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Decret privind activitatea misionară a Bisericii

T

rimisă de Dumnezeu la popoare (Capitolul I) pentru
a fi „sacrament universal de mântuire”, „Biserica
peregrină este, prin natura sa, misionară, fiindcă ea însăşi
îşi are originea în misiunea Fiului şi în misiunea Duhului
Sfânt, după planul lui Dumnezeu Tatăl”. „Iniţiativele
speciale prin care vestitorii evangheliei, trimişi de Biserică,
mergând în lumea întreagă, îndeplinesc îndatorirea de a
propovădui evanghelia şi de a implanta Biserica la popoare
sau grupuri care încă nu cred în Cristos se numesc în
mod obişnuit „misiuni”: ele se realizează prin activitate
misionară şi se desfăşoară de cele mai multe ori în teritorii
anumite, recunoscute ca atare de Sfântul Scaun. Scopul
propriu al acestei activităţi misionare este evanghelizarea
şi implantarea Bisericii la popoare sau grupuri în care nu a
fost încă înrădăcinată” (nr. 6).
Activitatea misionară izvorăşte din însăşi natura Bisericii, „a
cărei credinţă mântuitoare o propagă, a cărei unitate catolică o
desăvârşeşte lărgind-o, pe a cărei apostolicitate se bazează, al
cărei simţ de colegialitate ierarhică îl exercită, a cărei sfinţenie o
mărturiseşte, o răspândeşte şi o dezvoltă” (nr. 6).
Motivul activităţii misionare izvorăşte din voinţa lui
Dumnezeu care „vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să
ajungă la cunoaşterea adevărului. Căci unul este Dumnezeu
şi unul este şi mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni, omul
Cristos Isus, care s-a dat pe sine ca răscumpărare pentru toţi”
(1Tim 2,4-6); „şi în nimeni altul nu este mântuire” (Fap 4,12).
„Activitatea misionară este, de asemenea, legată intim
de natura umană şi de aspiraţiile ei. Într-adevăr, vestindu-l
pe Cristos, Biserica le dezvăluie oamenilor, prin însuşi
acest fapt, adevărul autentic despre condiţia şi chemarea
lor integrală, deoarece Cristos este principiul şi modelul
acestei umanităţi reînnoite, pătrunse de iubire frăţească,
de sinceritate şi de spirit de pace la care aspiră toţi” (nr.
8). Activitatea misionară este împlinirea planului lui
Dumnezeu în lume şi în istoria ei, în care Dumnezeu duce
până la capăt istoria mântuirii (nr. 9).
Sunt mulţi cei care nu au auzit sau abia dacă au auzit
mesajul Evangheliei (Capitolul II), iar Biserica trebuie
să ajungă şi la ei prin mărturia vieţii şi dialog, printr-o
prezenţă iubitoare, evanghelizând şi convertind, instituind
catehumenatul şi iniţierea creştină, formând comunităţi
noi prin activitatea cateheţilor, promovând viaţa consacrată
şi apostolatul laicilor, precum şi diversitatea în unitate (nr.
10 - 22). „Sămânţa cuvântului lui Dumnezeu încolţind
în pământ bun, udată de roua divină, absoarbe seva, o
transformă şi o asimilează pentru a aduce în cele din
urmă rod bogat. Desigur, la fel ca în economia întrupării,

Bisericile tinere, înrădăcinate în Cristos şi zidite pe temelia
apostolilor, preiau, în cadrul unui schimb minunat, toate
bogăţiile neamurilor ce i-au fost date ca moştenire lui
Cristos. Ele împrumută din obiceiurile şi tradiţiile, din
înţelepciunea şi cultura, din artele şi ştiinţele popoarelor
lor tot ceea ce poate contribui la preamărirea gloriei
Creatorului, la reliefarea harului Mântuitorului şi la buna
orientare a vieţii creştine” (nr. 22).
În felul acesta iau fiinţă Bisericile tinere (Capitolul III)
care, la rândul lor, vor practica activitatea misionară. „În
Bisericile tinere, preoţii locali trebuie să întreprindă cu
zel opera evanghelizării, organizând o acţiune comună cu
misionarii străini, cu care formează o singură preoţime
adunată sub autoritatea episcopului, nu numai pentru a-i
păstori pe credincioşi şi a celebra cultul divin, dar şi pentru
a propovădui evanghelia celor din afară. Ei trebuie să fie gata
şi, la nevoie, să se pună din proprie iniţiativă la dispoziţia
episcopului pentru a întreprinde activitatea misionară în
zonele mai îndepărtate şi mai părăsite ale diecezei proprii
sau în alte dieceze” (nr. 20).
În Capitolul IV este prezentat profilul misionarului,
descris în câteva subcapitole intitulate: vocaţia misionară,
spiritualitatea misionară, formarea spirituală şi morală,
formaţia docrinală şi apostolică; ultimul subcapitol vorbeşte
despre Institutele care lucrează în misiune (nr. 22 - 27).
„Într-adevăr, sunt marcaţi cu o chemare deosebită aceia
care, având înclinaţie naturală şi fiind potriviţi ca aptitudini
şi fire, sunt gata să-şi asume activitatea misionară, fie ei
autohtoni, fie străini: preoţi, călugări, laici. Trimişi de
autoritatea legitimă, ei merg din credinţă şi ascultare la aceia
care sunt departe de Cristos, puşi deoparte pentru lucrarea
la care au fost aleşi [118] ca slujitori ai Evangheliei „pentru
ca darul păgânilor să fie bine primit şi sfinţit în Duhul Sfânt
(Rom 15,16)” (nr. 23). Pentru a nu nesocoti harul cu care
Dumnezeu i-a binecuvântat, vestitorii Evangheliei trebuie
zilnic să se reînnoiască, să se întărească în speranţa vocaţiei
lor şi să se reînnoiască în slujirea apostolică pentru a fi gata
să ia iniţiative, să fie statornici în ducerea la bun sfârşit a
activităţilor, perseverenţi în dificultăţi, să îndure cu răbdare
şi tărie singurătatea, oboseala, truda zilnică. „Pătruns
de credinţă vie şi de speranţă nezdruncinată, misionarul
să fie om de rugăciune; să fie însufleţit de duhul tăriei, al
dragostei şi al chibzuinţei; să înveţe să fie mulţumit cu ce
are; să poarte în sine, în spirit de jertfă, moartea lui Isus,
pentru ca viaţa lui Isus să lucreze în aceia la care este trimis;
din zel pentru suflete, să dăruiască totul cu dragă inimă
şi să se dăruiască pe sine însuşi pentru suflete, astfel încât
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«prin împlinirea zilnică a datoriei, să crească în iubirea faţă
de Dumnezeu şi de aproapele»” (nr. 25).
„Lucrarea vestitorilor evangheliei şi ajutorul dat de
ceilalţi creştini trebuie să fie conduse şi coordonate astfel
încât «toate să se facă în bună rânduială» (1Cor 14,40), în
toate domeniile activităţii şi colaborării misionare” (nr.
28). De fapt, Capitolul V al Decretului vorbeşte despre
organizarea activităţii misionare la nivel general, local şi
regional şi despre organizarea Institutelor misionare şi
colaborarea dintre ele (nr. 28 - 34). Este evidențiat rolul
Congregației „pentru Răspândirea Credinței” care dirijează
și coordonează pe tot pământul atât activitatea, cât şi
colaborarea misionară. De asemenea, este subliniat rolul
Secretariatului pentru unitatea creştinilor care, împreună
cu Congregația pentru Răspândirea Credinței, „trebuie să
caute căile şi mijloacele de a stabili şi organiza colaborarea
frăţească cu iniţiativele misionare ale altor comunităţi
creştine şi buna înţelegere cu acestea, pentru a elimina pe
cât posibil scandalul dezbinării” (nr. 29).
Este amintită, de asemenea, îndatorirea Episcopului
de a promova activitatea misionară, să o conducă şi să o
coordoneze (nr. 30).

„Pentru ca toţi creştinii (Capitolul VI) şi fiecare în parte
să cunoască în mod corespunzător situaţia actuală a Bisericii
în lume şi să audă glasul mulţimilor care strigă «Ajutăne!», trebuie să li se ofere informaţii cu caracter misionar,
folosindu-se şi mijloacele moderne de comunicare socială,
astfel încât, devenind conştienţi că activitatea misionară îi
priveşte direct, să-şi deschidă inima faţă de nevoile atât de
nemăsurate şi de profunde ale oamenilor şi să le poată veni
în ajutor” (nr. 36). Părinţii conciliari au dorit să întipărească
în conștiința catolicilor că îndatorirea misionară este a
întregului Popor al lui Dumnezeu. Toate comunităţile
creştine, toţi episcopii, preoţii, Institutele călugăreşti şi
seculare, laicii poartă pe umerii lor îndatorirea misionară
(nr. 35 - 41). „Toţi fiii Bisericii trebuie să aibă conştiinţa vie
a responsabilităţii lor faţă de lume, să cultive în ei înşişi un
spirit cu adevărat catolic şi să-şi angajeze puterile în opera
evanghelizării. Să ştie, însă, cu toţii că prima şi cea mai
însemnată datorie a lor pentru răspândirea credinţei este
trăirea profundă a vieţii creştine” (nr. 36).
ÎPS Ioan Robu
Arhiepiscop Mitropolit de București
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Episcopii catolici cer primarului capitalei să înceapă desființarea Cathedral Plaza

N

emulțumiți de tergiversarea luării unor măsuri
de către Primarul General al Capitalei, dl. Sorin
Oprescu, pentru desființarea „clădirii ilegale și periculoase”
autointitulată Cathedral Plaza din apropierea Catedralei Sf.
Iosif, episcopii catolici din România i-au trimis edilului
o scrisoare deschisă în care cer aplicarea neîntârziată a
hotărârii judecătorești.
Primarul Municipiului București – spun episcopii –,
ignorând hotărârea judecătorească, a adoptat „o poziţie
lipsită de forţa unui conducător al principalei autorităţi
publice locale din ţară, o poziţie oscilantă, şovăielnică sau
chiar duplicitară, situaţie care nu numai că avantajează pe
cei care au pus legea între paranteze, dar şi pune sub semnul
îndoielii statul de drept”.
Reamintim că la începutul anului, imediat după decizia din
23 ianuarie a.c. dată de Curtea de Apel Ploieşti, prin care s-a
dispus definitiv şi irevocabil demolarea turnului Cathedral
Plaza şi readucerea terenului pe care a fost edificată această
construcţie la destinaţia iniţială, aceea de parc, dl. Sorin
Oprescu a declarat că va respecta legea. „Este surprinzător
pentru noi faptul că, în totală opoziţie cu declaraţiile ferme de
acum un an şi jumătate, conform cărora executivul Capitalei
se obliga să pună imediat în aplicare orice hotărâre prin care i
se va cere demolarea construcţiei, actuala sa conduită este de
a nu materializa această hotărâre care este definitivă de mai
bine de un an şi irevocabilă de peste şase luni de zile”, se mai
arată în scrisoare.
„Sperăm că nu va fi nevoie de pierderi de vieți omenești
sau de tragedii care să se producă din cauza blocului ilegal,
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pentru ca, în sfârșit, autoritățile publice să reacționeze
prompt și Primăria Municipiului București să pună în
aplicare hotărârea judecătorească”, încheie episcopii.
În 28 iunie 2012, Tribunalul Dâmboviţa l-a obligat
(sentința nr. 2520, devenită irevocabilă prin decizia nr.
456 din 23.01.2013 a Curții de Apel Ploiești) pe Primarul
Municipiului Bucureşti „să emită decizia privind
desfiinţarea construcţiei – imobil de birouri Cathedral
Plaza, situat în Bucureşti, str. General Berthelot nr.11 - 15,
sector 1 şi respectiv str. Luterană, nr.15 şi 15A, sector 1 –
realizată fără autorizaţie de construire legală, autorizaţie
emisă la solicitarea SC Millennium Building Development
SRL București, de Primăria sectorului 1 Bucureşti.
Dispune obligarea pârâtului la luarea tuturor măsurilor
administrative de aducere a terenului în situaţia anterioară
emiterii autorizaţiei, în vederea refacerii cadrului natural
din zona de protecţie a Catedralei Sf. Iosif ”. „Construirea
fără autorizaţie valabilă – se arată în motivarea deciziei –
îndreptăţeşte la demolare şi corespunde unui interes public
(...). De asemenea, legiuitorul şi-a mai propus să confere
monumentelor istorice o zonă de protecţie menită să
asigure atât conservarea acestora, punerea lor în valoare,
cât şi protejarea victimelor oricărei agresiuni civile prin
repararea integrală şi în natură a prejudiciului produs”.
Biroul de presă
Persoană de contact:Pr. Francisc Doboş (purtător de

cuvânt); Tel.: 0755 065 069; birouldepresa@arcb.ro
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Ziua Misionară Mondială în Anul Credinței

Î

n interviul apărut pe 19 septembrie 2013 în revista La
Civiltà Cattolica, întrebat fiind ce anume l-a determinat
să intre în Societatea lui Isus, Papa Francisc a răspuns: „Din
Societate m-au impresionat trei lucruri: caracterul misionar,
comunitatea și disciplina”. Răspunzând unei alte întrebări,
Papa face referire „la un punct anume din Constituțiile
Societății, în care se citește că iezuitul trebuie să manifeste
conștiința sa, adică situația interioară pe care o trăiește, în
așa fel încât superiorul să poată fi mai conștient și convins
când trimite o persoană în misiune”.
Am citat aceste gânduri ale Papei Francisc pentru
a îndrăzni să cred că semnarea Mesajului pentru Ziua
Misiunilor din acest an, Anul Credinței, după cum amintește
însuși Sanctitatea Sa la începutul Scrisorii, în Solemnitatea
Rusaliilor, nu este o simplă coincidență, ci convingerea
că aspectul misionar este unul intrinsec naturii Bisericii,
învățătură subliniată, sub inspirația Duhului Sfânt, de
Părinții Conciliului Vatican II. La punctul 2 al Scrisorii,
Papa amintește această învățătură a Conciliului despre
datoria misionară, datoria de a lărgi granițele credinței,
care este a fiecărui botezat și a tuturor comunităților creștine
și care nu este un aspect secundar al vieții creștine, ci un
aspect esențial. Astfel, dimensiunea misionară trebuie să
se regăsească în toate planurile pastorale, fiind convinși că
dacă aceasta lipsește, angajarea apostolică nu este completă.
Poposind asupra acestui îndemn al Papei Francisc,
am cerut binecuvântarea Păstorului Arhidiecezei,
Înaltpreasfințitul Ioan Robu, de a adresa tuturor preoților
rugămintea ca în luna octombrie, lună misionară, în
predici, cateheze să retrezească în comunitățile noastre
acest simțământ misionar, nu în termeni de teritorii
geografice, ci în sensul de „granițe ale credinței” care străbat
inima fiecărui bărbat și a fiecărei femei. La numărul 4, în
contextul unei „noi evanghelizări”, datorită unor situații
actuale, cum ar fi facilitatea de comunicare, mobilitatea
răspândită, întregi familii mutându-se dintr-un continent
în altul din motive de muncă, schimburile profesionale și
culturale, turismul, Sfântul Părinte vorbește de un nou mod
de pastorație, o pastorație misionară, în sensul că nu undeva
departe, ci în sânul comunității în care intră oameni străini
sau indiferenți față de credință, sau persoane însuflețite de
alte credințe, trebuie să găsească o comunitate de persoane,
însuflețite de acțiunea Duhului Sfânt, care au trăit și trăiesc
uimirea întâlnirii cu Isus Cristos și doresc să împărtășească
această experiență de bucurie profundă, să împărtășească
Mesajul de mântuire pe care Domnul ni l-a adus.
Chiar la începutul Mesajului, Sfântul Părinte amintește
că credința este un dar prețios al lui Dumnezeu care cere să
fie primit și apoi împărtășit. Fiecare comunitate este „adultă”
atunci când mărturisește credința, o celebrează cu bucurie în
liturgie, trăiește caritatea și vestește fără încetare Cuvântul
lui Dumnezeu, ieșind din propriul țarc pentru a-l duce și în
„periferii”. Citind aceste cuvinte, în inima fiecărei persoane

din Arhidieceza noastră, preot și credincios, îndrăznesc să
cred că apare un chip foarte cunoscut, cu nume și prenume:
Cristian Pișta. Prin el, putem simți că Arhidieceza noastră
este „adultă”, că a ieșit din propriul țarc, căci de când a fost
numit paroh, în ianuarie 2012, Sololo a devenit misiunea
Arhidiecezei noastre pe pământ african. Este o mare
bucurie apoi faptul că din noiembrie, pr. Cristian nu va mai
fi singur! I se alătură pr. Florin Bejenaru și doi seminariști
ai Arhidiecezei: Valeriu Acatrinei și Liviu Matieș.
Papa Francisc mai notează ca semn al maturității unei
comunități și trăirea carității. Astfel, tot cu binecuvântarea
Arhiepiscopului nostru, propun fiecărui paroh, și nu numai,
ca pe tot parcursul lunii octombrie, în fiecare biserică, să
fie pusă la dispoziția credincioșilor o cutie în care să aibă
prilejul de a oferi un ajutor cât de mic pentru misiunea
și misionarii noștri. „Sărăcia misiunii Sololo, pe care o
ajutăm, nu este una doar materială, legată de îmbrăcăminte
sau hrană (cu care ei sunt obișnuiți), cât mai ales de lipsa
platformei educaționale cu tot ce înseamnă ea: clădirea
unei grădinițe, a unei școli, învățători, cateheți și materiale
didactice. Reușita misiunii de acolo, spune și părintele
Cristian Pișta, este direct proporțional legată de ridicarea
unei școli” (din Scrisoarea pr. Emanuel Dumitru, adresată
preoților în iunie 2012).
Citind punctul 5 al Mesajului, care vorbește despre
Bisericile tinere ce se angajează cu generozitate în trimiterea
de misionari la Bisericile care se află în dificultate – nu
rareori Biserici vechi creștine, nu numai că ne amintim,
dar îndrăznesc din nou să cred că nu am uitat nicicând de
ceilalți misionari ai arhidiecezei din țările apusene și chiar
mai de departe, din America.
La sfârșitul Mesajului, Papa Francisc citează un fragment
din Scrisoarea apostolică Porta fidei a Papei emerit Benedict
XVI, ca și o urare pentru Ziua Misionară Mondială, căreia
mă alătur și eu: „Cuvântul Domnului să se răspândească și să
fie preamărit” (2Tes 3,1): fie ca acest An al Credinței să facă
tot mai trainic raportul cu Cristos Domnul, fiindcă numai în
El este certitudinea pentru a privi spre viitor și garanția unei
iubiri autentice și durabile.
Pr. Ionel POJUM (Responsabil ad interim al Centrului
Misionar Diecezan)
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Din viața Arhidiecezei

Despre cercetăşie

cu Arianna Dina din Parohia Bucureștii Noi

A

ctualitatea creștină: Dragă Arianna, de când funcţionează
în Parohia Bucureştii Noi grupul de cercetaşi? Câţi copii
sunt şi ce vârste au?
Arianna: Grupul Bucureștii Noi 1 (BN1) a fost deschis
în octombrie 2012, fiind recunoscut oficial la nivel național
ca membru ONCR (Organizația Națională Cercetașii
României) în martie 2013. În prezent, sunt înscrise în grup
circa 50 de persoane: 20 lupișori (7-10 ani), 20 temerari (1114 ani), 3 exploratori (15-17 ani) și 7 lideri adulți.
A.C.: Care sunt obiectivele acestui grup şi ce program are?
Arianna: Obiectivele BN1 sunt aceleași cu ale ONCR
și ale Mișcării Scout mondiale, și anume: să contribuie la
educarea copiilor și a tinerilor, formând cetățeni ai lumii.
Metodologia scout se bazează pe patru puncte – 1. caracter;
2. sănătate, forță fizică și abilitate manuală; 3. viață în aer
liber; 4. serviciu în favoarea societății. Programul grupului
cuprinde o întâlnire săptămânală în timpul anului „școlar”,
adică din septembrie până în iunie, de obicei duminica între
14.00 și 16.00, plus cel puțin trei ieșiri de două zile în timpul
anului și o tabără de vară de o săptămână, în casa pentru
lupișori, și la cort, pentru temerari și exploratori.
A.C.: Există şi activităţi în comun cu alte grupe de cercetaşi
din Bucureşti şi din ţară?
Arianna: Desigur. BN1 este o „filială” a Organizației
Naționale și, deci, în mod evident, au loc și activități în
comun atât la nivel regional, cât și la nivel național, cum ar
fi taberele de vară și activitățile de formare metodologică
pentru lideri.
A.C.: A fost greu începutul? Cum aţi procedat şi cine v-a
ajutat? Întreb acest lucru pentru că informaţia poate fi utilă
pentru alte parohii care ar dori să înceapă un grup de cercetaşi.
Arianna: Doresc să precizez că grupul nostru scout se
bucură de găzduirea Parohiei Bucureștii Noi, dar nu este
un grup parohial. BN1 este un centru local afiliat la ONCR,
fiind deschis tuturor copiilor, de orice religie. Nu a fost greu
începutul… există niște formalități care trebuie îndeplinite și
standarde care trebuie respectate, cum ar fi necesitatea unui
grup de inițiativă care să cuprindă minimum 15 persoane,
dintre care cel puțin 5 adulți care să propună formarea
grupului; timp de 6 luni, activitățile se desfășoară ca grup
de inițiativă. Apoi, trebuie pregătit și prezentat un raport
adunării generale ONCR, care evaluează și acordă statutul
de „centru local”. Grupul nostru de inițiativă l-am format
împreună cu cinci părinți din cartierul Bucureștii Noi. Cu
toții am frecventat un curs de formare despre cercetășie și
metoda scout (modulul „Introducere în cercetășie”), precum
și un curs de pedagogie specific pentru vârsta lupișorilor.
Eu și alți doi lideri am frecventat și un curs de pedagogie
specific pentru vârsta temerarilor. Oricum, obligatorii
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Cercetași din grupul Bucureștii Noi 1

sunt modulul de introducere în cercetășie și un modul de
pedagogie, la alegere.
În privința felului în care am început și a ajutorului de
care am beneficiat, trebuie să menționez – și mulțumesc și
pe această cale – Fundația Bucureștii Noi (www.fundatiabucurestii-noi.ro), care ne-a ajutat să procurăm uniformele
pentru copiii mai nevoiași care doreau să participe, precum
și o mare parte a echipamentului necesar.
A.C.: Acum, ce priorități aveți şi ce aspecte mai rămân de
rezolvat?
Arianna: Prioritățile sunt: să ne facem cunoscuți și să
mărim numărul de participanți. Dar, la drept vorbind,
zvonul despre grupul nostru s-a cam răspândit deja fără
să fie nevoie de prea multă publicitate și anul acesta, am
primit foarte multe cereri de înscriere. Desigur, cum mai
bine de jumătate dintre membrii noștri provin din familii
cu mijloace economice reduse, va trebui să ne suflecăm
mânecile și să ne autofinanțăm, să scriem proiecte pentru
a obține sponsorizări, astfel încât să le putem oferi tuturor
copiilor noștri echipamentul necesar pentru participarea la
activități (rucsac, bocăncei, sac de dormit, saltea, lanternă,
cort etc.).
A.C.: Pentru tine, personal, ce înseamnă cercetăşia? Ce te-a
determinat să începi acest program?
Arianna: Pentru mine, scoutismul este aproape o religie;
e un stil de viață pe care eu - cu siguranță! – l-am îmbrățișat
total. Sunt scout de când aveam 8 ani și promisiunea și legea
scout mi-au intrat în sânge. Aici, în România, am decis să
formez un grup la cererea multor părinți din cartier, după
ce au văzut că eram cercetașă și că organizam activități
interesante în parohie, în timpul verii.
A.C.: Ce le-ai sugera celor dornici să înceapă o astfel de
activitate? Cui se pot adresa pentru informaţii şi formare?
Arianna: Sfatul meu este să nu înceapă la întâmplare.
Metoda scout și stilul scout trebuie învățate. Chiar dacă
acest aspect nu e evident de la prima vedere, cercetășia este
gândită astfel încât să se adapteze fiecărei faze evolutive a
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copilului/tânărului. Ca să începi un grup de cercetași și acesta
să funcționeze, cel mai bun lucru, după părerea mea, este să
ceri ajutor, cel puțin la început, cuiva care este deja cercetaș.
Și între timp, să participi la stagiile de formare pentru lideri,
organizate de ONCR ori de organizația națională din țara
unde te găsești!
Pentru cine vrea să afle mai mult privind cercetășia

în România, există un site internet, www.scout.ro, care
cuprinde toate informațiile necesare atât pentru pornirea
unui grup scout, cât și cu privire la grupurile deja existente,
legea și jurământul scout și așa mai departe.
A.C. Îţi mulţumim, Arianna, și vă dorim mult succes, ție și
întregului grup!
A consemnat Liana GEHL

Exerciții spirituale pentru preoții din Arhidieceză

A

trăi cu valori – a trăi – a trezi viața. Cu acest titlu s-a
desfășurat la mănăstirea călugărilor carmelitani de
la Ciofliceni (Snagov) prima serie de exerciții spirituale
din 2013 pentru preoții Arhidiecezei romano-catolice de
București. Acestea au avut loc între 17 și 20 septembrie, sub
îndrumarea părintelui conf. univ. dr. Liviu Jitianu, Prodecan
al Facultății de Teologie Romano-Catolică din cadrul
Universitații Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. În această primă
serie de exerciții, au participat 19 preoți ai Arhidiecezei.
Folosindu-se de metoda impulsurilor sau a chestionarelor,
meditațiile părintelui Liviu i-au călăuzit pe preoți în
cunoașterea personală, a valorilor care caracterizează viața
preoțească, a trecutului care i-a modelat și uneori poate
le-a deformat personalitatea, a vindecării și a împăcării cu
propriul trecut.
Momentele de meditație personală au fost urmate

de discuții în doi sau în grup, pentru o împărtășire și o
îmbogățire reciprocă.
Acest traseu meditativ a avut ca scop conștientizarea și
modelarea personalității preotului în dialog cu Dumnezeu
și cu credincioșii, prin trăirea și trezirea virtuților vieții.
În perioada 23-27 septembrie, mănăstirea Părinților
Carmelitani Desculți a găzduit și cea de a 2-a serie de
exerciții spirituale pentru preoţii Arhidiecezei RomanoCatolice de București, care au avut ca temă Identitatea
preotului. Meditaţiile, la care au participat 25 de preoţi, au
fost ţinute de Pr. dr. Tarciziu Șerban.
Cea de a treia şi ultima serie de exerciţii spirituale
pentru preoţi, din acest an, se va desfăşura în perioada 1418 octombrie a.c., meditaţiile fiind ţinute de Pr. dr. Lucian
Dîncă, preot asumpţionist.
(arcb.ro)

Deschiderea anului școlar la Catedrala Sfântul Iosif

Ș

coala începe cu dreptul atunci când primul pas făcut de
„ elevi, părinți și profesori înseamnă rugăciune, rugăciune
împreună”, a afirmat Preasfințitul Cornel Damian, Episcop
auxiliar de București, în cadrul Sfintei Liturghii solemne
prezidate luni, 16 septembrie 2013, în Catedrala RomanoCatolică „Sfântul Iosif ”, din București, cu ocazia deschiderii
noului an școlar. La Sfânta Liturghie au concelebrat preoții
profesori de la Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif ”, din
București, Pr. Ioan Ciobanu, parohul Catedralei, și preotul
greco-catolic Valeriu Median. La celebrare au luat parte
numeroși elevi, însoțiți de părinți și profesori.
„Școala presupune efort, un efort susținut, poate să
ne rezerve și surprize – uneori foarte plăcute, alteori
mai puțin plăcute –, sau poate să ne aducă momente de
neliniște. Dar obișnuiți-vă – i-a îndemnat episcopul pe
elevii prezenți în Catedrală – să așezați întotdeauna totul
în mâna lui Dumnezeu și rugați-l să vă însoțească pe acest
drum, în această etapă importantă a vieții voastre”. „Porniți
în acest nou an școlar cu dreptul, cerând binecuvântarea
lui Dumnezeu”, le-a mai spus PS Cornel, mulțumindu-le
totodată profesorilor pentru eforturile pe care le fac pentru
educarea copiilor și a adolescenților încredințați lor.
Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif ” din București,
așa cum a arătat sr. director Rodica Miron la sfârșitul Sfintei

Liturghii, își redeschide
porțile pentru al 21-lea
an consecutiv, cu peste
900 de elevi înscriși în
34 de clase, împărțite
de la clasa 0 până la
cursul postliceal sanitar.
Colegiul Sfântul Iosif
este o instituție școlară
căutată de părinți pentru
copiii lor, după cum a
arătat sora directoare:
„În acest an, datorită
afluenței copiilor, a
trebuit să facem trei
clase 0 în loc de două,
cum era prevăzut în
proiectul de plan, cu câte Deschiderea anului școlar la Catedrala Sf. Iosif
28 de elevi la clasă, și nu cu 25, cum ar fi fost normal”. De
altfel, Colegiul Romano-Catolic „Sf. Iosif ” a avut în ultimii
ani rezultate bune, cu o rată a promovabilității la examenul
de bacalaureat de cca 90%, unii dintre elevi obținând chiar
medii de 10 la diferite discipline.
(arcb.ro)
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25 de ani de viață consacrată

Î

n ziua de 7 septembrie 2013, la ora 11.00, a avut loc
în Capela Mănăstirii Congregatio Jesu din PopeștiLeordeni, o Sfântă Liturghie de mulțumire pentru cei 25
de ani de viață consacrată a șase surori: Sr. Rozalia Totu, Sr.
Marcela Ciocoiu, Sr. Andreea Doboș, Sr. Carolina Benchea,
Sr. Veronoica Boașă și Sr. Anastasia Gîrleanu.
La Sfânta Liturghie, prezidată de ÎPS Ioan Robu, au
concelebrat 11 preoți, printre care secretarul eparhial
Pr. Gabriel-Daniel Popa, Pr. Ioan Gherman, Pr. Ioan
Ciobanu, Pr. Ioan Solomon, Pr. Ioan Riba, Pr. Marius
Martin, Pr. Francisc Ungureanu, Pr. Vilmos Máthé.
Bucuria trăită cu ocazia acestui eveniment ne este
împărtășită de câteva dintre surorile sărbătorite.
„În acest an plin de încărcătură spirituală, fiind Anul
credinței și anul în care am avut bucuria de a sărbători
Beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika, nimic nu e mai
frumos decât să spun mulțumesc. Doamne, Îți mulțumesc
pentru că ai avut grijă de mine în acești 25 de ani, pe drumul
meu spiritual, presărat cu suișuri și coborâșuri, în ciuda
tuturor slăbiciunilor mele. Te rog, fii alături de mine mereu
și ajută-mă să te întâlnesc la capătul vieții mele, ca să mă
pot bucura în veșnicie de vederea feței tale!” (Sr. Carolina)
„Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai creat, că m-ai chemat
la viața consacrată și că m-ai ajutat cu harul tău să ajung
la 25 de ani de viață dăruită Ție. Îți mulțumesc pentru
darul tăriei, prin care am depășit toate încercările. Te rog,
ajută-mă și în continuare să rămân fidelă până la sfârșitul
vieții mele, ca să mă pot bucura cu tine toată veșnicia”. (Sr.
Rozalia)
„În această zi plină de har, am simțit din nou iubirea
milostivă a lui Dumnezeu copleșindu-mi străfundurile
inimii și ale sufletului de bucurie spirituală. Zi de zi, clipă
de clipă, suntem înconjurați de minunile pe care Domnul
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le săvârșește pentru noi, ca să ne întărească în credință și
să ne facă fideli în urmarea voinței sale. El ne vorbește și
ne însoțește atât timp cât suntem dispuși să-i ascultăm
glasul și nu întârzie să ne asculte cererile, dacă acestea
sunt spre binele nostru sufletesc. Am auzit de multe ori de
la Mater Benedicta că «Dumnezeu nu se lasă întrecut în
generozitate»; și am avut prilejul să experimentez de prea
multe ori acest lucru, așa încât vreau să spun tuturor că
suntem asistați în viața noastră, în munca noastră de Duhul
Sfânt care ne insuflă gânduri bune și sfinte; mai trebuie doar
ca noi să fim atenți și să-i ascultăm șoaptele, pentru ca mai
apoi să le trăim, să le punem în practică. Mulțumesc din
toată inima Sfintei Treimi pentru minunile pe care le-am
trăit în viața mea de până acum și mă rog în continuare sămi dea tărie în lupta vieții ca să trăiesc cuvântul Scripturii
în toate zilele vieții mele. Căci toată puterea vine din
rugăciune, după cum spune Isaia 40,13: «Cei ce nădăjduiesc
în Domnul îşi vor înnoi puterea lor; aripi ca de vultur le vor
creşte: vor alerga şi nu vor osteni, vor merge necontenit şi
nu vor obosi»”. (Sr. Anastasia)

Zile de comuniune şi rugăciune în familie

Î

n perioada 6-8 septembrie 2013, Parohia Sfântul Anton de
Padova din Urziceni, la iniţiativa Părintelui Paroh Romeo
Horvat, a organizat o întâlnire a familiilor, la Complexul
din Săticu de Sus, judeţul Argeș. Cu acest prilej, au avut
loc momente de socializare, de comuniune şi rugăciune
în comun.
Familiile prezente au avut prilejul să se cunoască mai
bine, să împărtăşească din experienţele proprii, să facă
schimb de impresii, să realizeze împreună valoarea familiei
creştine în planul lui Dumnezeu.
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În prima zi, a avut loc familiarizarea cu locaţia și cu
membrii familiilor prezente. Seara s-a încheiat cu un foc de
tabără, unde s-au împărtăşit experienţe, s-au legat prietenii
şi s-a creat o atmosferă prietenoasă şi destinsă.
Sâmbătă, 7 septembrie, după Sfânta Liturghie, întregul
grup, părinţi, copii şi bunici, a participat la drumeţia până
la poalele muntelui Piatra Craiului. A fost o experienţă
plăcută, chiar dacă obositoare, care a demonstrat că pentru
a admira splendoarea Creaţiei lui Dumnezeu, este nevoie
de trudă, perseverenţă, determinare şi forţă. Această lecţie
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a fost aplicată apoi de Pr. Romeo şi în viaţa cotidiană:
pentru a ajunge în splendoarea comuniunii cu Tatăl,
trebuie să parcurgi un drum nu uşor, să nu abandonezi pe
drum pe niciunul dintre membrii familiei, ai comunităţii,
să dai o mână de ajutor partenerului de drum, să renunţi la
confortul propriu şi să fii perseverent, să nu abandonezi, să
speri, să crezi şi să faci toate acestea cu mare iubire.
Duminică, 8 septembrie, zi închinată Preasfintei Fecioare
Maria, după Sfânta Liturghie în care fiecare a adus un
prinos de mulţumire pentru momentele de har şi rugăciune
petrecute împreună, am pornit spre casă, purtând în suflet
experienţa trăită pe parcursul acestor zile, mai conştienţi de
rolul şi importanţa familiei creştine în planul lui Dumnezeu,
în comunitate şi în Biserică.
Pr. Romeo HORVAT
Parohia Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova
Urziceni

Zile de comuniune și rugăciune

In memoriam

Sr. Donata din Congregația Micile Slujitoare ale Inimii lui Isus
La revedere, în Paradis!

M

oartea Sorei Donata ne-a întristat
pe toți cei care au cunoscut-o. A
sosit la Ploiești în primii ani după 1990
şi împreună cu surorile care o însoţeau,
a înfruntat toate obstacolele pentru
a deschide o nouă casă în care toţi se
simţeau acasă: preoţi, surori, seminarişti,
laici, copiii şi tinerii parohiei şi, în special,
săracii şi bolnavii oraşului.
De unde atâta energie şi curaj pentru
o soră? Isus din Tabernacol şi patul de
suferinţă al bolnavilor i-au fost prieteni
scumpi, Isus cel părăsit a transformat-o
într-o adevărată mamă care a ştiut să
aducă bucurie, speranţă şi unitate între
surori, familii şi parohie. Nu a deranjat

S

Sora Maria Donata
1938 - 2013

ora Maria Donata, din Congregaţia Micile Slujitoare ale
Inimii lui Isus pentru Bolnavii Săraci (PSSC), originară
din Bergamo (Italia), a decedat miercuri, 18 septembrie
2013, la Vercelli, la vârsta de 75 de ani. Înmormântarea a
avut loc a doua zi la Vercelli.
Sâmbătă, 21 septembrie a.c., la biserica Cristos Rege
din Ploiești, a avut loc celebrarea unei Sfinte Liturghii cu
requiem pentru odihna veșnică a sufletului răposatei Sr.
Donata. „La celebrare, au participat surorile din comunitatea
de aici, din Ploiești, și un mare număr de credincioși, care

niciodată pe nimeni şi, discret, a plecat
dintre noi, miercuri, 18 septembrie
a.c., într-un spital din Vercelli, unde
suferinţa a unit-o pentru totdeauna cu
Cristos.
Amintirea şi imaginea Sorei Donata
n-ar trebui să lipsească din cele două
oratorii din parohiile din Ploieşti şi
Buzău - de altfel, oratoriul din Buzău va
purta numele Sr. Donata -, iar buzoienii
îi sunt recunoscători pentru intervențiile
ei pe lângă mulți binefăcători din Italia
pentru mărirea şi modernizarea bisericii
romano-catolice din Buzău.
Dumnezeu s-o odihnească!
Pr. Pavel BUTNARIU

nu vor uita binele pe care Sr. Donata l-a făcut nu numai
comunității noastre, dar ploieștenilor în general”, a spus Pr.
Iosif Imbrișcă, parohul comunității catolice din Ploiești.
Congregaţia Micile Slujitoare ale Inimii lui Isus pentru
Bolnavii Săraci este prezentă la Ploieşti din anul 1994,
iar la Buzău, din 2001, unde surorile se dedică asistării la
domiciliu a bolnavilor săraci, în colaborare cu parohiile, se
implică în educarea tinerilor la solidaritate şi comuniune
prin cateheze și campusuri estive, ajută la pregătirea
Liturghiei duminicale.
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Știri interne

CONSACRAREA BISERICII SF. CHARBEL MAKHLUF

L

a numai trei ani de la aşezarea pietrei de temelie a
bisericii catolice de rit maronit „Sfântul Charbel”,
aflată în satul Dimieni, comuna Tunari, Ilfov, comunitatea
libaneză din Bucureşti a avut bucuria de a participa la
consacrarea sfântului lăcaş duminică, 15 septembrie 2014.
Celebrantul principal a fost Preafericirea Sa Cardinalul
Mar Bechara Boutros El Rai, Patriarhul Maroniţilor, al
Antiohiei şi al întregului Orient. Concelebranţi au fost
ÎPS Mazloum Samir, Episcop emerit al Curiei Patriarhiei
Antiohiei maroniţilor, ÎPS Paul Nabil Sayah, Vicar general
al Bisericii Maronite şi ÎPS Chucrallah Nabil Hage,
Arhiepiscop de Tyr al maroniţilor, ÎPS Francisco-Javier
Lozano, Nunţiu Apostolic în România, ÎPS Ioan Robu,
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti şi Ordinarius pentru
creştinii din Orientul Mijlociu prezenţi în România, PS
Cornel Damian, Episcop auxiliar de Bucureşti, PS Mihai,
Vicarul greco-catolic al Bucureştilor, şi un mare număr de
preoţi diecezani sau călugări, de diverse rituri.
Noua parohie cuprinde – conform declaraţiilor părintelui
Fadi Rouhana, parohul comunităţii – 40 de familii libaneze
(de rit maronit), circa 30 de familii irakiene (de rit
caldeu), familii siriene, iordaniene, egiptene şi palestiniene
aparţinând mai multor rituri catolice orientale. Biserica,
ridicată în timp record prin contribuţia enoriaşilor, îl are
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ca patron pe Sf. Charbel (Şarbel) Makhluf - preot şi pustnic
libanez renumit drept un mare taumaturg.
Martori oculari de la acea vreme au povestit că la
înmormântarea sfântului, în după-amiaza zilei de Crăciun
1898, cei prezenţi îşi făceau griji că nu vor putea duce trupul
neînsufleţit la cimitir, din cauza viscolului puternic. Dar de
îndată ce uşile bisericii s-au deschis, norii s-au dat brusc în
lături şi totul a fost cuprins de o lumină veselă. Am putea
spune că aşa a fost şi în această duminică de 15 septembrie,
când după multe ploi şi frig, câmpurile şi pădurile din jurul
noii biserici străluceau cu bucurie sub un cer perfect senin.
(imagine preluată de pe www.vicariatbucuresti.ro)

SESIUNEA DE TOAMNĂ A CONFERINŢEI
EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA

Î

n perioada 9 -12 septembrie 2013 s-a desfășurat sesiunea
de toamnă a Conferinţei Episcopilor din România
(CER), desfăşurată la Mănăstirea Fraţilor Carmeliţi din
Luncani (jud. Bacău). La lucrări, alături de cei 15 episcopi
romano-catolici şi greco-catolici din România, au participat
ÎPS Francisco Javier Lozano, nunţiu apostolic în România şi
Republica Moldova, şi PS Anton Coşa, episcop de Chişinău
(Republica Moldova).
Lucrările s-au deschis oficial prin sfânta şi dumnezeiasca
Liturghie concelebrată, marţi seara, 10 septembrie, în
biserica Sfinţii Petru şi Paul din Bacău, cu participarea
unui număr mare de preoţi şi a unei mulţimi importante
de credincioşi.
În plenul lucrărilor, episcopii au analizat relaţia de
colaborare dintre Caritas Europa şi Confederaţia Caritas
România, pastoraţia sanitară în cadrul episcopiilor catolice
din ţară, întâlnirea mondială a tinerilor din Brazilia; s-a
fixat calendarul întâlnirilor la evenimentele organizate
de Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene (CCEE),
au stabilit ca Fericitul Vladimir Ghika, ridicat la cinstea
altarelor la 31 august, să fie notat în calendarele Bisericilor
particulare din România în ziua de 16 mai.
Conferinţa Episcopilor a analizat cu preocupare
rezultatele publicate ale recensământului populaţiei.
Experienţa directă confirmă o realizare defectuoasă a
recenzării, mulţi dintre credincioşii greco-catolici şi
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romano-catolici nefiind recenzaţi sau fiind înregistraţi
ca aparţinători ai altor culte. Aceasta face ca rezultatele
publicate să nu corespundă cu datele deţinute de instituţiile
Bisericii.
De asemenea, Conferinţa Episcopilor din România
îşi exprimă îngrijorarea faţă de libertatea justiţiei care
în ultimul an s-a folosit de principiul majorităţii pentru
a încălca flagrant dreptul la proprietate şi a refuza
retrocedările către comunităţile greco-catolice.
În cadrul întrunirii, episcopii s-au rugat pentru Biserică
şi pentru ţară şi şi-au exprimat preocuparea pentru pacea
în Siria, în Orientul Mijlociu şi în lume.
Următoarea întrunire a Conferinţei Episcopilor s-a fixat
pentru perioada 5-7 mai 2014, la Oradea, în organizarea
Eparhiei Greco-Catolice de Oradea.
Informaţiile au fost preluate din comunicatul nr.
58/12.09.2013 al Conferinţei Episcopilor din România,
semnat de pr. Eduard Mihai Coşa, secretarul general.

Știri externe

FRANȚA: A 69-a vindecare miraculoasă de la Lourdes

M

arţi, 24 septembrie 2013, a avut loc la Lourdes
ceremonia prin care Biserica Catolică a recunoscut
în mod oficial a 69-a vindecare miraculoasă de la
binecunoscutul Sanctuar marian din Franţa. Este vorba
de vindecarea Danilei Castelli, astăzi de 67 de ani, însă
vindecarea ei a avut loc când avea 34 de ani. După un

pelerinaj la Lourdes, a descoperit că s-a vindecat în mod
neaşteptat de boala gravă de care suferea, „fără nicio
legătură cu intervenţiile şi terapiile pe care le-a făcut”,
după cum a declarat Comisia Medicală Internaţională de
la Lourdes.

FRANȚA: Despre libertatea religioasă în Europa

C

onsilierii juridici din cadrul conferinţelor episcopale
din Europa au tras un semnal de alarmă asupra
libertăţii religioase pe bătrânul continent, în cadrul unei
întâlniri desfăşurate la Strasbourg, în Franţa, între 12
şi 14 septembrie, organizată de Consiliul Conferinţelor
Episcopale Europene (CCEE). La întâlnire au participat
peste 30 de delegaţi, reprezentând 22 de conferinţe
episcopale din Europa. Consilierii juridici au discutat

despre obiecţia de conştiinţă, libertatea de exprimare şi
libertatea de a primi educaţie religioasă, şi au subliniat
că religia are „o importanţă publică deosebită în vieţile şi
conştiinţele cetăţenilor europeni”. Au semnalat, totodată,
că există „o creştere considerabilă” a restricţiilor legale
în ţările membre ale CCEE, înregistrate de Observatorul
privitor la Discriminare şi Intoleranţă faţă de Creştinii
din Europa.

REPUBLICA MOLDOVA: Scrisori pentru Papa Francisc

V

asilică, de 11 ani, din Republica Moldova, i-a scris
Papei Francisc o scrisoare. Inițiativa s-a înscris întrun proiect mai amplu, la care au contribuit copii din mai
multe țări europene, lansat de Consiliul Conferințelor
Episcopale Europene (CCEE). Scrisorile și desenele
copiilor au fost publicate într-o carte care i-a fost
înmânată Papei Francisc, în cadrul audienţei generale de
miercuri, 4 septembrie, chiar de către Vasilică. Băiatul,
din cauza greutăților familiale, se află de mai mult timp
împreună cu sora lui în Casa „Familia” a fundaţiei catolice
„Regina Pacis”, din Chişinău. „Dragă Papa Francisc –
scrie Vasilică în scrisoare, citat de agenţia SIR –, surioara

mea mi-a spus că trebuie să-ţi spun Papă, pentru că eşti
o persoană importantă, dar eu nu ştiu ce înseamnă Papă,
şi de aceea îţi spun tată. Mama mea era pentru mine şi
sora mea o persoană importantă ca tine, chiar dacă eram
o familie săracă, aici în R. Moldova. Acum, mama mea
nu mai trăieşte, pentru că oameni răi i-au făcut rău. Dar
vreau să-ţi spun că în fiecare zi eu vin la mâncare într-o
bucătărie care poartă numele tău şi îţi trimit o fotografie
cu mine în bucătărie, pentru că un preot ne-a luat din
stradă, aici, la Chişinău, ne-a dat o casă în care să putem
dormi şi să mâncăm ceea ce el găteşte pentru noi”.

KAZAHSTAN: Vizita Cardinalului Leonardo Sandri

C

ardinalul Leonardo Sandri, prefectul Congregaţiei
pentru Bisericile Orientale, a efectuat o vizită
pastorală de cinci zile (13-17 septembrie) în Kazahstan, în
timpul căreia s-a întâlnit cu premierul Karim Massimov,
dar şi cu lideri religioşi islamici, abordând tema libertăţii
religioase. Papa Francisc a trimis, prin Cardinalul Sandri,
comunităţii din Kazahstan un potir şi o relicvă a Sfântului
Iosafat. Vizita s-a încheiat la Karaganda, unde Cardinalul

a întâlnit comunităţile catolice locale, a celebrat Sfânta
Liturghie în noua catedrală, dedicată Sfintei Fecioare
Maria de la Fatima, şi a vizitat mănăstirea călugăriţelor
carmelitane. Vizita trimisului Papei Francisc a constituit
„o puternică încurajare în credinţă pentru noi toţi”, a
declarat pentru agenția Fides episcopul de Karaganda,
Mons. Janusz Kaleta.
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Biserica Catolică în lume

BISERICA CATOLICĂ
în
CHINA
- partea I -

C

um poţi să îmbrăţişezi un aisberg? E imens, alunecos
şi cea mai mare parte a sa rămâne invizibilă, sub
apă. Cam aşa ar putea fi redat, dacă ar fi să folosim o
analogie, sentimentul celui care se pregăteşte să scrie
despre China şi Biserica Catolică din această ţară.
Estimaţi la circa 16 milioane de credincioşi (cifra reală
nu se cunoaşte), catolicii chinezi au un profil aparte,
determinat de împrejurările socio-politice în care trăiesc
şi plasat între două extreme: biserică în catacombe şi
asociaţie de partid.

China, date generale

China este o realitate atât de complexă şi despre care
se vorbeşte atât de mult, încât nu e cazul să dăm prea
multe date generale. Ajunge să spunem că este a treia
ţară din lume ca teritoriu, după Rusia şi Canada, şi prima
ca număr de locuitori (aproape o cincime din populaţia
planetei). Numele său, Zhong Guo, se traduce prin „Ţara
de mijloc”, reflectând o veche credință chinezească după
care țara era centrul geografic al Pământului și singura
civilizație adevărată.
Primul stat centralizat datează din mileniul III î.C.
Ultima dinastie monarhică a fost înlăturată de la putere
în 1911, când China a devenit republică. În 1949, Partidul
Comunist Chinez a preluat conducerea, instituind
Republica Populară Chineză, în timp ce guvernul
naţionalist s-a refugiat în Taipei, Taiwan, continuând ceea
ce mai rămăsese din fosta Republică Chineză. Aflată în
continuă creştere economică după reformele iniţiate în
1978, China este astăzi a doua mare economie mondială şi
cel mai mare exportator/importator de bunuri din lume.
Totodată, se află pe locul I în lume ca efectiv al forţelor
armate şi pe locul II ca buget alocat apărării ţării. Toate
acestea fac din China o potenţială superputere, stăvilită
însă de propriile sale tare interioare: poluarea şi sărăcirea
resurselor naturale, îngrădirea libertăţilor şi încălcarea
drepturilor omului, corupţia la nivel înalt etc.

Religia în China

De-a lungul istoriei sale milenare, civilizaţia chineză
a fost influenţată de o varietate de credinţe religioase.
Confucianismul, budismul şi taoismul, adesea împletite
în forme sincretice la nivel popular, sunt considerate cele
„trei mari învățături” ale Chinei, practicate de circa 40-50%
din populaţie. (Trebuie spus de la bun început, date fiind
întinderea teritoriului, numărul de locuitori şi condiţiile
politice, că statisticile privind religia sunt deocamdată
orientative şi discutabile). Creştinii de diverse confesiuni
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Catedrala înființată de iezuiți în Beijing, China

reprezintă între 3,2 şi 5% din populaţie, iar musulmanii circa 2%. Aproximativ o treime dintre chinezi se declară
necredincioși.
Ca origine, 91,52% dintre chinezi sunt de etnie han,
în timp ce restul de 8,49 procente (adică 110 milioane de
locuitori) se compun dintr-un amalgam de peste 50 de alte
etnii, unele dintre acestea având propriul sistem religios,
nemaiîntâlnit la alte popoare. Libertatea religioasă este
garantată prin constituţie, dar cu condiţia ca fiecare cult să
obţină mai întâi aprobare din partea statului. În practică,
deşi lipsa aprobării poate atrage după sine pedepse cu
închisoarea şi chiar moartea, multe confesiuni - atât
dintre cele etnice, tradiţionale, cât şi dintre noile mişcări
religioase - preferă să activeze în clandestinitate.
Creştinismul (în limba chineză numit „religia
Domnului Cerului”) are o istorie străveche în China,
unde a cunoscut momente de mare expansiune, precum
şi perioade de persecuţie şi repetate declinuri, până la
dispariţia aproape completă. Astfel, chinezii secolului al
XVII-lea - şi lumea apuseană împreună cu ei - au fost
uimiţi să afle că „noua religie” adusă din Europa de către
misionarii franciscani şi mai apoi iezuiţi nu era nicidecum
nouă, ci înflorise pe teritoriul ţării lor cu mai bine de o
mie de ani înainte. La această concluzie au ajuns în urma
unei descoperiri arhelogice din anul 1625, care a dezvelit
un monument de aproape 3 m înălţime, denumit ulterior
„Stela nestoriană”, datând din anul 781 d.C. Înscripţia de
pe stelă, intitulată „Memorialul răspândirii în China a
religiei luminoase din Ta-Chin [Imperiul Roman]”, arăta
că monumentul fusese construit pentru a comemora 150
de ani de la recunoaşterea oficială a creştinismului în China
de către împăratul Taizong, în anul 635 d.C., și atribuia
propagarea noii religii eforturilor evanghelizatoare ale
unui preot nestorian, probabil de origine persană, numit
Alopen. Favorizat mai mult sau mai puţin de împăraţii
succesivi, creştinismul de sorginte nestoriană s-a dezvoltat
în următorii 300 de ani, până la căderea dinastiei Tang, la
începutul secolulului X. El a revenit apoi în secolul XIII,
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odată cu încorporarea Chinei în Marele Imperiu Mongol,
din care făceau parte şi diverse triburi ce îmbrăţişaseră
nestorianismul încă din primele veacuri. Ascendenţa
islamului şi, după unele opinii, concurenţa misionarilor
franciscani sosiţi în China la sfârşitul secolului al XIII-lea,
au dus însă la stingerea treptată a comunităţilor creştine
nestoriene.

Biserica Catolică în China

Aşa cum am arătat, primii misionari catolici de rit latin
au fost franciscanii, sosiţi la curtea împăratului chinez în
anul 1294. Printre aceştia s-a remarcat Fericitul Giovanni
da Montecorvino (în China aclamat ca sfânt), care în
numai patru ani de la venire, a construit o biserică drept
peste drum de palatul imperial şi a botezat între 24.000 şi
40.000 de suflete. Totodată, a căutat să înveţe la perfecţie
limba chineză, traducând textele liturgice, Noul Testament
şi Psalmii. Timp de 11 ani, a lucrat singur, neputând nici
măcar să se spovedească; în 1307, Papa Clement al V-lea
l-a numit arhiepiscop de Beijing, trimiţându-i alţi confraţi
în ajutor. După moartea lui Giovanni da Montecorvino în
1328, misiunea a intrat într-un con de umbră; patruzeci de
ani mai târziu, venirea la putere a unei noi dinastii, Ming,
a avut ca rezultat, printre altele, şi expulzarea tuturor
creştinilor din ţară (atât nestorieni, cât şi catolici).
Creştinismul - de astă dată atât de filieră protestantă şi
ortodoxă, cât şi de filieră catolică - a început să prindă din
nou rădăcini în China odată cu venirea la putere a dinastiei
Qing, în secolul al XVII-lea. Primii iezuiţi, aflaţi pe urmele
Sfântului Francisc Xaveriu şi între care se distinge figura lui
Matteo Ricci, sosesc la curtea Chinei între anii 1579-1582
şi sunt primiţi cu mare apreciere datorită vastei lor culturi.
Strategia de evanghelizare a iezuiţilor era aceea de a se face
chinezi cu chinezii, învăţând limba, adoptându-le modul
de viaţă şi văzând în operele lor clasice prefigurări ante
litteram ale mesajului evanghelic. Această atitudine, în
contrast cu aceea a altor misionari catolici din China, avea
să ducă la faimoasa controversă a „riturilor chinezeşti”,
care va dura mai bine de 100 de ani şi va afecta profund
percepţia Bisericii Catolice în China.

Cultul strămoșilor

Dacă iezuiții considerau tradițiile chineze simple
uzanțe sociale, izvorâte din respectul față de strămoși și
împărat, dominicanii, în schimb, vedeau în ele superstiții
inadmisibile. Această controversă a dăunat profund
activității misionare, cu atât mai mult cu cât în 1742, Papa
Benedict al XV-lea, sătul de atâtea discuții, le-a interzis
catolicilor chinezi cultul strămoșilor. Abia în 1939, la
îndemnul expres al Papei Pius al XII-lea, Congregația De
propaganda fide a dat o nouă instrucțiune prin care se
recunoștea valoarea tradițiilor chinezești ca mod onorabil
de cinstire a strămoșilor și de exprimare a respectului față
de autorități. Acest document a schimbat în mod aproape
revoluționar soarta Bisericii Catolice din China – la foarte
scurt timp după aceea, între China și Vatican s-au stabilit
raporturi diplomatice, s-a înființat o ierarhie și un cler

Liturghie catolică în China

autohton etc.. În ajunul instaurării dictaturii comuniste
din octombrie 1949, Biserica Catolică din China avea deja
un cardinal şi un nunţiu apostolic, 20 de arhidieceze, 85
de diceze şi 39 de prefecturi apostolice, 3000 de misionari,
2.500 de preoţi chinezi şi circa 7.000 de călugăriţe,
dintre care peste 5.000 autohtone, 200 de spitale, 250
orfelinate, 3 universităţi, 2.200 de şcoli, 32 de tipografii
şi 50 de publicaţii periodice etc., etc... Din nefericire, o
altă revoluție era pe cale să se producă și Biserica Catolică
avea să fie confiscată de către Partidul Comunist, prin
înființarea Asociației Catolice Patriote.

Între catacombe și asociație de partid

Astăzi, cele mai multe scaune episcopale sunt vacante,
iar Biserica Catolică trece, așa cum am arătat la început,
printr-o situație aparte. După preluarea puterii, la
mijlocul secolului trecut, Partidul Comunist Chinez a
făcut presiuni asupra cultelor religioase pentru ca acestea
să se constituie în „asociații patriotice” care să funcționeze
sub controlul direct al statului. Cum comunitățile
protestante ori cele musulmane nu depindeau neapărat
de un conducător ierarhic din afară, dispoziția a putut fi
oarecum satisfăcută (dar există și comunități care refuză
până azi să se înregistreze oficial, conform directivelor
de partid). Pentru credincioșii catolici lucrurile erau însă
mai complicate, pentru că a accepta controlul direct al
statului ar fi echivalat cu o trădare față de Sfântul Părinte
Papa, Vicarul lui Cristos și Capul Bisericii. Confruntați
cu pumnul de fier al dictaturii comuniste, ierarhia și
credincioșii au optat pentru diverse soluții. Cei mai mulți
au ales calea catacombelor, păstrându-se în ascultare față
de Papa, chiar și cu prețul martiriului ori al pedepsei cu
lagărul „de reeducare”; alții – mai puțini la număr – au
îmbrățișat politica partidului, înscriindu-se în Asociația
Catolică Patriotică, a cărei ierarhie este numită de guvern;
alții, în sfârșit, constrânși de împrejurări și împotriva
voinței lor, s-au înregistrat în Asociație, dar în conștiință au
rămas fideli Papei. Situația a dus la un conflict diplomatic
între guvernul chinez și Vatican, care încă și azi rămâne
deschis.
Liana GEHL
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Sfânta Scriptură

Cuvântul Domnului
- comentariu la lecturile duminicale -

Duminica a XXVII-a (C)

Hab 1,2-3; 2,2-4; Tim 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

F

aptul că mesajul Evangheliei a ajuns pe toate continentele
ne-ar putea lăsa impresia că el s-a impus de la sine. Se
ştie, însă, că evanghelizarea nu a fost un fapt simplu. E
drept că în unele regiuni ale lumii, mesajul evanghelic a fost
primit – şi chiar şi în zilele noastre este primit (v. situația din
unele ţări ale extremului Orient sau ale Africii) – cu mare
bucurie. În alte regiuni, în schimb, a fost nevoie de timp
pentru ca misionarii să îi convingă pe locuitori de valoarea
lui salvatoare, constructivă. Au existat şi nenumărate situaţii
în care predicatorii au avut de înfruntat rezervele, ostilitatea
sau chiar persecuţia venită din partea conducătorilor acelor
ţinuturi. Au existat, totodată, şi situaţii în care mesajul
evanghelic a fost impus locuitorilor de către conducătorii
deveniţi creştini. Dar, indiferent de modul în care Cuvântul
lui Dumnezeu a ajuns la oameni, atâta timp cât El a fost
ascultat şi pus în aplicare, nu a întârziat să-şi aducă roadele
binefăcătoare în societate, în familie, în comunitate ori în
viaţa personală.
Ceea ce se cunoaște mai puţin este starea de spirit în
care misionarii şi, mai apoi, responsabilii Bisericii şi-au
împlinit misiunea primită de la Isus Cristos, îndeosebi în
situaţiile grele. Cele trei lecturi ale duminicii a XXVII-a
de peste an ne oferă câteva exemple de vestitori ai
Cuvântului lui Dumnezeu tentaţi să renunţe la misiune
datorită descurajărilor cărora le-au căzut uneori pradă.
Prima lectură ne oferă exemplul profetului Habacuc care,
constatând „pasivitatea” lui Dumnezeu în faţa silniciilor
şi a abuzurilor persecutorilor poporului ales, se lasă pradă
deznădejdii. El merge până acolo încât îl întreabă pe
Dumnezeu: Pentru ce mă laşi să văd nelegiuirea, iar tu stai
şi priveşti la nedreptatea care ni se face? Atunci Domnul îi
răspunde, printre altele: Aşterne în scris viziunea pe care ai
avut-o... Această viziune se va împlini, însă numai la timpul
hotărât... Dacă ţi se pare că întârzie, aşteapt-o... Iată, cel care
nu are sufletul drept va pieri, iar cel drept va trăi în viaţă
datorită credinţei lui. Prin urmare, ceea ce Domnul îi cere
profetului este să anunţe că El veghează, că lucrarea Lui
salvatoare este în desfăşurare. Încrederea în Domnul este
condiţia absolut necesară pentru a rămâne în viaţă. La
rândul său, Timotei, ucenicul Sfântului Paul, are nevoie
de o încurajare din partea maestrului său: aprinde din
nou darul lui Dumnezeu, pe care l-ai primit atunci când ţiam impus mâinile. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de
timiditate, ci un duh de putere, de iubire şi de înţelepciune...
Ia ca îndreptar sănătos învăţătura pe care ai auzit-o de la
mine, în credinţa şi iubirea pe care o avem în Cristos Isus.
În aceste cuvinte regăsim sugerată cheia succesului oricărui
trimis să vestească Mesajul evanghelic încredinţat de Isus
Cristos ucenicilor: Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte
de muştar, aţi putea zice acestui dud: «Dezrădăcinează-te
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şi sădeşte-te în mare!» şi el v-ar asculta. Cu alte cuvinte, ca
şi în Mesajul Domnului transmis prin profetul Habacuc,
Isus Cristos afirmă cu tărie că în lupta cu dificultăţile cele
mai mari ale vieţii, noi toţi avem nevoie de credinţă, acea
credinţă care presupune încrederea că Dumnezeu veghează
şi, atunci când este cazul, îi salvează pe cei care îi sunt fideli.
Bunăvoinţa sa este cu atât mai de apreciat, cu cât noi suntem
creaturile şi servitorii săi.

Duminica a XXIX-a (C)

Ex 17,8-13; 2Tim 3,14-4,2; Lc 18,1-8

T

extele acestei duminici fac pledoaria legăturii pe care
fiecare dintre noi trebuie să o păstreze cu Dumnezeu,
astfel încât, potrivit lecturii a doua, omul să fie desăvârşit,
bine pregătit pentru orice faptă bună. Această legătură se
realizează, potrivit lecturii a doua, prin citirea şi meditarea
Sfintelor Scripturi. Într-adevăr, Sfântul Paul îi reaminteşte
ucenicului său, Timotei: din copilărie cunoşti Sfintele
Scripturi; ele îţi vor da înţelepciunea care te va conduce
la mântuire, prin credinţa în Cristos Isus. În schimb,
celelalte două lecturi pledează pentru acea legătură vie
care se realizează prin rugăciune. Într-adevăr, dacă prima
lectură pune în evidenţă gestul lui Moise de a ţine mâinile
ridicate în semn de rugăciune, acea rugăciune care permite
înfrângerea duşmanilor amaleciţi, fragmentul evanghelic
prezintă rugăciunea ca pe mijlocul cel mai eficace de
pregătire pentru a înfrunta momentul crucial al Zilei Fiului
omului. Mai precis, începutul capitolului 18 al Evangheliei
Sfântului Luca propune o învăţătură care răspunde în mod
imediat întrebărilor formulate de ucenici în 17,37 cu privire
la modul şi la momentul venirii Zilei Fiului omului. Şi, de
vreme ce venirea acestei Zile este imprevizibilă şi tranşantă
aidoma unei judecăţi, ucenicul trebuie să fie mereu atent
la semnele ei prevestitoare şi pregătit să o întâmpine. Or,
parabola care deschide capitolul 18 este rostită de Isus
pentru a arăta ucenicilor săi că trebuie să se roage mereu,
fără să se descurajeze, rugăciunea constantă fiind una din
modalităţile de pregătire. Surprinzător este faptul că în
parabolă, atitudinea lui Dumnezeu este comparată cu cea
a unui judecător fără scrupule (v.2) care, chemat fiind
de o văduvă să facă dreptate într-un litigiu, se va supune
nu atât datorită convingerilor sale, cât mai ales datorită
insistenţelor ei sâcâitoare. Şi totuşi, atunci când Isus va
face transpunerea parabolei la situaţia concretă (18,6), va
trebui să fim atenţi la modul în care se situează accentele.
Astfel, dacă versetul 1 accentuează necesitatea rugăciunii
insistente şi tenace, parabola privilegiază mai curând
convingerea că o astfel de rugăciune este în cele din urmă
ascultată. Prin urmare, dacă un judecător nedrept sfârşeşte
prin a împlini rugăciunea insistentă a văduvei, cu atât mai
mult Dumnezeu care este Tată va împlini cererile copiilor
care îl roagă, chiar dacă aparent, venirea Zilei Fiului omului

Sfânta Scriptură
întârzie să-şi facă simţită prezenţa. Foarte grav ar fi, însă,
dacă aparenta întârziere ar conduce pe cineva la descurajare
sau la abandonarea rugăciunii. O astfel de persoană nu ar
mai fi gata să primească judecata şi mântuirea. Într-adevăr,
dacă nu trăim în mod constant în spirit de rugăciune, adică
în acel spirit de deschidere faţă de judecata lui Dumnezeu,
ne va fi imposibil să o primim atunci când va veni, deoarece
ea va veni pe neaşteptate.
Pericopa acestei duminici se termină printr-o întrebare a
lui Isus, oarecum derutantă: Dar Fiul Omului, când va veni,
va găsi el credinţă pe pământ? (v.8). E drept că fără credinţă,
este imposibil ca cineva să primească mântuirea atunci
când ea vine. Şi totuşi, întrebarea lui Isus nu este atât de
pesimistă cum ar considera-o unii sau alţii. Ea nu face decât
să formuleze o întrebare fundamentală: atunci când Cristos
va veni pe pământ, bunăvoinţa Tatălui va mai găsi oare
vreun ecou în inimile oamenilor? Vor şti ei oare să accepte
cu inimă de copil (cfr. 18,15) bunăvoinţa lui Dumnezeu şi
mântuirea Lui, de vreme ce doar cel credincios, adică cel
care are o inimă nouă şi perseverentă va putea să fie liber
pentru a o primi?

Duminica a XXX-a (C)

Sir 35,15b-17.20-22a; 2Tim 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14

D

acă pericopa evanghelică a duminicii trecute se
preocupa să pună în evidenţă necesitatea de a cultiva
în fiecare copil al lui Dumnezeu un spirit de rugăciune,
mai precis, acele capacităţi de deschidere pentru a putea
primi Împărăţia lui Dumnezeu (18,1-8), pericopa acestei
duminici propune o asemănare pentru unii care credeau în
sinea lor că sunt drepţi şi-i dispreţuiau pe ceilalţi (18,9-14).
Altfel spus, pericopa acestei duminici ne oferă modelele a
doi oameni în ceea ce priveşte modul în care ei concep şi
se angajează să obţină mântuirea lui Dumnezeu. Unul din
cei doi este fariseu (persoană aparţinând elitei religioase
a timpului), iar celălalt este vameş (persoană aparţinând
categoriei de păcătoşi publici). Fariseul se fereşte de orice

păcat şi îşi înmulţeşte faptele bune. În plus, se supune unor
jertfe de bunăvoie: posteşte de două ori pe săptămână şi
plăteşte cu regularitate zeciuiala pentru toate veniturile
sale. El este un om drept, care îşi construieşte viaţa în
permanentă raportare la Dumnezeu. (Rugăciunea pe care
el o rosteşte este cât se poate de elocventă: îi mulţumeşte lui
Dumnezeu pentru că trăieşte în permanenţă „în prezenţa
Lui”.) Atâta doar că modul său de a-L percepe pe Dumnezeu
comportă un risc pe care nu reuşeşte să-l evite. El face prea
multe lucruri pentru Dumnezeu. Într-adevăr, fariseul îşi
află liniştea în urma faptelor pioase săvârşite, considerând
că ele îi obţin mântuirea. Cu alte cuvinte, el îşi câştigă singur
mântuirea (cerul) şi nu aşteaptă nimic de la Dumnezeu.
Pentru el, Dumnezeu nu este autorul mântuirii, ci un soi de
contabil care ţine evidenţa faptelor sale şi care îi calculează
meritele. În schimb, vameşul, ale cărui fapte sunt în genere
arhicunoscute de toţi (în calitatea sa de colector de impozite,
achită dinainte sumele cerute de conducători, dar, mai apoi,
el îşi recuperează banii de la oameni, de multe ori îndoit),
intră în Templu cu o altă atitudine. El evită să-şi ridice
ochii şi îşi bate pieptul (atitudine neobişnuită care exprimă
profunda lui părere de rău). Rugăciunea lui revelează
atitudinea pe care Dumnezeu o aşteaptă de la orice păcătos,
pentru a-i oferi iertare. Îşi recunoaşte sărăcia; el ştie că are
nevoie de Dumnezeu ca să-l mântuiască. Vameşul ştie că
depinde în întregime de ajutorul lui Dumnezeu şi de aceea
îşi pune toată încrederea în El. Or, o astfel de temă va fi
dezvoltată pe larg de Sfântul Paul care a susţinut cu tărie că
sursa îndreptăţirii nu se află în om, ci în Dumnezeu.
În ceea ce priveşte sentinţa finală a pericopei, oricine
se înalţă va fi smerit şi oricine se smereşte va fi înălţat, ea
reprezintă una din temele reluate de mai multe ori în
Evanghelia Sfântului Luca, începând chiar din cântarea
Sfintei Fecioare Maria, Magnificat (Dumnezeu îi dă jos pe
cei puternici şi îi înalţă pe cei smeriţi, Lc 1,52). Doar o astfel
de atitudine, pe care ne-a învăţat-o Maica Domnului, ne
conduce pe calea mântuirii lui Dumnezeu.
Pr. Tarciziu ȘERBAN

File de istorie

I

Fratele Mauritius - Frații Școlilor Creștine

oan Kissling după numele său de familie – Fratele Mauritius F.Ș.C. s-a născut în 1885 la
Tajax (Moravia). În anul 1901, a depus voturile în Congregația Fraților Școlilor Creștine
din Viena, iar în anul 1912, a venit la București, activând până în anul 1936, ca profesor la
vestita Școală arhiepiscopală Sfântul Andrei, din Calea Călărașilor.
Generații de elevi bucureșteni au avut privilegiul de a deprinde cu ajutorul Fratelui
Mauritius tainele unei școli solide și ale unei pregătiri alese.
Din cauza unei boli grave, părăsește catedra, primind suferința cu multă resemnare.
Moare la 10 decembrie 1938, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu.
La moartea sa, ziarul Farul Nou consemna următoarele: „Și-a dat bine seama de apostolatul
la care a fost chemat și numai Domnul știe câte haruri s-au revărsat asupra Școlii Sfântul
Andrei, dobândite prin durerile sale”.
Dr. Dănuţ DOBOȘ
Actualitatea Creștină octombrie 2013

Recenzie

Profesor de speranță...
•F. Băltăceanu ș. a., Vladimir Ghika, Profesor de speranță
•Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București 2013, 524 pag., 70 lei

N

oua biografie a Fericitului Vladimir Ghika, ce a apărut
de curând, este redactată de cinci autori care, de
altfel, au avut un rol important în procesul de beatificare,
participând prin cercetările lor la susținerea postulaturii:
Francisca Băltăceanu, Andrei Brezianu, Monica Broșteanu,
Emanuel Cosmovici și Luc Verly. Lucrarea a apărut
simultan și în limba franceză, cu titlul: Vladimir Ghika:
Professeur d’espérance (Cerf, Paris 2013).
Pe coperta IV a volumului, autorii justifică scrierea unei
noi biografii datorită deschiderii accesului, în ultimii ani, la
cercetarea arhivelor Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității (CNSAS); acest fapt, precum și
posibilitatea studierii arhivelor din străinătate, a permis
descoperirea unor documente până acum necunoscute
public despre Prințul martir. Acestea sunt întregite de
consemnarea mărturiilor altor victime ale prigoanei
comuniste, care l-au cunoscut personal pe Mons. Ghika.
Documentele și mărturiile istorice, alături de arhivele
în care se găsesc, precum și de bogata literatură despre
Vladimir Ghika și a celei avându-l pe el însuși ca autor
sunt enumerate, uneori cu scurte explicații, într-un capitol
special, „Starea actuală a cercetării istoriografice cu privire
la Vladimir Ghika” (pag. 35-52).
După Cuvântul înainte al Î.P.S. Ioan Robu și Introducere,
volumul se articulează în cinci părți principale, cuprinzând
diferitele etape principale ale vieții Fericitului:
— „Copilăria și tinerețea lui Vladimir Ghika până la
intrarea sa în Biserica Catolică (1873-1902)”, pag. 55-92;
— „Viața de laic catolic (1902-1923)”, pag. 93-204;
— „Activitatea ca preot până la întoarcerea definitivă în
România (1923-1939)”, pag. 205-285;
— „Vladimir Ghika în România în timpul Celui de-al
doilea Război Mondial și după război (1939-1952)”, pag.
285-384;
— „Arestarea, procesul, închisoarea, moartea (18
noiembrie 1952 – 16 mai 1954)”, pag. 385-452.
Toate aceste capitole îi oferă cititorului nu numai un
tablou al vieții Monseniorului, ci și unul al diferitelor
lumi în care a trăit, iar aceasta, datorită vieții bogate a
sfântului, trăite, într-un fel, în mijlocul evenimentelor
și interiorizate prin filtrul credinței: „Viața lui Vladimir
Ghika s-a desfășurat, deci, sub cinci papi și de-a lungul
a patru mari etape din existența Bisericii: înainte și după
acordurile de la Lateran; în anii Primului Război Mondial
și după el; în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și al
urmărilor acestuia în Europa și în lume. În România, viața
i s-a desfășurat sub patru regi și sub trei regimuri politice:
democratic, militar și dictatorial-totalitar. Cinci războaie
și mai multe prăbușiri de imperii i-au marcat viața: copil
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în timpul Războiului de Independență, care punea bazele
României moderne; tânăr în timpul celor două războaie
balcanice și în timpul Primului Război Mondial; martor
matur la ororile celui de-al Doilea Război Mondial și al
consecințelor acestuia; martor, în sfârșit, la bătrânețe,
al ororilor sistemului comunist ateu, a cărui prigoană
a îndurat-o din plin, Vladimir Ghika a fost un martor
implicat al suferinței umane timp de peste trei sferturi
de secol de evenimente majore din istoria Bisericii și a
societății.” (pag. 35).
Fiecare din cele cinci părți ale cărții scoate la iveală
câte un aspect miraculos al vieții Mons. Ghika: copilăria
precoce și tinerețea de student genial, activitatea
diplomatică și socială copleșitoare din timpul celor 21
de ani de apostolat laic, vindecările datorită rugăciunii și
îndrumarea spirituală desfășurată uneori eroic în perioada
de slujire preoțească și, în sfârșit, rezistența spirituală și
continuarea statornică a activității preoțești în timpul
războiului, al prigoanei comuniste și chiar în închisoare,
când riscarea propriei vieți pentru aproapele devenise ca
de la sine înțeleasă.
Ultimele două capitole, care descriu martiriul lui
Vladimir Ghika și drumul până la el, atrag atenția și prin
informațiile privind viața de zi cu zi în vremea regimului
stalinist — în care faptul de a avea un arestat sau anchetat
în familie devenise banal —, precum și prin cele despre
desfășurarea planului partidului de persecuție religioasă
împotriva Bisericii.
Chiar și parcurgerea indicelui de nume (pag. 453-458)
se poate dovedi o lectură interesantă, el dezvăluind, uneori,
poate, cu surpriză, numele persoanelor cu care Fericitul
Vladimir a avut de-a face ca prieteni sau, dimpotrivă,
ca adversari.
Cele 62 de fotografii alb-negru — de epocă și
contemporane —, anexate la sfârșitul volumului, sunt, în
marea lor parte, încă nepublicate până acum; o serie dintre
ele ne fac să descoperim posturi mai puțin cunoscute ale
Mons. Ghika, cum ar fi fotografiile făcute în Japonia și
în Congo.
Datorită faptului că de cele mai multe ori, înseși
documentele sunt lăsate să vorbească, acestea fiind
publicate integral, lucrarea poate fi utilă istoricilor; ea
rămâne la fel de interesantă și pentru toți cei care doresc să
aprofundeze biografia lui Vladimir Ghika, dar și diferitele
aspecte ale vieții Bisericii în lume, în perioada vieții
Fericitului român.
Wilhelm TAUWINKL

Eveniment

Scrisoarea Apostolică a Papei Francisc

Î

mplinind rugămintea Fratelui Nostru Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de București, precum și a
multor alți frați în Episcopat și a numeroși credincioși, ascultând părerea Congregației pentru Cauzele
Sfinților, Noi, cu autoritatea Noastră Apostolică, îngăduim ca Venerabilul Slujitor al lui Dumnezeu
VLADIMIR GHIKA, preot diecezan și martir, păstor râvnic și martor stăruitor al iubirii dumnezeiești,
apărător neînfricat al credinței catolice, precum și al comuniunii cu Biserica Romană, să fie chemat de
acum înainte cu numele de Fericit, iar sărbătoarea lui să poată fi celebrată, în fiecare an, în locurile și
modalitățile stabilite de Dreptul Canonic, în ziua a 16-a a lunii mai, zi în care el s-a născut pentru cer.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Dată la Roma, la Sfântul Petru, în ziua a 15-a a lunii august, anul Domnului 2013, cel dintâi al
Pontificatului nostru.
Francisc

Beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika

C

irca 10.000 de credincioși au participat sâmbătă, 31
august 2013, la Sfânta Liturghie solemnă a beatificării
Monseniorului Vladimir Ghika, celebrată la București, în
Pavilionul Central al Romexpo. Liturghia a fost prezidată
de Eminența Sa Cardinalul Angelo Amato, Prefectul
Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor, trimisul Papei
Francisc la Bucureşti. La celebrare au participat episcopii
romano-catolici și greco-catolici din România, precum și
alți episcopi din Polonia, Bosnia-Herțegovina, Ucraina,
Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova, Cardinalul André
Vingt-Trois, Arhiepiscop de Paris, circa 300 de preoți din
țară și din străinătate, credincioși din toate diecezele și
eparhiile catolice din țară, membri ai corpului diplomatic,
reprezentanți ai clasei politice, precum și reprezentanți ai
cultelor din România. De asemenea, la celebrare au fost
prezenți și circa 30 de membri ai familiei Ghika.
Ritualul beatificării Monseniorului Vladimir Ghika a fost
urmărit cu atenție şi reculegere de către cei prezenţi. După
ce părintele postulator, Francisc Ungureanu, a prezentat o
scurtă biografie a lui Vladimir Ghika, subliniind identitatea
sa de prinţ, preot şi martir, Eminenţa Sa Cardinalul Angelo
Amato a dat citire Scrisorii Apostolice cu care Sfântul Părinte
Papa Francisc a îngăduit ca de acum înainte, Venerabilul
Slujitor al lui Dumnezeu, Vladimir Ghika, să fie chemat cu
numele de Fericit. A urmat dezvelirea icoanei Fericitului
Vladimir Ghika, întâmpinată de poporul credincios cu
aplauze îndelungate, urmate de intonarea imnului dedicat
noului Fericit. Întregul pavilion a răsunat în cântecul de
bucurie al credincioşilor, mulţi dintre ei vădit emoţionaţi.
În predica sa, Eminenţa Sa Cardinalul Angelo Amato a
elogiat figura Monseniorului Vladimir Ghika, subliniind
trei aspecte ale carităţii lui pastorale: visul său pentru

unitatea creştinilor, acţiunea sa de caritate faţă de cei
aflaţi în nevoi şi, în fine, pătimirea şi moartea sa în timpul
prigoanei împotriva Bisericii, din secolul trecut. Beatificarea
Monseniorului Vladimir Ghika „trebuie trăită ca un semn
profetic de reconciliere și de pace, ca amintire a unui trecut
trist care nu trebuie nicidecum să se repete și ca angajare în
construirea unui viitor de speranță, de comuniune frățească,
de libertate și de bucurie. De astăzi, Biserica îngăduie cultul
public liturgic față de Fericitul Vladimir Ghika. Să cerem
mijlocirea lui pentru ca nobila națiune română să poată
trăi mai departe în pace, în frățietate și în prosperitate”, a
adăugat Cardinalul Amato.
În semn de comuniune cu Dieceza de Paris, al cărei preot
era Monseniorul Vladimir Ghika, lecturile liturgice au fost
citite şi în limba franceză. De altfel, la celebrare era prezent
şi un grup de pelerini din Dieceza de Paris. Invocaţiile la
rugăciunea credincioşilor, rostite în diferite limbi, română,
franceză, engleză, italiană, germană şi arabă – au scos în
evidenţă caracterul universal al Bisericii.
„Fericite Vladimir Ghika, roagă-te pentru noi”.
Înaltpreasfinţitul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de
Bucureşti a încheiat celebrarea beatificării cu această
invocaţie, rostită de trei ori, mulţumind totodată
episcopilor, preoţilor, credincioşilor şi invitaţilor, corului
şi instrumentiştilor, precum şi celor care au sprijinit buna
organizare şi desfăşurare a evenimentului beatificării
Monseniorului Vladimir Ghika.
După Sfânta Liturghie a beatificării, peste 600 de pelerini
au vizitat Muzeul dedicat Monseniorului Vladimir Ghika,
amenajat la Catedrala Sfântul Iosif din capitală.
(http://www.vladimir-ghika.ro)
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BEATIFICAREA MONSENIORULUI
VLADIMIR GHIKA
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Eveniment

Liturghie de mulțumire pentru Beatificarea Monseniorului Ghika

D

uminică, 1 septembrie, la rugăciunea Angelus, Papa
Francisc a spus: „Iubiți frați și surori, ieri, la București,
a fost proclamat Fericit Vladimir Ghika, preot diecezan,
născut la Istanbul, mort martir la București, în 1954.
Mâine, în schimb, la Messina, va avea loc beatificarea lui
Antonio Franco, prelat din Santa Lucia del Mela, care a
trăit între secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Îi mulțumim
lui Dumnezeu pentru acești mărturisitori exemplari ai
Evangheliei”.
De asemenea, tot pe 1 septembrie, în Catedrala Sfântul
Iosif, a fost celebrată o Sfântă Liturghie de mulțumire
pentru beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika.
La celebrarea prezidată de PS Petru Gherghel, Episcop de
Iași, au participat episcopii romano-catolici și greco-catolici
din țară, PS Leon Mały, Episcop de Liov (Ucraina), PS
Ferenc Cserháti, Episcop auxiliar de Esztergom-Budapesta
(Ungaria), PS Franjo Komarica, Episcop de Banja Luka
(Bosnia Herzegovina), Pr. Francisc Ungureanu, postulatorul
Cauzei de beatificare și canonizare a Mons. Ghika, alți preoți.
De asemenea, la Sfânta Liturghie au luat parte numeroși
credincioși, precum și membri ai familiei Ghika.
Amintind, în predica sa, de o scrisoare pe care
Monseniorul Ghika i-a adresat-o fratelui său și în care
se declara „profesor de speranță”, IPS Robu a explicat că
Vladimir Ghika a fost „pretutindeni mânat de Duhul lui
Dumnezeu, răspândind în jurul său ceea ce spune prima
lectură a liturgiei cuvântului: mângâiere, eliberare, speranță;
pe toți cei pe care i-a întâlnit i-a chemat la speranță, spre
un viitor plin întotdeauna de prezența lui Dumnezeu. Tema
prezenței lui Dumnezeu l-a făcut să meargă prin furtuna

Liturghie de mulțumire pentru beatificarea Monseniorului Ghika

Actualitatea Creștină octombrie 2013

persecuției, a chinurilor din închisoare, l-a ținut drept, în
seninătate și încredere, încredere din care le-a împărtășit
și celor din jurul său. În cel rănit, bolnav, marginalizat,
suferind, întristat, disperat, Vladimir Ghika a văzut semnul
prezenței lui Dumnezeu”. „Într-adevăr, conștientizarea
prezenței lui Dumnezeu poate să-ți schimbe viața, poate
să te transforme, poate să-ți transforme inima și gândul
și privirea cu care îi întâmpini pe semenii tăi. Vezi altfel...
Și cred că Fericitul Vladimir Ghika ne dă această mare
lecție a prezenței lui Dumnezeu din noi, din lume, din
tot ce se întâmplă, Dumnezeu atotstăpânitor, Dumnezeu
omniprezent. Să primim această lecție, ca să ne apropiem
de exemplul Fericitului Vladimir Ghika și să purtăm în
sufletul nostru și să răspândim ceea ce avem în noi: această
lumină a credinței care mângâie, care este tare în cele mai
puternice furtuni, care intră în pământ cu speranța învierii.”,
a adăugat Arhiepiscopul.
La începutul Sfintei Liturghii, a avut loc venerarea
moaștelor Fericitului Vladimir Ghika, așezate în altarul
lateral-stânga al Catedralei Sfântul Iosif din București, iar
apoi, a fost dezvelită icoana noului Fericit, amplasată în
aripa din stânga a navei Catedralei și realizată de artistul
Cosmin Paulescu, decanul Facultății de arte decorative și
design a Universității Naționale de Arte din capitală.
Așa cum anunța ÎPS Ioan Robu la conferința de presă de
vineri, 30 august, ziua de joi va fi dedicată devoțiunii către
Fericitul Vladimir Ghika, iar comemorarea sa liturgică
– conform calendarului bisericesc – va fi la 16 mai, ziua
nașterii lui pentru cer.
(arcb.ro)

Pagina Ghika

Vladimir Ghika - Martor al credinței (13/14)

C

elebrarea beatificării Mons. Vladimir Ghika, din 31
august 2013, este încă vie în memoria celor mai mulţi
dintre noi. Tocmai de aceea este bine ca despre mărturia de
credinţă a lui, în acest penultim episod al foiletonului nostru,
să evidenţiem câteva fragmente din predica trimisului
papal la beatificare, Cardinalul Angelo Amato, prefect al
Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor.
1. [...] „Dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare,
rămâne singur, iar dacă moare, aduce mult rod. Cine îşi
iubeşte viaţa o va pierde, iar cine îşi urăşte viaţa în lumea
aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. Dacă îmi slujeşte
cineva, să mă urmeze pe mine, şi unde sunt eu, acolo va
fi şi slujitorul meu. Dacă îmi slujeşte cineva, Tatăl Meu îl
va cinsti” (Ioan 12, 24-26). Aceste cuvinte exprimă cel mai
bine figura eroică a Fericitului Vladimir Ghika, preot şi
martir. El este bobul de grâu care se pierde în pământ şi
odrăsleşte roade de bunătate şi de sfinţenie. [...]
Secolul trecut a fost denumit „secolul martirilor”. În
lumea întreagă, forţele răului s-au dezlănţuit împotriva
creştinilor, cu tragedia din Mexic, persecuţia din Spania,
exterminarea nazistă, holocaustul comunist. Şi România
şi-a trăit calvarul prin ceea ce istoricii numesc „una dintre
cele mai rele prigoane ale secolului”. Catolicii au fost umiliţi,
bunurile le-au fost confiscate, au fost închişi şi ucişi episcopi
şi preoţi, au fost torturaţi seminarişti, creştini laici au fost
siliţi să se lepede de credinţa catolică, călugării au fost
dispersaţi, institutele de învăţământ – confiscate, au fost
închise biserici, a fost suprimată libertatea religioasă. [...]
2. În acest context de barbarie inumană, de suferinţă
nesfârşită şi de supremă impietate, se înalţă figura
Monseniorului Vladimir Ghika [...] În Scrisoarea sa
apostolică, Papa Francisc îl numeşte pe Fericitul „Vladimir
Ghika, preot diecezan şi martir, păstor râvnic şi martor
stăruitor al iubirii dumnezeieşti, apărător neînfricat al
credinţei catolice, precum şi al comuniunii cu Biserica
Romană”.[...]
Oroarea închisorilor regimului comunist român
constituie mediul fizic şi psihologic în care Fericitul nostru
şi-a găsit moartea. A fost supus unui tratament inuman:
temnicerii săi au încercat să îl silească să semneze procese
verbale false, l-au bătut şi l-au chinuit inclusiv cu şocuri
electrice, până ce l-au făcut să îşi piardă parţial vederea şi
auzul. Aceste maltratări repetate, exercitate asupra unui
om în vârstă, l-au dus foarte repede la o epuizare totală.
De aceea, moartea sa se înfăţişează ca un martiriu ex
aerumnis carceris, adică pricinuit de suferinţele extreme
din închisoare.
3. Trei sunt aspectele iubirii pastorale a Fericitului
nostru. Primul se referă la inima sa ecumenică. Visa la
unitatea Bisericii. Pentru el, Răsăritul şi Apusul erau cei
doi plămâni ai unicei Biserici a lui Cristos. De aceea a avut
privilegiul – excepţional pe atunci – al biritualismului.

Propunea sfinţenia ca mijloc
indispensabil pentru promovarea
unităţii creştinilor. [...]
Al doilea aspect se referă la
implicarea sa concretă în slujirea
refugiaţilor, a răniţilor de război,
a bolnavilor. [...] Şi-a exercitat
influenţa pe lângă autorităţi
spre a-i feri pe mulţi evrei de
deportare către lagărele morţii.
În timpul foametei îngrozitoare
din 1946, a reuşit să obţină
Card. Angelo Amato
©Angelus 2013 - Bogdan Moisa
prin Nunţiul O’Hara ajutoarele
americane, îndreptându-le şi spre mănăstirile ortodoxe
din Moldova.
Al treilea aspect se referă la pătimirea şi moartea sa sub
nemilosul regim stalinist. [...] El a răbdat cu credinţă şi
curaj acest martiriu, cu ajutorul rugăciunii. În fiecare zi
spunea rozariul cu un grup de deţinuţi şi la fiecare decadă,
ţinea o mică meditaţie. [...] Într-o zi, şi-a început meditaţia
citând cuvintele lui Iacob: «Locul acesta este sfânt şi eu nu
ştiam». Când se ruga, părintele Ghika dădea impresia că
este cu adevărat fericit. [...]
4. Biserica, mama noastră, nu îi uită pe fiii săi mărinimoşi.
Ea îi cinsteşte şi ni-i propune spre contemplare şi imitare.
În această clipă istorică, Biserica Catolică din România
trăieşte un eveniment glorios pentru că vede împlininduse în Fericitul Vladimir Ghika cuvintele profetului Isaia,
care spunea: „Duhul Domnului este peste mine, căci
Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea
bună, să îi vindec pe cei cu inima zdrobită; să le vestesc
celor închişi eliberarea şi celor prinşi în război libertatea;
să dau de ştire un an de milostivire al Domnului şi o zi de
răzbunare a Dumnezeului nostru; să îi mângâi pe toţi cei
întristaţi” (Isaia 61, 1-2).
Beatificarea de astăzi trebuie trăită ca un semn profetic
de reconciliere şi de pace, ca amintire a unui trecut trist
care nu trebuie nicidecum să se repete şi ca angajare
în construirea unui viitor de speranţă, de comuniune
frăţească, de libertate şi de bucurie. De astăzi, Biserica
îngăduie cultul public liturgic faţă de Fericitul Vladimir
Ghika. Să cerem mijlocirea lui pentru ca nobila naţiune
română să poată trăi mai departe în pace, în frăţietate şi în
prosperitate. Amin.
Cardinalul Angelo Amato
Prefect al Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor
Textul întregii omilii îl găsiţi pe pagina de internet
dedicată Magisteriului Bisercii: http://www.magisteriu.ro/
predica-trimisului-papal-la-beatificarea-mons-ghika-2013/
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Semnificații liturgice

Caracterul teologic al liturgiei

L

a începutul Anului credinței, în numărul revistei
din noiembrie trecut, propuneam un articol cu titlul
„Caracterul liturgic al credinței“; acum, când ne apropiem
de încheierea Anului credinței, ne propunem să reflectăm
asupra caracterului teologic al liturgiei; ca și caracterul
liturgic al credinței, și caracterul teologic al liturgiei este
scos în evidență de bine-cunoscutul adagiu din secolul al
V-lea al scriitorului creștin Prosper din Aquitania, ucenic
al Sfântului Augustin: legem credendi lex statuat supplicandi
(„legea rugăciunii să determine legea credinței“).
Cu alte cuvinte, Liturgia este un element constitutiv
al Tradiției vii a Bisericii, textele liturgice putând deveni
importante surse de informație pentru studiul istoriei
teologiei: de pildă, pentru a atesta prezența unui adevăr de
credință la un moment dat al istoriei și ca argument pentru
clarificarea unor probleme specifice ale învățăturii creștine.
În enciclica sa Mediator Dei din 1947, Papa Pius al XII-lea
arată că și inversarea acestui adagiu, sub forma lex credendi
legem statuat supplicandi („legea credinței să determine
legea rugăciunii“), este plină de semnificație: astfel, și
Liturgia are nevoie să fie măsurată cu ajutorul etalonului
credinței Bisericii: „În Liturgia sacră ne mărturisim explicit
credința, nu doar prin celebrarea tainelor dumnezeiești,
prin săvârșirea Jertfei și administrarea Sacramentelor, ci și
recitând și cântând Simbolul credinței — care este ca un
semn distinctiv și o legitimație a creștinilor —, prin citirea
altor documente și ale Scrierilor sfinte, inspirate de Duhul
Sfânt. Întreaga Liturgie are, deci, un conținut de credință
catolică, întrucât atestă în mod public credința Bisericii“.
Așadar, Liturgia este o mărturisire a adevărurilor de
credință, și nu „producătoare“ a acestora.
Pe lângă aceste principii care descriu relația dintre
liturgie și teologie, precum și dintre credință și liturgie,
trebuie să remarcăm că aceste raporturi sunt resimțite nu
numai de specialiștii în domeniu, ci de orice creștin care
ia parte la celebrările liturgice. Acestea, interiorizate prin
participarea activă, pot deveni izvor al reflecției teologice
personale a fiecăruia.
Aminteam și în articolul citat de cuvintele Cardinalului
Leo Scheffczyk, care remarca faptul că cele mai vechi
formule de mărturisire a credinței în Biserică erau, în același
timp, doxologie și învățătură, rugăciune și mărturie: „Când
omul mărturisitor devine conștient de măreția adevărului
dumnezeiesc mântuitor (față de propria lui micime), atunci
se înalță deja doxologia, lauda și cinstirea lui Dumnezeu. În
acest element, dogma dobândește și caracterul unei forme
de cinstire a lui Dumnezeu și de aducere de laudă, care nu
poate nicidecum să-i lipsească“ (Fundamentele dogmei,
pag. 158).
Procesul de care se vorbește mai sus are loc în mod
curent în cadrul unei celebrări liturgice: astfel, misterele
mântuirii sunt enunțate și simbolizate în cadrul acestora
și, în același timp, acestea sunt preamărite prin cântări
de laudă. În privința apropierii omului de aceste mistere,
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liturgia are un rol foarte important, ea contribuind la
„depășirea rezistenței pe care o întâmpină rațiunea omului
în fața misterului, de pildă, în cazul tainei Treimii, al
Dumnezeului-Om, al Euharistiei. Cine vrea să laude măreția
lui Dumnezeu încuviințează și misterul măreției sale. De
aceea, taina nu este experimentată ca opoziție vrăjmașă
față de gândirea omului, ci ca rezistență pozitivă, datorită
căreia își poate înflăcăra lauda și înălța cinstirea. Astfel,
misterul este un element motrice necesar pentru dorita
cinstire a lui Dumnezeu. Răspunsul omului la cuvântul
Revelației cuprins în dogmă este lauda lui Dumnezeu“
(Card. Scheffczyk, ibid.).
Elementul doxologic al dogmelor permite abordarea pe
alt plan a adevărurilor de credință atunci când acestea se
referă la aspecte de neînțeles pentru mintea omului, uneori
greu de acceptat sau chiar percepute drept scandaloase în
zilele noastre (cum este, de pildă, cazul nașterii feciorelnice
a lui Isus): Dumnezeu dorește să ne arate măreția sa,
astfel încât noi să recunoaștem că numai El este Stăpânul
mântuirii, care nu izvorăște din lucrarea oamenilor; tocmai
prin recunoașterea unor astfel de paradoxuri „scandaloase“,
Dumnezeu vrea să se arate în slava sa și să fie lăudat de om.
Astfel, adevărul de credință ca preamărire a lui Dumnezeu
ajunge la recunoașterea misterului, „fără a-l percepe drept
contradicție, ci ca obiect necesar al laudei“ (ibid., pag. 159).
Pe de altă parte, dacă dorim să concretizăm mai mult
reflecțiile de mai sus, putem observa că riturile liturgice,
prin textele și simbolistica lor, ilustrează zilnic diferitele
mistere ale mântuirii, celebrate la diferite sărbători, prin
diferite timpuri liturgice sau chiar prin momente ale zilei.
Procesiunile sau alte gesturi liturgice întâlnite la marile
sărbători reiau de obicei un aspect al istoriei mântuirii,
așa cum este întâlnit în Evanghelii; textele liturgice ale
diferitelor timpuri liturgice ilustrează diferitele fațete
ale evenimentului Întrupării, Pătimirii sau Învierii, de
exemplu. Unele rugăciuni ale Liturgiei orelor se leagă de
momente semnificative pentru care Sfânta Scriptură indică
precis ora din zi în care au avut loc: coborârea Duhului
Sfânt la ceasul al treilea (ora 9 dimineața), moartea lui Isus
Cristos pe cruce la ceasul al nouălea (ora 15) etc.
Liturgia este bogată în amănunte de acest fel, a căror
aprofundare poate deveni pentru fiecare o sursă a reflecției
personale, teologice, asupra credinței.
Wilhelm TAUWINKL

Credinţa - lumina care orientează drumul nostru în timp

C

redinţa se naşte din întâlnirea cu Dumnezeul cel
[…]
viu, care ne cheamă şi ne dezvăluie iubirea sa, o
iubire care ne precedă şi pe care ne putem sprijini pentru
a fi trainici şi a construi viaţa. Transformaţi de această
iubire, primim ochi noi, experimentăm că în ea există o
mare promisiune de plinătate şi ni se deschide privirea
viitorului. Credinţa pe care o primim de la Dumnezeu ca
dar supranatural apare ca lumină pentru drum, lumină care
orientează drumul nostru în timp. Pe de o parte, ea provine
din trecut, este lumina unei memorii întemeietoare, aceea
a vieţii lui Isus, în care s-a manifestat iubirea sa pe deplin
credibilă, capabilă de a învinge moartea. Însă, în acelaşi timp,
deoarece Cristos a înviat şi ne atrage dincolo de moarte,
credinţa este lumină care vine din viitor, care deschide
înaintea noastră orizonturi mari şi ne duce dincolo de „eul” nostru izolat spre lărgimea comuniunii. [...]
Domnul, înainte de pătimirea sa, îl asigura pe Petru:
„M-am rugat pentru tine, ca să nu piară credinţa ta” (Lc
22,32). Apoi i-a cerut să-i „întărească pe fraţi” în aceeaşi
credinţă. Conştient de misiunea încredinţată succesorului

lui Petru, Benedict al XVI-lea a voit să convoace acest An
al Credinţei, un timp de har care ne ajută să simţim marea
bucurie de a crede, să reînsufleţim percepţia lărgimii de
orizonturi pe care le deschide credinţa, pentru a o mărturisi în
unitatea şi integritatea sa, fideli faţă de amintirea Domnului,
susţinuţi de prezenţa sa şi de acţiunea Duhului Sfânt.
Convingerea unei credinţe care face mare şi deplină
viaţa, centrată pe Cristos şi pe forţa harului său, însufleţea
misiunea primilor creştini. În Actele martirilor, citim acest
dialog dintre prefectul roman Rusticus şi creştinul Gerace:
„Unde sunt părinţii tăi?”, l-a întrebat judecătorul pe martir,
iar acesta a răspuns: „Adevăratul nostru tată este Cristos,
iar mama noastră este credinţa în el”. Pentru acei creştini,
credinţa ca întâlnire cu Dumnezeul cel viu, manifestat
în Cristos, era o „mamă”, pentru că îi făcea să se nască,
genera în ei viaţa divină, o nouă experienţă, o nouă viziune
luminoasă despre existenţă, motiv pentru care erau gata să
dea mărturie publică până la sfârşit.
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(Lumen fidei, nr. 4,5)
Actualitatea Creștină octombrie 2013

Dosar

Despre credință
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cu Sfântul Părinte

Biserica este Mama noastră în credinţă

R

eluăm astăzi catehezele despre Biserică, în acest An al
Credinţei. Printre imaginile pe care Conciliul Vatican
II le-a ales pentru a ne face să înţelegem mai bine natura
Bisericii, este aceea de „mamă”: Biserica este Mama
noastră în credinţă, în viaţa supranaturală (cf. Constituţia
dogmatică Lumen gentium, 6.14.15.41.42). Este una dintre
imaginile cele mai folosite de Părinţii Bisericii în primele
secole şi cred că poate să fie utilă şi pentru noi. Pentru mine
este una dintre cele mai frumoase imagini ale Bisericii:
Biserica Mamă! În ce sens şi în ce mod Biserica este Mamă?
Să pornim de la realitatea umană a maternităţii: ce face
o mamă?

1. Înainte de toate, o mamă naşte la viaţă, poartă în
sânul ei timp de nouă luni pe propriul copil şi apoi îl
deschide la viaţă, născându-l. Aşa este Biserica: ne naşte în
credinţă, prin lucrarea Duhului Sfânt, care o face rodnică,
precum pe Fecioara Maria [...]. Desigur, credinţa este un act
personal: „eu cred”, eu personal îi răspund lui Dumnezeu
care se face cunoscut şi doreşte să intre în prietenie cu mine
(cf. Enciclica Lumen fidei, nr. 39). Însă eu primesc credinţa
de la alţii, într-o familie, într-o comunitate care mă învaţă
să spun „eu cred”, „noi credem”. Un creştin nu este o insulă!
Noi nu devenim creştini în laborator, nu devenim creştini
singuri şi cu forţele noastre, ci credinţa este un cadou, este
un dar al lui Dumnezeu, care ne este dat în Biserică şi prin
Biserică. Şi Biserica ne dăruieşte viaţa de credinţă la Botez:
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acela este momentul în care ne naşte ca fii ai lui Dumnezeu,
momentul în care ne dăruieşte viaţa lui Dumnezeu, ne
naşte ca Mamă [...].
Să ne întrebăm: sunt recunoscător părinţilor mei pentru
că mi-au dat viaţa, sunt recunoscător Bisericii pentru că
m-a născut în credinţă, prin Botez? Câţi creştini îşi amintesc
data Botezului propriu? Data Botezului este data naşterii
noastre în Biserică, data în care Mama noastră Biserica
ne-a născut! Şi acum vă las o temă de făcut acasă. Când
vă întoarceţi astăzi acasă, mergeţi şi căutaţi bine care este
data Botezului vostru şi aceasta pentru a o sărbători, pentru
a-i mulţumi Domnului pentru acest dar. Iubim Biserica aşa
cum ne iubim propria mamă, ştiind să înţelegem şi defectele
sale? Toate mamele au defecte, cu toţii avem defecte, dar
când se vorbeşte despre defectele mamei noi le acoperim,
le iubim. Şi Biserica are şi defectele sale: o iubim aşa ca pe
mama, o ajutăm să fie mai frumoasă, mai autentică, mai
conformă cu Domnul? Vă las aceste întrebări, dar nu uitaţi
temele: căutaţi data Botezului vostru pentru a o avea în
inimă şi a o sărbători.
2. O mamă nu se limitează să dea viaţă, ci cu mare
grijă, îi ajută pe copiii săi să crească, le dă lapte, îi hrăneşte,
îi învaţă drumul vieţii, îi însoţeşte mereu cu grija sa, cu
afecţiunea sa, cu iubirea sa, chiar şi atunci când sunt mari.
Ştie şi să corecteze, să ierte, să înţeleagă, ştie să fie aproape
în boală, în suferinţă. Într-un cuvânt, o mamă bună îi ajută
pe copii să iasă din ei înşişi, să nu rămână comod sub aripile
materne, aşa cum o ceată de puişori stă sub aripile cloştii.

Dosar
Biserica face acelaşi lucru ca Mamă bună: însoţeşte creşterea
noastră, transmiţând Cuvântul lui Dumnezeu, care este o
lumină ce ne indică drumul vieţii creştine; administrând
Sacramentele. Ne hrăneşte cu Euharistia, ne aduce iertarea
lui Dumnezeu prin Sacramentul Pocăinţei, ne susţine în
momentul bolii cu Ungerea bolnavilor. Biserica ne însoţeşte
în toată viaţa noastră de credinţă [...].
3. Un al treilea gând scurt. Biserica nu este ceva diferit
de noi înşine, ci trebuie trăită ca totalitatea celor care
cred, ca acel „noi” al creştinilor: eu, tu, noi toţi suntem
parte a Bisericii. În primele secole ale Bisericii, era foarte
clară, o realitate: Biserica, în timp ce este Mamă a creştinilor,
în timp ce îi „face” pe creştini, este şi „făcută” de ei. Sfântul
Ieronim scria: „Biserica lui Cristos nu este altceva decât
sufletele celor care cred în Cristos” (Tract. Ps 86: PL 26,
1084). Aşadar, maternitatea Bisericii o trăim cu toţii, păstori
şi credincioşi. Uneori aud: „Eu cred în Dumnezeu, dar nu
în Biserică… Am auzit că Biserica spune… preoţii spun…”.
Una sunt preoţii, dar Biserica nu este formată numai
din preoţi, Biserica suntem cu toţii! Şi dacă tu spui că în
Dumnezeu crezi şi nu crezi în Biserică, spui că nu crezi în
tine însuţi; şi aceasta este o contradicţie. Biserica suntem
cu toţii: de la pruncul recent botezat până la Episcopi, până
la Papa; cu toţii suntem Biserică şi cu toţii suntem egali în
ochii lui Dumnezeu! Cu toţii suntem chemaţi să colaborăm
la naşterea la credinţă a noi creştini, cu toţii suntem chemaţi
să fim educatori în credinţă, să vestim Evanghelia [...].
(Audienţa generală de miercuri, 11 septembrie)
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ne maturiza, pentru a avea nişte puncte precise în modul
nostru de a ne comporta. Voi aţi putea să spuneţi: dar sunt
nişte porunci! Sunt un ansamblu de „să nu”! Vreau să vă
invit să le citiţi – poate că le-aţi uitat un pic – şi apoi să
le gândiţi în sens pozitiv. Veţi vedea că se referă la modul
nostru de a ne comporta faţă de Dumnezeu, faţă de noi
înşine şi faţă de ceilalţi, exact ceea ce ne învaţă o mamă
pentru a trăi bine. O mamă nu învaţă niciodată ceea ce este
rău, vrea numai binele copiilor, şi aşa face Biserica.
2. Mama mereu, în orice situaţie, are răbdare și
continuă să îi însoţească pe copii. Ceea ce o determină
este forţa iubirii; o mamă ştie să urmeze cu discreţie, cu
duioşie drumul copiilor şi chiar şi atunci când greşesc,
găseşte mereu modul pentru a înţelege, pentru a fi aproape,
pentru a ajuta. Când un copil creşte, devine adult, își alege
drumul său, îşi asumă responsabilităţile sale, merge cu
propriile picioare, face ceea ce vrea şi, uneori, se întâmplă
şi să iasă de pe drum, se întâmplă câte un accident. Mă
gândesc la mamele care suferă pentru copiii din închisoare
sau în situaţii dificile: nu se întreabă dacă sunt sau nu
vinovaţi, continuă să îi iubească şi adesea îndură umiliri,
dar nu le este frică, nu încetează să se dăruiască.
Așa este și Biserica, este o mamă milostivă, care înţelege,
care încearcă mereu să ajute, să încurajeze chiar şi în faţa
copiilor săi care au greşit şi care greşesc; nu închide niciodată
uşile casei, nu judecă, ci oferă iertarea lui Dumnezeu, oferă
iubirea sa care îi invită la reluarea drumului chiar şi pe acei
copii ai ei care au căzut într-o prăpastie adâncă. Bisericii nu
îi este frică să intre în această noapte a noastră când suntem
în întunericul sufletului şi al conştiinţei, pentru a ne da
speranţă! Pentru că Biserica este mamă!
3. Un ultim gând. O mamă ştie şi să ceară, să bată la

Bateţi la uşa inimii lui Dumnezeu, cu rugăciunea, orice uşă pentru copiii săi, fără a calcula; face aceasta cu
pentru copii
iubire. Şi mă gândesc la modul în care mamele ştiu să bată

A

stăzi mă întorc iarăşi asupra imaginii Bisericii ca
mamă. Aş vrea să subliniez trei lucruri, privind mereu
la mamele noastre, la tot ceea ce fac, ce trăiesc, ce suferă
pentru copiii lor, continuând ceea ce am spus miercurea
trecută. Pun acum întrebarea: ce anume face o mamă?
1. Înainte de toate, ştie cum să îi orienteze pe copii,
încearcă mereu să le indice drumul corect în viaţă pentru
a creşte şi a deveni adulţi. Şi face asta cu duioşie, cu
afecţiune, cu iubire, mereu, chiar şi atunci când încearcă să
îndrepte drumul nostru pentru că ne abatem un pic în viaţă
sau o luăm pe drumuri care duc spre o prăpastie. O mamă
ştie ce anume este important pentru ca un copil să meargă
bine în viaţă şi nu a învăţat aceasta din cărţi, ci a învăţat din
propria inimă. Universitatea mamelor este inima lor! Acolo
învaţă cum să îi ducă înainte pe copiii lor.
Biserica face acelaşi lucru: orientează viaţa noastră, ne dă
învăţături pentru a merge bine. Să ne gândim la cele zece
porunci: ne indică un drum care trebuie parcurs pentru a

mai ales la uşa inimii lui Dumnezeu! Mamele se roagă mult
pentru copiii lor, în special pentru cei mai slabi, pentru cei
care au nevoie mai mare, pentru cei care în viaţă au luat-o
pe căi periculoase sau greşite. Mă gândesc la voi, dragi
mame: cât de mult vă rugaţi pentru copiii voştri, fără a
înceta! Continuaţi să vă rugaţi, să îi încredinţaţi pe copiii
voştri lui Dumnezeu; El are o inimă mare! Bateţi la uşa
inimii lui Dumnezeu cu rugăciunea pentru copii.
Aşa face şi Biserica: pune în mâinile Domnului, cu
rugăciunea, toate situaţiile copiilor ei. Să ne încredem
în forţa rugăciunii Maicii Biserici: Domnul nu rămâne
insensibil. Ştie mereu să ne uimească atunci când nu ne
aşteptăm. Maica Biserică ştie asta!
(Audienţa generală de miercuri, 18 septembrie)

kl
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Interviu luat Papei Francisc
de Pr. Antonio Spadaro S.I.

Pr.Antonio Spadaro S.I. și Papa Francisc

Biserica are nevoie de capacitatea de a încălzi inimile
credincioşilor

E

ste luni, 19 august. Papa Francisc mi-a dat întâlnire la
10.00, la Sfânta Marta [...]. Intru în camera sa şi Papa mă
invită să mă aşez pe un fotoliu. El se aşază pe un scaun mai
înalt şi tare, din cauza problemelor sale la spate. Ambientul
este simplu, auster. Spaţiul de lucru de la birou este mic.
Sunt uimit de esenţialitatea nu numai a mobilierului, ci şi
a lucrurilor. Sunt puţine cărţi, puţine hârtii, puţine obiecte.
Printre acestea, o icoană a Sfântului Francisc, o statuie a
Sfintei Fecioare Maria de la Lujan, patroana Argentinei,
un crucifix şi o statuie a Sfântului Iosif care doarme, foarte
asemănătoare cu aceea pe care o văzusem în camera sa de
rector şi superior provincial la Colegio Maximo din San
Miguel. Spiritualitatea lui Bergoglio nu este formată din
„energii armonizate”, cum le-ar numi el, ci din chipuri
umane: Cristos, Sfântul Francisc, Sfântul Iosif, Maria. [...]

„A simţi cu Biserica”
[...] Rămân la tema Bisericii şi încerc să înţeleg ce
înseamnă exact pentru Papa Francisc acel «a simţi cu
Biserica» despre care scrie Sfântul Ignaţiu în Exerciţii
spirituale. Papa răspunde fără ezitare pornind de la o
imagine.
„Imaginea Bisericii care îmi place este aceea de sfântul
popor credincios al lui Dumnezeu. Este definiţia pe care
o folosesc des, şi apoi este cea din Lumen gentium, de la
numărul 12. Apartenenţa la un popor are o puternică
valoare teologică: Dumnezeu, în istoria mântuirii, a salvat
un popor. Nu există identitate deplină fără apartenenţă la un
popor. Nimeni nu se mântuieşte de unul singur, ca individ
izolat, ci Dumnezeu ne atrage luând în considerare reţeaua
complexă de relaţii interpersonale care se realizează în
comunitatea umană. Dumnezeu intră în această dinamică
populară”.
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„Poporul este subiect. Şi Biserica este poporul lui
Dumnezeu peregrin în istorie, cu bucurii şi cu dureri.
Aşadar, pentru mine, Sentire cum Ecclesia înseamnă a
fi în acest popor. Şi credincioşii, în totalitatea lor, sunt
infailibili în credinţă şi manifestă această infallibilitas in
credendo prin simţul supranatural al credinţei întregului
popor care peregrinează. Iată, asta înţeleg eu astăzi prin
«a simţi cu Biserica» despre care vorbeşte Sfântul Ignaţiu.
Când dialogul dintre oameni şi Episcopi şi Papa merge pe
acest drum şi este leal, atunci este asistat de Duhul Sfânt.
Aşadar, nu este o simţire raportată la teologi”.
Şi Papa, după un moment de pauză, precizează în
manieră directă, pentru a evita răstălmăciri: „Şi, în mod
evident, trebuie să fim foarte atenţi să nu considerăm că
această infallibilitas a tuturor credincioşilor despre care
vorbesc în lumina Conciliului este o formă de populism.
Nu: este experienţa «Sfintei Maici Biserici ierarhice»,
cum o numea Sfântul Ignaţiu, a Bisericii ca popor al
lui Dumnezeu, păstori şi popor împreună. Biserica este
totalitatea poporului lui Dumnezeu”. [...]
„Eu văd sfinţenia în poporul lui Dumnezeu răbdător: o
femeie care-şi creşte copiii, un bărbat care lucrează pentru
a aduce acasă pâinea, bolnavii, preoţii bătrâni care au
atâtea răni, dar care au şi zâmbetul pentru că l-au slujit pe
Domnul, surorile care lucrează atât de mult şi care trăiesc
o sfinţenie ascunsă. Aceasta este pentru mine sfinţenia
obişnuită. Eu asociez adesea sfinţenia cu răbdarea: nu
numai răbdarea ca hypomoné, adică luarea asupra propriei
persoane a evenimentelor şi circumstanţelor vieţii, ci şi ca
statornicie în a merge înainte, zi de zi. Aceasta este sfinţenia
Bisericii luptătoare, Iglesia militante, despre care vorbeşte şi
Sfântul Ignaţiu”.
„Această Biserică împreună cu care trebuie «să simţim»
este casa tuturor, nu o capelă mică în care poate să încapă
numai un grup mic de persoane alese. Nu trebuie să
reducem sânul Bisericii universale la un cuib protector al
mediocrităţii noastre. Iar Biserica este Mamă. Biserica este
rodnică, trebuie să fie aşa. Când observ comportamente
negative ale unor slujitori ai Bisericii sau ale unor persoane
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consacrate, primul lucru care-mi vine în minte este: «iată
un holtei» sau «iată o fată bătrână». Nu sunt nici taţi, nici
mame. Nu au fost capabili să dea viaţă. În schimb, de
exemplu, când citesc viaţa misionarilor salezieni care au
mers în Patagonia, citesc o istorie de viaţă, de rodnicie”. [...]

Biserica? Un spital de campanie...
[...] „De ce anume are nevoie mai mult Biserica în acest
moment istoric? Sunt necesare reforme? Care sunt dorinţele
dumneavoastră cu privire la Biserica din următorii ani? Ce
Biserică «visaţi»?”.
„Eu văd în mod clar că lucrul de care Biserica are nevoie
mai mult astăzi este capacitatea de a îngriji rănile şi de a
încălzi inima credincioşilor, apropierea, proximitatea. Eu
văd Biserica precum un spital de campanie după o bătălie.
Este inutil să-l întrebi pe un rănit grav dacă are colesterolul
mărit şi glicemia crescută! Trebuie să-i îngrijim rănile. Mai
apoi vom putea vorbi despre toate celelalte. Să îngrijim
rănile, să îngrijim rănile... Şi trebuie să începem de la
nivelul de jos”.
„Biserica uneori s-a lăsat închisă în lucruri mici, în
precepte mărunte. În schimb, lucrul cel mai important este
prima vestire: «Isus Cristos te-a mântuit!». Iar slujitorii
Bisericii trebuie să fie înainte de toate slujitori ai milostivirii.
Persoanele trebuie însoţite, rănile trebuie îngrijite”.
„Visez o Biserică Mamă şi Păzitoare. Slujitorii Bisericii
trebuie să fie milostivi, să-și asume răspunderea pentru
persoane, însoţindu-le ca samariteanul milostiv care îl
spală, îl curăţă, îl ridică de jos pe aproapele său. Asta e
pură Evanghelie. Dumnezeu este mai mare decât păcatul.
Reformele din organizare şi cele structurale sunt secundare,
adică vin după aceea. Prima reformă trebuie să fie aceea
a atitudinii. Slujitorii Evangheliei trebuie să fie persoane
capabile să încălzească inima persoanelor, să meargă în
noapte alături de ei, să ştie să dialogheze şi chiar să coboare
în noaptea lor, în întunericul lor, fără a se pierde. Poporul
lui Dumnezeu vrea păstori, nu funcţionari sau clerici de
Stat. Episcopii, îndeosebi, trebuie să fie oameni capabili să
susţină cu răbdare paşii lui Dumnezeu în poporul său în
aşa fel încât nimeni să nu rămână în urmă, dar şi pentru a
însoţi turma care are intuiția de a găsi drumuri noi”.
„În loc să fim doar o Biserică care acceptă şi primeşte
ţinând uşile deschise, să căutăm să fim şi o Biserică ce
găseşte noi drumuri, capabilă să iasă din ea însăşi şi să
meargă spre cel care n-o frecventează, cel care a plecat sau
care este indiferent. Cel care a plecat, uneori a făcut asta din
motive care, dacă sunt bine înţelese şi evaluate, pot duce la
o întoarcere. Dar e nevoie de îndrăzneală, curaj”. [...]

Rugăciunea
Îi pun o ultimă întrebare Papei despre modul său preferat
de a se ruga.
„Mă rog Oficiul în fiecare dimineaţă. Îmi place să mă rog

Psalmii. Apoi, în continuare, celebrez Liturghia. Mă rog
Rozariul. Ceea ce într-adevăr prefer este Adoraţia de seară,
chiar şi atunci când mă distrag şi mă gândesc la altceva sau
chiar adorm rugându-mă. Deci seara, între şapte şi opt, stau
în faţa Preasfântului Sacrament pentru o oră de adoraţie.
Dar mă rog şi în minte când aştept la dentist sau în alte
momente ale zilei”.
„Iar rugăciunea este pentru mine o rugăciune
«memoratoare», plină de memorii, de amintiri, chiar de
amintirea propriei mele poveşti de viaţă sau a ceea ce a
făcut Domnul în Biserica sa sau într-o anumită parohie.
Pentru mine este amintirea despre care vorbeşte Sfântul
Ignaţiu în Prima Săptămână din Exerciţii, în întâlnirea
milostivă cu Cristos Răstignit. Şi mă întreb: «Ce anume
am făcut pentru Cristos? Ce anume fac pentru Cristos?
Ce anume trebuie să fac pentru Cristos?». Este amintirea
despre care Ignaţiu vorbeşte şi în Contemplatio ad amorem,
când ne cere să ne aducem aminte de binefacerile primite.
Dar mai ales eu ştiu că şi Domnul îşi aminteşte de mine. Eu
pot să uit de El, dar ştiu că El niciodată, dar niciodată nu
uită de mine. Amintirea întemeiază în mod radical inima
unui iezuit: este amintirea harului, amintirea despre care
se vorbeşte în Deuteronom, amintirea lucrărilor Domnului
care sunt la baza alianţei dintre Dumnezeu şi poporul său.
Această amintire e cea care mă face fiu şi care mă face să fiu
şi părinte”.
(fragmente din Interviul luat Papei Francisc
de pr. Antonio Spadaro S.I.; arcb.ro)
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Dumnezeu crede în om mai mult decât crede omul în Dumnezeu
FIŞA UNUI OM DE CREDINŢĂ

NUME: CHESTERTON
PRENUME: GILBERT KEITH
OCUPAŢIE: scriitor englez veşnic uimit de Dumnezeu
PERIOADA VIEŢII: Londra, 1874 - Beaconsfield, 1936

N

u au fost foarte mulţi scriitorii la moartea cărora un
papă să trimită o telegramă, aşa cum s-a întâmplat în
cazul englezului Gilbert Keith Chesterton, pe care Papa Pius
al XI-lea l-a numit „fiu devotat al Sfintei Biserici, înzestrat
apărător al darurilor credinţei catolice”.
Nu se ştie bine de ce presa engleză din acea vreme, mai
exact din 1936, a fost zgârcită în a da o astfel de ştire. Poate
pentru că titlul de defensor fidei (apărător al credinţei) era
considerat un atribut rezervat în exclusivitate reginei, în
calitate de cap al Bisericii Anglicane sau pentru că gestul
papei evoca atribuirea aceluiaşi titlu, de către Leon al X-lea,
regelui Henric al VIII-lea pe când acesta era într-adevăr un
înfocat apărător al credinţei catolice.
De fapt, nu are prea mare importanţă faptul că s-a
ignorat telegrama Papei Pius al XI-lea la moartea lui
Chesterton, scriitorul englez convertit la catolicism în 1922,
graţie prieteniei cu preotul John O’Connor, imortalizat în
pitorescul personaj al preotului detectiv Brown, ale cărui
povestiri au ajuns să fie cunoscute în întreaga lume, la pas
de egalitate cu nemuritorul don Camillo, creat în 1946 de
scriitorul italian Giovannino Guareschi.
Cu siguranţă ar fi interesant de ştiut că un alt pontif,
Paul al VI-lea, bun cunoscător al operelor lui Chesterton
de pe vremea când nu era încă Papă, avea să-l amintească,
la audienţa generală din 13 octombrie 1971, alături de
alţi scriitori celebri precum Manzoni, Fogazzaro, Marino
Moretti, Barbey d’Aurevilly, Bernanos, Cronin, Graham
Greene, Marshall.
În schimb, Ioan Paul al II-lea a ales să-l citeze în mod
explicit pe Chesterton, tot la o audienţă generală, cea din
26 ianuarie 2000, rostind una din frazele în care autorul
englez, atrăgând atenţia asupra originii deşertificării
sufleteşti, spunea: „Ei bine, în faţa măreţiei Trinităţii în
Creaţie, omul nu poate decât să contemple, să înalţe imnuri,
să se uimească. În societatea contemporană, devenim tot
mai arizi, nu din pricina lipsei minunăţiilor, ci din cauza
incapacităţii de a ne uimi”.
Chesterton a fost prezent şi în discursurile lui Benedict
al XVI-lea. În interviul televizat acordat de Pontif în august
2006, cu o lună înaintea vizitei sale în Bavaria, a fost întrebat
ce rol au în viaţa unui Papă simţul umorului şi capacitatea
detaşării de sine. „Un anume scriitor a spus că îngerii pot
zbura pentru că nu se iau prea mult în serios. Poate că şi noi
am putea zbura un pic mai mult dacă nu ne-am da atât de
multă importanţă”, a răspuns Joseph Ratzinger, scriitorul la
care se referea nefiind altul decât Chesterton.
Nici actualului Papă nu-i sunt străine popularele scrieri
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despre părintele Brown, fapt
confirmat de prezenţa sa
printre membrii societăţii
chestortiene din Argentina,
înainte de alegerea pe Scaunul
lui Petru. Nu este greu
de imaginat că o astfel de
adeziune nu se explică doar
printr-o preferinţă faţă de un
scriitor catolic, recunoscut ca
„defensor fidei”, dar şi prin
ataşamentul faţă de felul în care Chesterton reuşea să se lase
mereu surprins de Dumnezeu.
Însă niciunul dintre Pontifii citaţi în acest articol nu i-au
scris lui Chesterton o scrisoare, aşa cum a făcut Albino
Luciani, cel care avea să devină, în 1978, Papa Ioan Paul I. În
volumul „Ilustrissimi” (Iluştri), publicat în 1976, ce conţine
o serie de scrisori imaginare adresate unor personaje
importante din cursul istoriei, Luciani — pe atunci Patriarh
de Veneţia — simte nevoia să dialogheze cu scriitorul
englez, autor al unor volume devenite populare mai ales
în rândul celor interesaţi de teologie, precum „Ortodoxia”,
„Sfera şi crucea”, „Povestiri ale părintelui Brown”.
Inspirându-se din reflecţiile lui Chesterton, Albino
Luciani îşi intitula scrisoarea „În ce fel de lume…” şi, pe
aceeaşi linie cu scriitorul preocupat de declinul unei lumi
ce-l împinge din ce în ce mai mult pe Dumnezeu întrun colţ, spunea: „Dat la o parte Dumnezeu, ce rămâne,
ce devin oamenii? În ce fel de lume am trăi? «O lume a
progresului, a bunăstării», aud că mi se răspunde. Da, însă
acest progres nu este maximum pe care omul îl poate spera,
căci aduce cu sine rachete militare, arme bacteriologice şi
atomice, actualul proces de poluare, situaţii care, dacă nu
suntem atenţi, ameninţă să conducă întreaga umanitate
spre o catastrofă.
Cu alte cuvinte, un progres bazat pe iubire, în care
oamenii să se considere fraţi şi fii ai unicului Tată
Dumnezeu, ar fi un lucru nemaipomenit. Însă, un progres
în care oamenii nu recunosc în Dumnezeu un Tată unic,
devine un pericol continuu. Fără a dezvolta în paralel
un proces moral, interior şi personal, progresul toarnă
temelii sălbatice în om, făcând din el o maşină posedată
de maşini, un număr care manevrează numere…”.
„Dragă Chesterton — îşi încheie scrisoarea Albino
Luciani — sunt convins la fel ca şi tine că Dumnezeu se va
face cunoscut şi iubit tot mai mult, de către toţi, inclusiv
de către cei care azi îl resping, nu pentru că sunt răi (…) ci
pentru că-l privesc dintr-un punct de vedere greşit! Aceştia
continuă să nu creadă în El? Ei bine, El răspunde: «sunt eu
cel care cred în voi!»”
Anca MĂRTINAŞ GIULIMONDI

Anul Credinței

Sensul tranziţiei pontificale din Anul Credinţei

L

a cîteva luni după tranziţia
de la pontificatul Papei
Benedict al XVI-lea la cel
al Papei Francisc, putem
reflecta asupra sensului acestei
schimbări, avînd un simţ al
perspectivei care ne ajută să
dobîndim o mai mare claritate.
Ce înseamnă pentru Biserica
de astăzi această schimbare
neprevăzută la Catedra Sfîntului
Petru? Ce sens are ea pentru
noi, cei care formăm această
Biserică? Şi de ce s-a petrecut ea
în Anul Credinţei?
Putem spune, pentru început,
că pontificatul lui Benedict
al XVI-lea a avut sensul unei
aprofundări teologice a celor
mai importante virtuţi creştine, caritatea, speranţa şi
credinţa, fără de care mesajul creştin nu ar aduce nimic
nou în raport cu lista tradiţională a virtuţilor. A fost un
pontificat menit să ne ajute să redescoperim şi frumuseţea
liturghiei şi bogăţia harului sacramental. Biserica a avut cu
siguranţă nevoie de această aprofundare a propriei tradiţii,
pentru a-şi înţelege mai profund identitatea într-o lume
pluralistă, în care „ofertele” spirituale şi religioase sunt mult
mai diversificate ca în trecut.
Cu toate acestea, deşi aderarea profundă la propria
tradiţie, cu o intuiţie personală a inteligenţei şi a inimii, este
esenţială pentru credinţă, credinţa nu se sfîrşeşte aici. Ea
este într-adevăr precum smochinul blestemat de Isus, dacă
nu aduce roade. Roadele credinţei se aduc prin mărturie
– astăzi, poate mai mult ca niciodată. Trăim într-o lume
post-modernă, în care există o anumită saturaţie faţă de
„discursuri” şi o tendinţă de a le relativiza, plasîndu-le pe
o orizontală a diferitelor „naraţiuni” ce reflectă valorile
diferitelor culturi, fără a mai putea fi ierarhizate întrun mod legitim. De aceea, o credinţă ce rămîne numai
predicare şi „discurs”, nefiind dublată de mărturie şi de
fapte, rămîne sterilă. Isus Cristos i-a invitat pe primii
creştini să îl preamărească pe Tatăl prin faptele lor bune
(Mat 5,16), şi nu doar prin răspîndirea „teoretică” a luminii
Evangheliei ce a adus în lume revelaţia iubirii milostive a
lui Dumnezeu.
Dar ce înseamnă „fapte bune” în lumea de astăzi?
Înseamnă, probabil, nimic altceva decît gesturi şi fapte
care redescoperă persoana umană, în demnitatea ei, care
pornesc din dorinţa de a vedea inima omului, cu dramele
sale ascunse, intrînd în privirea lui Isus – înseamnă a
înţelege şi a ierta, mai curînd decît a judeca şi a condamna.
Înseamnă a purta bucuria şi speranţa ca pe semnul prezenţei
Celui Înviat. Toate acestea sunt vitale într-o lume care se

intoxică din cauza lipsei de
speranţă şi a individualismului
egoist ce conduce deseori
la agresivitate şi la corupţie.
O lume care îşi pune toate
speranţele în economie şi care
idolatrizează tehnologia este
şi o lume în care omul suferă
tot mai mult de singurătate,
anxietate şi depresie – şi în care
psihiatrii şi psihoterapeuţii au
mult de lucru, deşi vindecarea
adevărată nu poate fi numai
psihologică, ci trebuie să fie
şi metafizică, supranaturală,
provenind din milostivirea
unui Dumnezeu care este
nu doar solicitat să intervină
ocazional, în momentele în care
avem nevoie de El, ci şi recunoscut în calitate de Creator şi
întîlnit în persoană cu o disponibilitate profundă a inimii.
Lumea de astăzi are nevoie de coerenţă între predicare
şi mărturie, are nevoie de un mesaj mai substanţial decît
cel oferit de un „discurs”. Nu are însă nevoie de fapte
subordonate ideologiei activismului – să organizăm
evenimente care pot atrage mai mulţi oameni în Biserică,
să facem comitete pentru a rezolva criza vocaţiilor etc. – ci
are nevoie de fapte înrădăcinate în rugăciune, de fapte care
pornesc din comuniunea inimii cu Isus Cristos, păstrată
prin rugăciune.
Are nevoie de preoţi care încurajează speranţa şi întăresc
credinţa celor care suferă – mai puţin de preoţi care
predică fără a oferi ei înşişi un exemplu convingător, şi
îngrijindu-se mai mult de maşinile lor costisitoare şi de alte
comodităţi decît de persoanele care le-au fost încredinţate
de Providenţă. Are nevoie de laici care să poarte umanitatea
lui Cristos în lume şi să fie, chiar în mijlocul conflictelor şi
al intereselor egoiste ce poluează de obicei mediul secular,
un semn al bucuriei şi al speranţei că valorile Învierii
vor triumfa, pentru că Cristos a învins deja răul. Nu are
nevoie de laici care postesc şi se roagă doar pentru binele
şi bunăstarea lor şi a celor apropiaţi, ci de oameni care ştiu
să-i vadă şi pe alţii şi să îndrepte asupra lor privirea Inimii
milostive a lui Isus, care rodeşte şi în fapte.
Acesta este, probabil, sensul noului pontificat, care a
început pe 19 martie 2013, cînd Papa Francisc a preluat
oficial mandatul petrin. Credinţa are nevoie nu numai de
lumina tradiţiei, ci şi de rugăciunea profundă şi de faptele
bune întemeiate în rugăciune. Aceasta este, probabil, şi
lecţia cea mai importantă pentru noi în Anul Credinţei.
Tereza-Brînduşa PALADE
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Universul familiei

„O stea aprinsă pe cerul Bisericii şi al României”

M

etafora stelei aprinse face trimitere la Fericitul
Vladimir Ghika şi a fost rostită de Înaltpreasfinţitul
Ioan Robu în şirul de mulţumiri de la sfârşitul Sfintei
Liturghii de beatificare, din 31 august. Exprimându-şi
recunoştinţa faţă de marele dar al beatificării, Păstorul
diecezei a ţinut să aducă o vie mulţumire tuturor celor
prezenţi la celebrare, şi în chip special, familiei Ghika:
„Mulţumesc în mod deosebit familiei Ghika, căci fără această
familie, noi, astăzi, nu l-am fi avut pe Fericitul Vladimir care
rămâne ca o stea aprinsă pe cerul Bisericii şi al României”.
Dar şi contrariul e la fel de adevărat. Fără Fericitul
Vladimir, nu am fi avut familia Ghika. Cel puţin, nu am
fi avut-o adunată peste ani din diferite colţuri ale lumii,
în număr atât de mare, la Bucureşti. Nu am fi avut o aşa
însemnată parte a comunităţii civile şi politice din România,
cu reprezentanţii săi de seamă, sub cupola Romexpo,
transformată pentru o zi într-o mare catedrală. Nu am fi
avut un număr atât de mare de credincioşi din toate părţile
ţării, dar şi din străinătate, mai ales de la Paris, adunaţi la
sărbătoare.
În trupul Moldovei şi al Valahiei, vocaţia familiei Ghika
a fost unitatea. Din şirul de domnitori pe care i-a dat celor
două principate, îl amintesc pe Grigore Ghika III (+1777),
ucis pentru că s-a împotrivit desprinderii Bucovinei
de Moldova, şi pe Ion Ghica, cel care şi-a dat din plin
concursul la unirea celor două principate române, în 1859.
Din trunchiul acestei mari familii s-a ivit, în 1873, Vladimir.
Pas cu pas, odată cu maturizarea umană şi spirituală, s-a
deprins să trăiască unitatea în sensul cel mai profund,
teologic şi eclezial. S-a desprins de legăturile de sânge ale
familiei, s-a ridicat deasupra arborelui său genealogic,
pentru a intra în marea familie a Bisericii ca slujitor tenace
şi perseverent. Tindea către o unitate mai cuprinzătoare,
către universalitate. S-a desprins de ceea ce i-ar fi fost uşor
la îndemână, cariera politică cu regulile sale, alegându-şi
ca program de viaţă fericirile evanghelice. Le-a parcurs
rând pe rând, îmbrăţişându-le pe toate, de la sărăcie până la
prigoană, iar în cele din urmă, moartea de martir. De fapt,
aceasta a fost poarta de intrare în cer. Steaua sa luminoasă prezentă, de altfel, şi pe blazonul familiei Ghika - străluceşte
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acum din veşnicie peste vremuri în şi din constelaţia
sfinţilor. O stea arzând de sfinţenie şi răspândind mireasma
bucuriei peste fiii şi fiicele României şi ai Bisericii.
În heraldică, steaua este viziunea asupra drumului de
urmat, iar în iconografie, este semnul puterii de mijlocire.
Fără îndoială, Fericitul Vladimir s-a ridicat deasupra
vremurilor, a fost unul dintre profeţii veacului al XX-lea care
a văzut în Isus cel sărac drumul de urmat. Pe Isus l-a vestit
în război, în boală, în singurătate, în izolare, în prigoana
comunistă, în închisoare, în moarte, iar prin declararea ca
Fericit de către Biserică a devenit contemporanul fiecăruia.
Acum, în această calitate recunoscută în mod public de către
Biserică, se vădeşte puterea sa de mijlocitor şi ocrotitor.
Prima lucrare de mijlocire a înfăptuit-o chiar la Slujba
de beatificare, când a adunat marea familie alcătuită din
credincioşi catolici de toate riturile, ortodocşi, protestanţi şi
oameni de bunăvoinţă. O pildă vie de comuniune. O minune
a unităţii Bisericii şi a neamului românesc deopotrivă.
Cu Fericitul Vladimir, vom avea de parcurs drumul
unităţii. În România care a strigat „Unitate, Unitate!” în mai
1999, la vizita Fericitului Ioan Paul al II-lea, arde o stea.
Lumina ei să ne călăuzească paşii în apărarea şi promovarea
valorilor persoanei umane, ale familiei, ale binelui comun,
în trăirea credinţei şi în afirmarea identităţii creştine. Cum
altfel am putea înţelege îndemnul cu care trimisul Papei
Francisc, Cardinalului Angelo Amato şi-a încheiat predica:
„să cerem mijlocirea lui ca nobila naţiune română să poată
trăi mai departe în pace, în frăţietate şi în prosperitate”.
Într-o lume care caută mai ales unitatea exterioară şi
trăieşte tot mai mult însingurarea ca rod al mentalității
individualiste, Fericitul Vladimir este steaua care arată
că în credinţa creştină şi în dăruirea de sine sinceră şi
dezinteresată faţă de aproapele se află izvorul adevăratei
bunăstări. Credinţa şi dăruirea sunt calea spre sfinţenie. Da,
într-adevăr, sfinţenia nu este un lux, ci o necesitate, asemenea
luminii care e necesară pentru împrăștierea întunericului,
asemenea stelei care arată drumul de urmat.
Pr. Fabian MĂRIUȚ

Universul familiei

Cu simțăminte de bucurie şi mulţumire

P

e 7 octombrie, zi în care Biserica celebrează sărbătoarea
Regina Sfântului Rozariu, se împlinesc 90 de ani de când
Fericitul Vladimir Ghika primea în Biserica lazariştilor
din Paris Taina Sfintei Preoţii. Făcea pasul după un
discernământ îndelungat şi, mai ales, după conştientizarea
faptului că dăruirea de sine lui Dumnezeu şi aproapelui se
realizează în mod plenar în unica jertfă a Sfintei Liturghii.
Hirotonirea unui om de viţă nobilă în Parisul acelor
timpuri nu putea trece neobservată. Dimpotrivă, apărea ca
semn providenţial de unitate şi reconciliere. La celebrarea
de atunci, lua parte, alături de mulţimea credincioşilor,
lumea bună a Parisului religios, guvernamental, diplomatic,
aristocratic şi lumea bună a Europei, regi şi regine, prinţi şi
prinţese, ambasadori, amirali, generali etc. Prin impunerea
mâinilor cardinalului Dubois, Vladimir devenea preot şi
era încardinat în Dieceza de Paris. După ce desfăşurase
un apostolat rodnic ca laic, odată cu preoţia, avea să dea
amplitudine slujirii sale. Nici România, nici Micul Paris nu-i
erau deloc indiferente. O trădează dorinţa sa, care de altfel
i-a fost împlinită, de a putea celebra în ambele rituri: latin şi
răsăritean. O pecetluieşte martiriul său în închisoarea de la
marginea Bucureştilor.
7 octombrie 2013 ne oferă posibilitatea de a aminti cum
s-a prelungit peste timp grija sa faţă de Micul Paris şi faţă de
România. Printr-o tainică chemare, a strâns laolaltă oameni
de diverse convingeri şi îndeletniciri, de la oameni de stat
la oameni simpli, şi, mai ales, mulţime mare de credincioşi.
Romexpo, complexul din inima târgului, a devenit pe 31
august, locul consacrării sale pentru cer. La dezvelirea
imaginii şi intonarea imnului în cinstea sa, am fost profund
impresionaţi de privirea sa blândă şi smerită. O mamă care
venise la Sfânta Liturghie însoţită de copilul suferind de
hiperchinezie a mărturisit că fiica sa, care de obicei nu stă
locului nici măcar două minute, la vederea icoanei, a rămas
nemişcată ca într-un extaz. A stat liniştită, reculeasă, cu
mâniile împreunate a rugăciune pe toată durata celebrării.
Şi mama, şi fiica s-au întors acasă pline de pace şi linişte,
trăind o mică minune.
Pace, linişte şi bucurie profundă am dobândit şi noi,
membrii fondatori şi simpatizanţi ai Asociaţiei Familiilor
Catolice „Vladimir Ghika”. Am trăit cu freamăt sosirea
sărbătorii, chiar cu un dram de teamă la gândul că nu ne
vom ridica la înălţimea momentului. Dar frica ne-a fost
spulberată pur şi simplu. O mână nevăzută ne-a susţinut.
Voluntarii asociaţiei, treizeci de familii, împreună cu cei
peste o sută de tineri din parohiile diecezei, cu energie şi
entuziasm, am îndrumat pelerinii veniţi de departe sau
de aproape în afara şi în incinta complexului. Ne putem
mândri că organizarea a decurs fără incidente majore. Ca
asociaţie, ne-am ocupat de dirijarea în parcare a celor peste
1000 de maşini mici, a celor peste 50 de autocare şi 30 de
microbuze. Am întâmpinat pelerinii veniţi de pe cuprinsul

întregii noastre dieceze și din toată ţara. O altă parte a
membrilor asociaţiei au asigurat primirea personalităţilor
şi a oaspeţilor din străinătate şi a membrilor familiei Ghika.
31 august va rămâne în memoria multora ca zi de intensă
bucurie spirituală şi mulţumire. O zi care pentru voluntari
a început dis-de-dimineață, dar care s-a terminat așa de
repede, încât la sfârşitul Sfintei Liturghii unul dintre noi a
exclamat: „Cum?! S-a încheiat aşa de repede! Nu-mi vine să
mai plec de-aici!”.
Mulţumirea noastră se îndreaptă către Păstorii diecezei,
care ne-au acordat încrederea de a fi gazde. Le cerem iertare
pelerinilor şi oaspeţilor faţă de care poate nu am reuşit să ne
purtăm ca gazde primitoare.
Recunoştinţa noastră se îndreaptă către şirul mare
de colaboratori care au ajutat cu discreţie la bunul mers
al evenimentului. Către preoţii care au fost vestitori ai
beatificării şi au făcut ca mare mulţime de credincioşi să ia
parte trup şi suflet la celebrare.
Către Centrul Angelus, Actualitatea Creştină şi Signis care
au promovat evenimentul în media audio-vizuală şi scrisă.
Către cei care au apărut în diferite transmisiuni de radio şi
televiziune, atât înainte, cât şi în ziua beatificării.
Către cei care pe căi numai de Domnul ştiute, au fost
chemaţi să pregătească dosarul de beatificare, în ţară, cât şi
în străinătate. Către cei care s-au străduit să-i recupereze şi
să-i conserve memoria. Către cei care s-au oferit cu multă
generozitate să fie ghizi ai Muzeului Vladimir Ghika.
Către cei care au realizat minunatul decor, aranjamentul
floral, sonorizarea, au oferit apa. Către corul care ne-a
înălţat sufletele la cer. Către Romexpo. Către binefăcătorii
ştiuţi şi neştiuţi.
Poate vă întrebaţi de ce aceste mulţumiri? Pentru că neam bucurat să fim parte dintr-o echipă atât de mare şi, mai
ales, pentru că am trăit preoţia noastră comună în unire
cu preoţia care ni-l aduce pe Isus pe altar în Euharistie, în
aducere de mulţumire.
Membrii fondatori, onorifici şi simpatizanţi din
Asociaţia Familiilor Catolice „Vladimir Ghika”
Actualitatea Creștină octombrie 2013

Suflet tânăr

Pace în Siria și în lumea întreagă

D

eși minutarul nu se oprește din neîntrerupta-i alergare,
deși continuăm să sărbătorim diverse evenimente cu o
simbolistică poate mult prea banală și, deși ne bem cafeaua
la aceeași oră, în fiecare dimineață, la o distanță de 1498 de
km de noi, mor oameni. De doi ani și jumatate. Iar pe noi ne
preocupă alegerea restaurantului în care vom cina mâine.
E adevărat, timpul nu stă în loc pentru nimeni. Fericirea,
nepasărea, moartea, iubirea… nu, nici ele nu îl pot opri.
Dar oamenii? Oamenii mai pot fi opriți din rutina lor
zilnică? Oamenii mai privesc oare la necazul altor oameni?
La inițiativa Sfântului Părinte Papa Francisc, unii dintre
noi s-au oprit câteva clipe pentru a privi răul din lume, dar
nu folosind împotriva lui arme chimice, ci ceva mult mai
puternic: credința.
Pe data de 7 septembrie 2013, în ajunul sărbătorii Nașterea
Sfintei Fecioare Maria, Regina Păcii, tinerii au organizat
un moment de rugăciune pentru pacea din întreaga lume,
dar mai cu seamă pentru pace în Siria. Sfânta Liturghie și
Adorația, celebrate de părintele Daniel Bulai la Biserica
Italiană din București, au avut ca scop conștientizarea
dezastrului ce parcă nu mai încetează, într-o țară în care,
în fiecare zi, mor tineri, bătrâni și copii. Am fost plăcut
surprinși și în același timp mândri de numărul de tineri
care nu au ezitat să răspundă afirmativ inițiativei noastre și
apreciem disponibilitatea de care au dat încă o dată dovadă!
Poate că nu suntem noi în măsură să schimbăm ceva
și poate că propriile probleme ne sunt mai mult decât
suficiente… Dar nu ar trebui să uităm că, pe lângă faptul
că suntem medici, avocați, polițiști sau șoferi, rămânem
creștini. Iar pacea din întreaga lume rămâne o dorință a lui
Dumnezeu, pe care suntem datori să o împlinim!
Roxana MARIN

Gândul meu pentru TINERI
Dragă prietene, căutător de Dumnezeu,
Vara care tocmai a trecut ne-a oferit multe ocazii să
ne înflăcărăm credința în Anul Credinței... Unii au fost la
Rio de Janeiro, unde, împreună cu milioane de tineri din
lumea întreagă, au primit invitația de la Sfântul Părinte,
Papa Francisc să-l urmeze fără rezerve pe Isus pentru a
experimenta „o viață nouă”! Alții au participat la pelerinaje
în țară și în afara țării, unde, împreună cu atâția pelerini,
cunoscuți și mai puțin cunoscuti, au înțeles ce înseamnă să
ai „o inimă pregătită” pentru a te bucura de o experiență
nouă în credință! Apoi, toți am avut ocazia să participăm la
Liturghia Solemnă de Beatificare a Mons. Vladimir Ghika
și să fim martori că Dumnezeu ne oferă „clipe unice” pentru
a ne marca în drumul nostru de credință!
Credința cere și are nevoie de „o inimă nouă” pentru
a găzdui liniștea sufletească și mântuirea veșnică. Dar ce
înseamnă a avea „o inimă nouă”? A avea „o inimă nouă”,
în lumina credinței, înseamnă a ne lăsa mereu inima
deschisă la inspirațiile Duhului Sfânt. Înseamnă că trebuie
să-l rugăm, din inimă, pe Isus Cristos să crească în noi
credința. Înseamnă că am descoperit în inima noastră
izvorul vieții noi, care inundă cu iubire și inima Tatălui
ceresc. Noi, oamenii, căutăm la rândul nostru, oameni
cu inimă sinceră, cu inimă curată, cu o inimă bogată în
iubire. Numai astfel de oameni ne garantează o încredere
și un sprijin total. La fel și Dumnezeu caută oameni cu
o inimă sinceră, cu o inimă curată, cu o inimă bogată în
iubire, pentru a revărsa viață veșnică. Cine are o inimă
nouă poate primi o viață nouă! Credința este esențială
pentru a tinde spre viața nouă!
Pr. Daniel BULAI

Tinerii: Gata oricând!
150 de voluntari, tineri catolici, s-au implicat în
buna desfăşurare a Sfintei Liturghii de beatificare a
Monseniorului Vladimir Ghika, celebrată sâmbătă, 31
august 2013, la Bucureşti, în pavilionul central Romexpo.
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rilej de implicare pentru tinerii catolici din Arhidieceza
de Bucureşti. Plini de viaţă şi cu zâmbetul pe buze,
voluntarii au fost gata oricând să sară în ajutor. „Bine aţi
venit!”, distribuirea pliantelor şi a broşurilor pentru Sfânta
Liturghie, îndrumarea credincioşilor către locurile libere
şi servirea apei – toate acestea nu i-au împiedicat pe tineri
să trăiască acest eveniment unic în comuniune cu toţi
credincioşii prezenţi la solemna celebrare.
„O experienţă unică! Am fost părtaş la un eveniment de
o importanţă majoră. Faptul că am primit oportunitatea de
a ajuta la buna desfăşurare a acestui eveniment a fost un
Actualitatea Creștină octombrie 2013

privilegiu. Am avut o mare bucurie în suflet atunci când
am văzut că tot ce am pregătit a ieşit foarte bine, iar această
bucurie e cea mai bună răsplată. Înseamnă că toate eforturile
noastre şi toată munca depusă au dat roade. Această reuşită
mă face să mă gândesc cu nerăbdare şi la alte evenimente la

Suflet tânăr
care voi participa ca voluntar.” Cosmin Sipoş – parohia Sf.
Francisc de Asissi
„M-am simțit privilegiat de onoarea de a putea participa
activ la această sărbătoare a întregii Biserici locale. Sper ca
această contribuţie a mea să mă conducă spre dorinţa de a
imita exemplul de viaţă al Monseniorului.” Ropotă Rafael parohia Cioplea
„S-a creat o relaţie puternică între voluntari, pentru ca
evenimentul să fie unul reuşit. Acest lucru a influenţat în
mod pozitiv tinerii.” Andreea Ailenei – parohia Băneasa
„La acest eveniment, m-am simiţit foarte bine datorită

atmosferei create printre voluntari. Amabilitatea, dăruirea
şi bucuria sunt cuvintele care pot descrie cel mai bine
felul în care am lucrat împreună. Mă bucur foarte mult şi
aștept cu nerăbdare următorul eveniment pentru a retrăi
această experienţă.” Petrila Valentin – parohia Adormirea
Maicii Domnului
În sprijinul tinerilor au venit şi membrii Asociaţiei
Familiilor „Vladimir Ghika” şi cercetaşii catolici din
Bucureşti.
Daniel PUŞCAŞU

PLANUL PASTORAL 2013-2014 PENTRU TINERII DIN ARHIDIECEZA ROMANO-CATOLICĂ DE BUCUREȘTI
Tema:

S

untem în Anul Credinței, când Sfântul Părinte Papa
Francisc a trimis Bisericii întregi Scrisoare enciclică
LUMEN FIDEI. Inspirați din această enciclică, tinerii din
Arhidieceza de București vor începe un nou An Pastoral
2013-2014, cu tema: „Cristos, adevăratul soare!”

Obiective generale:

•Cunoaşterea tinerilor din parohiile Arhidiecezei de
Bucureşti şi crearea de relații profunde de prietenie;
•Formarea animatorilor parohiali și menținerea unei
legături permanente;
•Formarea continuă a echipei diecezane;
•Accentuarea maturităţii și creșterii în credinţă a
tinerilor;
•Promovarea voluntariatului;
•Schimburi de experienţă între tineri la nivel regional,
diecezan, naţional şi internaţional;
•Colaborarea tinerilor din echipa diecezană cu
congregaţiile, asociaţiile, mişcările care au carisma de a se
ocupa de educaţia tineretului în Arhidieceză;
•Pregătirea și organizarea tinerilor pentru a participa la
Întâlnirea Diecezană a Tineretului;
•Dezvoltarea comunicării dintre tineri cu ajutorul siteului: www.tic.ro;
•Implicarea tinerilor din echipa diecezană în animarea
activităţilor comune din Anul Pastoral 2013-2014 şi
colaborarea acestora cu tinerii din alte dieceze din ţară şi
străinătate.

Activităţi în parohii:

•În fiecare săptămână, tinerii din parohii se vor întâlni
organizat pentru cateheză sau pentru alte activităţi cuprinse
în cele patru planuri generale (liturgic, educaţional,
caritabil, cultural-recreativ), fie sâmbăta, fie duminica;
•În fiecare primă sâmbătă (sau duminică) a lunii, tinerii
sunt îndemnaţi să participe la un moment de rugăciune şi
adoraţie în faţa Preasfântului Sacrament. Acest moment de
rugăciune şi adoraţie va înlocui cateheza sau alte activităţi;
•În parohiile unde sunt tineri, duminica, la o oră bine
aleasă, să se celebreze Sf. Liturghie specială pentru tineri.
La această Sf. Liturghie, tinerii să fie implicaţi în toate

momentele în care ei pot interveni şi să fie îndemnaţi să
participe activ.

Activităţi comune în Anul Pastoral 2013-2014:

•Deschiderea Anului Pastoral: 12 octombrie 2013;
•Sărbătoarea Fericitului Papă Ioan Paul al II-lea (Papa
Tinerilor), duminică, 20 octombrie 2013;
•Curs de formare pentru noi animatori (vârsta: 15-18
ani): 8-10 noiembrie 2013;
•Concert de colinde (coruri parohiale de tineri): 21
decembrie 2013;
•Întâlnirea Europeană a Tineretului organizată de Fraţii
din Taizé: 26 decembrie 2013 – 3 ianuarie 2014;
•„Festivalul tinereții” („TIC FEST”), înainte de intrarea
în Postul Mare: 1 martie 2014;
•Zi de reculegere în Postul Mare pentru adolescenţi
şi tineri: 22 martie 2014 (pentru tinerii din Bucureşti:
Mănăstirea „Sf. Agnes” din Popeşti Leordeni);
•„Veghe nocturnă” în Catedrala „Sf. Iosif ”: 5 aprilie 2014;
•Ziua Mondială a Tineretului: 13 aprilie 2014 – Duminica
Floriilor;
•Ziua Mondială a Vocaţiilor: 4 mai 2014 – Duminica
Bunului Păstor;
•Veghe de Rusalii: 31 iunie 2014 (în fiecare parohie);
•Procesiunea „Corpus Domini”: 15 iunie 2014;
•Campionate sportive (toamna şi primăvara);
•Întâlnirea Diecezană a Tinerilor: 10-13 iulie 2014.

Organizarea tineretului în Arhidieceză

Tineretul din Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti
este organizat în grupuri parohiale. Acestea se angajează,
printr-o pregătire continuă, să descopere fiecărui membru
al grupului, locul şi misiunea pe care o are în Biserica lui
Cristos şi în societatea de astăzi. Astfel, în mod liber, în
formă comunitară, fiecare grup se angajează să realizeze
scopul general al apostolatului Bisericii, care cuprinde:
•evanghelizarea;
•formarea creştină a conştiinţelor, bazată pe principiile
vieţii şi ale moralităţii creştine;
•sfinţirea tuturor.
Mai multe detalii: www.tic.ro
Actualitatea Creștină octombrie 2013

Arta de a trăi

MAMĂ! TATĂ!
„După chipul lui Dumnezeu i-a creat; BĂRBAT ȘI FEMEIE i-a creat. Și i-a binecuvântat Dumnezeu și le-a zis:
«Fiți rodnici, înmulțiți-vă, umpleți pământul...”.» (Gen 1, 27-28)

D

e când e lumea și pământul, atunci când
într-o familie se naște un copil, toți cei din jur
așteaptă cu nerăbdare ca acesta să facă primii pași
și să rostească primele cuvinte: MAMA, TATA.
Acesta este firescul lucrurilor: copilul îi cheamă
pe cei care i-au dat viață, pe cei ale căror chipuri
le vede mereu în preajma sa. Două persoane care,
în virtutea sacramentului căsătoriei, „participă la
opera creatoare a lui Dumnezeu”: BĂRBATUL
ȘI FEMEIA, MAMA ȘI TATĂL. Cuvinte care
pentru fiecare dintre noi desemnează cele mai
dragi ființe; ființe unice, adevărate „icoane” cu
o valoare fundamentală, foarte clară; ființe care
sunt prezente în istoria personală a fiecăruia
dintre noi.
Se pare, însă, că în ultima perioadă, ierarhia
valorilor este răsturnată și lucrurile stau cu
totul altfel. Așa se face că în 2012, Franţa, când propunea
legalizarea căsătoriilor între homosexuali, definea căsătoria
ca „un contract între două persoane de sex diferit sau de
acelaşi sex” şi le oferea cuplurilor homosexuale dreptul de
a adopta un copil. De asemenea, erau înlocuite cuvintele
„mamă” şi „tată” cu sintagmele „părinţi” sau „ei”. În luna
septembrie a acestui an, la Bologna, în Italia, funcționarii
publici au solicitat eliminarea cuvintelor „mamă” și „tată”
din formularele de înscriere în instituțiile de învățământ;
noile formulare folosesc expresiile „părinte solicitant” şi
„celălalt părinte”. Arcigay (Asociația italiană lesbică și gay)
este foarte mulțumită de această soluție pe care o consideră
„un act de bun simț” și speră că și alte localități vor urma
exemplul celor din Bologna. Acest lucru s-a întâmplat și
la Veneția unde, pentru a evita discriminarea copiilor din
familiile cu părinți homosexuali, o consilieră a propus
înlocuirea cuvintelor „mamă” și „tată” cu termenii „părinte
1” și „părinte 2”.
Au fost voci care au susținut că măsurile luate de
autoritățile din Bologna sunt „rușinoase și împotriva
naturii”, sunt „o încălcare a dreptului natural și a Cartei
Constituționale”; dar au fost și voci care au afirmat că s-au
făcut aceste modificări pentru a respecta persoanele cu alte
orientări decât majoritatea.
Oare cu modificările de ordin lexical nu se încearcă,
de fapt, uniformizarea acestor realități atât de vechi și atât
de importante – mamă și tată – care dintotdeauna au fost
foarte clar definite, fiecare dintre ele asumându-și rolul,
misiunea, responsabilitățile proprii? Nu se încearcă, oare,
anularea diferențelor dintre masculin și feminin? Nu se
încearcă o aruncare în anonimat a mamelor și a taților de
către cei care vor să găsească o soluție pentru a da un nume
la doi „părinți” de același sex?
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Persoanele care au propus și au acceptat aceste modificări
s-au gândit oare în ce situație vor fi puși copiii atunci când
vor trebui să vorbească despre părinții lor? Probabil, inițial,
se vor amuza, încercând să-și numească părinții ca la fotbal,
cu numerele de pe tricou! Dar când își vor da seama că li
se face o mare nedreptate, fiind privați de dreptul lor de a
spune mamă și tată, cu siguranță că se vor revolta și vor
conștientiza absurdul situației.
Unele persoane luptă pentru respectarea drepturilor
minorităţilor. Minoritatea cere să i se respecte drepturile.
Este dreptul fiecăruia să lupte pentru drepturile sale! Este
legitim ca cineva să gândească altfel decât noi; respectăm
ideile tuturor! Dar cu drepturile majorității, cum rămâne?
Ar trebui ca majoritatea să se constituie într-o asociație care
să apere drepturile heterosexualilor, ale celor care se înscriu
în normalitate; drepturile mamelor-femei și pe acelea ale
taților-bărbați? Oare cât de departe se va merge? Oare unde
se va ajunge? Cine știe?! Curentul european bate cu putere
și nu se știe dacă nu cumva acest curent de „emancipare a
relațiilor de familie” nu va ajunge și în alte state, membre
ale aceleiași comunități! Să sperăm că acest curent se va
opri înainte să se transforme întru-un uragan devastator
pentru societate!
Dar chiar dacă, din punct de vedere birocratic, s-au
modificat formularele, anumite minorități și cei care din
diferite motive le apără drepturile ar trebui să-și amintească
de faptul că nu se poate face nimic împotriva naturii. Și,
după cum bine se știe, Natura a hotărât încă de la crearea
lumii că un copil vine pe lume dintr-un bărbat și o femeie,
persoane cărora „noua făptură născută din iubire şi pentru
iubire” le va spune: MAMĂ și TATĂ!
Cristina ȘOICAN

