemnat:
„Cultivați prieteniile, respectați-i pe cei care nu cred, fiți
exemple și modele pentru cei din jurul vostru!”

PS Virgil Bercea dialogând cu tinerii (Parohia Sao Conrado, Rio de Janeiro, Brazilia)
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• • • „A fost frumos să trăiesc credinţa împreună cu tineri din cele patru colţuri ale lumii”

P

rima zi a Papei Francisc la Rio de Janeiro ne-a lăsat
imaginea entuziasmului poporului brazilian care l-a
primit cu mare căldură şi afecţiune pe Succesorul lui Petru.
Au urmat zile pline pentru Sfântul Părinte.
Miercuri, pe 24 iulie, a vizitat Sanctuarul marian de
la Aparecida, unul dintre cele mai importante sanctuare
mariane din lume, unde a celebrat Sfânta Liturghie. După
amiaza, a vizitat Spitalul Sfântul Francisc din Assisi,
unde sunt tratate persoane dependente de alcool sau
droguri. „Nu este suficient să-i îmbrăţişăm, ci trebuie
să-i ţinem de mână pe cei aflaţi în dificultate, pe cei
căzuţi în întunericul dependenţei. Multora din cei care
nu au curajul să întreprindă drumul eliberării, să le
spunem: «Vei găsi mâna întinsă a celor care vor să te
ajute, dar nimeni nu poate face urcuşul în locul tău»”.
Această vizită a fost adăugată în programul călătoriei în
Brazilia chiar de Papa Francisc care a dat astfel şi un accent
„bergoglian” vizitei ce fusese croită pe măsura lui Benedict
al XVI-lea.

Vineri, pe 26 iulie, programul încărcat a cuprins: Sfânta
Liturghie, spovedirea unor tineri, întâlnirea cu tinerii
deţinuţi, rugăciunea „Îngerul Domnului”.
Tot vineri, Papa Francisc a dorit să transforme plaja
Copacabana, locul prin excelenţă al petrecerilor şi
distracţiilor, măcar pentru o seară, într-un spaţiu al Căii
Sfintei Cruci sub cerul liber, cu ocazia Zilei Mondiale
a Tinerilor.
Sâmbătă, 27 iulie, s-a desfășuart o veghea de rugăciune
a Papei alături de tineri: „Inima ta, inimă tânără, vrea să
construiască o lume mai bună. Urmăresc ştirile din lume
şi văd că atâţia tineri, în multe părţi ale lumii, au ieşit pe
străzi pentru a exprima dorinţa după o civilizaţie mai
dreaptă şi fraternă. Tinerii pe străzi. Sunt tineri care vor
să fie protagonişti ai schimbării. Vă rog, nu lăsaţi ca alţii
să fie protagoniştii schimbării. Voi sunteţi cei care au
viitorul. Voi... Prin voi intră viitorul în lume. Vouă vă cer
ca să fiţi şi protagonişti ai acestei schimbări”, le-a spus Papa
Francisc tinerilor.

Joi, 25 iulie, Papa Francisc a primit cheile oraşului Rio de
Janeiro şi a binecuvântat steagurile olimpice care se află în
grădina primăriei în aşteptarea Jocurilor Olimpice din 2016.
Apoi a vizitat favela Varginha, unde a fost primit cu căldură
şi entuziasm. Tot pe 25 iulie, Papa a avut și o întâlnire care
nu figura inițial în program: s-a întâlnit cu numeroşi tineri
argentinieni adunați Catedrala Sfântul Sebastian din Rio
pentru o întâlnire cu Pontiful, concitadinul lor.
În seara aceleași zile, mai mult de 1 milion de tineri l-au
salutat pe Papa Francisc la Copacabana, la sărbătoarea de
primire a tinerilor la cea de-a 28-a Zi Mondială a Tinerilor.
Copacabana a fost însufleţită de sutele de mii de voci care-i
urau bun venit Papei Francisc la ZMT 2013, dar şi de
bunăvoinţa Sfântului Părinte care, pe parcursul celor 3 km
parcurşi prin mijlocul mulţimii, le-a arătat încă o dată sincera
afecţiune pe care le-o poartă tinerilor din întreaga lume.

Duminică, 28 iulie, a avut loc Sfânta Liturghie de
încheiere a Zilei Mondiale a Tineretului, la care au participat
circa trei milioane de pelerini. „A fost frumos să particip la
Ziua Mondială a Tineretului, să trăiesc credinţa împreună
cu tineri proveniţi din cele patru colţuri ale lumii, însă acum
trebuie să mergi tu să transmiţi această experienţă altora”,
i-a îndemnat Papa Francisc. „A evangheliza înseamnă a da
propria mărturie despre iubirea lui Dumnezeu, a depăşi
egoismele şi a ne închina pentru a spăla picioarele fraţilor
noştri, aşa cum a făcut Isus”, a evidenţiat Sfântul Părinte.
În cuvântul de încheiere, Papa a anunțat că următoarea Zi
Mondială a Tineretului Catolic se va desfășura la Cracovia,
în Polonia.

Papa Francisc în mijlocul tinerilor (Rio de Janeiro, Brazilia)

Sfânta Liturghie de încheiere a Zilei Mondiale a Tinerilor (Copacabana, Rio de Janeiro, Brazilia)

(texte preluate de pe radiovaticana.va)
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Anunțuri

Numiri și transferuri în Arhidieceza Romano-Catolică București

P

rin decrete arhiepiscopale, Înaltpreasfinţitul Ioan
Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, a procedat
la următoarele numiri şi transferuri în Arhidieceza
Romano-Catolică Bucureşti, care vor intra în vigoare
începând cu data de 1 august 2013:
Pr. Marian-Iulian ȘCHIOPU: vicar parohial la Parohia
Sf. Cruce (București)
Pr. Marian BLAJ: vicar parohial la Parohia Sfânta
Fecioară Maria Regină (Cioplea/București)
Pr. Aurelian HERCIU: vicar parohial la Parohia Toți
Sfinții (Craiova)

Pr. Claudiu BORDEIANU: vicar parohial la Parohia
Padre Pio (Constanța)
Pr. Marcel Gheorghiţă BULAI: vicar parohial la
Parohia Adormirea Maicii Domnului (Brăila)
Pr. Claudiu VĂCARU: paroh la Parohia Sf. Matei
(Mioveni) și colaborator la Parohia Ss. Petru și Paul
(Pitești)
Pr. Mihai MĂRTINAȘ: preot exorcist al Arhidiecezei
Romano-Catolice de București
Pr. Ionel POJUM: director al Centrului Diecezan
Misionar

Semnal editorial
A aparut la EARCB: Teofila Macarie - Știu în cine am
crezut, versuri, 152 pag.
Vor apărea:
Francisca Băltăceanu, Andrei Brezianu, Monica
Broșteanu, Emanuel Cosmovici, Luc Verly - Vladimir
Ghika, profesor de speranță (cea mai cuprinzătoare
biografie de până acum a Monseniorului Ghika, alcătuită
de membrii Postulaturii)
Yvonne Estienne, O flacără în vitraliu. Amintiri despre
Monseniorul Ghika (mărturiile unei martore oculare,
cunoscută scriitoare franceză și colaboratoare apropiată a
Monseniorului Ghika)
Reinhardt Marx, Capitalul. O pleadoarie pentru om (un
eseu al Arhiepiscopului de Munchen, profesor de etică
și doctrină socială, privind starea actuală a economiei
mondiale).
Jason și Crystalina Evert, Cum să-ti găsești sufletul
pereche fără să-ți pierzi sufletul (îndrumări practice și cu
umor în 21 de chestiuni dificile pentru femei)

Un cămin studenţesc altfel - cazare pentru studente în Bucureşti

C

entrul Cultural Timona oferă cazare pentru studente
(garsonieră de trei locuri cu bucătarie, baie modernă
etc.) în sediul Centrului Cultural (zona Piaţa Unirii Mitropolie). Studentele vor găsi aici nu numai o locuinţă
cu demipensiune (mic dejun, gustare şi cină), ci şi un
centru formativ care le va oferi – pe lângă cunoştinţele
dobândite la facultate - abilităţi culturale, profesionale şi
umane care le vor fi de folos întotdeauna.
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Pentru mai multe informaţii cu privire la cazare și
activitatea Centrului Cultural: www.centrul-timona.ro/
cazare-pentru-studente/ sau tel. 021-411-7332

